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ملخص:
نحو  االأق�سى  جامعة  يف  الرتبية  كلية  طلبة  اجتاهات  معرفة  اإىل  الدرا�سة  تهدف 
م�ساق علم النف�س الرتبوي، والتعرف اإىل الفروق يف هذه االجتاهات تبعاً ملتغري اجلن�س، 

والتخ�س�س، وامل�ستوى التح�سيلي يف هذا امل�ساق.
ولتحقيق هدف الدرا�سة اأعّد الباحثان ا�ستبانة تتميز بال�سدق، والثبات، وطبّقت على 
امل�ساق، وح�سلوا  هذا  در�سوا  )100طالباً، و200 طالبة(،  تكونت من  التي  الدرا�سة  عينة 

على درجة نهائية خالل الف�سل االأول من العام الدرا�سي 2013/2012 م. 
حيث  عام،  ب�سكل  كبرية  كانت  الطلبة  اجتاهات  ا�ستجابات  اأن  النتائج  واأو�سحت 
بلغت )88.44%(، كما اأ�سارت اإىل وجود فروق دالة اإح�سائياً بني االجتاهات تبعاً ملتغري 
اجتاهات  بني  دالة  فروق  وجود  اأي�ساً  وتبني  اآداب(،  تربية  تخ�س�س  )ل�سالح  التخ�س�س 
الطلبة تعزى لدرجة االمتحان التي ح�سلوا عليها، يف حني مل تكن الفروق دالة تبعاً ملتغري 

اجلن�س.
ويف �سوء هذه النتائج املن�سودة قّدمت بع�س التو�سيات.

علم  م�ساق  االأق�سى،  جامعة  الرتبية،  كلية  الطلبة،  االجتاهات،  املفتاحية:  الكلمات 
النف�س الرتبوي. 
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Abstract:
The study aims at identifying the attitudes of the Education College 

students at Al Aqsa University towards the Educational Psychology course 
and identifying the differences within these attitudes according to some 
variables as: gender, specialization and achievement level in this course.

To achieve the study goals, the researchers prepared and implemented 
a valid and a reliable tool on a sample consists of 300 students, 100 males 
and 200 females, who studied and have a grade in this course during the first 
semester of the academic year 2012/2013.

The findings of the study indicate that the responds of the students' 
attitudes were generally high (88.44%). They indicate also that there are 
statistically significant differences in the attitudes according to the variable of 
specialization (to the part of education literature specialization), in addition, 
there were significant differences attributed to their grades in exams, while 
there were no significant differences due to the gender variable. In the light 
of these results, the researchers propose a number of recommendations.

Key Words: Attitudes, Students, Education College, Al Aqsa University, 
Educational Psychology course. 
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مقدمة:
وتعديله جوهرياً من خالل  ودرا�سته  التعليمي  الواقع  ت�سخي�س  اأهمية  من  انطالقا   
اإىل درا�سة اجتاهات طلبة كلية الرتبية بجامعة االأق�سى  العملية الرتبوية، برزت احلاجة 

نحو م�ساق علم النف�س الرتبوي.
 يحتل علم النف�س مكانة مهمة يف حياة االأمم، وال�سعوب؛ ملا يقدمه من فوائد جمة 
للفرد واملجتمع، فهو ي�ساعد الفرد على اأن يفهم ذاته، ويحدد قدراته، وا�ستعداداته، و�سماته 
التي متيزه عن غريه، مما يجعله اأكرث قدرة على مواجهة متطلبات احلياة، وي�ساعده اأي�سا 
يف فهم غريه، وجمتمعه من النواحي جميعها، حتى ي�ستطيع التكيف مع البيئة التي يعي�س 

فيها.)اجلراح، 1991:1 ( 
 وقد �سهد علم النف�س تطوراً وا�سعاً يف مو�سوعاته، فبعد اأن كان يبحث يف الروح يف 
بداية عهده، تقدم لي�سمل جماالً اآخر. وهو العقل، ثم تو�سع جماله فبحث يف ال�سعور، وبعدها 
القو�سي،  اإليه يف  )امل�سار   (Wood Worth) وود ورث الظاهري، مما حدا ب  ال�سلوك  يف 
1978: 26 ( اإىل القول:" اإن علم النف�س عند اأول ظهوره زهقت روحه، ثم خرج عقله، ثم زال 

�سعوره، ومل يبق منه اإال املظهر اخلارجي، وهو ال�سلوك. 
 ويعد علم النف�س املعا�رش يف خمتلف فروعه، ويف نظرياته، ومنهجياته، وتقنياته، 
وتطبيقاته هو ابن املجتمعات ال�سناعية الراأ�سمالية، حيث ن�ساأ هذا العلم، ومنا، وتفرع منذ 
اأهداف املجتمعات ال�سناعية، وتلبية  اأوا�سط القرن التا�سع ع�رش، والقرن الع�رشين خلدمة 
احتياجاتها، مما ي�سكل خمتلف فروعه، ووظائفه التطبيقية، ومنهجياته البحثية.و ميكن 
اإجمال هذه االأهداف يف االأربعة االآتية التي تن�سب على الفرد، وهي: املعرفة والت�سخي�س، 

االإعداد والتاأهيل، االإدارة والت�سيري، وال�سيانة واحلفاظ على الفعالية.
 وتتوزع خمتلف فروع علم النف�س خلدمة هذه االأهداف فيما بينها، وقد تت�سارك يف 
القيام بواحدة منها اأو اأكرث، اإال اأنه قد خرجت املعرفة املرتاكمة يف علم النف�س املعا�رش 

عن اإطار هذه االأهداف اإال على �سبيل اال�ستثناء )حجازي، 2000: 143 (
وال�سناعة،  التجارة،  ميادين  لت�سمل  النف�س  علم  يقدمها  التي  اخلدمات  وتتعدد   
ودرا�سة  وتطويرها،  املناهج  وو�سع  والتعلم،  والتعليم  ال�سلوكية،  وامل�سكالت  والق�ساء، 
الفروق بني االأفراد واجلماعات، وال�سالالت املختلفة، وغرها، وقد بات كل ميدان من هذه 

امليادين ميثل علماً م�ستقالً قائماً بذاته.
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ويعد علم النف�س العام امل�سدر االأ�سا�سي للمعلومات التي ترتبط بحياة الطالب النف�سية، 
ويهتم هذا الفرع بدرا�سة قوانني، ومباديء االأفراد ب�سورة عامة بغ�س النظر عن املواقف، 
اأو احلاالت اخلا�سة، التي تختلف من فرد الآخر، ومن املو�سوعات الرئي�سة التي يدر�سها 
علم النف�س العام:التذكر، والتعلم، والتفكري، وال�سخ�سية، واالإنفعاالت، والدوافع، واالدراك، 

واالجتاهات)اجلراح، 1991:4 (
النف�س  علم  ف��روع  اأح��د   Educational-Psychology الرتبوي  النف�س  علم  ويعترب 
يف  والتعليمي  الرتبوي،  التوجيه  ويدر�س  التعلم،  نظريات  بدرا�سة  يهتم  فهو  التطبيقي 
كافة املراحل التعليمية، ويعالج حاالت ال�سعف يف التح�سيل الدرا�سي، ويعزز املرتفعني 
حت�سيالً، ويقدم املقايي�س النف�سية والعقلية املختلفة،ويطبق املفاهيم، والنظريات النف�سية 
على املمار�سة الرتبوية يف حجرة الدرا�سة،ويراعي اخل�سائ�س النمائية للدار�سني،ويحدد 
على  املنا�سبة،وي�رشف  التدري�س  طرائق  ويبني  للمتعلمني،  والرتبوية  النف�سية،  احلاجات 

تقومي العملية الرتبوية.
كما ي�سعى اإىل تزويد املعلمني باملبادئ النف�سية التي تتناول التعلم املدر�سي، اإ�سافة 
اإىل توطيد العالقة بني النظرية النف�سية، والتطبيق الرتبوي،وذلك من خالل معرفة ال�سلوك 
االإن�ساين، وتف�سريه يف مواقف التعلم، والتعليم ال�سفي، مبا ي�سهم يف زيادة عملية التعلم، 

وكفاءتها لدى املتعلمني وحت�سني اأدائهم) اإبراهيم، 2001: 25 (
تباينها ومن هذه املوا�سيع:التعلم  الرتبوي رغم  النف�س  وميكن حتديد موا�سيع علم 
الدافعية،  ونظريات  الفردية،  والفروق  العقلية،  والقدرات  فيه،  املوؤثرة  والعوامل  والتعليم 
ونظريات التعلم، واال�ستعداد، واملمار�سة والتعلم، والثواب، والعقاب، وال�سلوك االجتماعي 
ونظريات ال�سخ�سية، والنمو، والقيا�س والتقومي، االختبارات واملقايي�س النف�سية والرتبوية 
الدرا�سات  مثل:  والنف�سية  ال�سلوكية  الظواهر  ملعرفة  املتعددة  البحث  مناهج  اإىل  اإ�سافة 

الو�سفية، واالرتباطية، والدرا�سات التجريبية. )اأبو ناهية، 1991: 23 (
وهناك عالقة قوية بني علم النف�س الرتبوي وفروعه خا�سة من حيث الرتكيز على اتباع 
 understanding الدرا�سة العلمية لل�سلوك االإن�ساين بهدف حتقيق اأهداف العلم وهي الفهم

والتنبوؤ prediction وال�سبط control.وكذلك الفهم النظري، والتطبيقي ملو�سوعاته.
مبا�رشة،  ب�سورة  يتم  ال  االجتاهات  قيا�س  اأن  اإىل"   )144  :1977 )زهــران،  وي�سري 
التي  الو�سيطة  املتغريات  �سمن  تقع   Hypothetical Constructs فر�سية  تكوينات  فهي 
االأداء فهي متثل  اأو  ال�سلوك،  ي�ستدل عليها من  واإمنا  قيا�ساً مبا�رشاً،  تقا�س  ال تالحظ وال 

حمددات موجهة �سابطة لل�سلوك االجتماعي للفرد ".
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وراثية،  ولي�ست  مكت�سبة  ياأتي:"اأنها  كما  االجتاهات  خ�سائ�س   )2001 ويلخ�س)وحيد، 
الفرد  بني  عالقة  تت�سمن  ولكنها  فراغ،  من  تتكون  ال  اجتماعية،  ومواقف  مبثريات  وترتبط 
ومو�سوع االجتاه، تختلف ح�سب املثريات التي ترتبط بها، وهي ذات طابع انفعايل، وتو�سح 
وجود عالقة بني الفرد ومو�سوع االجتاه، ولها �سفة الثبات واال�ستمرار الن�سبي، وميكن تعديلها 
من خالل مواقف التعلم، وقد يكون االجتاه النف�سي وا�سح املعامل، ومنها ما هو غام�س. وتقع 

دائماً بني طرفني متقابلني اأحدهما موجب واالآخر �سالب، وهي تت�سف بالقبول اأو الرف�س. 
ويقول )عقل، 1985: 152( اإن االجتاهات الرتبوية تقا�س عن طريق ا�ستخدام مقايي�س 
االجتاهات ملعرفة اأداء الدار�سني اأو املدر�سني اأو املوجهني، ومعتقداتهم حول مو�سوعات 
على  ذلك  كل  وتاأثري  و�سخ�سياتهم،  واملعلمني  التدري�س،  وطرائق  املناهج،  مثل:  تربوية 

االإجناز االأكادميي وعلى اأ�ساليب التدري�س وتخطيط املناهج وتنفيذها.
الدخيلة، حيث توؤثر يف  اأن االجتاهات من املتغريات  اإىل   (Trow,2000) وي�سري تراو 
اال�ستجابات املختلفة التي يكونها الطلبة نحو املعلم، كما توؤثر يف اال�ستجابات املختلفة 
التي يكونها املعلم نحو طالبه، واإذا كانت االجتاهات موجبة، فاإن املناخ االنفعايل الذي 

