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 ملخص الدراسة:
مسدددددتجا ات طهدددددط  التددددد  ملةددددد  الترتةددددد   طمعددددد  تعددددد  معر ددددد  ال راسددددد   لددددد  هددددد   هددددد        

جقددددد  قدددددط  التطحددددد  ت لددددد ا  مقةدددددط  لتحقةددددد  هددددد   ال راسددددد  نحدددددج للددددد  الدددددن    ج  دددددرر الترتددددد  
أرتعددددد  م دددددطع   أهمةددددد  للددددد  الدددددن     جر (  قدددددرع مج لددددد  للددددد  72تمدددددج) مددددد)  ات طهدددددط  

للددددد  الدددددن    دددددال حدددددم الممدددددم،   اعسدددددت ط ع مددددد) للددددد  الدددددن    اعسدددددتمتطر تعلددددد  الدددددن  (  
( اطلتددددددط  981مددددد)   تمجنددددد للددددد  لةندددددد  لمدددددجا ة   تددددد ا   جتعددددد  التنمددددد  مددددد)  دددددد ق  ج تطتددددد 

جأظهددددددر  نتددددددط   ال راسدددددد     7192للعددددددط  ال ددددددطمعال ل راسددددددال ال ددددددطنال  ددددددال ال  ددددددم ا جاطلتدددددد 
 مط ةلال: 

تددددة)  المتجسددددا ال ر ددددال ألدددد، مدددد)نحددددج للدددد  الددددن   أ ددددرا  العةندددد   ات طهددددط أ) مسددددتجا  -9
 .  ددددددطم مدددددد) م طعتددددددمددددددم م  لنددددددمتجسددددددا  ر ددددددط  الالتدددددد  للدددددد  المقةددددددط  ممددددددم  جمدددددد ل  

%(  81.22( تنسدددددت  م جةددددد  قددددد رهط  27.29حةددددد  تلدددددا المتجسدددددا الملدددددال لددددد ر ط  الالتددددد   
جتطلنسددددددددددت   %(.21( جتنسددددددددددت  م جةدددددددددد  قدددددددددد رهط  72.2مددددددددددط) المتجسددددددددددا ال ر ددددددددددال  تةنمددددددددددط 

للم دددددددددطع   ددددددددد ) متجسدددددددددا  ر دددددددددط  الالتددددددددد   دددددددددال م دددددددددطم  أهمةددددددددد  للددددددددد  الدددددددددن  ( تل ددددددددد  
 جر  ج دددددددال م دددددددطم    (98.71ج دددددددال م دددددددطم  اعسدددددددتمتطر تعلددددددد  ن ددددددد ( تل ددددددد     (79.22 

لدددددن  ( ج دددددال م دددددطم  اعسدددددت ط ع مددددد) للددددد  ا  (98.87للددددد  ن ددددد   دددددال  الممدددددم، ( تل ددددد   
 .(91.77تل    

تددددددة) متجسدددددداط  أ ددددددرا   0.05)لندددددد  مسددددددتجا  ج دددددد   ددددددرج   ا   علدددددد   ح ددددددط ة  تع  ددددددد7
العةنددددد  الددددد مجر جاعندددددط   دددددال ات طهدددددطته  نحدددددج للددددد  الدددددن    دددددال المقةدددددط  ممدددددم  جلنددددد  

 .اعست ط ع م) لل  ن  ( مم م طم م) م طعت  مط ل ا الم طم الراتع  
 ا   علددددددد   ح دددددددط ة  لنددددددد  مسدددددددتجا  لددددددد  أنددددددد  ةج ددددددد   دددددددرج  النتدددددددط   ممدددددددط أمدددددددطر   -8

مت ةددددددر الت  دددددد  ل ج قددددددط ددددددرا  العةندددددد  نحددددددج للدددددد  الددددددن   أط  تددددددة) متجسددددددا 0.05) 
 ( جل طلح ال راسط  األ تة .سط  للمة    راسط   نسطنة   را
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Abstract: 
This study aims at knowing the level of students' tendency towards 

Psychology  in the Faculty of Education, Taiz University, Turba.  

To achieve the aims of the study, the researcher has prepared a 

tendency scale which consists of 27 items distributed to four fields; 

Importance of Psychology, Role of Psychology in Solving Problems, 

Benefit of Psychology, and Enjoyment of Psychology. 

After testing the validity and consistency of the scale, it was applied to 

a random sample of 189 students; males and females who are in the 

second semester, 2016. 

The result of the study have shown the following: 

1. The level of students' tendency towards Psychology is higher than 

the proposed level in the scale as a whole and in each field separately. 

The total average of the grades of students is 72.71 which equals 

89.77% while the proposed average was 56.7 which equals 70%.  

With regard to the fields, the average of the grades of students in the 

Importance of Psychology, is 21.44 and in the Enjoyment of 

Psychology, is 18.20 while in the Role of Psychology in Solving 

Problems, is 13.82, and in the Benefit of Psychology, is 19.25. 

2. There are no statistically significant  differences in the level (0.05) 

between the members of the sample, males and females in their 

tendencies towards Psychology in the scale altogether and in every 

field except the fourth, the Benefit of Psychology. 

3. The results have also shown that there are statistically significant 

differences in the level (0.05) between the members of the sample 

towards Psychology according to the  specialisation variable; scientific 

studies, humanities and the differences are in favour of literary studies. 

Key Words: Tendencies, Psychology 
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       :الدراسة النظرية مـقدمـة
 ددددددال الن دددددد  األجم مدددددد) القددددددر) العمددددددرة) حدددددد    تاددددددجرا  مهمدددددد   ددددددال م ددددددطم تحددددددج      

مدددددد)  ددددددمنهط التنمةدددددد  للدددددد  أهمةدددددد  جالتنمدددددد  للدددددد  أهمةدددددد  اعت طهددددددط  نحجهددددددط للدددددد  الددددددن   
اعت طهدددددط  ت ددددد   لطمددددد  جللددددد  الدددددن   ت ددددد    ط ددددد   مدددددج) اعت طهدددددط  تدددددرتتا تطلسدددددلج  

) الحدددددطع  السدددددلجمة  التدددددال اإلنسدددددطنال ارتتادددددط  ج ةقدددددط  جتدددددطلتعل  المعر دددددال تم تلددددد  مهطرتددددد    جا 
ندددددددط   لددددددد) ع ةتادددددددطت   ةهدددددددط السدددددددلج  مدددددددع اعت طهدددددددط  هدددددددال قلةلددددددد  أج ندددددددط ر   جالسدددددددلج  ال

 م ر  تطت ط. أاعت طهط  الن سة  ةمج) 
) للددددددد  الدددددددن   عتتدددددددر اعت طهدددددددط  الن سدددددددة  مددددددد) المج دددددددجلط  التدددددددال تمدددددددمم مةددددددد اجت       

  ددددال ( الممددددطر  لةدددد H. Spencer  هرتددددطر  ستنسددددرجقدددد  مددددط)   اع تمددددطلال مندددد  نمددددنت 
( هددددددج أجم مدددددد) اسددددددت    ل ظدددددد  ات ددددددط   ددددددال متطتدددددد  المسددددددم   المتددددددط ي 91  7112 أج ي  

أحمدددددط   دددددحةح   دددددال مسدددددط م م ةدددددرع  هندددددط  أمدددددطر  لددددد  أ)  حةددددد     9827األجلددددد ( لدددددط  
   م ةعتم   ل  ح  متةر لل  اعت ط  ال هنال لل ر . لل

 )  (Carlson,1987,535   مطرلسدددددددددج) (28  9119جةدددددددددرا مدددددددددم مددددددددد) الحتةمدددددددددال      
ً ر تدددددن ةرا  متةدددددرا   دددددال تج ةددددد  سدددددلج  األ دددددرا  جتتنتدددددن تطسدددددت طتطته   جهدددددال م دددددم  اعت طهدددددط  تددددد

التنمةددددددد  تدددددددن)  هدددددددج الددددددد جا ع ت ةدددددددر النمدددددددطا جتج هددددددد  نحدددددددج هددددددد   معدددددددة). جتمعنددددددد    دددددددر
جت ددددددر طته  تراتادددددد  قجةدددددد  تددددددطلر   مدددددد) ج ددددددج  األ ددددددرا  اعت طهددددددط  الن سددددددة  تددددددرتتا تسددددددلج  

ً ر  ددددال هدددد   الع،قدددد . الم ةددددر مدددد) الع   9112تلقددددة   جمرلددددال   ةددددرا ممددددطجامددددم التددددال قدددد  تدددد
نتهدددددددددال ت مدددددددددتطر تال تددددددددد( أ) اعت طهدددددددددط  أم دددددددددر اسدددددددددتمرارة  ج ةمجمددددددددد  مددددددددد) الددددددددد جا ع ال271

( أ) 912  7112الحط دددددد  جةعددددددطج  الظهدددددددجر تعج تهددددددط. تةنمددددددط ةدددددددرا لتدددددد  المددددددرة   رةددددددد   
ال دددددددر    ا  تعددددددد  اعت دددددددط  ةجلددددددد  تج ددددددد  لدددددددط  أج اسدددددددتع ا  لمةددددددد  جم  دددددددال ةعتدددددددر لنددددددد  

 المجاق   ال  جر أرا  أج أحمط  أج ت ر ط .
جمددددد)  لددددد  ةممددددد) اسدددددتنتط  أ) اعت طهدددددط  مرتتاددددد  تطل ا عةددددد   جأ) قةدددددط  ات دددددط  ال دددددر       

جتدددد ل  ت ددددتح   لمجقدددد  مددددط متةددددر  ددددال التنتددددً تسددددلجم   ددددال حطلدددد  تعر دددد  سددددطل   لدددد  حدددد   ة  
ً ر للددددد  اعت طهدددددط  مددددد) أتدددددر  مظدددددطهر الم  دددددة  جالسدددددلج  اإلنسدددددطنال ال تدددددال ةممددددد) أ) تددددد

ظةدددددددد  تطهتمددددددددط  جرلطةدددددددد  المت   ددددددددة)  ددددددددال م ددددددددطم ال راسددددددددط  الترتجةدددددددد   سددددددددلجم ظ لدددددددد ا ح 
 جالن سة .

حةدددددد  ةمددددددةر  لدددددد  األمددددددةط   ( تددددددن) اعت ددددددط  هددددددج المةددددددم177  2000جةددددددرا من ددددددجر      
التدددددال نحتهدددددط أج نمرههدددددط أج األمدددددةط  التدددددال ن  دددددلهط أج نن دددددر منهدددددط  جة ددددد  ال دددددر  مدددددة،   دددددال 
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تدددددط  الحةدددددطع حًتدددددط أج مراه دددددط ألمدددددةط  تددددد  م  دددددال  تراتددددد  جهددددد   األمدددددةط  التدددددال مجا هددددد  متال
ةحتهدددط أج ةمرههدددط لهدددط أ دددر جا دددح  دددال سدددلجم  جتعلمددد ظ  هدددج ةت نددد  مدددط ةمدددر   جةتحددد  لددد) 
مددددددط ةحدددددد   جلدددددد ل  مددددددط) لمددددددط ة حتدددددد  ال ددددددر  أج ةمرهدددددد  أهمةدددددد  تطل دددددد   ددددددال تح ةدددددد  سددددددلجم . 

