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Abstract  

This study aims at investigating Parents’ and Students ‘attitudes   towards 

Teaching English at Public and Private Schools for the Secondary stage in Jordan 

through answering the following questions: 

1 - What are the attitudes of parents towards the process of teaching English for the 

secondary stage  in public and private schools in Amman? 

2-   What are the attitudes of students towards the process of teaching English for 

the secondary stage  in public and private schools in Amman? 

3-Is there any statistically significant difference due to the  type of school in the 

attitudes of parents towards the process of teaching English for the secondary 

stage in Amman? 

4-Is there any statistically significant difference due to the type of school in the 

attitudes of students towards the process of teaching English for the secondary 

stage in Amman? 



To achieve the aim of the study, the researcher designed a questionnaire to 

measure parents’ and students’ attitudes towards Teaching English at Public and 

Private Schools using the descripted method. This questionnaire included four 

domains having (37) items; the curriculum domain that included (10) items; the 

teacher domain that included (10) items; the teaching methods domain that included 

(11) items; and  the communication with parents domain which included (6) items. 

The sample of the study consisted of (114) students from public and private schools, 

and 37 parents. Means, standard deviations and T-test were used to analyze the data. 

The results revealed that:- 

1. Parents of public and private schools students show neutral attitudes towards 

English language teaching. 

2. Students have medium level attitudes towards teaching English in public and 

private schools. 

3. There are no statistically significant differences in attitudes towards teaching 

English from parents' views due to the  type of school (public / private). 

4. There  are no statistically significant differences in attitudes towards teaching 

English from students opinions due to type of school (public / private). 

 

 

 

 



اتجاهات اآلباء والطلبة  نحو تدريس اللغة االنجليزية للمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة في 

 األردن

 إعداد 

 رغد محمد عبد الواحد

 إشراف

 جعفر فاطمةالدكتورة 

 الملخص

في األردن نحو تدريس اللغة  بائهمواهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية 

 والخاصة من خالل االجابة على األسئلة التالية:اإلنجليزية في المدارس الحكومية 

 ماهي اتجاهات اآلباء نحو تدريس اللغة االنجليزية في المدارس الحكومية والخاصة في عمان؟ -1

 والخاصة في عمان؟ماهي اتجاهات الطلبة نحو تدريس اللغة االنجليزية في المدارس الحكومية  -2

في اتجاهات اآلباء نحو تدريس اللغة االنجليزية للمرحلة الثانوية  داللة إحصائية هل هناك فروق ذات -3

 في عمان؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات اآلباء نحو تدريس اللغة االنجليزية للمرحلة الثانوية  -4

 في عمان؟

 ةةاستبانهلقياس اتجاهات اآلباء والطلبة نحو تدريس اللغة االنجليزيالباحث تالدراسة صمم أهدافولتحقيق 

مجاالت وهي: المنهاج  أربعة( فقرة توزعت على 37من ) هذه االستبانة تكونتباستخدام المنهج الوصفي, و 

( فقرات.وقد 6( فقرة؛ والتواصل مع اآلباء )11التدريس ) أساليب( فقرات؛ 10( فقرات؛ المعلمون )10)



( أبا . وقد تم 37من المدارس الحكومية والخاصة و )وطالبة ( طالبا 114عينة الدراسة من )تكونت 

 استخراج المتوسطات الحسابية والنسب واالنحرافات المعيارية من اجل تحليل النتائج.

 كشفت النتائج عما يلي:

نحو تدريس اظهر آباء الطلبة الذين يدرسووووووووون في المدارس الحكومية والخاصووووووووة اتجاهات متوسووووووووطة  .1

 اللغة االنجليزية

 الطلبة اتجاهات متوسطة نحو تدريس اللغة االنجليزية في المدارس الحكومية والخاصة. دىأب .2

في اتجاهات اآلباء نحو تدريس اللغة االنجليزية تعزى لمتغير  إحصوووائيةأي فروق ذات داللة  ال توجد .3

 نوع المدرسة.

في اتجاهات الطلبة نحو تدريس اللغة االنجليزية تعزى لمتغير  إحصوووووائيةالتوجد أي فروق ذات داللة  .4

 نوع المدرسة.

 

 