ي�سود العملية التعليمية �سيكون موجباً، ومرغوباً فيه. 
واملكون  االنفعايل،  واملكون  املعريف،  املكون  متتالية:  مكونات  ثالثة  ولالجتاه 
الفرد  لدى  املتوفرة  واالأفكار  واملعلومات،  املعارف،  املعريف:  املكون  وي�سمل  ال�سلوكي، 
م�ساعر  كانت  �سواء  العواطف  عن  يعرب  فهو  االنفعايل:  املكون  اأما  باالجتاه،  واملرتبطة 
احلب اأم الكراهية التي ت�سدر عن الفرد نحو مو�سوع ما، اأما املكون ال�سلوكي: فهو ي�سمل 
املهارات، واال�ستعدادات، وجمموعة االأمناط ال�سلوكية التي تدفع الفرد ليكون �سلوكه �سلبياً 
نتيجة خربات، واجتاهات �سلبية، والعك�س �سحيح، فمحركات ال�سلوك االإن�ساين لدى الفرد 

تدفع اإىل اأن يكون �سلوكه اإيجابياً نتيجة خربات واجتاهات اإيجابية.
ال  اأمر  الفرد  اجتاهات  اأن  اإىل   )1983 ومر�صى،  ال�صلم،  )عبد  اأ�سار  املنطق  هذا  ومن 
يتحقق اإال مع توافر خط فكري وا�سح وخلفية فل�سفيه ت�سدر عنها اأحكام الفرد وت�رشفاته 
املختلفة. هذه الفل�سفة املتعلقة باحلياة ت�سمح للفرد اأن يت�رشف ب�سورة تلقائية يف اأغلب 
باالأمر  لي�س  احلياة  يف  وا�سحة  فل�سفة  تكوين  اأن  يف  غرو  له.وال  تعر�س  التي  الق�سايا 
الفرد من قيم خالل حياته وخرباته يف  ال�سهل، بل هي عملية تدريجية تتاأثر مبا يكونه 

�ستى املجاالت، كما تتاأثر اأي�ساً بثقافة 
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الفرد وعالقاته االجتماعية. ولي�س املق�سود بثبات االجتاهات اأن تكون جامدة غري 
قابلة للتح�سني اأو التطوير ‚ بل من ال�رشوري اأن تتوافر املرونة لكونها موؤ�رشاً على النمو 
ما،  حد  اإىل  االنفعايل  اال�ستقرار  اإىل  ي�سري  الفرد  اجتاهات  ثبات  اأن  على  عالوة  والتقدم، 

وتكامل ال�سخ�سية االإن�سانية.
واالجتاهات عامة تقوم بدور بارز يف حتديد �سلوك الفرد، فاالجتاه فعل دافعي ي�ستثري 
ال�سلوك، ويوجهه وجهة معينة، وميكن القول اإن تنمية االجتاهات االإيجابية لدى الطلبة نحو 
مو�سوع درا�سي قد تنمي لديهم رغبة يف تعليمه وقدرة على توظيف ما تعلموه، ف�سال عن 
حت�سن يف التذكر. كما ميكن القول اإن تدين حت�سيل الطلبة يف درو�سهم قد يعزى جزئياً اإىل 
اجتاهاتهم ال�سلبية نحو ذلك املو�سوع، وما يرافقها من كراهية وخيبة اأمل ال تقت�رش على 
مو�سوع الدرا�سة فح�سب، بل قد تعمم لت�سمل االأ�ستاذ، واملوؤ�س�سة التعليمية )التل، 1991:70(. 

مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
اأن  لدرجة  النا�س  من  كثري  اأذه��ان  يف  له  املر�سومة  ال�سورة  من  النف�س  علم  يعاين 
بع�سهم ما زالوا يعتقدون باأن علم النف�س يتناول درا�سة االأمرا�س العقلية، والنف�سية فقط، 

وان جتارب علماء النف�س تكون على الفئران والقرود واإىل غري ذلك.
هذه  اإج��راء  من  الهدف  معرفة  يحاولوا  ومل  احليوان،  تعذيب  على  فهمهم  ويقت�رش 
التجارب، وبع�سهم ي�ستخدم م�سطلحات مرتادفة قد ت�سيء لعلم النف�س.فعلى الرغم من الدور 

الذي يقوم به علم النف�س يف �ستى مناحي احلياة، فاإن �سورته �سبابية ودون امل�ستوى.
ولوجود عالقة قوية بني علم النف�س الرتبوي، وبني جميع فروع علم النف�س االأخرى.
فاإنه يعد من امل�ساقات االأ�سا�سية ال�رشورية لتدريب الدار�سني، واإعداد املعلمني، واملوجهني، 

وكل امل�ستغلني بالعملية الرتبوية، واالإعداد الرتبوي، واملهني، واالأكادميي املنا�سب. 
ثابتة  �سخ�سية  االجتاه خربة  ولكون  بال�سلوك،  االجتاهات  تربط  وثمة وجود عالقة 
اأو  �سلبياً  اإما  التقومي  للق�سايا، ويكون هذا  اأو  لالأ�سياء،  اأو  لالأفراد،  ن�سبيَا تت�سمن تقوميَا 

اإيجابياً اأو حمايداً.
اأو  النف�س  اأكرث يف علم  اأو  اأن درا�سة طبيعة االجتاهات نحو درا�سة مقرر  اإىل  اإ�سافة 
واالأدوات  االإجراءات  تباينت وفقَا الختالف  اأو حمايدة،  اإيجابية  اأو  �سلبية  غريه، هل هي 

والعينات امل�ستخدمة، فقد رغب الباحثان يف اإجراء هذه الدرا�سة.
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أهمية الدراسة:
ذكر جناتي)1993: 206( اأن ابن باجه يقول اإن علم النف�س اأ�رشف العلوم جميعها، 
وهو مقدمة �رشورية ملعرفة العلوم االأخرى، ومعرفة اهلل �سبحانه وتعاىل، ويرى اأن العلم 
علم  كل  واأن  كلها،  ال�رشف  باأنواع  والتعاليم  الطبيعية،  العلوم  �سائر  على  يتقدم  بالنف�س 

بحاجة اإىل علم نف�س.
• اأحد 	 الرتبوي  النف�س  علم  يعد  حيث  متغرياتها  اأهمية  خالل  من  الدرا�سة  اأهمية  تنبع 

يف  ي�سدر  الذي  االإن�ساين  ال�سلوك  بدرا�سة  يهتم  فهو  التطبيقية،  النف�س  علم  فروع 
وال�سحة  النمو،  نف�س  وعلم  التعلم،  نظريات  من  مزيجَا  يعد  بل  الرتبوية،  العمليات 
النف�سية، والقيا�س النف�سي، فهو م�ستقل ومتميز، ويفيد جميع فروع علم النف�س االأخرى.

• املعاهد 	 ويف  جميعها،  الرتبية  كليات  يف  يدر�س  الرتبوي  النف�س  علم  م�ساق  اإن 
واجلامعات الفل�سطينية، وبالتايل من االأهمية معرفة اجتاهات هوؤالء الطلبة اإزاء علم 

النف�س الرتبوي يف جامعة االأق�سى باعتبار اأنها اإحدى هذه اجلامعات الفل�سطينية.
• كما تكمن اأهمية الدرا�سة يف قلة الدرا�سات التي تناولت مو�سوع الدرا�سة، وبخا�سة 	

يف البيئة الفل�سطينية، حيث تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات البكر التي اهتمت بدرا�سة 
الرتبوي  النف�س  علم  م�ساق  نحو  االأق�سى  جامعة  يف  الرتبية  كلية  طلبة  اجتاهات 
الرتبوية،  النظرية اخلا�سة بالدرا�سات  االأطر  – مما يرثي  الباحثني  يف -حدود علم 

والنف�سية يف املجتمع الفل�سطيني.
• اأما االأهمية التطبيقية للدرا�سة فاإنها تو�سح طبيعة اجتاهات طلبة جامعة االأق�سى 	

الفر�سة  يتيح  مما  الرتبوية،  امل�ساقات  من  وغريه  الرتبوي،  النف�س  علم  درا�سة  نحو 
وهذا  والتخ�س�س،  الدرا�سة،  اجتاه  اإيجابية  م�ستويات  حتقيق  يف  الطلبة  مل�ساعدة 
لديهم من  ما  كل  وا�ستغالل  للطلبة،  ومرتفعة  اإيجابية،  م�ستويات  تكوين  ي�ساهم يف 
زيادة  يف  ت�سهم  والتي  النف�سية،  وال�سحة  التوافق،  حتقيق  يف  واإمكانات  ق��درات، 

التح�سيل االأكادميي، واالإجناز املرتفع.
• النف�سية 	 املتغريات  من  كثري  اإىل  للتعرف  اأجل  من  م�ستقبلية  لدرا�سات  الدرا�سة  متهد  و 

االأخرى التي ت�سهم يف حتقيق اجتاهات اإيجابية، ودرجات مرتفعة من التح�سيل واالإجناز 
• كما ميكن اال�ستفادة من نتائج الدرا�سة يف تفعيل الربامج الرتبوية، واالإر�سادية يف 	

توجيه وتب�سري الطلبة عند التحاقهم باجلامعة باأهمية اختيار نوع التخ�س�س الذي 
يتوافق مع قدراتهم وميولهم، ومعرفة حاجة �سوق العمل اأي�سا، مما ي�ساهم يف حتقيق 

التوافق النف�سي، واملهني اأي�سا. 
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درا�سة  الرتبية نحو  اإرها�ساً ملعرفة طبيعة اجتاه طالب كلية  الدرا�سة  ت�سكل هذه  و 
وحت�سيله  الطالب،  نوع  على  الدرا�سة  هذه  انعكا�س  ومدى  الرتبوي،  النف�س  علم  م�ساق 
من  كثري  مع  التعامل  يف  امل�ساق  هذا  من  اال�ستفادة  ومدى  تخ�س�سه،  ونوع  االأكادميي، 
املو�سوعات الرتبوية، واالجتماعية، والنف�سية، واالقت�سادية، وخا�سة اأن الطالب يف كلية 
تطوير  يف  اأدوارهم  الأخذ  توؤهلهم  علمية،  موؤهالت  على  للح�سول  اأنف�سهم  يعدون  الرتبية 
من  واملعي�سية  االقت�سادية،  اأحوالهم  وحت�سني  ناحية،  من  وتنميته  الفل�سطيني  املجتمع 
حياة  ومت�س  تهم،  التي  االأمور  من  التخ�س�س  ونوع  الدرا�سة،  اأن  وخا�سة  اأخرى،  ناحية 
الطالب اجلامعي عن قرب فيما يتعلق بحياته الرتبوية، واملعي�سية.و من هنا جاءت هذه 
الدرا�سة الأهميتها؛يف دفع الطالب لالهتمام يف درا�سته، واإتقانها، وخا�سة بعد اأن اأو�سدت 
كل اأبواب العمل االأخرى اأمام اخلريجني؛ما اأدى اإىل اهتمام �رشائح كبرية من اأبناء ال�سعب 

الفل�سطيني بالدرا�سة كطريقة للح�سول على فر�س العمل، واملناف�سة فيها.

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية اإىل:

• معرفة اجتاهات طلبة كلية الرتبية يف جامعة االأق�سى نحو م�ساق علم النف�س الرتبوي.	
• معرفة الفروق يف اجتاهات طلبة كلية الرتبية نحو م�ساق علم النف�س الرتبوي وفقَا 	

للمتغريات )اجلن�س، والتخ�س�س، وامل�ستوى التح�سيلي (.