ةددددددد  أ) المةدددددددم  ددددددد   مددددددد) جة تلددددددد  التطحددددددد  مدددددددع مدددددددط  مدددددددر  من دددددددجر  دددددددال اعت طهدددددددط  ح
  تتمددددج) لندددد   ةددددط ع اعت طهددددط  جةت دددد  تعدددد   اعسددددتقرار جال تددددط   ددددال حددددة) أ) اعت طهددددط

ج  ة طتدددددددط   جت عددددددد  اعت طهدددددددط  هدددددددال تح ةددددددد  مجقددددددد  مددددددد) حةددددددد  القتدددددددجم أج أالمةدددددددجم سدددددددلتط  
 الددددددر   لدددددد ا ال ددددددر  نحددددددج مجقدددددد  مددددددط جقدددددد  تمددددددج) سددددددلتة  أج اة طتةدددددد   جتت دددددد  تطل تددددددط 

 .جاعستقرار
مدددددد) أهدددددد    ددددددط   اعت ددددددط   ددددددال حطلدددددد  تمجةندددددد  أ)  (170  2003  التمةمددددددالجةددددددرا     

مدددددط  ) تمدددددج)  ا اسدددددت طت   دددددطحت    ا  مجقددددد ظ  هدددددال ال ةنطمةمةددددد  جأنددددد  ةحددددد    مسدددددتقط ( نمددددد
 ة طتةددددددد  تنادددددددجي للددددددد  القتددددددددجم أج سدددددددلتة  تنادددددددجي للددددددد  الددددددددر    جقددددددد  ةمدددددددج) قجةددددددددط  أج 

ج الر تدددددددد ( ألنهمددددددددط ةعنةددددددددط)  ددددددددعة ط   جتهدددددددد ا ة تلدددددددد  اعت ددددددددط  لدددددددد) مددددددددم  مدددددددد)  المةددددددددم(  
جنسددددددددت م للددددددد  اعت ددددددددط  مدددددددد) م،حظددددددد  السددددددددلج  نحددددددددج المج ددددددددجر  . ال طنددددددد  اإلة ددددددددطتال(

(. جر ددددددد  أ) م ةدددددددر مددددددد)  تدددددددرا  الترتةددددددد  جللددددددد  279  9112جالمدددددددال  المعندددددددال  تلقدددددددة   
الدددددددن   ةسدددددددت  مج) م دددددددالح  اعت طهدددددددط ( تتط لةدددددددط  مدددددددع م دددددددالح  ا را (  ع  أ) هندددددددط  

 ددددددال حددددددة) أ)  ظددددددال ل،ت ددددددط  جأم ددددددر قطتلةدددددد  للت ةةددددددرهددددددج تعتةددددددر ل  رجقددددددط  تةنهمددددددطظ  ددددددطلرأي 
عتدددددر لددددد) مجقددددد  ال دددددر  مددددد) أ دددددم تم مهددددد  سدددددلجم  ج تدددددط  ات طهطتددددد   الم رتدددددال  اعت طهدددددط  ت  

2004  139.) 
دددددد      للدددددد   لدددددد   طعت طهددددددط  هددددددال أ مددددددطر أج م ددددددطهة   ا  أتعددددددط  متعدددددد  ع تسددددددت   طجتنسةس 

 تدددد   جا را ( مددددم مدددد)  المةددددم  جالر  ت طلددددم لجامددددم لدددد ع مددددع تع ددددهط  ددددال  ) جاحدددد   جة عدددد 
جةتدددددد ج أ) اعت طهددددددط  الن سددددددة  مطندددددد  جعتدددددد ام مدددددد) تددددددة) األسددددددتط    دددددد   مدددددد) اعت طهددددددط .

الر ةسددددددد  التدددددددال ت سدددددددر  ةدددددددط ع اهتمدددددددط  التدددددددطح ة)  دددددددال م دددددددطم الترتةددددددد  جللددددددد  الدددددددن    جللددددددد  
 (.922  7118اع تمطر تنهمة   راستهط  ال  ةش  

ًمدددددد    لتددددددجر ( الممددددددطر  لةدددددد   ) م هددددددج  اعت طهددددددط   ( 99  7112 أج ي   ددددددال جة
هددددددج  تددددددرا  الم ددددددطهة  جأم رهددددددط ال امددددددط   ددددددال للدددددد  الددددددن   اع تمددددددطلال األمرةمددددددال المعط ددددددرظ 
 لددددددة   مدددددد  ا ددددددا،د جاحدددددد  ة جقدددددد   ددددددال لدددددد   مددددددرا  الظهددددددجر  ددددددال ال راسددددددط  الت رةتةدددددد  
جالنظرةدددد  المنمددددجرع  جالسددددت  الدددد ي مدددد ع التددددطح ة) للدددد  اسددددت  ا  هدددد ا الم هددددج   ةعددددج   ددددال 

 نظر  لتجر   ل  ل ع لجامم ن مرهط  ةمط ةلال:
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أ) م ددددالح جاعت ددددط ج رحدددد  تدددد  للمددددط  الددددن   الدددد ة) مددددطنجا ع ةنتمددددج)  لدددد  المدددد ار   -9
السدددددةمجلج ة  التددددددال مدددددط) ةسددددددج هط ال دددددرار تددددددة) السدددددلجمة  جتددددددة) م رسددددد  ال را دددددد  جم رسدددددد  

 ال مال .
لدددددددد ا ر حددددددددجم  ) األ دددددددد  تهدددددددد ا الم ددددددددالح ة ندددددددد  التطحدددددددد  اعمددددددددترا   ددددددددال ال دددددددد م ا -7

 ممم،  التة   جالجرا  .
 ) م هددددددج  اعت ددددددط  م هددددددج  مددددددر) ةسددددددمح تطسددددددت  ام  للدددددد  ناددددددط  جاسددددددع تددددددة) األ ددددددرا   -8

 جال مطلط   جه ا األمر مط) ستتط   ال اهتمط  للمط  الن   جللمط  اع تمطر ت . 
سددددددط   ددددددال ت اةدددددد  القددددددر) الحددددددط ي جالعمددددددرة) ات ددددددط  ةدددددد لج  لدددددد  اسددددددت  ا  القةددددددط   ددددددال  -2

الم ددددددطع  العلمةدددددد ظ لمددددددط مطندددددد  تحددددددج  اعت طهددددددط  تقددددددج  للدددددد  اسددددددت  ا  القةددددددط .  مةددددددع 
تدددددن) للددددد   جتجمدددددط  ج ندددددطنةمال(  لددددد  حددددد  القدددددجم جقددددد   هددددد  مدددددم مددددد)  تج دددددطر   ج جلسدددددج 

  7112أج ي   سدددددددة   الدددددددن   اع تمدددددددطلال لدددددددة  سدددددددجا ال راسددددددد  العلمةددددددد   ل،ت طهدددددددط  الن
91.) 
 9112جتلقة    (141 2004  (  جالم رتال179  2000جةمةر مم م) من جر      
  ( أ) اعت طهط  تت م) ال جان  األسطسة  ا تة :272 
ال دددددددد   اع رامددددددددال: األ مددددددددطر جالمعر دددددددد   جالممددددددددطه ا  جالت سددددددددةر المناقددددددددال للع،قددددددددط    -أ(

جهددددج مج ددددجر اعت ددددط   الدددد ي ةددددرتتا تعجامددددم معر ةدددد   تم ددددم مددددط ة همدددد  ال ددددر  أج ةعر دددد  لدددد) 
 المج جر. 

 : جهج ال ي ةرتا اعت ط  تطل طن  المعر ال نحج المج جر.ال    العطا ال - (
ال دددد   السددددلجمال: الدددد ي ةظهددددر  ال ددددر  ت ددددط  المددددال   جةعتقدددد  تعدددد  للمددددط  الددددن   أ)  - ددددد(

 ات طهط  معةن  تقج  تطل رجرع  ل  سلج  مح ج  ةمم) التنتً ت .
 :هي ويمكن التمييز بين ثالثة أنواع من االتجاهات

ً ةهط ت ط  مجق   :االتجاهات السلوكية -أ جهال لتطرع ل) است طتط   علة  ةظهرهط ال ر  جة
أج مج جر معة)  ال مجاق   ط    جأه  مط ةمة  ه ا النجر ج ج  لن ر األ ا  السلجمال 

(  جالم رتال 11  7118(. جةرا  را ح  882  9187  لةط رعظ ج 79  9189  ةر هللا  
ت طهط  تقج  ال ر   ل  سلج  مح   ( أ) تع  للمط  الن   ةعتق ج) أ) اع141  2004 

 ةمم) التنتً ت .
: تتم دددددم  دددددال ا را  التدددددال ةعتدددددر لنهدددددط األمددددد ط   دددددال االتجاهـــــات اللفظيـــــة التلقا يـــــة - 

 أحط ة ه   ال المجاق  العط ة  مع ا  قط ه .
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: تتم دددددم  دددددال اعسدددددت طتط  الل ظةددددد  لل دددددر  جالتدددددال تعتدددددر االتجاهـــــات اللفظيـــــة المنتزعـــــة - دددددد
ا   ددددنطلة  للدددد  مدددددمم اسددددت تطرا  جاسددددت تط ا  تقددددد   لدددد   ممددددط هدددددج لدددد) رأةدددد  نحددددج م ةدددددر 

 (.  78  1996معمجم ت   ال مقطةة  اعت طهط  الن سة   القحاطنال  
(  ملحددددددد  9112(  جال تةددددددد ي  1997(  جممدددددددطم  1993جة مدددددددم مدددددددم مددددددد) الحدددددددطر ال  

 (  جظط   جأهمة  اعت طهط  الن سة   ةمط ةلال:7118( جنطمر 7119 
ال ا عةددددد  جاعن عطلةددددد  جاإل رامةددددد  جالمعر ةددددد  لل دددددر  حدددددجم تعددددد  الندددددجاحال تدددددنظ  لملةدددددط   -9

 المج ج ع  ال الم طم ال ي ةعةش  ة .
 تعم  سلج  ال ر   ال أقجال  جأ عطل  جت طلل  مع ا  رة). -7
 تسطل  ال ر  لل  التمة  مع م رةط  الحةطع. -8
عددددددد  ع  ج) تدددددددر   أج تسدددددددطل  ال دددددددر  للددددددد  ات دددددددط  القدددددددرارا   دددددددال المجاقددددددد  الن سدددددددة  المت -2

 الت مةر  ةمط ةجا  .
 األح ا  تارةق  تمط  تمج)  طتت .تج   است طتط  ال ر  نحج األ رة) جاألمةط  ج  -7

جةعتتددددددددر مج ددددددددجر اعت طهددددددددط  مدددددددد) المج ددددددددجلط  األسطسددددددددة  جالمهمدددددددد  لم ةددددددددر مدددددددد)       
 ددددد،م النقطمددددط   دددددال ال راسددددط  جالتحدددددج  الن سددددة  جاع تمطلةددددد   جتتددددر  هددددد   األهمةدددد  مددددد) 

جظدددددط   اعت طهدددددط  ن سدددددهط  حةددددد  أنهدددددط تعمدددددم مجسدددددةا تدددددة) العملةدددددط  الن سدددددة  األسطسدددددة  
مطلددددد جا ع جاإل را  ج ةرهدددددط مددددد) العملةدددددط  مددددد) نطحةددددد  جتدددددة) السدددددلج  الم،حدددددظ لددددد ا ال دددددر  

عدددددددد  اعت طهددددددددط  محدددددددد  ا  مهمددددددددط  جمج هددددددددط  ج ددددددددطتاط  للسددددددددلج  مدددددددد) نطحةدددددددد  أ ددددددددرا  لدددددددد ا ت  
ط  جتنظةمددددط  ال ددددر  لدددد) مددددط ةحددددةا تدددد   القحاددددطنال  سدددده   ددددال تنظددددة  اهتمطمدددداإلنسددددطنال  جت  

(. جاعت دددددط  مدددددعجر ان عدددددطلال ج ددددد انال نحددددددج مج دددددجر معدددددة)  سدددددجا   مدددددط) هدددددد ا 51  1996
 (.719  9118المعجر اة طتةط  أج سطلتط  ةقج  تتج ة  السلج   أتج ل،   

جللددددد  الدددددر   مددددد) تعددددد   اهتمطمدددددط  للددددد  الدددددن   جمدددددمجلهط لم ةدددددر مددددد)  جانددددد  الحةدددددطع       
ع أنددددد  رسددددد   دددددال أ هدددددط) الم ةدددددرة) مددددد) األ دددددرا  ات طهدددددط  سدددددلتة  نحدددددج  لتدددددر الددددد م)  جلددددد   

ةت دددددح لهدددددد  ال هدددددد  الحقةقدددددال جالمج ددددددجلال نحددددددج مطهةددددد  للدددددد  الددددددن    جمددددد ا  جا دددددد   لدددددد ا 
 ال ر .
الممدددددددددددددطر  لةددددددددددددد   دددددددددددددال ال  دددددددددددددر  (,Broskowski 1995جةدددددددددددددرا ترجسمجسدددددددددددددمال        

قدددد ج) أ) للدددد  الددددن   ةرمدددد  للدددد   راسدددد  (  ) هنددددط  أ ددددرا ا  م  ددددر مددددط  الددددجا ةعت77  9112 
السددددددددلج  الم ددددددددار   جللدددددددد  ل، هددددددددط تطسددددددددت  ا  أسددددددددطلة  ل، ةدددددددد  م تل دددددددد   حتدددددددد  أ) 
معظدددددد  تددددددرام  المط سددددددتةر جالدددددد متجرا  التددددددال تقدددددد مهط الع ةدددددد  مدددددد) المًسسددددددط  التعلةمةدددددد   ددددددال 
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ع جع تهدددددت  تطعت طهدددددط  اإلة طتةددددد  نحدددددج    للددددد  ات دددددط  التحلةدددددم الن سدددددال لدددددة  أمرةمدددددط ترمددددد
(  ) هدددد ا اعلتقددددط  ةددددجحال تددددن) للدددد  الددددن   242  2000  الددددن    ممددددط ةددددرا  تج ةدددد   للدددد

ًةددددددد  قط دددددددرع لددددددد جر للددددددد  الدددددددن    دددددددال  ةقت دددددددر للددددددد  الم دددددددطم اعملةنةمدددددددال  قدددددددا  جهدددددددال ر
م دددددطع  الحةدددددطع  لددددد ل   هددددد  ةدددددرج) تعمدددددة   جا ددددد  للددددد  الدددددن   جالعمدددددم للددددد    دددددرا  الع ةددددد  

جالتعلدددددة  العدددددط    دددددال التعلدددددة  العدددددطلالمددددد) ال راسدددددط  التدددددال تحدددددطجم  راسددددد  ات طهدددددط  الالتددددد  
 نحج لل  الن  . 