أسئلة الدراسة:
ميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة بال�سوؤال الرئي�س االآتي:

ما اجتاهات طلبة كلية الرتبية يف جامعة االأق�سى نحو م�ساق علم النف�س الرتبوي؟ 
ويتفرع من هذا ال�سوؤال اأ�سئلة عدة فرعية هي:

النف�س . 1 االأق�سى نحو م�ساق علم  الرتبية يف جامعة  هل تختلف اجتاهات طلبة كلية 
الرتبوي باختالف متغري اجلن�س )ذكور-اإناث(؟.

النف�س . 2 االأق�سى نحو م�ساق علم  الرتبية يف جامعة  هل تختلف اجتاهات طلبة كلية 
الرتبوي باختالف نوع التخ�س�س: ) تربية علوم اإن�سانية – وتربية علوم طبيعية(؟.

النف�س . 3 االأق�سى نحو م�ساق علم  الرتبية يف جامعة  هل تختلف اجتاهات طلبة كلية 
الرتبوي باختالف الدرجة التي يح�سل عليها الطالب )امل�ستوى التح�سيلي(: 
 ممتاز)90-100(، جيد جداَ)80-89(، جيد)70-79(، مقبول)60-69( ؟.



اجتاهات طلبة كلية الرتبية يف جامعة الأق�صى نحو م�صاق علم النف�س الرتبوي
د. �صمري كامل خميمر

د. �صمري اإبراهيم العب�صي

170

مصطلحات الدراسة:
:Educational Psychology علم النف�س الرتبوي

والزغلول،  من)الهنداوي،  كل  اإليه  اأ�سار  ما  اأو�سحها  ولعل  متعددة  تعريفات  يوجد 
 ) 2002:20

من  والتعليم  التعلم،  مواقف  يف  االإن�ساين  ال�سلوك  بتف�سري  يهتم  الذي  احلقل  ذلك  اأنه 
حدوث  من  متكن  التي  النظرية  واالأ�ساليب  واملناهج،  واملفاهيم،  املبادئ،  معرفة  خالل 
الرتبوية، والعمل  اإىل امل�سكالت  التعرف  االأفراد، وت�ساهم يف  التعلم، والتعليم لدى  عملية 

على حلها والتخل�س منها.
و يعرف الباحثان علم النف�س الرتبوي مفاهيمياً: باأنه العلم الذي يهتم بدرا�سة املتعلم، 
ومهنياً،  وتربوياً  اأكادميياً  املتعلم  باإعداد  ويهتم  التعليمية،  البيئة  داخل  التعلم  وطبيعة 
ممار�سة  ي�ستطيع  �سوئها  يف  والتي  والكفايات،  واخل�سائ�س  ال�سمات  من  عدد  واإك�سابه 

دوره يف العملية التعليمية بكفاءة. 

:Attitude - الجتاه
يقع  متو�سط  اأو  كامن  متغري  اأو  فر�سي  "تكوين  باأنه:   )1977:144( زهران  وعرفه 
فيما بني املثري واال�ستجابة، وهو ا�ستعداد نف�سي، اأو تهيوؤ عقلي ع�سبي متعلم لال�ستجابة 
املوجبة اأو ال�سالبة نحو اأ�سخا�س اأو اأ�سياء اأو مو�سوعات اأو مواقف اأو رموز يف البيئة التي 

ت�ستثري هذه اال�ستجابة ".
ويعرفه دروي�س االجتاه)2005: 91( باأنه مفهوم مركب ال يعني م�ساعر الفرد وحكمه 
التقوميي لالأ�سياء فح�سب،بل يت�سمن مكونني اآخرين هما: املكون املعريف، الذي ي�سري اإىل 
ميل  اإىل  ي�سري  الذي  ال�سلوكي،  واملكون  االجتاه،  ومعتقداته عن مو�سوع  ال�سخ�س،  اأفكار 

ال�سخ�س اأو ا�ستعداده لال�ستجابة نحو مو�سوع االجتاه. 

الفرد  التي يكونها  النف�سية  امل�ساعر  مفاهيميا: هو  الجتاه  الباحثان  ويعرف 
الرف�س،  اأو  التي حتيط بالفرد، والتي تت�سف بالقبول  اأحد املو�سوعات االجتماعية  نحو 

وت�سطبغ بال�سبغة االإيجابية اأو ال�سلبية. 
اأما التعريف االإجرائي لالجتاه: فيعرفه الباحثان باأنه: املح�سلة النهائية ال�ستجابات 

جمموع الدرجات التي اأجاب عنها اأفراد العينة وفقاً لال�ستبانة املعدة لذلك.
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حدود الدراسة:
االأول  الدرا�سي  الف�سل  يف   2013/2012 الدرا�سي  العام  خالل  الدرا�سة  هذه  طبقت 

واقت�رشت الدرا�سة على طلبة كلية الرتبية يف جامعة االأق�سى.
تتحدد  كما  عليها،  االعتماد  مت  التي  العينة  اإط��ار  يف  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتتحدد 
علم  م�ساق  نحو  الطلبة  اجتاهات  وهي  الدرا�سة،  يف  امل�ستخدمة  اال�ستبانة  وفق  الدرا�سة 

النف�س الرتبوي من اإعداد الباحثني.

الدراسات السابقة:
راجع الباحثان االأدب الرتبوي املتعلق مبتغريات الدرا�سة، وفيما ياأتي عر�س لبع�س 

الدرا�سات ذات العالقة، بت�سل�سل من االأقدم فاالأحدث: 
وخزام  والكامل،  حطب،  اأبو  اأجراها  التي  تلك  املجال  هذا  يف  الرائدة  الدرا�سات  من 
الدرا�سة من )183( العماين. وتكونت عينة  ال�سباب  النف�س لدى  )1989( حول �سورة علم 
اإيجابية  اجتاهات  يظهرون  العماين  ال�سباب  اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت  وقد  وطالبة،  طالباً 
الذكور  اجتاهات  يف  فردية  فروق  وجود  عن  النتائج  ك�سفت  كما  النف�س،  علم  نحو  عامة 

واالإناث فيما يتعلق باالجتاه العام ومكوناته.
ومن بني الدرا�سات االأجنبية التي تناولت م�سحاً لالجتاهات نحو علم النف�س ما قام 
به جاردنر وهند (Gardner & Hund, 1983) فقد اأكدت اأن ن�سبة االعتقادات اخلاطئة عن 
علم النف�س منت�رشة ب�سكل وا�سع حتى بني االأكادمييني، وذلك بعد اإجراء الدرا�سة على عينة 
تكونت من )124( عامل نف�س يدر�سون يف كليات، اإقليم جبال روكي وجامعاتها، و)105( 
مدر�سني من حملة الدكتوراه واملاج�ستري وعلماء اجتماعيني وعلماء غري اجتماعيني من 
 (Vaughan) لفوهان (TCB) جامعة كولورادو. وقد ا�ستخدم الباحثان اختبار االعتقاد العام
مع بع�س التعديل، حيث اختريت )20( فقرة من )80( فقرة من قائمة فوهان. وكان معيار 
االختيار ح�سول الفقرة على تاأييد اأكرث من )50%( من طلبة الكلية، كما اأظهرت الدرا�سة 

عدم وجود فروق تذكر بني كل من الذكور واالإناث يف ن�سبة االعتقادات اخلاطئة.
 ومن الدرا�سات االأخرى ذات ال�سلة املبا�رشة بهذا املو�سوع ما قامت به التل )1911( 
حول اجتاهات طلبة جامعة الريموك نحو علم النف�س، حيث هدفت الدرا�سة اإىل تطوير مقيا�س 
لالجتاهات نحو علم النف�س،ومن ثم التعرف اإىل اجتاهات طلبة جامعة الريموك نحو علم 
النف�س،والك�سف عن الفروق بني اجلن�سني يف االجتاهات نحو علم النف�س، حيث تكونت عينة 
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الدرا�سة من )900( طالٍب. وك�سفت النتائج عن وجود اجتاهات اإيجابية لدى طلبة جامعة 
الريموك نحو علم النف�س. كما اأ�سفرت عن وجود فروق بني اجلن�سني يف االجتاهات نحو علم 
جميعها،وقد  اخلم�سة  وباإبعاده  العام،  باالجتاه  يتعلق  فيما  االإناث،وذلك  ل�سالح  النف�س، 

ف�رّشت النتائج يف �سوء النتائج يف �سوء املتغريات االجتماعية والثقافية.
 ويف ال�سعودية اأجرى احلارثي )1993( درا�سة على )296( طالباً وطالبة من كليات 
خمتلفة باجلامعات ال�سعودية هدفت اإىل التعرف اإىل اجتاهات ال�سباب اجلامعي ال�سعودي 
ترجع  النف�س  علم  نحو  االجتاه  يف  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  النف�س،واأظهرت  علم  نحو 
واالإناث  الذكور،  بني  اإح�سائياً  دالة  الفروق  كانت  كما  �رشعي(   / طبيعي   ( للتخ�س�س 
عاملياً  حتليالً  الدرا�سة  هذه  يف  اأجرى  كما  النف�س.  علم  نحو  االجتاه  يف  االإناث  ل�سالح 
النف�س  اأربعة عوامل لالجتاه نحو علم  اأ�سفر عن وجود  النف�س.  ملقيا�س االجتاه نحو علم 
هي: الرغبة يف درا�سة علم النف�س، واأهميته،واجلانب الوجداين املت�سل بعلم النف�س،وموقف 

الفرد نحو علم النف�س،واالإميان بعلم النف�س واالعتقاد بفائدته.
 ويف درا�سة ريدين (Rydeen, 1993) حول معتقدات الطالب اجلامعيني واجتاهاتهم 
 (Miller) نحو علم النف�س بو�سفه مهنة، قام الباحث بتقومي مدى التحقق من فر�سية ميلر
التي تعطي طريقاً "نف�سياً" لالأفراد؛ وقام الباحث بتق�سيم عينة الدرا�سة اإىل جمموعات عدة 
من الطالب كل منها ي�سمل )619( طالبا جامعياً من جامعة كاليفورنيا احلكومية. واأ�سارت 
واجتاهات  ت�سور،  فهم،وعدم  �سوء  لديها  كان  املجموعات  بع�س  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج 
�سلبية،ومعرفة حمدودة عن علم النف�س. واأو�ست الدرا�سة باأهمية مناق�سة اخليارات املهنية 
يف علم النف�س بني الطالب، والتخطيط امل�ستقبلي للتعرف بقدر االإمكان على تلك الفروقات.
 اأما �صتيفن�صون (Stephenson,1994) فقد اأجري درا�سته التي كان غر�سها التعرف 
اإىل االجتاهات نحو علم النف�س على )310( من طلبة الدرا�سات العليا الذين يدر�سون علم 
النف�س،وطلبة الدرا�سات العليا يف اللغة االجنليزية الذين يدر�سون اأحد املقررات اختيارياً 
النف�س،  علم  ق�سم  غري  باأق�سام  واللي�سان�س  البكالوريو�س،  مرحلة  وطلبة  النف�س،  علم  يف 
ويدر�سون مقرراً اختيارياً يف علم النف�س،وطلبة مرحلة البكالوريو�س، واللي�سان�س من ق�سم 
علم النف�س،واأو�سحت النتائج اأن طلبة الدرا�سات العليا عامة كانوا اأكرث نقداً لالأ�سا�سيات 
فروق  تبني وجود  واللي�سان�س، كما  البكالوريو�س،  املرحلة  النف�س من طلبة  لعلم  العلمية 
اأُلفة من الذكور،واأقل نقداً الأ�سا�سيات علم النف�س  اأكرث  اأن االإناث  بني اجلن�سني حيث تبني 

االأكادميية من الذكور.
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 وقام فريدريك (Fridrich 1996) بدرا�سة لتقومي ت�سورات الطالب، ومفاهيمهم لعلم 
ت�سميم  من   (PAS) علما"  بو�سفه  النف�س  "علم  مقيا�س  با�ستخدام  علما  بو�سفه  النف�س 
الباحث،والختبار مدى م�سداقية هذا املقيا�س اأجرى الباحث جتربتني على جمموعتني من 
الطالب اجلامعيني، واأعطي جميع الطالب ن�سخة من املقيا�س يحتوي )15( نقطة. ا�ستملت 
اإىل علم النف�س" يف ف�سلني  "مدخل  املجموعة االأوىل )78( طالباً وطالبة يدر�سون مادة 
بني  قوية  اإيجابية  عالقة  وجود  اإىل  لت�سري  الدرا�سة  نتائج  وجاءت  منتظمني،  درا�سيني 
النتائج املرتفعة للطالب على مقيا�س علم النف�س بو�سفه علماً (PAS)، واالعتقاد بكفاءة 
العالج النف�سي،وكذلك وجود عالقة اإيجابية بني تلك النتائج على مقيا�س (PAS)، ووجود 
عدد كبري من املناهج العملية يف اأق�سام علم النف�س. كما اأ�سارت الدرا�سة اأي�ساً اإىل وجود 
عالقة اإيجابية بني ميل الطالب نحو ت�سور علم النف�س بو�سفه علماً، وميولهم العامة نحو 

التعبري عن اهتمامات قوية بالعلم.
 ويف درا�سة حول االجتاهات نحو علم النف�س، والطب النف�سي واملر�س العقلي، اأجرى 
�صتونز (Stones, 1996) م�سحاً الجتاهات عينة من الطالب اجلامعيني وعينات �سغرية 
من علماء النف�س واملمار�سني الطبيني، وعدد من املر�سى، والعاملني بامل�ست�سفيات العامة 
يف �رشق، مدينة كيب تاون وو�سطها بجنوب اأفريقيا،وجاءت نتائج الدرا�سة لت�سري اإىل اأن 
نحو  �سالبة  ميول  لديهم  اجلامعية  الثالثة  الفرقة  يف  النف�س  علم  يدر�سون  الذين  الطالب 
العالج النف�سي اأكرث من طالب الفرق االأوىل. واأ�سارت النتائج اأي�ساً اإىل اأن اجتاهات الطالب 
بال�سنة النهائية باجلامعة نحو علم النف�س كانت اأكرث اإيجابية من اجتاهات طالب الفرقة 
علماء  من  اأكرث  تفاوؤلية  نظرة  لديهم  النا�س  من  العامة  النف�س،واأن  لعلم  الدار�سني  االأوىل 

النف�س حول كفاءة، وفاعلية العالج النف�سي والعقلي.
نحو  املعلمني  الطالب  اجتاهات  معرفة  اإىل  هدف  درا�سة   )1996( الديب  واأج��رى   
امل�رشيني  الطالب  لدى  املعلمني  كليات  يف  وتطبيقي  نظري  كعلم  الرتبوي  النف�س  علم 
 )170( العمانيني  ومن  طالباً،   )230( امل�رشيني  الطلبة  من  العينة  وبلغت  والعمانيني. 
طالباً. واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود اجتاه اإيجابي لدى الطلبة امل�رشيني والعمانيني 
اأبعاد  بني  موجبة  ارتباطيه  عالقة  وجود  تبني  كما  الرتبوي،  النف�س  علم  مقرر  نحو 
اأفرد العينتني، كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة  املقيا�س واالإجناز االأكادميي لدى 
النف�س  علم  نحو  االجتاهات  اأبعاد  يف  الطالب  درجات  جمموع  متو�سط  بني  اإح�سائية 
النف�س  علم  االأكادميي يف مقرر  االإجناز  الطالب يف  الرتبوي، ومتو�سط جمموع درجات 

الرتبوي وفقَا للتخ�س�س.
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لدى  النف�س  علم  نحو  االجتاهات  مو�سوع  تناولت  بدرا�سة   )1996( القحطاين  وقام 
الطالب  هوؤالء  اآراء،  درا�سة  اإىل  الباحث  تعر�س  حيث  ال�سعودية  اجلامعات  بع�س  طالب 
واجتاهاتهم نحو علم النف�س. وقد ا�ستعان الباحث بعينة من طالب اجلامعات ال�سعودية، 
بلغت )1200( طالٍب وطالبة. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود اختالف يف الفكرة ال�سائدة 
عن علم النف�س كما يدركها طالب اجلامعات ال�سعودية، من حيث مو�سوع العلم وجماالت 
تطبيقية واأ�سماء اأعالمه- عن ال�سورة ال�سحيحة للعلم،وكذلك وجود اجتاهات عامة نحو 
�سالبة  تف�سيلية  اجتاهات  وجود  اإىل  باالإ�سافة  االإيجابية،  قطبية  اإىل  اأقرب  النف�س  علم 
نحو علوم املهن النف�سية،وتو�سلت الدرا�سة اأي�سا اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف 
االإناث،وكما  ل�سالح  ال�سعودية  الطالب وطالبات اجلامعات  النف�س بني  االجتاه نحو علم 
تو�سلت الدرا�سة اإىل عدم وجود عالقة بني الدرا�سة املنتظمة مبواد علم النف�س، واجتاهات 

طالب، وطالبات اجلامعات ال�سعودية نحو علم النف�س.
ويف قطر اأجرى كمال )1997( درا�سة هدفت اإىل معرفة اجتاهات طالب جامعة قطر 
نحو علم النف�س: الرغبة يف درا�سة علم النف�س، واملراحل التي در�ست فيه،وعدد املقررات 
املدرو�سة، والرغبة يف اختيار التخ�س�س، ونوع املادة املقروءة. حيث اأعّد الباحث مقيا�ساً 
لالجتاه نحو علم النف�س، وطبق على عينه مكونة من )335( من طلبة اجلامعة، واأو�سحت 
النتائج: اأن اجتاهات الطلبة الذين در�سوا علم النف�س،اأو لديهم الرغبة يف درا�سته،اأو قراأوا 
كتباً غري علم النف�س اأقوى من اجتاهات هوؤالء الذين مل يدر�سوا علم النف�س اأو لي�ست لديهم 
الرغبة يف درا�سته، اأو قراأوا كتبا اأخرى غري علم النف�س، كما كانت اجتاهات االإناث نحو علم 
النف�س اأكرث اإيجابية من اجتاهات الذكور، كما كانت اجتاهات طلبة التخ�س�سات االأدبية 

اأكرث اإيجابية من اجتاهات طلبة التخ�س�سات العلمية.
لدى  النف�س  علم  �سورة  مو�سوع  تناولت  بدرا�سة   )1999( خليفة  قام  الكويت  ويف 
لدي  النف�س  علم  ال�سائعة عن  ال�سورة  بهدف معرفة  الكويتي  املجتمع  العام يف  اجلمهور 
عينة من اجلمهور العام يف املجتمع الكويتي. وبلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة )917( فرداً 
من اجلن�سني. وك�سفت الدرا�سة عن عدم وجود فروق جوهرية بني الذكور واالإناث من اأفراد 
عينة الدرا�سة يف ت�سورهم ملو�سوع علم النف�س، وجماالته، وطبيعة الدرا�سة فيه، وم�سادر 
املعلومات عن علم النف�س، وخدماته التي يقدمها واأ�سهر علمائه. واأو�سحت الدرا�سة اأي�ساً 

اأن هناك فروقاً جوهرية بني اأفراد املجموعة االأدنى تعليما، واأفراد املجموعة االأعلى.
العالقة  طبيعة  اإىل  التعرف  حماولة  اإىل  هدفت  درا�سة   )2000( الزهراين  اأجرى  كما 
بني اجتاه طالب، جامعة اأم القرى وطالباتها من دار�سي بع�س مواد علم النف�س من �سمن 
هناك  كان  اإذا  عما  اأي�ساً  ال�سخ�سية،والك�سف  �سماتهم  وبع�س  الرتبوي،  االإعداد  برنامج 
فروق بني طالب، وطالبات جامعة اأم القرى الدار�سني بع�س مواد علم النف�س يف االجتاه 
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)200(طالب،  وطالبة:  )300(طالب،  من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  النف�س،  علم  درا�سة  نحو 
االجتاه،  بني  اإح�سائيا  دالة  وغري  �سالبة،  عالقة  وجود  النتائج  واأظهرت  و)100(طالبة، 
اإيجابية بني االجتاه وبعد  اأن هناك عالقة  الذهانية والت�ساوؤم والع�سابية، ووجد  واأبعاد 
واالإناث  الذكور،  بني  النف�س  لعلم  االجتاه  يف  اإح�سائياً  دالة  فروقاً  هناك  التفاوؤل،واأن 

ل�سالح الذكور.
(Ashton, 2002) درا�ستها حول ال�سورة العامة لعلم النف�س، ومدى  ا�صتون  واأجرت 
تطور االجتاهات، و�سدقها نحو مقيا�س علم النف�س. �سّممت الباحثة مقيا�س اجتاهات نحو 
علم النف�س حتت م�سمى "ATPI"، وطبق على عينة من الطالب اجلامعني �سملت )416( من 
طلبة اأوهايو احلكومية. اأظهرت النتائج اأن ال�سورة العامة لدى النا�س جتاه علم النف�س هي 
�سورة اإيجابية تكتنفها بع�س االجتاهات ال�سلبية، وتعزو الباحثة تلك االجتاهات ال�سلبية 

اإىل نق�س املقايي�س العامة لالجتاهات نحو علم النف�س.
واأجرى اأبو حطب، واآخرون )2005( درا�سة بعنوان �سورة علم النف�س لدى ال�سباب العماين، 
واأو�سحت النتائج اأن لدى ال�سباب العماين اجتاهَا اأقرب اإىل االإيجابية نحو علم النف�س ب�سبب 
�سيوع االأفكار ال�سيكولوجية العامة كما تبني وجود فروق بني ال�سباب العماين من اجلن�سني 

بالن�سبة لالجتاه نحو علم النف�س، حيث كان اجتاه االإناث اأكرث اإيجابية من الذكور.
و اأجرى ولك�س (Wilcox, 2009) درا�سة بعنوان اجتاهات الطالب املعلمني نحو علم 
النف�س الرتبوي ممثالً يف منوذج بريكلي Berkeley model، وهو منوذج قائم على اأ�سا�س 
م�ستويات االأهداف املعرفية لدى بلوم يوفر للطالب املعلمني منوذجاً �سامالً ومنظماً يرتكز 
على زيادة االنتباه وهو:م�سمم الكت�ساب املعرفة وُطبق يف حجرات الدرا�سة على عينة من 
الطالب املعلمني بلغ عددهم )34( طالبَا وطالبة، واأو�سحت نتائج الدرا�سة عن ميل الطالب 
يف تقبل هذا النموذج يف التدري�س، وكذلك ال�سعور االإيجابي نحو علم النف�س الرتبوي ومدى 