( أندددد  قدددد  ظددددم اعت ددددط  نحددددج للدددد  الددددن   ةعددددطنال مدددد) ممددددمل  1998جةدددد مر الاددددجا        
الهجةدددد  جال ددددجرع الم رمدددد  لدددد ا لطمدددد  األ ددددرا   جهددددال ممددددمل  تعددددطنال منهددددط  جم ال ددددر   ددددال 

أندددددد  ظلدددددد    مددددددج  هدددددد ا العلدددددد   جلدددددد   ال قدددددد   ةدددددد  مددددددع تدددددد اةط  ظهددددددجر   دددددد  ت،مدددددد ظ اع
ممددددمل  لدددد    همدددد   ددددال الدددد جم النطمةدددد  تعطمددددد  جالدددد جم العرتةدددد  ت ط دددد  جالددددةم) للدددد  نحدددددج  

 أ  .
( ج ) لددددد    هددددد  اتةعددددد  هددددد ا العلددددد   جلددددد   9181ج  دددددرج)    تةنمدددددط ةدددددرا أتدددددج حاددددد     

ًةددددد  لاتةعتددددد   جالتددددد ا م تةنددددد  جتدددددة) اع ت ط دددددط   اعقتندددددطر تنهمةتددددد ظ تسدددددت   مدددددج  الر
( أ) 11  1985الاددددددد  الن سددددددددال.  ددددددددال حدددددددة) ةددددددددرا   تددددددددراهة  األ دددددددرا معلدددددددد  اع تمددددددددطر ج 

اعلتقدددددط ا  المدددددط ع  لددددد) للددددد  الدددددن   تع دددددهط  دددددحةح جتع دددددهط ا  دددددر  ةدددددر  دددددحةح  
جةعدددد   قجلدددد  تددددن) هنددددط  أتحددددط  أ  رةدددد   ددددال مددددم مدددد) أمرةمددددط ج ددددال التلدددد ا) العرتةدددد  ت تدددد  
أ) نسددددددت  ال اددددددن  ددددددال ات طهددددددط  النددددددط  لدددددد) مج ددددددجلط  للدددددد  الددددددن   أم ددددددر تم ةددددددر مدددددد) 

 هط. جات
جتسددددت  هدددد   ال ددددجرع ال طم دددد   ددددال اعت طهددددط  نحددددج للدددد  الددددن    لددددط تعدددد  للمط دددد      

 دددددال الجعةدددددط  المتحددددد ع األمرةمةددددد  ج ةرهدددددط  لددددد  نمدددددر الدددددجلال لعطمددددد  الندددددط  محطجلددددد  مدددددنه  
جتنددددددط    (.242  2000لتعدددددد ةم ال ددددددجرع ال طم دددددد  التددددددال ارتسددددددم   ددددددال أ هددددددطنه   تج ةدددددد   

أ) ن ددددج  للددد  الدددن   جتددددن ر  سدددج  ةنمدددج جةت اةدددد   Dees (1981للددد   لددد  ةدددرا  ةدددد   
  ال المستقتمظ ألن  سةمج) تطل رجرع قط را  لل  حم م ةر م) ممم،  الم تمع. 

 ع أ) النظدددددددرع نحدددددددج للددددددد  الدددددددن    دددددددال العدددددددطل  العرتدددددددال ع الددددددد   طم ددددددد  مددددددد) حةددددددد      
م طهةمددددددد  جمج دددددددجلطت  ج جا ددددددد    جلددددددد  تظهدددددددر حتددددددد  ا ) أةددددددد  اسدددددددت ط ع حقةقةددددددد  مددددددد) هددددددد ا 

لعلددد   للددد  الدددر   مددد) تادددجر  جنمدددج  المتندددطمال ةجمدددط  تعددد  ةدددج   دددال الددد جم المتق مددد   جتادددجر ا
(  لددددددددد   لددددددددد  242  2000عددددددددد ج  تج ةددددددددد   تاتةقطتددددددددد  الجظة ةددددددددد  تم تلددددددددد  الم دددددددددطع . جة  

اتةعدددددد  اعت ددددددط  نحددددددج   جلدددددد    هدددددد  مج ددددددجلطت  تارةقدددددد   ددددددحةح .  ددددددطألمر ةتالدددددد  مدددددد) 
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جاأل ددددددرا  للددددد  ا ددددددت، ه  نحدددددج للدددددد  الددددددن    الترتدددددجةة) جالتددددددطح ة)  راسددددد  ات طهددددددط  الالتددددد 
جاتةعتدددددد  جالعمددددددم للدددددد  نمددددددر  قط دددددد  الددددددجلال تعلدددددد  الددددددن   مددددددال ة ةددددددم ال مددددددج  جتت ددددددح 

ًة  حجم ه ا العل .     الر
ًمددددددد  القحادددددددطنال       ( أ) نمدددددددر ال قط ددددددد  جالدددددددجلال تهددددددد ا العلددددددد  جاعت طهدددددددط  57  1996جة

ط ددددددط  المت اةدددددد ع  لةدددددد  نحددددددج  لدددددد  تلدددددد  اعهتمددددددط   ددددددال الددددددجا) العرتددددددال للدددددد  الددددددر   مدددددد) الح
لمعر ددددد  تلددددد  اعت طهدددددط   جتجظة هدددددط  دددددال التدددددرام  جالمندددددطه  جالمقدددددررا  ال راسدددددة  التدددددال مددددد) 

ً ي  ل   ةط ع ال ا عة  نحج التعل .   مننهط ت
( أ) الددددتعل   ةتددددن ر تطعت طهددددط  ت ر دددد  متةددددرع ملمددددط  24 2008جةددددرا لتدددد  ال  ددددطر       

ع مدددددط أج مقدددددرر  راسدددددال جةتجلددددد  ل ةددددد   ا عةددددد  مدددددط) لددددد ا ال دددددر  ات طهدددددط  اة طتةددددد  نحدددددج مدددددط 
قتددددم للددددد  لددددد  الدددد ي ةمدددددر   راسدددد  مقددددرر مدددددط ع ةمتةددددرع لددددتعل  تلددددد  المددددط ع أج المقددددررظ  طلاط

 راسدددددت  ت ا عةددددد  جع ة ددددد  ارتةدددددطد لنددددد  اسدددددت مطر  لهددددد ا المقدددددرر جتدددددطلعم  ملمدددددط حددددد  مقدددددرر 
مطر . لدددددد ل  جتمددددددج) ل ةدددددد   ا عةدددددد  لطلةدددددد  نحددددددج  راسددددددت  أج اسددددددت   مددددددط   ندددددد  ةر دددددد  ت راسددددددت 

ةمتسددددد  األ دددددرا  ات طهدددددطته  لددددد) ارةددددد  الدددددتعل  جال تدددددرع المتطمدددددرع أج مددددد)  ددددد،م ارتتدددددطاه  
المسددددددتمر تجسددددددط ا التنمدددددد   اع تمطلةدددددد . جةممدددددد) القددددددجم  ) المحدددددد  الدددددد ي ةحمددددددم ات طهددددددط  
 ة طتةدددددط  نحدددددج حتةتددددد  أج جانددددد  أج م تمعددددد  ةتقتدددددم مدددددم مدددددط ةتعلددددد  تددددد   جت مةدددددع   ط  ددددد  

 حس  قجم المطلر:
ْ ِا ت ْتِ ي  المسطجةطجلة)   ط لْ) م ِم لمةِ  ممِلةلٌ        جلم)م لةِ) الس   الِر م

جللدددددددد   ددددددددج   لدددددددد    ددددددددال الم ددددددددطم التح ددددددددال تمددددددددمم اعت طهددددددددط  حةدددددددد ا  متةددددددددرا  مدددددددد)       
اهتمطمدددددط  ال ارسدددددة) جالتدددددطح ة)  دددددال للددددد  الدددددن    ط ددددد  ج دددددال العلدددددج  األ دددددرا لطمددددد   تدددددم 

ل ر ددددد  أ) الم ةدددددر مددددد) المهتمدددددة) جالتدددددطح ة)  أ) هددددد   األهمةددددد  ت اةددددد    دددددال ا جنددددد  األ ةدددددرع
 دددددال م دددددطم الترتةددددد  أ دددددرجا الع ةددددد  مددددد) ال راسدددددط  التدددددال اهتمددددد  للددددد  نحدددددج  متطمدددددر تمعر ددددد  
ات طهددددددط  الالتدددددد  نحددددددج للدددددد  الددددددن   سددددددجا    ددددددال التعلددددددة  العددددددطلال أج التعلددددددة  العددددددط . حةدددددد  

أ ددددددر تدددددد رة  مقددددددرر  ددددددال للدددددد  ر  للدددددد  ج(  راسدددددد  هدددددد     لدددددد  التعدددددد9119أ ددددددرا  التددددددم 
 دددددال األر )  جتمجندددددد  لةنتهددددددط  جن   الترتددددددجي للددددد  ات طهددددددط  الالتدددددد  نحدددددج للدددددد  الددددددن  الددددد

( اطلتدددددددددط  جاطلتددددددددد  جاسدددددددددت  م  المدددددددددنه  الج ددددددددد ال  جمطنددددددددد  أ اتهدددددددددط مقةدددددددددط  918مددددددددد)  
ات طهدددددددددط  تمدددددددددج) مددددددددد) األتعدددددددددط  التطلةددددددددد : اعت طهدددددددددط  نحدددددددددج الح دددددددددجم للددددددددد  المعر ددددددددد   

التحددددددد  العلمدددددددال  ةددددددد   جاعت طهدددددددط  نحدددددددج ا تةدددددددطر مهنددددددد  تتعلددددددد  تددددددد   جاعت طهدددددددط  نحدددددددج 
جمطنددددد  مددددد) أهددددد  نتط  هدددددط أ) هندددددط  ات دددددط  اة دددددطتال مرت دددددع لددددد ا أ دددددرا  العةنددددد  نحدددددج تددددد رة  
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مقدددددددرر للددددددد  الدددددددن   الترتدددددددجي  جأمدددددددطر  نتط  هدددددددط  لددددددد  أ) ات طهدددددددط  اإلندددددددط  أللددددددد  مددددددد) 
(  راسدددددد  هدددددد     لدددددد  معر دددددد  ات طهددددددط  1993ات طهددددددط  الدددددد مجر. ممددددددط أ ددددددرا الحددددددطر ال  

مدددد)   ( اطلتددددط  جاطلتدددد721تمجندددد  لةنتهددددط  ج ج للدددد  الددددن   المددددتط  ال ددددطمعال السددددعج ي نحدددد
الالتددددددددد  الددددددددد ة) ة رسدددددددددج) مقدددددددددرر مددددددددد  م للددددددددد  الدددددددددن    جاسدددددددددت  م  المدددددددددنه  الج ددددددددد ال 
المسدددددحال  جمطنددددد  أ اتهدددددط مقةدددددط  ات طهدددددط  جأمدددددطر  نتط  هدددددط  لددددد  تددددد نال ات طهدددددط  أ دددددرا  
ج العةندددد  نحددددج للدددد  الددددن    ممددددط أمددددطر   لدددد  لدددد   ج ددددج   ددددرج   ددددال ات طهددددط  الالتدددد  نحدددد

  راسط  للمة    راسط   نسطنة (.ع ا  ل  ال ن  أج الت    لل  الن   ت  
( معر دددددد  الالتدددددد  نحددددددج للدددددد  الددددددن   جل،قدددددد   لدددددد  9118جاسددددددته     ارسدددددد  لتدددددد هللا      

( اطلتدددددددط  جاطلتددددددد  تملةددددددد  ا  ا  822تدددددددتع  سدددددددمط  الم  دددددددة   جتمجنددددددد  العةنددددددد  مددددددد)  
جقددددد   لددددد    عدددددط   دددددم) مقدددددرراته  طمعددددد  القدددددطهرع مددددد) الددددد ة)  رسدددددجا مقدددددرر للددددد  الدددددن   ال

النتددددددط    لدددددد  أ) هنددددددط   ددددددرج   ددددددال ات ددددددط  الالتدددددد  جالاطلتددددددط  نحددددددج  راسددددددته  لعلدددددد  الددددددن   
لدددددد   ج ددددددج  لدددددد) جل ددددددطلح الاطلتددددددط   جمددددددط) ات ددددددط  الالتدددددد  ممددددددم مج تددددددط   ممددددددط ممدددددد   
 ل،ق  تة) ات ط  الالت  جالاطلتط  نحج لل  الن   جسمط  م  ةطته . 