فائدته يف عملية التدري�س.
جامعة  طلبة  اجتاهات  بعنوان:  بدرا�سة   )2012( واملعمري  كاظم  من  كل  وق��ام 
ال�سلطان قابو�س نحو علم النف�س، وهدفا من درا�ستهما اإىل معرفة البنية العاملية، وطبيعة 
ودرا�سة  الرتاكمي،  واملعدل  والتخ�س�س،  والعمر،  اجلن�س،  م�ساهمة  ومدى  االجتاهات، 
وطبقت  اإعدادهما،  من  ا�ستبانة  م�ستخدمني  النف�س،  علم  نحو  االجتاه  يف  نف�سية  مقررات 
على عينة قوامها)260(طالبَا وطالبة من خمتلف كليات اجلامعة، وك�سفت نتائج التحليل 
العاملي عن اأربعة عوامل هي: اإ�سهامات علم النف�س يف جوانب احلياة، واال�ستمتاع املعريف 
بعلم النف�س، وردود االأفعال املعرفية، وردود االأفعال الوطنية، اأما طبيعة االجتاهات فقد 
كانت ب�سكل عام اإيجابية، واأما م�ساهمة املتغريات الدميغرافية يف االجتاه نحو علم النف�س، 
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فقد �ساهم متغري واحد فقط مب�ستوى داللة ≥013 ،0 وهو درا�سة املقررات النف�سية.
تي�رش  ملا  احلالية،  الدرا�سة  مبو�سوع  ال�سلة  ذي  الرتبوي  االأدب  عر�س  خالل  ومن   
للباحثني االطالع عليه، مل يجدا درا�سة يف فل�سطني)يف حدود علمهما ( تناولت اجتاهات 
طلبة كلية الرتبية يف جامعة االأق�سى نحو م�ساق علم النف�س الرتبوي؛ مما ي�سيف اأهمية 
لهذه الدرا�سة، وخا�سة اأن البيئة الفل�سطينية مل حتظ بدرا�سة م�سابهة متاماً، وميكن القول 
الدرا�سي  التح�سيل  اإ�سافة متغريات جديدة مثل:متغري اجلن�س، والتخ�س�س، وم�ستوى  اإن 
الدرا�سة على  اإجراء عينة  اإىل  باالإ�سافة  الدرا�سة،  نوعاً من اخل�سو�سية على هذه  ي�سفي 

طالب كلية الرتبية يف جامعة االأق�سى.
م�سكلة  حتديد  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  من  ا�ستفادا  الباحثني  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر  و 

الدرا�سة، واأهدافها، و�سياغة الفرو�س، واإعداد اأداة الدرا�سة، ثم تف�سري النتائج.

منهج الدراسة وإجراءاتها: 
والتحليل، وعلى  الو�سف،  يعتمد على  الذي  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحثان  ا�ستخدم 
م�ساق  االأق�سى نحو  الرتبية يف جامعة  كلية  والبيانات عن اجتاهات طلبة  املعلومات،  جمع 
علم النف�س الرتبوي يف �سوء كل من املتغريات: مو�سوع الدرا�سة. واملنهج الو�سفي يهدف اإىل 
و�سف ما هو كائن، ثم تف�سريه من خالل اإلقاء ال�سوء على امل�سكلة املراد بحثها والفهم الوثيق 
لظروفها احلا�رشة، مع جمع املعلومات التي تزيد يف تو�سيح الظروف املحيطة مب�سكلة الدرا�سة

جمتمع الدراسة:
النف�س  علم  مل�ساق  امل�سجلني  والطالبات  الطالب،  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
الدرا�سي 2011-2012م،  الدرا�سي االأول للعام  الرتبوي يف جامعة االأق�سى، يف الف�سل 
وفقا  و)350(ط��ال��ب��ا،  )1000(ط��ال��ب��ة،  منهم  وطالبة  )1350(ط��ال��ب��ا  عددهم  والبالغ 

الإح�سائيات عمادة القبول والت�سجيل.

عينة الدراسة: 
اأف��راد  22.2%م��ن  ح��وايل  بواقع  وطالبة،  طالب   )300( من  الدرا�سة  عينة  تكونت   
جمتمع  اأف��راد  28.5%م��ن  حوايل  بواقع  )100(طالباً،  منهم  للدرا�سة،  االأ�سلي  املجتمع 
علم  مل�ساق  امل�سجلني  الطالبات  جمتمع  اأف��راد  من   %20 بواقع  و)200(طالبة،  الطالب، 
النف�س الرتبوي يف كلية الرتبية يف جامعة االأق�سى، وقد اختريوا بالطريقة الطبقية، يف 
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الف�سل الدرا�سي االأول، من العام الدرا�سي 2012-2013م. واجلدول )1( يو�سح خ�سائ�س 
العينة الدميغرافية.

اجلدول )1(

يبني خ�صائ�س العينة الدميغرافية )ن=300( طالباً وطالبة

 الن�صبة املئويةالعدداملتغريات

اجلن�س
10033.3ذكر
20066.6اأنثى

التخ�ص�س
23076.6تربية / اآداب
7023.3تربية / علوم

م�صتوى التح�صيل 

903010-100ممتاز
8014046.7- 89 جيد جداً

7010033.4-79 جيد
603010-69 مقبول

أداة الدراسة:
علم  م�ساق  نحو  االجتاهات  ا�ستبانة  وهي  واح��دة،  ا�ستبانة  على  الدرا�سة  اقت�رشت 
النف�س الرتبوي، من اإعداد الباحثني، حيث قام الباحثان باالطالع على العديد من الدرا�سات 
ا�ستبانه  اإعداد  ال�سابقة لالجتاه يف  ال�سابقة حول املو�سوع، ومتت اال�ستعانة باملقايي�س 
 ،)1989( واآخرون  حطب  اأبو  فوؤاد  ومقيا�س   ،)1996( الديب  علي  مقيا�س  مثل:  الدرا�سة 
ومقيا�س كاظم، واملعمري )2012(، وذلك بهدف اال�ستفادة من هذه املقايي�س يف تو�سيح 
جماالت اال�ستبانة، والعبارات امل�ستخدمة فيها، وتكونت اال�ستبانة يف �سورتها النهائية 
اأن يحددا  الباحثان  ا�ستطاع  وقد  ال�سليمة،  العلمية  االأ�س�س  بنائها وفق  من)30(عبارة مت 

جماالت اال�ستبانة يف ثالثة جماالت رئي�سة، ويتكون كل جمال من )10(عبارات:

املجال الأول:
وال�سلوكية،  والوجدانية،  املعرفية،  واإمكاناته  قدراته،  حيث  بالطالب:من  يتعلق 
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االآتية:3، 6، 9، 12، 15، 18،  العبارات  اأرقام  املجال  ال�سخ�سية ويت�سمن هذا  وال�سمات 
.30 ،27 ،24 ،21

املجال الثاين:
يتعلق باملادة التعليمية: من حيث املحتوى الدرا�سي، وم�ستوى ال�سعوبة، وال�سهولة، 
هذا  وي�سمل  املركب،  اإىل  الب�سيط  من  املو�سوعات  بني  وانتقالها  االأفكار،  معرفة  وكذلك 

املجال اأرقام العبارات االآتية: 2، 5، 8، 11، 14، 17، 20، 22، 25، 28.

املجال الثالث:
االأكادميي  لدوره  الرتبوي( من حيث ممار�سته  النف�س  علم  مادة  )اأ�ستاذ  باملعلم:  يرتبط 
والرتبوي، وما لديه من �سمات �سخ�سية، ومدى قدرته على تكوين، وتهيئة املناخ النف�سي اجليد 
بني الطالب الذي ي�ساعد يف زيادة العملية التعليمية داخل القاعة الدرا�سية، وبالتايل زيادة 

التح�سيل الدرا�سي.واأرقام عبارات هذا البعد هي: 1، 4، 7، 10، 13، 16، 19، 23، 26، 29.

 الدراسة االستطالعية: 
طلبة  من  ع�سوائية  ا�ستطالعية  عينة  على  طبقت  اال�ستبانة  �سالحية  من  وللتاأكد 
وطالبات جامعة االأق�سى من خارج عينة الدرا�سة، بلغ عددها )50( طالباً وطالبة منهم 
)25( طالبة، و)25( طالباً در�سوا جميعهم م�ساق علم النف�س الرتبوي، والغاية االأ�سا�سية 

من الدرا�سة اال�ستطالعية هو التاأكد من �سدق اال�ستبانة وثباتها.
ح�صب الباحثان بح�صاب ال�صدق والثبات بالطرق الآتية:

اأولً - �صدق ال�صتبانة:
مت االعتماد على اأ�سلوبني يف قيا�س ال�سدق:

ال�صدق الظاهري)�صدق املحكمني(: ُعر�ست اال�ستبانة يف �سورتها االأولية على 
جمموعة من اأ�ساتذة علم النف�س، واملتخ�س�سني باملجال، وذلك لتعديل ما يرونه منا�سباً 
على عبارات اال�ستبانة، اإما باحلذف واإما باالإ�سافة واإما بالتعديل، وقد كانت ن�سبة موافقة 
املحكمني على عبارات اال�ستبانة ال تقل عن )90%(، كما �سيغت بع�س العبارات لت�سبح 

اأكرث و�سوحاً، مما يعني اأن اال�ستبانة �ساحلة للتطبيق على عينة الدرا�سة. 
ومن اأجل احل�سول على ت�ساوي اأوزان عبارات اال�ستبانة، اأعطيت تقديرات )3، 2،1( 
(، وبلغ عدد عبارات كل جمال من  )موافق، مرتدد، غري موافق  الدرجات  ملقيا�س ثالثي 
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 ،)30-10( بني  املجال  درج��ة  وت��رتاوح  عبارات،   )10( االجتاهات  ا�ستبانة  جم��االت 
ال�سلبية  والدرجة الكلية لال�ستبانة ترتاوح بني )30- 90 ( درجة، بينما كانت العبارات 

)30 ،28 ،25 ،24 ،21 ،15 ،12 ،11 ،9 ،2 ،1(
و ملعرفة اجتاه ا�ستجابات عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة، هل هو:)موجب، اأم متو�سط، 
اأو �سالب(، حّدد املعيار االآتي: طول الفئة= احلد االأعلى – احلد االأدنى / عدد امل�ستويات) طول 
الفئة=3-3/1 =67.،(، )وبذلك يكون معيار االجتاه ال�سلبي)اأقل من 1.67(، ومعيار االجتاه 

املتو�سط )1.68- 2.35(، ومعيار االجتاه االإيجابي )اأكرث من 2.35(. 
ال�صدق العاملي:

مت التاأكد من �سدق العاملي بح�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني درجات كل جمال من 
املجاالت، والدرجة الكلية لال�ستبانة، وذلك من خالل تطبيق اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية 

قوامها )50(طالب، وطالبة من خارج عينة الدرا�سة كما هو مو�سح يف اجلدول )2( االآتي:
اجلدول )2(

يو�صح قيمة معامل الرتباط كل جمال مع الدرجة الكلية

م�صتوى الدللةقيمة معامل الرتباطاملجالم

0.83يتعلق بالطالب 1-
0.82يتعلق باملادة التعليمية2-
0.81يتعلق باملعلم 3-

 دالة عند م�صتوي 0.01 
ودالة  قوية،  ارتباط  مبعامالت  تتمتع  اال�ستبانة  جماالت  اأن   )2( اجلدول  من  تبني 
اأقل من 0.01، وحيث بلغت معامالت االرتباط للمجاالت ما بني  اإح�سائياً عند م�ستوى 

)0.81- 0.83( وهذا دليل كاٍف على اأن اال�ستبانة تتمتع مبعامل �سدق عال. 
كما مت التاأكد من ال�سدق العاملي ال�ستبانة االجتاهات، من خالل ح�ساب معامالت 
االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات اال�ستبانة، والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي 
اإليه، وذلك على عينة قوامها )50( طالباً، وطالبة من طلبة كلية الرتبية يف جامعة االأق�سى 

من خارج عينة الدرا�سة، كما هو يف اجلدول )3(.
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املجال الأول - يتعلق بالطالب:
اجلدول )3(

معاملت الرتباط لكل عبارة مع الدرجة الكلية للمجال الذي يتعلق بالطالب
قيمة معامل العبارةم

الرتباط
م�صتوى 
الدللة

0.595اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي ي�ساعد الطالب يف الو�سول لالإجابة ال�سحيحة 1-
0.688احتوى الكتاب املقرر على املادة التعليمية ب�سورة جيدة2-
0.543معلومات علم النف�س الرتبوي يف حاجة اإىل اأكرث من ف�سل درا�سي3-
0.594م�ساكلي ال�سخ�سية كثرية جداً لدرجة اإنها تعوقني عن املذاكرة 4-
0.655ثقتي يف نف�سي �سعيفة مما يجعلني ا�سك يف مذاكرتي5-
0.581اأف�سل علم النف�س الرتبوي على مواد اأخرى كثرية6-
0.640اأجد �سعوبة يف املعلومات اخلا�سة بعلم النف�س الرتبوي7-
0.582اأجد �سعوبة يف تذكر معلومات علم النف�س الرتبوي8-
0.618روعي يف تدري�س علم النف�س الرتبوي الفروق الفردية بني الطالب9-

0.639اأتردد يف اأن اأطلب من املعلم �رشحاً اأكرث ملو�سوع غري وا�سح10-
 = دالة اإح�صائيا عند 0.01

يت�سح من اجلدول )3( اأن جميع فقرات املجال الذي يتعلق بالطالب دالة اإح�سائياً، 
ممل يدل على متيز املجال بال�سدق العال. 