(  لدددد  التعددددر  للدددد   ددددجر للدددد  الددددن   9181ج  ددددرج)   جسددددع   راسدددد  أتددددج الحادددد     
( اطلتددددددط  جاطلتدددددد  مدددددد) ملةددددددط  239لدددددد ا المددددددتط  العمددددددطنال  جتمجندددددد  لةندددددد  ال راسدددددد  مدددددد)  

جتج ددددددل  نتط  هددددددط  لدددددد  أ)  ر دددددد  اعت ددددددط  لدددددد ا  مةددددددع أ ددددددرا    السددددددلاط) قددددددطتج  طمعدددددد  
مت ةدددددر العةنددددد  نحدددددج للددددد  الدددددن   مطنددددد   ة طتةددددد   جأظهدددددر  ج دددددج   دددددرج   ا   علددددد  ج قدددددط  ل

ال ددددددددن  ل ددددددددطلح اإلنددددددددط  للدددددددد   مةددددددددع ممجنددددددددط  اعت ددددددددط  نحددددددددج للدددددددد  الددددددددن   المتم لدددددددد  
 تدد أهمةت   الر ت   ال ال راس   جاعستمتطر  جاعست  ا (.

( ت راسددددد  هددددد     لددددد  التعدددددر  للددددد  جاتةعددددد  ات طهدددددط  1997 دددددال حدددددة) قدددددط  ممدددددطم      
اطلتددددددط  جاطلتدددددد   ( 335ملةددددددط   طمعدددددد  قاددددددر نحددددددج للدددددد  الددددددن    جتمجندددددد  لةنتهددددددط مدددددد)  

جاسدددددددت  م  المدددددددنه  الج ددددددد ال المسدددددددحال  جمطنددددددد  أ اتهدددددددط مقةدددددددط  ات طهدددددددط  تمدددددددج) مددددددد) 
اعسدددددت  ا  جالمن عددددد (   اعسدددددتمتطر تددددد   الر تددددد   دددددال قرا تددددد   أرتعددددد  م دددددطع  هدددددال  أهمةتددددد 

جمدددد) أهدددد  مددددط تج ددددل   لةدددد  أندددد  ع ةج دددد   ددددرج   الدددد  لندددد  مت ةددددر ال ددددن   ددددال اعت طهددددط  
   . طعت م لن  معظ ممم ج 

( ت راسدددد  هدددد     لدددد  التعددددر  للدددد  ات طهددددط  الالتدددد  نحددددج 1996ممددددط قددددط  القحاددددطنال     
للددددد  الددددددن   لدددددد ا ادددددد،  تعدددددد  ال طمعددددددط  السدددددعج ة  الدددددد ة)  رسددددددجا مقددددددرر للدددددد  الددددددن   

  جمدددددد) أهدددددد  نتط  هددددددط  ) ات طهددددددط  ( اطلتددددددط  جاطلتدددددد 9711لةنتهددددددط مدددددد)   العددددددط   جتمجندددددد 
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ممدددط أمدددطر   لدددد  ج دددج   دددرج   دددال ات طهددددط  أ دددرا  العةنددد  نحدددج للددد  الددددن   ات دددط   ة دددطتال  
أمددددطر   لدددد   ممددددط  الالتدددد  نحددددج للدددد  الددددن   ت عدددد ا  لدددد  مت ةددددر ال ددددن  ل ددددطلح الاطلتددددط 

 دددددددددطلح لج دددددددددج   دددددددددرج  تدددددددددة) الت   دددددددددط    راسدددددددددط  اإلنسدددددددددطنة   جال راسدددددددددط  العلمةددددددددد ( 
 ت   ط  ال راسط  اعنسطنة . 

 طهدددددددددط  الالتددددددددد  (  قددددددددد  اسدددددددددته    التعدددددددددر  للددددددددد  ات1997أمدددددددددط  راسددددددددد  الددددددددد ة        
 ددددددال م ددددددر جلمددددددط)  ل،قتدددددد  تطإلن ددددددط  األمددددددط ةمالالمعلمددددددة) نحددددددج للدددددد  الددددددن   الترتددددددجي ج 

( اطلتدددددددددط جاطلتددددددددد   جاسدددددددددت  م  المدددددددددنه  272 راسددددددددد  مقطرنددددددددد   جتمجنددددددددد  لةنتهدددددددددط مددددددددد)  
الج دددددد ال المسددددددحال  جتج ددددددل  نتط  هددددددط  لدددددد  ج ددددددج  ات طهددددددط   ة طتةدددددد  نحددددددج للدددددد  الددددددن   

  أندددددد  ع تج دددددد   ددددددرج  تددددددة) التدددددد  األقسددددددط  الترتددددددجي لدددددد ا مددددددم مدددددد) العةنتددددددة)  لدددددد،جع للدددددد
 العلمة  جاأل تة   ال اعت طهط  ل ا أ را  العةن .    

(  راسدددددد  هدددددد     لدددددد  معر دددددد  ات طهددددددط  2000ج ددددددال ن دددددد  السددددددةط  أ ددددددرا ال ددددددج ال      
التدددد  ملةدددد  الترتةدددد   طمعدددد   ددددنعط  نحددددج مقددددرر للدددد  الددددن   الترتددددجي  جتمجندددد  لةنتهددددط مدددد) 

رسدددددددج) مقدددددددررا  للددددددد  الدددددددن    جقددددددد  اسدددددددت  م  المدددددددنه  ( اطلتدددددددط  جاطلتددددددد  ممددددددد) ة 260 
الج ددددد ال  جمطنددددد  أ اتهدددددط مقةدددددط  اعت طهدددددط  جتج دددددل  نتط  هدددددط  لددددد  أ) ات طهدددددط  أ دددددرا  
العةندددد  مطندددد  اة طتةدددد  نحددددج للدددد  الددددن    ممددددط أمددددطر   لدددد  أندددد  ع ةج دددد   ددددرج   ا   علدددد  

  ح ط ة  ج قط  لمت ةري ال ن  جالت   .
( معر ددددد  اعت دددددط  نحدددددج للددددد  الدددددن   لددددد ا لةنددددد  مددددد) 2000جحطجلددددد   راسددددد  تج ةددددد        

( اطلتددددط  جاطلتدددد  ممدددد) ة رسددددج)  حدددد ا 225جتمجندددد  لةنتهددددط مدددد)    التدددد   طمعدددد  التحددددرة)
مقددددددررا  للدددددد  الددددددن    مسددددددت  م  المددددددنه  الج دددددد ال  جمطندددددد  أ اتهددددددط لتددددددطرع لدددددد) مقةددددددط  
  ات طهددددددط  جتج ددددددل  نتط  هددددددط  لدددددد  ج ددددددج  ات طهددددددط  اة طتةدددددد   ددددددال ال ر دددددد  الملةدددددد  ل،ت ددددددط

نحددددج للدددد  الددددن    ممددددط أظهددددر  النتددددط   ج ددددج   ددددرج  ل ددددطلح اإلنددددط   ددددال أتعددددط  المقةددددط  
 جالمقةط  ممم.

جتندددددط   للددددد  مدددددط سدددددت  جمددددد)  ددددد،م اسدددددتعرا  ال راسدددددط  السدددددطتق  التدددددال تدددددج ر  لددددد ا     
التطحدددد   قدددد  أ ددددط  منهددددط  ددددال اإلاددددطر النظددددري لهدددد   ال راسدددد   ج ددددال  لدددد ا  أ اتهددددط جا را اتهددددط 

منطقمدددددددددتهط. جقددددددددد   دددددددددط   هددددددددد   ال راسددددددددد  امتددددددددد ا ا  لل راسدددددددددط  السدددددددددطتق  جتحلةدددددددددم النتدددددددددط   ج 
جمطسدددددت طت  لتج دددددةطتهط جالتدددددال تم لددددد   دددددال ات طهدددددط  التددددد  ملةددددد  الترتةددددد  تطلترتددددد  نحدددددج للددددد  

 الن  .    
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 مشكلة الدراسة وأس لتها: 
مدددددددد)  دددددددد،م اعاددددددددطر النظدددددددددري لل راسدددددددد  جال راسددددددددط  السدددددددددطتق  تتددددددددة) أهمةدددددددد   راسددددددددد       

للدددددد  الددددددن   لمعر دددددد  أةدددددد) ةقددددددع هدددددد ا العلدددددد  لدددددد ا الالتدددددد   حتدددددد  ةدددددد ر  اعت طهددددددط  نحددددددج 
أل ددددددط  هة دددددد  التدددددد رة  تطل طمعدددددد  اعت طهددددددط  التددددددال جر جهددددددط لالتددددددته   جمددددددط هددددددج ممتسدددددد  
) مطندددددد  سددددددلتة   علددددددةه   مدددددد) قددددددتله ظ  دددددد ) مطندددددد  اة طتةدددددد   علددددددةه  ر ددددددع هدددددد ا المسددددددتجاظ جا 

مدددددد   نتددددددط   ال راسددددددط  مرا عدددددد  أ ا هدددددد  الت رةسددددددة  أج المج ددددددجلط  المق مدددددد  لهدددددد   ممددددددط م
السددددطتق  التتددددطة)  ددددال ات طهددددط  الالتدددد  نحددددج للدددد  الددددن   تددددط ت،  مت ةراتهددددط  جحسدددد  للدددد  
التطحدددددد  لدددددد  ت ددددددر  ةدددددد   راسدددددد  للدددددد  المسددددددتجا المحلددددددال سددددددجا  راسدددددد  جاحدددددد ع هددددددال  راسدددددد  

( التدددددال أ رةددددد  للددددد  لةنددددد  مددددد) التددددد  ملةددددد  الترتةددددد  ت طمعددددد   دددددنعط  9118 ال دددددج ال  
ج مقدددددددرر للددددددد  الدددددددن   ج جر   دددددددال لملةددددددد  التددددددد رة  جهدددددددج تهددددددد   معر ددددددد  اناتطلدددددددطته  نحددددددد

ددددددط  مالدددددد   ج ات ددددددط  محدددددد    لدددددد،جع للدددددد   تددددددرع جلمددددددم التطحدددددد  منسددددددتط  تطل طمعدددددد  جم رس 
لمقددددررا  للدددد  الددددن   عحددددظ لدددد   ر تدددد  الالتدددد   ددددال  راسدددد  المقددددررا  الن سددددة   ع ت ددددر  

ط الن دددددطد جالح ددددددجم للدددددد  مددددددهط ع الت ددددددر  لددددددة   ع جقدددددد  ع ةمددددددج) هدددددد ا اعلتقددددددط   ددددددح ةح 
لدددد ل  قددددط  التطحدددد  تدددد  را  هدددد   ال راسدددد  تهدددد   معر دددد  ات طهددددط  الالتدددد  الحقةقةدددد  جالجاقعةدددد  

مدددد)  دددد،م تاتةدددد  مقةددددط  اعت طهددددط  للددددةه   جال ددددرج  تنتددددط   قدددد  ت ةدددد   نحددددج للدددد  الددددن  
القدددددط مة) للدددددد  العملةدددددد  التعلمةددددد  لل هددددددط تقدددددد   ج ددددد ط  حقةقةددددددط  ج ددددددجرع جا دددددح  لهدددددد ا العلدددددد  

ال  جتممدددد  الج ددددع الحقةقددددال عت طهددددط  الالتدددد   جهدددد ا مددددط مةدددد  هدددد    ا ددددم الم تمددددع الةمندددد
 ال راس  ل)  ةرهط  ل ل  تتم م مممل  ه   ال راس  تطإل طت  ل) األس ل  التطلة :

 نحج لل  الن  ؟ رر الترت  مط مستجا ات طهط  الت  ملة  الترتة   طمع  تع  / 9 
 ددددددددال متجسددددددددداط  ( 0.05هددددددددم تج دددددددد   دددددددددرج   ا   علدددددددد   ح ددددددددط ة  لددددددددد) مسددددددددتجا /7 

عددددددد ا لمت ةدددددددر ال دددددددن    مدددددددجر   ر دددددددط  ات طهدددددددط  أ دددددددرا  العةنددددددد  نحدددددددج للددددددد  الدددددددن   ت  
 أنط (؟

(  ددددددددال متجسدددددددداط  0.05هددددددددم تج دددددددد   ددددددددرج   ا   علدددددددد   ح ددددددددط ة  لدددددددد) مسددددددددتجا  /8 
عددددد ا لمت ةدددددر الت  ددددد    راسدددددط   ر دددددط  ات طهدددددط  أ دددددرا  العةنددددد  نحدددددج للددددد  الدددددن   ت  

  نسطنة    راسط  للمة (؟
 راس   ل : ته   ه   ال أهداف الدراسة:

 نحج لل  الن  . رر الترت   دد معر   مستجا ات طهط  الت  ملة  الترتة   طمع  تع 
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نحدددددج للددددد    دددددرر الترتددددد   طمعددددد  تعددددد ددددددد معر ددددد  مددددد ا ال دددددرج   دددددال مسدددددتجا ات طهدددددط  التددددد  
 الن   تط ت،  ال ن .

نحدددددج للددددد    دددددرر الترتددددد   طمعددددد  تعدددد ددددد  معر ددددد  مددددد ا ال دددددرج   ددددال مسدددددتجا ات طهدددددط  التددددد  
 الن     تط ت،  الت   .

  تمم) أهمة  ه   ال راس   ال أنهط: أهمية الدراسة:
دددط لقةدددط  ات طهدددط  التددد  ملةددد  الترتةددد   دددرر الترتددد  نحدددج للددد  الدددن   مددد)  لددد ا   دددد تقددد   مقةطس 

 التطح  ةمم) اعست ط ع من  لتطح ة)   رة) تطست  ام   ال  راسط  جتحج  ممطت . 
مسددددتجا ات طهددددط  التدددد  ملةدددد  الترتةدددد   ددددرر الترتدددد  نحددددج للدددد   ددددد ت عاددددال  ددددجرع جا ددددح  لدددد)
 الن   ت جرع حقةقة  ججاقعة .

سدددددطت ته  أمنهدددددط مدددددم الالتددددد  جاجلةدددددط أمدددددجره  ج  دددددد تقددددد   نتدددددط   جاقعةددددد  لددددد) اعت طهدددددط  ةسدددددت ة 
 جالقط مة) لل  العملة  التعلةمة   ال  طمع  تع .

نظددددر  ددددال تددددنلة  مقددددررا  ددددد قدددد  ت ةدددد  م ااددددال جماددددجري مقددددررا  للدددد  الددددن    ددددال  لددددط ع ال
 لل  الن  . 

 اقت ر  ه   ال راس  لل  الح ج  ا تة : حدود الدراسة:
  طمعددددد  تعددددد تةددددد  الحددددد  الممدددددطنال: قةدددددط  ات طهدددددط  التددددد  المسدددددتجا الراتدددددع  دددددال ملةددددد  تطلتر  -

  الل ددددد  للدددددج  القددددر )  الل دددد  العرتةدددد تطألقسددددط  ال مسدددد    نحددددج للددددد  الددددن    ددددرر الترتدددد 
 الرةط ةط (.  اعن لة ي  ال ة ةط 

  .7192/7192الح  الممطنال: ال  م ال راسال ال طنال للعط  ال طمعال  -
   مصطلحات الدراسة:

 جر    ال ه   ال راس  ل   م) الم الحط  ةمم) تعرة هط ممط ةلال:
 :  Attitudesد اعت طهط  

( تننهددددددطج السددددددلج  المعتددددددر لدددددد) Webster, 1976, 352  جتسددددددترةعر هددددددط 
حطلددددد  مددددد) اعسدددددتع ا  للت دددددر  ةنمدددددن لددددد) مةدددددم نحدددددج سدددددلج   ي أج اعقتندددددطر  أج المدددددعجر 
ةعر هددددددط تننهددددددط ن لدددددد  أج مةددددددم مسددددددتمر نحددددددج لمددددددم سددددددلتال أج  ة ددددددطتال  ن ددددددع. ممددددددط أهمةددددد  أج

( Woodward, 1977  ج جار ر أج قةمددددد ج. جةعر هددددددط   أج مج ددددددج ت دددددط   ددددددر  أج  مطلددددد
مدددددة  تننهدددددط ج ن لددددد  المددددد   أج مةلددددد  نحدددددج لنط دددددر المدددددج) التدددددال تحدددددةا تددددد ج. جةعر ددددد  ت

Chef  تننددددد  اسدددددتع ا  أج مةدددددم للت دددددر  لنددددد  مددددد   مدددددط نحدددددج مج دددددجر معدددددة) مدددددر   دددددال
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  جالم ددددددطج  جالمةددددددجم مددددددع ترمةدددددد  معقدددددد  مدددددد) الممددددددطلر  جالر تددددددط  تراتدددددد   ةسددددددتن   لدددددد  
 (.Husen,1985,352مج جر اعت ط   

اسدددددتع ا  ج ددددد انال ممتسددددد    طتددددد  : جتننهدددددط ةعر هدددددط ( 12  7118تمةمدددددال  را دددددح  أمدددددط ال   
ةندددددد  مدددددد) حةدددددد  ت  ددددددةلهط جلدددددد   حدددددد   مددددددعجر ال ددددددر  جسددددددلجم  ا ا  مج ددددددجلط  معنسددددددتةط  ة
 ا دددددع طحةددددد  ال ا عةددددد  جاعمتسدددددط  تننهدددددط ج(  ةعر هدددددط مددددد) الن170  2003ج. تةنمدددددط  ت  دددددةلهط

ممتسدددددد   طتدددددد  نسددددددتةط   ةحدددددد   نمددددددا اسددددددت طت  ال ددددددر  لقتجلدددددد  أج ر  دددددد  مسددددددتقط  ألمددددددةط  أج 
 الاتةعة  أج اع تمطلة ج.مج جلط  مط ة  أج معنجة   تناجي للةهط تة ت  

ت عددددددددر  اعت طهددددددددط  مدددددددد) النطحةدددددددد  اعن عطلةدددددددد  تننهددددددددط: ممددددددددطلر ال ددددددددر  ت ددددددددط  اعمددددددددةط      
جالحددددددجا   أج اعمدددددد ط  ا  ددددددرة) جقدددددد  تمددددددج) هدددددد   الممددددددطلر اة طتةدددددد  أج سددددددلتة  نتة دددددد  
الدددددددتعل  للددددددد  مددددددد ا  تدددددددرع مددددددد) الددددددد م) جلهدددددددط أ دددددددر جا دددددددح   دددددددال سدددددددلج  المدددددددتعل  جتج ةددددددد  

 Koballa,1988, 116    ،ظ 179  2000ظ جمن ددددددجر  719   9118ظ جأتددددددج لدددددد
 (.139  2004الم رتال  

( الممددددطر  لةدددد  Raynal , 2001 راةنددددم أمددددط مدددد) النطحةدددد  ال هنةدددد  العقلةدددد  ةعر هددددط     
( تننهددددط جحطلدددد   هنةددددد  ل،سددددتع ا  لل هدددد  جمنظمددددد  مدددد)  دددد،م ال تدددددرع 912  7112  رةدددد   

 جتقج  تتن ةر تج ةهال ج ةنطمةمال للسلج .
جةت ددددددح مدددددد)  دددددد،م التعرة دددددددط  السددددددطتق  تج ددددددج  التتددددددطة)  جهددددددد ا التتددددددطة) نددددددطت  لددددددد)      

 ا ت،  نظرع للمط  الن    ل  اعت طهط . 
جةعدددددر  التطحددددد  اعت دددددط : تننددددد  لتدددددطرع لددددد) مجاقددددد  ةت ددددد هط ال دددددر  ت دددددط  مجقددددد  معدددددة)     

 أج ق ددددددة  معةندددددد  قدددددد  ةمددددددج)  ة ددددددطتال أج سددددددلتال تطلمجا قدددددد  أج الددددددر   تنددددددط   للدددددد  معر دددددد 
 مستق  تمجن  ل ا ال ر   ال  ج هط ات   ه ا المجق .

 دددددال هددددد   ال راسددددد : تطل ر ددددد  التدددددال ةح دددددم للةهدددددط الاطلددددد  مددددد)  ددددد،م  جةعدددددر    را ةدددددط     
 است طتت  لل   قرا  المقةط . 

 
 

 منهجية الدراسة:
 ت  است  ا  المنه  الج  ال لمنطستت  لاتةع  ه   ال راس . منهج الدراسة:

 

 وعينتها:مجتمع الدراسة 
  طمعدددد  تعدددد تمددددج) م تمددددع ال راسدددد  مدددد)  مةددددع التدددد  المسددددتجا الراتددددع  ددددال ملةدددد  الترتةدددد      

تطألقسددددددددط   للددددددددج  القددددددددر )  جالل دددددددد  العرتةدددددددد   جالل دددددددد  اإلن لة ةدددددددد   جال ة ةددددددددط     ددددددددرر الترتدددددددد 
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( اطلت ددددددددط جاطلتدددددددد  المقةدددددددد ة)  ددددددددال 222جالرةط ددددددددةط ( تطلمسددددددددتجا الراتددددددددع جالتددددددددطلا لدددددددد  ه   
   جتددددد  أ ددددد  لةنددددد  مدددددنه  تارةقددددد  لمدددددجا ة  7192/7192للعدددددط  ال دددددطمعال سددددد ،  الملةددددد  

الم تمدددددددددع.  %( مددددددددد)78جاطلتددددددددد  تنسدددددددددت    ( اطلتدددددددددط  981 هدددددددددط تسدددددددددةا   جتلدددددددددا لددددددددد   أ را 
 ةج ح تج ةع أ را  العةن . ( 9جال  جم  

 أ را  العةن تج ةع ( 9  جم  
 

 ال ن 
 القس 

للج   الم مجر
 قر )

ل   
 لرتة 

ل   
 ان لة ة 

 رةط ةط   ة ةط 

 81 92 98 98 91 92  مجر
 911 98 71 91 79 77  نط 

 981 87 88 82 21 81 الم مجر
 

   أداة الدراسة:
تم لدددد  أ اع ال راسدددد  تمقةددددط  ات طهددددط  الالتدددد  نحددددج للدددد  الددددن    الدددد ي تدددد  تنددددط م  مدددد)      

قتددددم التطحدددد  تعدددد  اعادددد،ر للدددد  األ تةددددط  الترتجةدددد  جالن سددددة  جال راسددددط  السددددطتق  المتعلقدددد  
تمج ددددجر ال راسدددد   جاعسددددت ط ع مددددد) تعدددد  ال راسددددط  التددددال قطمددددد  تتنددددط  مقددددطةة  ات طهدددددط  

 ظ9112 القحاددددددددددطنالج  ظ9118  حددددددددددطر ال الج  ظ9181  أتددددددددددج الحادددددددددد  ج  ددددددددددرة)  م راسدددددددددد  
 جاتتع التطح  ال اجا  التطلة   ال تنط  المقةط : (7111  جتج ة  ظ9112 ممطمج 

المسددددتجا الراتدددددع  دددددال  ات طهدددددط  التددددد  مسددددتجاقةدددددط  ددددد  تح ةددددد  الهدددد   مددددد) المقةدددددط : هددددج 
 ملة  الترتة  تطلترت   رر  طمع  تع  نحج لل  الن  .

(  قددددددرع  ددددددة   77ددددددد ال ددددددجرع األجلةدددددد  للمقةددددددط : تمجندددددد  ال ددددددجرع اعجلةدددددد  للمقةددددددط  مدددددد)  
   ج ددددد  مقةدددددط  لةمدددددر  ال ، دددددال  جج لددددد  للددددد  سدددددت  م دددددطع . جقددددد  اسدددددتعط) التطحددددد  تعددددد

سددددطل   للدددد   ددددةط   جتج ةددددع  قددددرا  المقةددددط  لة اددددال  مدددد) ال راسددددط   ا  الع،قدددد  التددددال
ات دددددددط  الالتددددددد  نحدددددددج للددددددد  الدددددددن   سددددددده   دددددددال الممددددددد  لددددددد) الم دددددددطع  التدددددددال ةممددددددد) أ) ت  

 - ةددددددر متنمدددددد   -طحدددددد  سددددددل  التقدددددد ةر ال ، ددددددال  مجا دددددد   اة ددددددطتال أج سددددددلتال( جاسددددددت    الت
  ةر مجا  (.
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   صدق األداة:
حةددددددد  تدددددد  لر ددددددد    لمعر دددددد   ددددددد   المقةددددددط  اسدددددددت    التطحدددددد   ددددددد   المحممددددددة)      

للددددددد  ل نددددددد  مددددددد) المحممدددددددة) المت   دددددددة)  دددددددال م دددددددطم للددددددد  الدددددددن   ت دددددددجرت  األجلةددددددد  
(ظ إلتددددد ا  أرا هددددد  للددددد  المقةدددددط  5جالترتةددددد   جالقةدددددط  الن سدددددال  دددددال  طمعددددد  تعددددد  لددددد  ه   

مدددد) حةدددد  مدددد ا م، مدددد  الم ددددطع  التددددال ةمددددملهط المقةددددط  جقدددد رتهط القةطسددددة  للم ددددطم التددددال 
قددددددط  التطحدددددد  تطلتعدددددد ةم ألدددددد   مدددددد) أ لدددددد   جمدددددد ا ج ددددددجد ال ددددددةط  . جتنددددددط   للدددددد   لدددددد  

م دددددطع  ممدددددط  اقترحدددددجا أرتعددددد  ) تمدددددج) اةهدددددط  المحممدددددة) الددددد ة) أمدددددطرجا للددددد  تحسددددد  تج 
حددددددد   تعددددددد  ال قدددددددرا  ج مددددددد  الدددددددتع  ا  دددددددر  جتعددددددد  األ ددددددد  تددددددد را  المحممدددددددة) أ دددددددتح 

 دددد  تمدددددط ات دددد  للةددددد  المحممددددج) للددددد  . جتددددد  األ(  قددددرع مج تددددد  جسددددطلت 72المقةددددط  ةمدددددمم  
 %(  مط  ج . 21 قرا  المقةط  تنست   

   ثبات األداة:
تددددددد  حسدددددددط   تدددددددط  المقةدددددددط  لددددددد) ارةددددددد  الت  ة ةددددددد  الن ددددددد ة  تتاتةقددددددد  للددددددد  لةنددددددد       

( اطلتددددددط  جاطلتدددددد   جتعدددددد  21لمددددددجا ة  مدددددد) م تمددددددع ال راسدددددد  مدددددد)  ددددددطر  العةندددددد  لدددددد  ه   
التاتةددددد  جت دددددحةح اع تتدددددطر تددددد  تحلةدددددم اعسدددددت طتط   ح دددددط ةط  تطسدددددت  ا  معطمدددددم ارتتدددددطا 

  ال ر ةددددد  جال ج ةددددد   حةددددد  تلدددددا معطمدددددم  تةرسدددددج)( تدددددة)  ر دددددط  أ دددددرا  العةنددددد  للددددد  ال قدددددرا
( 0.84  جمدددددد ا تطسددددددت  ا  معطمددددددم  أل ددددددط مرجنتددددددط ( الدددددد ي تلددددددا  (0.86ال تددددددط  للمقةددددددط   

( جتعدددددد  هدددددد   القةمدددددد   تددددددط  منطسدددددد  87 1ا دددددد  التطحدددددد  المتجسددددددا تددددددة) القةمتددددددة) جتلددددددا  
 ةمم) الج ج  تهط.