املجال الثاين- يتعلق باملادة التعليمية:
اجلدول )4(

معاملت الرتباط لكل عبارة مع الدرجة الكلية للمجال الذي يتعلق باملادة التعليمية
قيمة معامل العبارةم

الرتباط
م�صتوى 
الدللة

0.675كانت القراءات املطلوبة ملعلم علم النف�س الرتبوي اأكرث مما يجب 1-
0.625ي�ستخدم اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي و�سائل متعددة يف �رشح الدر�س2-
0.689اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي ي�ستخدم �سوته ونظراته وحركاته بفاعلية 3-
0.651اأ�سعر اأن مادة علم النف�س الرتبوي ال فائدة منها4-
0.597يجمع املقرر بني النظرية والتطبيق 5-
0.674ا�ستخدمت و�سائل متنوعة يف تقومي املادة )اختبارات بحوث –اأ�سئلة �سفوية(6-
0.611كان حمتوى علم النف�س الرتبوي متم�سياً مع اأهدايف7-
0.359توافرت مراجع علم النف�س الرتبوي مبكتبة الكلية8-
0.594اأكرث معلومات هذه املادة جمردة وت�سكل �سعوبة 9-

0.642ال ترتبط معلومات علم النف�س الرتبوي باخلربة ال�سابقة10-
 = دالة اإح�صائيا عند 0.01
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دالة  التعليمية  باملادة  يتعلق  الذي  املجال  فقرات  اأن جميع   )4( اجلدول  يت�سح من 
اإح�سائيا، ممل يدل على متيز املجال بال�سدق العال. 

املجال الثالث- يتعلق باملعلم:
اجلدول )5(

معاملت الرتباط لكل عبارة مع الدرجة الكلية للمجال الذي يتعلق باملعلم

قيمة معامل العبارةم
الرتباط

م�صتوى 
الدللة

0.713اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي ينق�سه فهم احتياجات الطالب وميولهم 1-
0.695ا�ستيعابي لعلم النف�س الرتبوي جيد2-
0.611اأخذ فر�ستي كاملة يف املناق�سة واأثناء املحا�رشات 3-
0.678يعطي االأ�ستاذ عناية خا�سة يف ت�سل�سل اأفكار علم النف�س الرتبوي4-
0.669اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي يوزع الوقت بني ال�رشح والتطبيق.5-
0.649اعتقد اأن اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي يعامل طالبه معامله ح�سنة6-
0.787طرق �رشح علم النف�س الرتبوي تثري اهتمامي وجتعلني اأكرث انتباها7ً-
0.663�رشحت مو�سوعات علم النف�س الرتبوي �رشحاً وافيا8ً-

اأ�ستاذ مادة علم النف�س الرتبوي يدير العملية التعليمية داخل 9-
0.640الف�سل جيداً

0.655ي�سعرنا اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي باأننا اأ�رشة واحده10-
 = دالة اإح�صائيا عند 0.01

يت�سح من اجلدول )5( اأن فقرات املجال الذي يتعلق باملعلم جميعها دالة اإح�سائيا، 
مما يدل على متيز املجال بال�سدق العال.

ثانياً - ثبات االستبانة:
 )50( قوامها  ا�ستطالعية  عينة  على  الباحثان  طّبقها  اال�ستبانة،  ثبات  من  للتاأكد 
طالباً، وطالبة من طلبة كلية الرتبية يف جامعة االأق�سى من خارج عينة الدرا�سة، ومن ثم 

ا�ستخدما الطرق االآتية:
:Cronbach- alpha معادلة كرونباخ – األفا 

األفا، حيث بلغ معدل  الباحثان ثبات اال�ستبانة با�ستخدام معادلة كرونباخ-  ح�سب 
الثبات )0.87(و هو معدل ثبات ي�سري اإىل �سالحية اال�ستبانة. 
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:Split-Half 2- طريقة التجزئة الن�صفية
ح�سب الباحثان معامل االرتباط بني الفقرات الفردية والفقرات الزوجية، با�ستخدام 
معادلة �سبريمان براون، حيث بلغت معامالت الثبات )083(، مما يدل على اأن اال�ستبانة 

تتمتع بدرجة عالية من الثبات. 

:Test-retest 3- طريقة اإعادة التطبيق
طّبق الباحثان اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية قوامها )50(طالباً، وطالبة من طلبة 
كلية الرتبية يف جامعة االأق�سى، وبعد ثالثة اأ�سابيع طبق اال�ستبانة مرة اأخرى على العينة 

نف�سها، فكان معامل الثبات هو )0.91(، وهو معامل ثبات عال ودال اإح�سائيا. 

املعاجلة اإلحصائية:
والن�سب  احل�سابية،  واملتو�سطات  االأع��داد،  با�ستخدام  االإح�سائية  املعاجلة  متت   
ANOVA (t)، واختبار حتليل التباين االأحادي   املئوية، واالنحرافات املعيارية واختبار 

األفا  الثبات، وكرونباخ  Pearson ومعادلتي  واختبار بري�سون   Scheffe �سيفيه  واختبار 
الرزم  با�ستخدام  وذلك   Spearman Brown الن�سفية  والتجزئة   Cronbach- Alpha

االإح�سائية  (Spss)يف احلا�سوب.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج ال�صوؤال الأول ومناق�صتها:

ما اجتاهات طلبة كلية الرتبية يف جامعة االأق�سى نحو م�ساق علم النف�س الرتبوي ؟

واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخرجت  فقد  ال�سوؤال،  هذا  عن  ولالإجابة 
معيار يف  و�سع  وقد   .)6( اجلدول  من  وا�سح  هو  كما  وذلك  املئوية،  والن�سبة  املعيارية، 
اأداة الدرا�سة، ملعرفة اجتاه ا�ستجابات اأفراد العينة على فقرات اال�ستبانة، هل هو ) موجب، 
اأم متو�سط، اأم �سالب(، وحدد املعيار االآتي: طول الفئة= احلد االأعلى – احلد االأدنى / عدد 
امل�ستويات) =3-3/1 =0.067(، )وبذلك يكون معيار االجتاه ال�سلبي)اأقل من 1.67 (، 

ومعيار االجتاه املتو�سط )1.68- 2.35(، ومعيار االجتاه االإيجابي )اأكرث من 2.35 ( 
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اجلدول )6(

املتو�صطات احل�صابية، والنحرافات املعيارية، والوزن الن�صبي لجتاهات طلبة كلية 
الرتبية يف جامعة الأق�صى نحو م�صاق علم النف�س الرتبوي.

املتو�صطات العبارةمت�صل�صل ترتيبي
احل�صابية

النحراف 
املعياري

الأهمية 
الن�صبية

وزن 
ن�صبي

اعتقد اأن اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي 116
اإيجابي2.90.32296.67يعامل طالبه معاملة ح�سنة.

حمتوى علم النف�س الرتبوي متم�سياً مع 220
اإيجابي2.820.40294اأهدافه.

اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي يدير العملية 326
اإيجابي2.810.4193.67التعليمية داخل الف�سل جيداً.

ي�ستخدم اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي 44
اإيجابي2.790.42493و�سائل متعددة يف �رشح الدر�س.

معلومات علم النف�س الرتبوي يف 58
اإيجابي2.750.60791.67حاجة اإىل وقت اأكرث من ف�سل الدرا�سي. 

ي�سعرنا اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي 629
اإيجابي2.7430.53491.44باأننا اأ�رشه واحدة.

اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي ال ينق�سه 79
اإيجابي2.7330.61491.11فهم احتياجات الطالب.

اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي يوزع الوقت 813
اإيجابي2.7230.61290.78بني ال�رشح والتطبيق.

ا�ستخدمت و�سائل متنوعة يف تقومي 917
اإيجابي2.720.58590.67املادة.

يعطي االأ�ستاذ عناية خا�سة يف ت�سل�سل 1010
اإيجابي2.680.68389.33اأفكار علم النف�س الرتبوي 

�رشحت مو�سوعات علم النف�س الرتبوي 1123
اإيجابي2.5130.51483.78�رشحاً وافيا ً.

طرق �رشح علم النف�س الرتبوي تثري 1219
اإيجابي2.50.50183.33اهتمامي وجتعلني اأكرث انتباهاً.

توافرت مراجع علم النف�س الرتبوي 1322
اإيجابي2.4970.51483.22مبكتبة اجلامعة.

اأح�سل على فر�سة كاملة يف املناق�سة 146
اإيجابي2.4670.83582.22واأثناء املحا�رشات.
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املتو�صطات العبارةمت�صل�صل ترتيبي
احل�صابية

النحراف 
املعياري

الأهمية 
الن�صبية

وزن 
ن�صبي

اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي ي�ستخدم �سوته 157
اإيجابي2.4570.51281.89ونظراته وحركاته بفاعلية ون�ساط.

يت�سمن املقرر اجلانب النظري 1614
اإيجابي2.430.50981والتطبيقي.

روعي يف تدري�س علم النف�س الرتبوي 1727
اإيجابي2.420.50880.67الفروق الفردية بني الطلبة. 

اإيجابي2.410.50680.33ا�ستيعابي لعلم النف�س الرتبوي جيد.183

اأف�سل علم النف�س الرتبوي على مواد 1918
اإيجابي2.3870.88779.56اأخرى كثرية.

اأجد �سعوبة يف تذكر معلومات علم 2024
اإيجابي2.3530.90178.44النف�س الرتبوي.

احتوى الكتاب املقرر على املادة 215
متو�سط2.240.92774.67التعليمية ب�سورة جيدة.

اأكرث معلومات هذه املادة جمردة 2225
متو�سط2.240.92774.67وت�سكل �سعوبة.

اأجد �سعوبة يف املعلومات اخلا�سة 2321
متو�سط2.2270.9374.22بعلم لنف�س الرتبوي.

اأتردد يف اأن اطلب من املعلم �رشحا ً 2430
متو�سط2.190.9473اأكرث ملو�سوع غري وا�سح.

القرارات املطلوبة لعلم النف�س الرتبوي 252
متو�سط2.140.94771.33كثرية.

ال ترتبط معلومات علم النف�س الرتبوي 2628
متو�سط2.110.9670.33باخلربة ال�سابقة.

اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي ي�ساعد 271
متو�سط2.090.94169.67الطالب يف الو�سول لالإجابة ال�سحيحة

م�ساكلي ال�سخ�سية كثرية ً لدرجة اأنها 2812
متو�سط2.0770.96369.22تعوقني عن املذاكرة.