 ددددرا  التعدددد ة،  ا  التنمدددد  مدددد)  دددد   المقةددددط  ج تطتدددد  ج  تعدددد  الصــــورة النها يــــة للمقيــــاس:
( سدددددطلت  10( مج تددددد   17(  قدددددرع  منهدددددط  27للةددددد  أ دددددتح ممدددددج) ت دددددجرت  النهط ةددددد  مددددد)  

 هال:    قرا  المقةط  لل  أرتع  م طع  (. جتنج ر89جال ر   النهط ة  ل   
 (  قرا 8الم طم األجم: أهمة  لل  الن    جممم لل    -
 .(  قرا 7لل    الم طم ال طنال:  جر لل  الن    ال حم الممم،   جممم -
 (  قرا .2الم طم ال طل : اعست ط ع م) لل  الن    جممم لل    -
 (  قرا .2الم طم الراتع: اعستمتطر تعل  الن    جممم لل    -
 
 
 



 د/ جميل دمحم أحمد الحصيني              اتجاهات طلبة كلية التربية جامعة تعز فرع التربة نحو علم النفس 
 

 
210 

 م2018(  ديسمبر 4) العدد                          اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 تحديد معيار للحكم على قبول الفقرات:
 ر دددددال تج دددددم لددددد  التطحددددد  مددددد)  ددددد،م تحمدددددة   تحددددد   معةدددددطر قتدددددجم ال قدددددرا  تمتجسدددددا  
( مددد) أل ددددط  هة دددد  تدددد رة  للددد  الددددن    ج لدددد  تج ددددع مددددم مدددنه  نسددددت  م جةدددد  لمددددط ةددددرا  7 

منطسدددددتط  لقتدددددجم ال قدددددرا   جتن ددددد  المتجسدددددا للنسددددد  الم جةددددد  التدددددال اقترحجهدددددط تج دددددم التطحددددد  
 %(  مط  ج .21ال قرا  هج   لقتجمالمعةطر  ل  أ) 

 إجراءات تطبيق الدراسة: 
تعددددددد  اعنتهدددددددط  مددددددد)  لددددددد ا  المقةدددددددط  جالتنمددددددد  مددددددد)  ددددددد ق  ج تطتددددددد  اسدددددددت    التطحددددددد        

/ 79دددددد 91ال تدددددرع مددددد)  ددددد،م   ال دددددجرع النهط ةددددد  لتاتةقددددد  للددددد  لةنددددد  ال راسددددد   جتددددد  تاتةقددددد
 سدددددد   جتعدددددد  التاتةدددددد  تدددددد  اسددددددتتعط  لدددددد   . جقددددددط  التطحدددددد  تتاتةدددددد  المقةددددددط  تن 7192/ 7

جتعددددد  الت دددددحةح جت رةدددددا التةطندددددط    تلتدددد   تطلتعلةمدددددط متملددددد  جالتدددددال لددددد  مدددد) األجرا   ةدددددر الم
 ألس ل  ال راس  ج ر ةطتهط. ( لتحلةلهط ج قط  SPSSت  است  ا  ترنطم   

 حصا ية المستخدمة:االساليب اإل
ًع  ال راس  جا تتطر  ح   رج هط  ت  ا تال:    لإل طت  ل) تسط

ًام األجم اسدددددددددت    التطحددددددددد  المتجسدددددددددداط        جالنسدددددددددد  لحسدددددددددطتة  الإل طتددددددددد  لددددددددد) السدددددددددد
ًام ال دددددددطنال جالتحقددددددد  مددددددد)   ج ( لعةنددددددد  جاحددددددد عtest- tالم جةددددددد  جا تتدددددددطر  لإل طتددددددد  لددددددد) السددددددد

ًام ال طلدددددد    ج ( لعةنتددددددة) مسددددددتقلتة)test tاسددددددت    ا تتددددددطر تدددددد   ر دددددد   لإل طتدددددد  لدددددد) السدددددد
 (.one way anov  جالتحق  م)  ر   است    تحلةم التتطة) األحط ي

 

 نتا ج الدراسة ومناقشتها:
لإلجابــــة علــــى الســــذال األول والــــذو نــــص علــــى: مــــا مســــتو  اتجاهــــات طلبــــة كليــــة    

  التربية بجامعة تعز فرع التربة نحو علم النفس؟
( ةج ددددددح 7جلإل طتدددددد  للةدددددد   قدددددد  اسددددددت    التطحدددددد  ا تتددددددطر ج ج لعةندددددد  جاحدددددد ع  جال دددددد جم  

  ل .
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 ل ر ط  أ را  العةن ( المتجسا الحسطتال جاعنحرا  المعةطري جالنست  الم جة  7  جم  
 لل  الن   ممم جلمم م طم لل  ح علل  مقةط  

 املجال
عدد 

 الفقرات

املتوسط 

 الافتراض ي

 املتوسط       
الانحراف 

 املعياري 

 قيمة

 )ت(

مستوى 

 النسبة الدرجة  الداللة

 21.44 8.61 8 أهمية علم النفس
4.62

7 
2.77 

240.6

0 
.000 

 18.20 8267 7 الاستمتاع بعلم نفس
4462

7 
2.63 69.94 .000 

دوره ع ن في حل 

 املشكالت
5 8.61 13.82 

876.

. 
2.80 74.94 .000 

الاستفادة من علم 

 النفس
7 8267 19.25 

4.67

7 
2.96 

235.1

5 
.000 

 27 ككل
1.67 

72.71 
1.67

7 
8.21 4.57 .000 

   0.05ال رج   ال  لن  مستجا ال عل)) 
 21تسطجي   النست  الم جة  للمتجسا ال ر ال)% 
( أ) قةمددددد    (  ا   علددددد   ح دددددط ة  للمقةدددددط  ممدددددم جلمدددددم 7ةت دددددح مددددد) ال ددددد جم        

( تددددددة) 1.17تج دددددد   ددددددرج   ا   علدددددد   ح ددددددط ة  لندددددد  مسددددددتجا  أي   م ددددددطم مدددددد) م طعتدددددد
جتددددة)    ددددطم مدددد) م طعتددددمددددم م  لنددددمتجسددددا  ر ددددط  الالتدددد  للدددد  المقةددددط  ممددددم  جمدددد ل  

 المتجسا ال ر ال ل طلح متجساط   ر ط  الالت .
( تنسددددددددددت  م جةدددددددددد  قدددددددددد رهط 27.29حةدددددددددد  تلددددددددددا المتجسددددددددددا الملددددددددددال لدددددددددد ر ط  الالتدددددددددد       

 %(.21( جتنسددددددددت  م جةدددددددد  قدددددددد رهط  72.2%(  تةنمددددددددط مددددددددط) المتجسددددددددا ال ر ددددددددال  81.22 
( تل ددددد  أهمةددددد  للددددد  الدددددن   دددددال م دددددطم  لم دددددطع   ددددد ) متجسدددددا  ر دددددط  الالتددددد  جتطلنسدددددت  ل

 جر ج دددددددال م دددددددطم    (98.71ج دددددددال م دددددددطم  اعسدددددددتمتطر تعلددددددد  ن ددددددد ( تل ددددددد     (79.22 
 ط ع مددددد) للددددد  الدددددن  ( ج دددددال م دددددطم  اعسدددددت  (98.87( تل ددددد   للددددد  ن ددددد   دددددال  الممدددددم، 

 .(91.77تل    
أهمةددددد  للددددد    م دددددطم  جمدددد) حةددددد  مرتتددددد  الم دددددطع   قدددد   دددددط   دددددال المرتتددددد  األجلدددد

اعسدددددت ط ع ج دددددط   دددددال المرتتددددد  ال طنةددددد  م دددددطم   %( 72.22الدددددن   ( تنسدددددت  م جةددددد  قددددد رهط  
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(  ج دددددددددال المرتتددددددددد  ال طل ددددددددد  م دددددددددطم %78.22مددددددددد) للددددددددد  الدددددددددن  ( تنسدددددددددت  م جةددددددددد  قددددددددد رهط  
%(  ج ددددددط   ددددددال المرتتدددددد  الراتعدددددد  77.22اعسددددددتمتطر تعلدددددد  ن دددددد ( تنسددددددت  م جةدددددد  قدددددد رهط   

جمدددددد) %(. 92.12م ددددددطم   جر للدددددد  ن دددددد   ددددددال حددددددم الممددددددم، ( تنسددددددت  م جةدددددد  قدددددد رهط  
ةت دددددح أ) هندددددط   دددددرج   الددددد  اح دددددط ة  مددددد)  ددددد،م مسدددددتجا ال علددددد   (7  جم ددددد،م ال ددددد 

 ن  مم مستجا ل طلح أ را  العةن   ال ه   الم طع .ل
لعدددددم السدددددت  ةعدددددج   لددددد  ال تدددددرع  النتة ددددد  ت ملددددد  مددددد) اعسدددددتط  منهدددددط: جة سدددددر التطحددددد  هددددد  

  المتةددددددرع ألسددددددطت ع المقددددددررا  الن سددددددة  التددددددال لملدددددد  للدددددد  ر ددددددع  ا عةدددددد  الالتدددددد  لددددددتعل  هدددددد 
لدددددد  ر ددددددع ات طهددددددطته . ممددددددط أ) ات طهددددددط  اة طتةددددددط  مهدددددد ا ةمددددددةر تج ددددددجد   ا المقددددددررا  ممددددددط أ

 لددددد  ن دددددطد المدددددنه  جمددددد)  ددددد  الم رسدددددة)  ت دددددجرع لطمددددد (  دددددال  تدددددرا   جر للددددد  الدددددن    دددددال 
 حةط  الالت  العطم  جالمهنة .

لددددد     لددددد  مقدددددررا  للددددد  الدددددن   جمدددددط تت دددددمنهط مددددد) م دددددر ا  أسدددددهم عددددد ا  لددددد  جقددددد  ة      
 دددددال ر دددددع ات طهددددط  الالتددددد  جحدددددته  لهددددد   المقدددددررا . جقدددد  ةعددددد ي  لددددد   لددددد  أنهددددد   حدددد  متةدددددر

اسددددددتجلتجا ل،قدددددد  هدددددد   المددددددط ع تحةددددددطته  الةجمةدددددد   جتدددددد جره  الددددددجظة ال مم رسددددددة)  جمدددددد رمة) 
لمددددط لعلدددد  الددددن   مدددد) ل،قدددد  جا ددددح  ت ممطنةدددد   همهدددد  لاتةعدددد  مهنددددته  التددددال ترتمدددد  أسطسددددط  

ًه  ت  جمحطجل  ته  السةارع للة .لل   ه  سلج  الالت  جتنت
جرتمدددددددط ةمدددددددج) مقدددددددرر الترتةددددددد  العملةددددددد  النظرةددددددد  جالتددددددد رة  المةددددددد انال لالتددددددد  المسدددددددتجا      

الراتددددددع قدددددد  أسدددددده   ددددددال  ةددددددط ع ات طهددددددطته  نحددددددج  لدددددد  أل) الالتدددددد  ةت ر ددددددج)ظ لمددددددال ةعملددددددج) 
 جةتعطملج) مع مةطنط  تمرة  تحمم ن   ال  ط   جالممطلر  اتهط.

سددددددطت ع المقددددددررا  الترتجةدددددد  األ ددددددرا المسددددددطن ع لمقددددددررا  ألدددددد    لدددددد  عدددددد ا جةممدددددد) أ) ة       
  لل  الن   ق  أسهمجا  ال ر ع ات طهط  الالت  جحته  للمقررا  الترتجة  تممم لط .

  ج  ددددددرج)  أتدددددج حاددددد   م راسدددددد  السدددددطتق ال راسدددددط  نتدددددط   هددددد   النتة ددددد  تت ددددد  مددددددع ج      
ظ 2000  تج ةددددددددددددد ظ ج 1997  جالددددددددددددد ة ظ 1997  جممدددددددددددددطمظ 1996القحادددددددددددددطنال  ظ ج 1989

( التدددددال أمدددددطر  نتط  هدددددط الددددد   ة طتةددددد  ات طهدددددط  الالتددددد  نحدددددج للددددد  9111  السدددددة   لة ددددد ج 
 الن  .

 

ـــــنص علـــــى: ـــــة  ولإلجابـــــة علـــــى الســـــذال الثـــــاني والـــــذو ي هـــــل توجـــــد فـــــروق ذات دالل
ــــة نحــــو 0.05إحصــــا ية عــــن مســــتو   ــــراد العين ــــات أف ــــي متوســــطات درجــــات اتجاه ( ف

ـــ ـــنفس ت  عل ـــورم ال ـــر الجـــنس  ذك ـــا (؟/عـــز  لمت ي ًام اسدددت    جلإل طتددد  للددد  هددد   أن ا السددد
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ج لعةنتدددددددددة) مسدددددددددتقلتة) جمطنددددددددد  النتدددددددددط   ممدددددددددط هدددددددددال مج دددددددددح   دددددددددال التطحددددددددد  ا تتدددددددددطر ج 
 (.8ال  جم 

 

  ( عت طهط  أ را  العةن   جاعنحرا ط  المعةطرة  جقةم   الحسطتة المتجساط ( 8   جم
 ال ن . طم م) م طعت  لن  مت ةر نحج لل  الن   للمقةط  ممم  جلمم م

 المجاالت م
متغيرررررر  

 الجنس
 المتوسط

االنحرررررررر ا

ف 

 لمعياري

 قيمة )ت(

مسررررررتو

ى 

 الداللة

1 
 أهمية

 علم النفس

 2.32 21.50 ذكور
.26 .06 

 3.13 21.40 إناث

2 
 االستمتاع

 بعلم النفس

 2.91 17.94 ذكور
1.28 .09 

 2.35 18.43 إناث

3 
 دور علم نفس

 في المشكالت

 3.66 14.08 ذكور
1.22 .67 

 1.71 13.59 إناث

4 
االستفادة من 

 علم نفس

 3.98 19.34 ذكور
0.39 .02 

 1.61 19.18 إناث

 
 ككل

 9.36 72.88 ذكور
.245 .12 

 7.08 72.60 إناث
 

   0.05ال رج   ال  لن  مستجا ال عل 
مسددددددتجا ( أندددددد  ع تج دددددد   ددددددرج   ا   علدددددد  اح ددددددط ة  لندددددد  8ةت ددددددح مدددددد) ال دددددد جم        

تدددددة) متجسددددداط  أ دددددرا  العةنددددد  الددددد مجر جاعندددددط   دددددال ات طهدددددطته  نحدددددج للددددد  الدددددن    0.05) 
 ددددال المقةددددط  ممددددم  جلندددد  مددددم م ددددطم مدددد) م طعتدددد  مددددط لدددد ا الم ددددطم الراتددددع  اعسددددت ط ع مدددد) 
للددددد  ن ددددد (   ندددددد  تج ددددد   ددددددرج   الددددد   ح دددددط ةط  تددددددة) متجسددددداط  الدددددد مجر جاإلندددددط  ل ددددددطلح 

 ال مجر.
نددددط   نتة دددد  ت ملدددد  مدددد) اعسددددتط  منهددددط  الجة سددددر التطحدددد  هدددد     أ)  مةددددع الالتدددد   مددددجر جا 

قددددد  تعر دددددجا لدددددن   المقدددددررا  الترتجةددددد  جالن سدددددة   جمددددد ا ن ددددد  التعدددددطم،  جاعهتمطمدددددط  مددددد) 
سدددددط  اعقسدددددط   جمددددد ا اهتمطمدددددط  الالتددددد  أن سددددده   قتدددددم ال دددددط  هة ددددد  التددددد رة  جمددددد) قتدددددم ًر

 ددددال   ددددرج   الدددد  اح ددددط ةط   ددددال لدددد   ظهددددجر  جحددددته  لمقددددررا  للدددد  الددددن  ظ ممددددط مددددط) سددددتتط  
 ات طهطته  نحج لل  الن  . 

ًام مدددددع نتدددددط    راسدددددط  مدددددم مددددد)        لتددددد  ج ظ 1993  الحدددددطر ال جتت ددددد  نتة ددددد  هددددد ا السددددد
(  جالتدددددددددال أمدددددددددطر   لددددددددد  لددددددددد   ج دددددددددج  2000  ال دددددددددج الج  ظ1997  ممدددددددددطمج ظ 1993  هللا
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م ددددطم جلمددددم  ددددرج  تددددة) الدددد مجر جاإلنددددط   ددددال ات طهددددطته  نحددددج للدددد  الددددن   للمقةددددط  ممددددم 
 م) م طعت . 

أمددددط ت ددددج  الدددد مجر للدددد  اإلنددددط   ددددال الم ددددطم الراتددددع  اعسددددت ط ع مدددد) للدددد  ن دددد (  ددددةمم)     
مدددددد) للدددددد  الددددددن   تسددددددت  األج ددددددطر    لدددددد  أ) أ ددددددرا  العةندددددد  ملهددددددط اسددددددت ط عدددددد ا  لدددددد  أ) ة  

)   ددددددد  الددددددد مجر مدددددددطنجا األم دددددددر  ع   ه  مرحلددددددد  المراهقددددددد  ج جمددددددد ا لنددددددد  تلددددددد  مسدددددددتقرعال ةددددددر 
ًجلة   ال المستقتم. است ط ع لمعجر   ه  تتحمم المس

ــــى:     ــــص عل ــــذو ن ــــ  وال ــــى الســــذال الثال ــــة عل ــــة  ولإلجاب ــــروق ذات دالل هــــل توجــــد ف
ــــة نحــــو 0.05إحصــــا ية عــــن مســــتو    ( فــــي متوســــطات درجــــات اتجاهــــات أفــــراد العين

جلإل طتدددد    دراســــات علميــــة  دراســــات إنســــانية(؟عــــز  لمت يــــر التخصــــص علــــم الــــنفس ت  
ًام    one way anovاسدددت    التطحددد  ا تتدددطر تحلةدددم التتدددطة) األحدددط يلددد) هددد ا السددد

 ( ةج ح  ل .2 راسط  للمة    راسط   نسطنة (  جال  جم لمت ةر الت     
 ( المتجسا الحسطتال جاعنحرا  المعةطري ل ر ط  أ را  العةن  لل  مقةط  ات طهطته  2  جم  

 لمت ةر الت      راسط  للمة    راسط   نسطنة ( نحج لل  الن   ج قط  

 

تدددددة) متجسددددداط  أ دددددرا  العةنددددد   ةددددد ظطهر  ط  ( أ) هندددددط   رجقددددد2ةت دددددح مددددد) ال ددددد جم   
  سددددددط  للمةدددددد    راسددددددط   نسددددددطنة ( را نحددددددج للدددددد  الددددددن    ددددددال  ددددددج  مت ةددددددر الت  دددددد   

جللممدددددد   ةمددددددط   ا مطندددددد  تلدددددد  ال ددددددرج   الدددددد   ح ددددددط ةط  اسددددددت    تحلةددددددم التتددددددطة) األحددددددط ي 
 one way anov   7( جمطن  النتط   ممط  ال   جم.) 

 
 
 
 

 ال تبة ن/ المعياري المتوسط العدد التخصص م

 الثالثة 6.40 72.43 39 علوم ق آن 1

 ال ابعة 6.95 70.52 40 لغة ع بية 2

 األولى 10.33 76.75 37 لغة انجليزية 3

 الخامسة 9.01 69.71 38 فيزياء 4

 الثانية 5.76 74.62 35 رياضيات 5

  8.21 72.74 189 المقياس ككل
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 لمت ةر الت      راسط  للمة    راسط   نسطنة (  ( تحلةم التتطة) اعحط ي ج قط  7  جم  
 العةن  نحج لل  الن  . ال مقةط  ات طهط  أ را  

 مصدر التباين
مجموع 

 الم بعات

درجة 

 الح ية

متوسط 

 الم بعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 317.60 4 1270.41 بين المجموعات

0.110 

 

 

.001 

 

داخل 

 المجموعات
11424.36 184 62.08 

  188 12694.77 المجموع

   0.05ال رج   ال  لن  مستجا ال عل                    
( جقةم     ( 001.مستجا ال عل   حة  تلا   رج أن  تج   ( 2ال  جم   ةت ح م)    

قس  الل   اعن لة ة  ل طلح  ( أ) ه   ال رج 8جتطلر جر  ل  ال  جم   ( 0.110المحسجت   
( جةلة  قس  74.62(     ةلة  قس  الرةط ةط  تمتجسا   76.75حة  ح م لل  متجسا  

(  ج ال المرتت  70.52(  جةلة  قس  الل   العرتة  تمتجسا  72.43للج  القر ) تمتجسا  
 (.69.71األ ةرع قس  ال ة ةط  تمتجسا   

 قددددد   دددددط   دددددال المرتتددددد  األجلددددد  قسددددد  الل ددددد  اعن لة ةددددد  ج دددددال المرتتددددد  ال طنةددددد   دددددط  قسددددد      
ج ددددال المرتتدددد  الراتعدددد  قسدددد  الل دددد    الرةط ددددةط  ج ددددال المرتتدددد  ال طل دددد   ددددط  قسدددد  للددددج  القددددر )

 . ال المرتت  ال طمس  قس  ال ة ةط العرتة   ج 
جهدددددد ا ال ددددددطر  ت ددددددجرع مناقةدددددد  أي أ) التدددددد  األقسددددددط   جة سددددددر التطحدددددد  هدددددد   النتة دددددد      

نسددددطنة  جالترتجةدددد  تمددددط  ةهددددط مقددددررا  للدددد  ،  ل راسدددد  المقددددررا  النظرةدددد  جاإلاأل تةدددد  أم ددددر مددددة
الددددن   للدددد  التتددددطر أ) هدددد   المقددددررا  تحتددددط  مدددد) الالتدددد  الح ددددظ  دددد  ال هدددد  جالتاتةدددد  جهدددد  

لددددد  الج ددددجم لهددددد   النتة ددددد   ط أ ا   مطلرةط ددددةط  جال ة ةدددددط  ممددددللمقددددررا  العلمةددددد أقددددم مدددددة،  
للمقدددددررا  العلمةددددد   جأقدددددم مدددددة،   للدددد  لمددددد  التددددد  األقسدددددط  العلمةدددد  الددددد ة) هددددد  أم دددددر مددددة،  

للمقدددددررا  اإلنسدددددطنة  جالترتجةددددد  منهدددددط مقدددددررا  للددددد  الدددددن   الددددد ي أ ا  لددددد  الج دددددجم لهددددد   
 النتة  .

جالقحادددددطنال ( 9118جتت ددددد  نتة ددددد  هددددد ا السدددددًم مدددددع نتدددددط    راسددددد  مدددددم مددددد) الحدددددطر ال       
( جالتدددددال أمدددددطر   لددددد  ج دددددج   دددددرج   الددددد   ح دددددط ةط  تدددددة) متجسددددداط   ر ددددد  الالتددددد   1996 

لت  ددددد    راسدددددط  للمةددددد    راسدددددط   نسدددددطنة (  دددددال ات طهدددددطته  نحدددددج للددددد  لمت ةدددددر ا ج قدددددط  
 الن  .
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   االستنتاجات:
 م)  ،م نتط   التح  ةستنت  التطح  ا تال:   
تعدددددددد   ددددددددرر الترتدددددددد   ا  مسددددددددتجا لددددددددطم  ددددددددال أ) مسددددددددتجا التدددددددد  ملةدددددددد  الترتةدددددددد   طمعدددددددد   -

 اعت طهط  نحج لل  الن  .
نحددددددج للدددددد  الددددددن   تعدددددد ا ع تج دددددد   ددددددرج   ا   علدددددد   ح ددددددط ة   ددددددال ات طهددددددط  الالتدددددد   -

لةدددددط   ا  ط  جهددددد ا ةعندددددال أ) التددددد رة  جالتعطمدددددم جم تلددددد  النمدددددطاط  جال علمت ةدددددر ال دددددن 
نط .الع،ق  تطعت طهط  الن سة  مج   تطلتسطجي ل مةع الالت     مجر جا 

اتج دددددد   دددددددرج   ا   علددددددد   ح دددددددط ة   دددددددال ات طهدددددددط  الالتددددددد  نحدددددددج للددددددد  الدددددددن   تعددددددد ا  -
مددددددج) أ ددددددحط  العلددددددج   اتةعةدددددد جل ددددددطلح العلددددددج  اإلنسددددددطنة . جالنتة دددددد   لمت ةددددددر الت  دددددد 

اإلنسددددددط) مددددددرتتا أم ددددددر تطل جاندددددد  الج  انةدددددد  أي المةددددددم جالمددددددعجر جالقددددددة  جالمعتقدددددد ا  جهدددددد  
معظدددد  مقرراتهددددط ت لدددد  للةهددددط   الت   ددددط  العلمةدددد   ا  ت مةددددر ةمةنددددال للدددد  لمدددد  التدددد

  ل   األرقط  جهال حقط   جقجانة) م ر ع تمةم  ل  الت مةر ن   ال مطغ الةسطري. 
 