ثقتي يف نف�سي �سعيفة مما يجعلني 2915
متو�سط2.0670.96268.89ا�سك يف مذاكرتي.

ا�سعر اأن مادة علم النف�س الرتبوي ال 3011
متو�سط2.0370.95167.89فائدة منها.

اإيجابي2.4510.26181.69الدرجة الكلية
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كلية  طلبة  ا�ستجابات  ملتو�سطات  الكلية  الدرجة  اأن   )6( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
مرتفعة  عام  ب�سكل  كانت  الرتبوي  النف�س  علم  م�ساق  نحو  االأق�سى  جامعة  يف  الرتبية 
واإيجابية حيث بلغت)2.45(، و هذه الن�سبة اأعلى من )2.35 ( كمعيار للحكم على ا�ستجابة 
اأفراد العينة باالإيجابية، اأما ما يتعلق باأبرز االجتاهات نحو امل�ساق، فكانت العبارة )16( 
اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي يعامل طالبه معاملة ح�سنة، فقد حازت على املرتبة  اأن  وهي 
الثانية  املرتبة  يف  وتالها   ،)2.9( العبارة  لهذه  الطلبة  اجتاه  متو�سط  بلغ  حيث  االأوىل، 
العبارة )20( اأن حمتوى علم النف�س الرتبوي متم�سيا مع اأهدافه مبتو�سط )2.81(، وتالها 
يف املرتبة الثالثة العبارة ) 26 ( اأن اأ�ستاذ م�ساق علم النف�س الرتبوي يدير العملية الرتبوية 
داخل ال�سف جيداً مبتو�سط ح�سابي) 2.79 (و تالها يف املرتبة الرابعة اأن اأ�ستاذ علم النف�س 

الرتبوي ي�ستخدم و�سائل متعددة يف �رشح الدر�س مبتو�سط ح�سابي ) 2.75 (.
بذلك  اأ�سارت  حيث  متو�سطة،  الرتبوي  النف�س  علم  م�ساق  نحو  االجتاهات  وكانت 
العبارة )11(، وهي ال�سعور بعدم فائدة علم النف�س الرتبوي، ومبتو�سط ح�سابي) 2.037(، 
اال�ستبانة،  على  اال�ستجابة  م�ستوى  ملعرفة  و�سع  الذي  املتو�سط  املعيار  مع  تتفق  وهي 
وهو )1، 68 – 35، 2 (، تالها العبارة )15( ثقتي يف نف�سي �سعيفة مما يجعلني اأ�سك يف 
مذاكرتي مبتو�سط ح�سابي )2.067(، وتالها العبارة )12( م�سكالتي ال�سخ�سية كثرية جدا 
لدرجة اأنها تعوقني عن املذاكرة مبتو�سط ح�سابي )2.077 (، واأخريا العبارة )28( ال ترتبط 
وتتفق هذه   ،) ال�سابقة مبتو�سط ح�سابي) 2.11  باخلربات  الرتبوي  النف�س  علم  معلومات 
النتيجة املتعلقة مبتغري االجتاه مع كل من: اأبي حطب واآخرين )1989(، والتل)1991(، 
والقحطاين)1996(، والديب )1996(، و (Wilcox , 2009) ، (Ashton , 2002)، وكاظم 
واملعمري )2012(، حيث تو�سلوا اإىل وجود اجتاه اإيجابي لدى طلبة اجلامعات نحو علم 
وتوجيه،  توعية،  ا�ستمرار  ومع  واالأدوات،  والبلدان  العينات  تباين  رغم  الرتبوي  النف�س 

واإر�ساد الطلبة نحو علم النف�س الرتبوي يزداد اجتاههم االإيجابي. 
ويف�رش الباحثان اإيجابية طلبة كلية الرتبية نحو درا�سة م�ساق علم النف�س الرتبوي اإىل 
وعي هوؤالء الطلبة بقيمة، واأهمية هذا امل�ساق فهو ي�ساعد يف فهم، وتف�سري طبيعة ال�سلوك 
طبيعة  وفهم  و�سبطه،  بال�سلوك  التنبوؤ  على  القدرة  الطلبة  فيه  ميتلك  وكذلك  االإن�ساين، 
اأبناء ال�سعب الفل�سطيني �سواء على م�ستوى الفرد اأم املجتمع،  امل�سكالت التي يعاين منها 
والناجتة يف معظمها من �سغوط احلياة املتعددة، وما خلفه االحتالل ال�سهيوين من ماآ�سي 

على ال�سغار والكبار والرجال والن�ساء.
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واإن درا�سة علم النف�س الرتبوي ت�ساعد يف حل كثري من امل�سكالت، وت�سهم يف تكوين 
اجتاهات اإيجابية نحو درا�سة علم النف�س. كما اأنها مهمة للطالب معلم امل�ستقبل حيث اإن 
هذا امل�ساق يزود الطالب باخلربات العملية، والرتبوية الالزمة لتح�سني العملية التعليمية، 
وت�ساعده يف فهم دوافع �سلوك املتعلمني، وحفزهم على تعلم الدرو�س ب�سوق، ورغبة. وي�ساعد 
اأف�سل  اختيار  وكذلك  املرغوب،  االجتاه  يف  التالميذ  �سلوك  تعديل  على  املعلم  العلم  هذا 
اأ�ساليب التدري�س التي تتنا�سب مع قدرات املتعلمني، وتزود املعلم باأف�سل طرق وو�سائل 
التقومي للتعرف اإىل مواطن القوة وال�سعف، وي�ساعد هذا العلم املعلم يف اكت�ساف املتعلمني 
�سعاف العقول، وو�سع الربامج التوجيهية، والعالجية التي تنا�سبهم. وي�ساعد املعلم على 
ال�سلوك، ومعرفة مدى  التي تكمن وراء  العلمي ل�سلوك املتعلمني، ومعرفة االأ�سباب  التنبوؤ 
اأجل  من  فيها و�سبطها  والتحكم  ال�سلوك،  والبيئية يف خمرجات  الوراثية،  العوامل  تاأثري 

الو�سول باملتعلم اإىل ال�سواء والتوافق ال�سوي. 
  ،(Rydeen,1993) من  كل  مع  االجت��اه  مبتغري  املتعلقة  النتيجة  ه��ذه  وتختلف 
لدى  �سلبي  اجتاه  وجود  اإىل  تو�سلوا  حيث   ،(Stones,1996)و  ،(Stephenson,1994)و
طلبة اجلامعات نحو علم النف�س، وترجع هذه النتيجة اإىل املعرفة املحدودة عن مو�سوعات 

علم النف�س، و�سوء فهم، وعدم ت�سور وا�سح مل�ساقات علم النف�س. 
نتائج ال�صوؤال الثاين ومناق�صتها:

النف�س  علم  م�صاق  نحو  الأق�صى  جامعة  الرتبية يف  كلية  طلبة  اجتاهات  تختلف  هل   
الرتبوي باختلف متغري اجلن�س )ذكور- اإناث( ؟

واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الثاين  ال�سوؤال  �سحة  من  وللتحقق   
املعيارية، ونتائج اختبار )ت(، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )7(.

اجلدول )7(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ونتائج اختبار )ت( للفرق بني اجتاهات 
طلبة كلية الرتبية يف جامعة الأق�صى نحو م�صاق علم النف�س الرتبوي باختلف متغري 

اجلن�س)ذكور-اإناث(

 املتو�صط العدداجلن�س
احل�صابي

النحراف 
م�صتوى الدللة قيمة )ت(املعياري 

الإح�صائية
1002.36400.34591ذكر

4.1810.000
دالة اإح�صائيا 2002.49400.19231اأنثى



187

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�صات الرتبوية والنف�صية- املجلد الثاين- ع)8(- ت�رشين اأول 2014

ت�سري النتائج الواردة يف اجلدول )7( اإىل وجود فروق ذات دالله اإح�سائية عند امل�ستوى 
)α=0.05 ( بني اجتاهات طلبة كلية الرتبية يف جامعة االأق�سى نحو م�ساق علم النف�س 
اإىل متغري اجلن�س ل�سالح االإناث، حيث كانت قيمة)ت( ت�ساوي )4.181(  الرتبوي تعزى 

وهي دالة اإح�سائياً، وبذلك يتحقق ال�سوؤال باالإيجاب بوجود فروق.
وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية يف متغري اجلن�س، مع درا�سة كل من اأبي حطب واآخرين 
 (Stephenson,1994) 1989(، ودرا�سة التل)1991(، ودرا�سة احلارثي )1993(، ودرا�سة(
ودرا�سة القحطاين)1996(، حيث تو�سلت اإىل اأن اجتاه االإناث نحو م�ساق علم النف�س اأعلى 

من اجتاه الذكور.
اجلن�سي  ال��دور  وتنميط  االجتماعية،  التن�سئة  اأ�ساليب  �سوء  يف  ذلك  تف�سري  وميكن 
للذكور، واالإناث عاملياً. و ان�سحاب ذلك على املجتمع الفل�سطيني، حيث ين�ساأ الذكور على 
اخل�سونة، والعقالنية، وحتمل امل�سوؤولية، يف حني تن�ساأ االإناث على اخل�سوع االجتماعي، 
ولطف املعاملة، واللني، وهذا ينعك�س على اجتاهات كل من الذكور واالإناث اإىل مو�سوعات 
والتي من خاللها  االأ�سخا�س،  تتحدث عن  التي  املقررات  اإىل  االإناث  الدرا�سة حيث متيل 
ت�ستطيع التعرف اإىل االآخرين، واالإدالء باآرائهم ال�سخ�سية، وكذلك التعرف اإىل املو�سوعات 
بالعملية  ترتبط  التي  املو�سوعات  وبع�س  النمو،  ومراحل  االأبناء،  برتبية  ال�سلة  ذات 
والثقايف  والرتبوي،  االجتماعي،  املنظور  من  النف�س  علم  اإىل  ينظر  هنا  ومن  التعليمية، 
كمقرر درا�سي يغلب عليه الطابع االأنثوي، وهذه النظرة تكون االأكرث اإيجابية عند االإناث 

منها عند الذكور.
و تتفق هذه النتيجة مع درا�سة كل من اأبي حطب، وزمالئه)1989(، والتل)1991(، 
الت�سابه  اإىل  يرجع  ذلك  ولعل  واحلارثي)1993(،   ،) والقحطاين)1996  واجلراح)1991(، 

بني العادات والتقاليد والتن�سئة االجتماعية جلميع جمتمعات، وعينات هذه الدرا�سة.
و تختلف مع نتائج درا�سة الزهراين )2000 ( التي اأجريت يف مكة املكرمة، حيث كانت 
هناك فروق يف االجتاه نحو علم النف�س بني الذكور، واالإناث ل�سالح الذكور.و قد يرجع هذا 
االختالف اإىل الظروف االجتماعية يف املجتمع ال�سعودي، واملناخ النف�سي، وكذلك بع�س 

ال�سوابط يف ارتياد املكتبات العامة، مثل:مكتبة امللك عبد العزيز، ومكتبة امللك فهد. 

نتائج السؤال الثالث ومناقشتها:
النف�س  االأق�سى نحو م�ساق علم  الرتبية يف جامعة  هل تختلف اجتاهات طلبة كلية 

الرتبوي باختالف نوع التخ�س�س )تربية اآداب- تربية علوم( ؟
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وللتحقق من �سحة ال�سوؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية 
ونتائج اختبار )ت( وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )8(.