   التوصيات:
  ال  ج  نتط   ال راس  التال ست  لر هط   ) التطح  ةج ال تط تال:         
المقددددررا  الن سددددة  الم ةدددد  مدددد) الت طلددددم مدددد) قتددددم أل ددددط  هة دددد  التدددد رة  ال ددددطمعال مددددع  .9

جاظهطرهددددددددط ت ددددددددجرع حسددددددددن  حتدددددددد  ة ةدددددددد  تقتددددددددم للدددددددد  الددددددددن    ددددددددال األجسددددددددطا العلمةدددددددد  
 جاع تمطلة .

نمددددر الددددجلال تددددة) األجسددددطا العلمةدددد  جتطلددددد ا  ال طمعةدددد  للدددد  أهمةدددد  للدددد  الدددددن    جأ)  .7
 ع ةقت ر ت رةس  لل  الت  ملة  الترتة   قا. 

 جر للددددد  الدددددن    دددددال حدددددم نمدددددر الدددددجلال تدددددة) األجسدددددطا ال طمعةددددد  جاع تمطلةددددد  للددددد   .8
جمدددددد ا  جر   ددددددال التنمدددددد   الم ةددددددر مدددددد) ممددددددطمم ال ددددددر  ج ط دددددد   ددددددال مرحلدددددد  المراهقدددددد   

   جأ) ع ةقت ر ت رةس  لل  الت  ملة  الترتة   قا. اع تمطلة 
تح ةددد  التدددد  ملةدددد  الترتةدددد  للدددد  اعسددددتمرار  دددال اعادددد،ر للدددد  متدددد  للدددد  الددددن   حدددد   .2

  .قرا ع لل  الن  
التددددددجا ) تددددددة) ال طنددددد  النظددددددري جال طندددددد  التاتةقدددددال لعلدددددد  الددددددن   العمدددددم للدددددد  تحقةددددد   .7

 حت  ةت  اعست ط ع م) ه ا العل   ال حةطع ال ر  جال مطل .
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   ةقترد التطح :المقترحات: 
قةددددط  مسددددتجا اعت طهددددط  نحددددج للدددد  الددددن   لندددد  التدددد  ملةددددط  الترتةدددد   ددددال  طمعددددط   .9

 أ را. 
قةددددددددط  مسددددددددتجا اعت طهددددددددط  نحددددددددج للدددددددد  الددددددددن   لندددددددد  التدددددددد  ملةددددددددط  الترتةدددددددد   ددددددددال  .7

 ال طمعط  الةمنة  جمقطرنتهط تتع  ال طمعط  العرتة . 
قةددددط  مسددددتجا اعت طهددددط  نحددددج للدددد  الددددن   لندددد  التدددد  ملةددددط  الترتةدددد   ددددال م ددددطع   .8

 ا را م) م طع  لل  الن  .
ال طمعدددددط  الةمنةددددد  قةدددددط  مسدددددتجا اعت طهدددددط  نحدددددج للددددد  الدددددن   لنددددد  التددددد  ملةدددددط   .2

 التال ع ت ر  لل  الن   لمعر   ج ه  نظرتهط نحج .
    الدراسة:مراجع 

   المجة  لطل  المعر  .اإلنسان وعلم النفس .(9187 تراهة   لت  الستطر  -
 المجة .     ار القل علم النفس التربوو .(9112أتج ل،   ر ط  محمج    -
ًا    - ــــة .الددددن   لدددد ا المددددتط  العمددددطنالجر للدددد   دددد .(9181أتددددج الحادددد    دددد ــــوم  مجل العل

 .(8 2د المجة   االجتماعية
ات طهددددددط  التدددددد   طمعدددددد  الةرمددددددج  نحددددددج للدددددد  الددددددن  : تنةتهددددددط  .(9119  مددددددط ة    التددددددم -

ًت  للتحج  جال ر  .جقةطسهط  .18-21  (  8 2اسط   م ل  م
  ممتتدددددددد   ار علــــــــم الـــــــنفس التعليمــــــــي .( 7118التمةمدددددددال  لتددددددد  ال لةددددددددم مرت ددددددد    -

 ال رقط).
التددددد  اعت دددددط  نحدددددج للددددد  الدددددن   لددددد ا لةنددددد  مددددد)  .(2000  تج ةددددد   لتددددد  المدددددنع  تج ةددددد  -

 .727 -781   (72 97  المجلة التربويةجاطلتط   طمع  التحرة)  
المجلــــــة  .  ال ددددددطمعال السددددددعج ي نحددددددج للدددددد  الددددددن  ات طهددددددط  المددددددتط .(9118  الحددددددطر ال -

 . 88 -78(   2    القطهرع  الع  المصرية للدراسات النفسية
اعت ددددددددددط  نحددددددددددج الم رسدددددددددد  للت،مةدددددددددد  الممطرسددددددددددة) ج ةددددددددددر  .(9119  الحتةمددددددددددال  ن دددددددددد ي -

مجلــــة . األسطسددددال الممطرسددددة) لةنمددددا  الا،تةدددد  مدددد) الحلقدددد  األجلدددد  مدددد) التعلددددة 
 . 78 -91   (2 2  البح  في التربية وعلم النفس

ــــــى تــــــلثير المعلومــــــات التربويــــــة والممارســــــات ا( 9189 ةددددددر هللا  سددددددة    - لتعليميــــــة عل
تحدددددددج  ن سددددددددة  جترتجةدددددددد    ار  .االتجاهـــــــات النفســــــــية للمعلمــــــــين والمعلمــــــــات

 النه   تةرج .
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مجةددددد   م دددددطع   رة دددددال للددددد  الدددددن    دددددال ال .(9118ال  دددددر  ل مدددددط)  جهددددد ا حسددددد)  -
 .88 -71   (77 8  مجلة العلوم االجتماعية. الجاقع جالمستقتم

الترتةددددد   اعت طهدددددط  نحدددددج المعدددددجقة) لنددددد  التددددد  .(2003الددددد  ةش  ادددددطر  ممدددددر  نط دددددر  -
 ار  طمعدددد    مجلـــة بحـــو  جامعــــة تعـــزد  طمعدددد    . ال ط ددد   دددال ملةددد  الترتة ددد

 .917-927  ( 8 مر  الع  ل ) للاتطل  جالن
ات طهددددط  الادددد،  المعلمددددة) نحددددج للدددد  الددددن   الترتددددجي جل،قتدددد   .(9112الدددد ة   للددددال   -

) الم ددددددددرةة) جالعمددددددددطنةة). القددددددددطهرع  تطإلن ددددددددط  األمددددددددط ةمال   راسدددددددد  مقطرندددددددد  تددددددددة
ــــــنفس ــــــم ال ــــــة عل  -8 (  27 رة  العطمدددددد  للمتددددددط   العدددددد    الهة دددددد  الم ددددددمجل

89. 
  ال مهجرةددددد  الةمنةددددد  علـــــم الـــــنفس التربـــــوو .(9112ال تةددددد ي  لتددددد  القدددددجيظ ج  دددددرج)   -

 ج ارع الترتة  جالتعل  قاطر الت رة  جالتنهةم  ماطتع المتط  الم رسال.
  الم ددددري الحدددد ة   الممتدددد  1. اأصــــول علــــم الــــنفس .(7112 را ددددح  أحمدددد  لدددد    -

 .د اإلسمن رة للاتطل  جالنمر
ــــــة .(2006أج ي  أحمدددددد    - ــــــوم التربي ماتعدددددد  الن ددددددطد الدددددد ار  .المعجــــــم الموســــــوعي لعل

 .التة ط 
ممتتدددددد    9. انظريــــــات الــــــتعلم والتعلــــــيم .(2008لتدددددد  ال  ددددددطر  محمدددددد  لتدددددد  القددددددط ر   -

 .النه   الم رة 
ات ددددددط  ادددددد،  جاطلتددددددط  ال طمعدددددد  نحددددددج  راسددددددته  لعلدددددد   .(9118هللا  معتدددددد  سددددددة   لتدددددد   -

بحـــــــو  فـــــــي علـــــــم الـــــــنفس  .لدددددددن   جل،قتددددددد  تدددددددتع  سدددددددمط  م  دددددددةطته ا
  .  (9 الم ل   ممتت  اعن لج الم رة  القطهرع  االجتماعي والشخصية

العلمـــي نمـــو االتجاهـــات العلميـــة ومهـــارات التفكيـــر  .(9187لةط دددر   محمددد  سدددلةمط)   -
ـــي األردن  ـــة ف ـــة الثانوي ـــة المرحل ـــد طلب ـــم عن ـــة العل رسدددطل  مط سدددتةر  وفهـــم طبيع

   ال طمع  األر نة . ةر منمجرع
ال دددد   األجم منمدددددجرا  لددددطل  الترتةددددد    المنهـــــل التربـــــوو  .(2006 رةدددد   لتدددد  المدددددرة    -

 ماتع  الن طد ال  ة ع. 
لددددد  الدددددن   لددددد ا اددددد،  اعت طهدددددط  نحدددددج ل .(1996القحادددددطنال  محمددددد  مرلدددددال  تدددددرا)   -

ممددددد     طمعددددد  أ  القدددددرا  9. ا  السدددددعج ة المملمددددد  العرتةددددد. ال طمعدددددط  السدددددعج ة 
 .    ممتت  المل   ه  الجانة الممرم   رسطل  مط ستةر  ال لل  الن
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ات طهددددط  التددددد  ملةدددد  الترتةدددد   طمعدددد   ددددنعط  نحدددددج  .(1998ال ددددج ال  محمدددد  لتدددد  هللا   -
 (.97الع     نعط   .والدراسات التربويةمجلة البحو  مجا  لل  الن    

ــــاون  .(9118الاددددجا   سددددة   جلمددددر محمددددج    - ــــس التع ــــدول مجل ــــنفس ل ــــم ال صــــورة عل
نددد جع للددد  الدددن   ج  دددط   . دراســـة تحليليـــة( جامعـــة قطـــر كليـــة التربيـــة الخليجـــي

 التنمة   ال  جم م ل  التعطج) ال لة ال. 
اتةعدددد  ات طهددددط  ملةددددط   طمعدددد  قاددددر نحددددج للدددد  الددددن     .(1997ممددددطم  لتدددد  الع ةدددد    -

 .971-987 (  27 99المجة    .المجلة التربوية
 :األر )  لمدددددط)  7. اعلـــــم الـــــنفس التربـــــوو .(1996تلقدددددة  أحمدددد   ج   مرلددددال  تج ةددددد  -

 . ار ال رقط)
سددددددلج  ال دددددددر  جال مطلدددددد   دددددددال   الســـــــلوي التنظيمـــــــي .(7112الم رتددددددال  مطمددددددم محمددددددد    -

 . ار ال مر للنمر جالتج ةع  لمط) اعر ): 8. االتنظة (
 ار    لمدددددط) اعر ) 9. اســـــيكولوجية الـــــتعلم والتعلـــــيم .(7119ملحددددد   سدددددطمال محمددددد    -

 .التج ةع جالاتطل المسةرع للنمر ج 
  9. اعلــــــم الــــــنفس التربــــــوو .(2000  من دددددجر  لتدددددد  الم ةدددددد  سدددددة  أحمدددددد   ج  ددددددرج) -

 . العتةمممتت   الرةط :
الترتةدددد  ال ط دددد   اعت طهددددط  نحددددج المعددددجقة) لندددد  التدددد  .(7118ممددددر   نطمددددر  اددددطر   -

(   ار 8  العددددد    مجلـــــة بحــــو  جامعـــــة تعـــــز . ددددال ملةدددد  الترتةددددد   طمعدددد   مدددددطر
 . 918 -927     جالنمر طمع  تع  للاتطل
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