اجلدول )8(

يو�صح املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ونتائج اختبار )ت( للفرق بني 
اجتاهات طلبة كلية الرتبية بجامعة الأق�صى نحو م�صاق علم النف�س الرتبوي باختلف 

نوع التخ�ص�س )تربية اآداب- تربية علوم(

 املتو�صط العددالتخ�ص�س
احل�صابي

النحراف 
م�صتوى الدللة قيمة )ت(املعياري 

الإح�صائية
702.44260.28124تربية علوم

0.9700.000
غري دالة اإح�سائيا 2302.47710.17671تربية اآداب

امل�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  اأنه   )8( اجلدول  من  يت�سح 
α( بني اجتاهات طلبة كلية الرتبية يف جامعة االأق�سى نحو م�ساق علم النف�س   = 0.05(
غري  وهي   ،)0.97 ت�ساوي)  قيمة)ت(  كانت  حيث  التخ�س�س،  نوع  اإىل  تعزى  الرتبوي 
مبختلف  الطلبة  جميع  اأن  يوؤكد  وهذا   ،)α  =  0.05( الدالله  م�ستوى  عند  اإح�سائياً  دالة 

تخ�س�ساتهم لديهم اجتاهات اإيجابية نحو درا�سة م�ساق علم النف�س الرتبوي. 
 وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة احلارثي)1993(، والتي اأظهرت عدم وجود فروق يف 
االجتاه نحو علم النف�س ترجع للتخ�س�س. ويف�رش الباحثان: هذه النتيجة باأن جميع الطلبة 
النف�س،  علم  م�ساق  اأهمية  حول  ووا�سح  اإيجابي،  ت�سور  لديهم  تخ�س�ساتهم(  )مبختلف 
واأن هذا امل�ساق له ارتباط وثيق يف حياة الطالب، واإعداده تربوياً، ونف�سياً، وثقافياً، واأن 
لالإن�سان يف داخله دوافع مثل: حب املعرفة واال�ستطالع، ومعرفة ما يدور يف نف�سه من 
ت�ساوؤالت اأو دوافع، واأن علم النف�س يحاول االإجابة على هذه الدوافع، وقد يرجع عدم وجود 
فروق يف اجتاهات الطلبة نحو علم النف�س تبعاً ملتغري التخ�س�س اإىل تاأثرهم بتطور و�سائل 
االت�سال من قنوات ف�سائية، وانرتنت، و�سحف، وو�سائل االإعالم، تقف موقفاً اإيجابياً من 
العلوم عامة، ومن علم النف�س خا�سة، حيث يغلب عليها طابع املتعة، وتبعد عن الطالب 
الذين  الطالب  اأن  ويالحظ  االأخرى،  امل�ساقات  درا�سة  يف  املوجود  والروتني  امللل  طابع 
العليا،  درا�ساتهم  اإكمال  الرغبة يف  لديهم  النف�س  علم  درا�سة  اهتمامات يف جمال  لديهم 
وظهر ذلك بو�سوح بعد فتح برنامج املاج�ستري تخ�س�س علم النف�س يف كلية الرتبية يف 
جامعة االأق�سى عام )2011-2012م(، وهذا يعّد موؤ�رشاً اأي�ساً لزيادة اهتمام الطلبة يف 
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درا�سة علم النف�س؛ فهم يبذلون جمهودات م�ساعفة من اأجل احل�سول على الدرجات العالية، 
وهذا ي�سكل لديهم اجتاهاً اإيجابياً نحو درا�سة علم النف�س، وكذلك فاإن فر�س العمل تدفع 
واحل�سول  املناف�سة  اأجل  من  اجلهد  املزيد من  لبذل  والعلمية  االأدبية،  التخ�س�سات  طلبة 
على موؤهل جامعي، ومعدالت مرتفعة حتى يتاح لهم فر�س احل�سول على وظيفة، وكذلك 
ما حتيط به االأ�رشة الفل�سطينية اأبناءها من االهتمام بتعليمهم، وهذا ي�سكل دافعاً اآخر لبذل 
الذي يحقق  النجاح املرتفع  الطالبة يف حتقيق  اأو  الطالب  املزيد من اجلهد، وكذلك رغبة 
اجلامعي  املوؤهل  على  احل�سول  خالل  من  الذات  وحتقيق  احلياة،  عن  الر�سا  فر�س  لهما 
بتفوق، ومن ثم احل�سول على الوظيفة املرموقة يف ظل الو�سع االقت�سادي ال�سعب الذي 

مير به اأبناء ال�سعب الفل�سطيني. 
و تختلف نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة كمال )1997( التي اأظهرت اأن اجتاهات طلبة 

التخ�س�سات االأدبية نحو علم النف�س اأكرث اإيجابية من اجتاهات طلبة التخ�س�سات العلمية.
نتائج ال�صوؤال الرابع ومناق�صتها:

النف�س  علم  م�صاق  نحو  الأق�صى  جامعة  الرتبية يف  كلية  طلبة  اجتاهات  تختلف  هل   
الرتبوي باختلف م�صتوى التح�صيل:ممتاز)90-100(، جيد جداَ)80-89(، جيد)79-70(، 

 مقبول)60-69( ؟
واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الرابع  ال�سوؤال  �سحة  من  وللتحقق 
املعيارية، ونتائج اختبار حتليل التباين االأحادي، وذلك كما هو وا�سح من اجلدولني )9و10(.

اجلدول )9(
يو�صح املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية للفروق بني اجتاهات طلبة كلية 

الرتبية بجامعة الأق�صى نحو م�صاق علم النف�س الرتبوي وفقا مًل�صتوى التح�صيل 
)الدرجة التي ح�صلوا عليها(

العلمة التي ح�صل 
النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابي العددعليها الطالب

452.49190.25387)90-100( ممتاز
1402.45280.27104)80-89( جيد جداً

772.44830.27659)70-79( جيد
382.40610.17448)60-69( مقبول

3002.45070.26077املجموع
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يف  الرتبية  كلية  طلبة  الجتاهات  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )9( اجلدول  من  يت�سح 
ح�سلوا  الذين  لدى  �سيء  اأعلى  كانت  الرتبوي،  النف�س  علم  م�ساق  نحو  االأق�سى  جامعة 
الذين توقعوا ح�سولهم على  على تقدير)ممتاز( مبتو�سط ح�سابي )2.491(، يليهم الطلبة 
تقدير)جيد جدا( مبتو�سط ح�سابي )2.452(، ثم يليهم الطلبة الذين ح�سلوا على تقدير )جيد( 
حيث بلغ متو�سطهم احل�سابي )2.448(، ومن ثم الطلبة الذين ح�سلوا على تقدير)مقبول( 

حيث بلغ متو�سطهم احل�سابي )2.406( 
وملعرفة فيما اإذا كانت هناك فروق بني اجتاهات طلبة كلية الرتبية بجامعة االأق�سى 
نحو م�ساق علم النف�س الرتبوي باختالف م�ستوياتهم التح�سيلية اأي اإىل )العالمة التي ح�سلوا( 
عليها يف امل�ساق، مت ا�ستخراج نتائج حتليل التباين االأحادي كما هو وا�سح يف اجلدول )10(.

اجلدول )10(

نتائج حتليل التباين الأحادي بني اجتاهات طلبة كلية الرتبية بجامعة الأق�صى نحو 
م�صاق علم النف�س الرتبوي باختلف م�صتوياتهم التح�صيلية اأي العلمة التي ح�صلوا 

عليها يف امل�صاق.

جمموع م�صدر التباين
املربعات 

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف(

م�صتوى الدللة 
الإح�صائية

0.15330.051بني املجموعات
0.747

0.525
غري دالة 
اح�سائيا

20.1792960.068داخل املجموعات
20.332299املجموع

يت�سح من اجلدول )10( ان قيمة )ف( ت�ساوي) 747. (، وهي قيمة غري دالة اإح�سائياً، 
α( بني اجتاهات طلبة  اأي اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند امل�ستوى )0.001 = 
م�ستوياتهم  باختالف  الرتبوي،  النف�س  علم  م�ساق  نحو  االأق�سى  جامعة  يف  الرتبية  كلية 
التح�سيلية؛ اأي ) العالمة التي ح�سلوا عليها يف امل�ساق (، وهذا يوؤكد اأن جميع الطلبة مبختلف 

م�ستوياتهم التح�سيلية لديهم اجتاهات اإيجابية نحو درا�سة م�ساق علم النف�س الرتبوي. 
 )1989( واآخرين  حطب  واأبي   ،)2012( واملعمري  كاظم  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
والذين تو�سلوا اإىل وجود عالقة اإيجابية بني االجتاهات، والتح�سيل يف املواقف التعليمية عامة.
من  غريه  يف  اأم  النف�س  علم  يف  �سواء  مقرر،  من  اأكرث  اأو  مقرر  درا�سة  فاإن  وبالتايل 
امل�ساقات النف�سية يزود االأفراد باملعلومات النف�سية التي لها دور كبري، ومهم يف تكوين 

املهارات، وزيادة االجتاهات االإيجابية لدى الطلبة.
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ويعزو الباحثان: هذه النتيجة اإىل اأن الطلبة جميعاً، وخا�سة املتفوقني الذين ح�سلوا 
على تقدير)ممتاز( اأو) جيد جداً( لديهم اجتاهات اإيجابية، وعالية نحو درا�سة م�ساق علم 
النف�س الرتبوي مقارنة باأولئك الطلبة غري املتفوقني، واأن الطلبة ذوي االجتاه االإيجابي 
لديهم توقعات، ومعتقدات اإيجابية باأنهم قادرون على التحكم يف البيئة، واإحداث تغريات 
فيها تنعك�س على توافقهم النف�سي، وكذلك على تخطيطهم للم�ستقبل، ويتمثل هذا من خالل 
بذل اجلهد، واالجتهاد يف الدرا�سة من اأجل للح�سول على املوؤهل العلمي الذي يف�سح لهم 
ال�سعب  باأبناء  التي حتدق  العقبات  بالرغم من حجم  العمل؛و  �سوق  املجال لاللتحاق يف 
الفل�سطيني، فاإن الطالب يتحدى املجهول، وي�رش على املثابرة وبذل اجلهد ملواجهة هذه 
وال  اأهداف، وغايات،  اإليه من  ي�سبو  ما  اإىل حتقيق  ي�سل  والعقبات حتى  كلها،  ال�سعاب 
يتحقق هذا كله اإال بالتخطيط املنظم، وحتديد الهدف، وو�سع االآليات املنا�سبة، وال�سيما 
اإدارة الوقت، وتنظيمه، وهذا ميثل درجة عالية من االإيجابية نحو علم النف�س، والتخطيط 

من اأجل الو�سول اإىل اأهداف، وغايات متعددة. 

التوصيات:
يف �سوء النتائج التي اأ�سفرت عنها الدرا�سة احلالية، يقدم الباحثان هذه التو�سية:

• تنظيم الندوات، واملحا�رشات، وور�س العمل لتوعية الطلبة باأهمية معرفة االجتاهات، 	
وخا�سة االإيجابية منها يف ت�سحيح معتقدات االأفراد و�سلوكهم؛ مما يوؤدي اإىل جتويد 

خمرجات ال�سلوك والعملية التعليمية وحت�سينها. 

البحوث املقرتحة:
يقرتح  الدرا�صة  لهذه  وا�صتكمال  نتائج،  من  احلالية  الدرا�صة  عنه  اأ�صفرت  ما  خلل  من 

الباحثان ما ياأتي: 

• اإجراء درا�سة بني اجتاهات طلبة كليات الرتبية نحو علم النف�س الرتبوي يف اجلامعات 	
الفل�سطينية، واأقرانهم يف اأكرث من ُقطر عربي.

• اإجراء درا�سة تطبيقية مل�ساق علم النف�س الرتبوي يف كليات الرتبية جميعها باجلامعات 	
الفل�سطينية.

• �سمن 	 اأخرى  نف�سية  اأو  تربوية  م�ساقات  نحو  الطلبة  اجتاهات  ملعرفة  درا�سة  اإجراء 
م�ساقات كلية الرتبية. 
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