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 :  ملخص

يفة الصنفا الهايةيفة العا ةفة لهايةفة      هدفت هذه الدراسة إلى الكشف  نفا ااهاهفال ة كفة       

الك قاء العطكيقية نصو ن م النفس، ويا إذا  ان ااهاه الط كة نصو ن م النفس يخع ف   فاالع م يعريف      

( ةالكا وةالكة يا ة كة 320جنس الطالب ودراسة يق ر في ن م النفس. اكونت نينة الدراسة يا )

هايةة الك قفاء العطكيقيفة ففي الفنفو امو  يفا الةفا        الككالوريوس في   ية الصنا الهايةية العا ةة ل

 . وأظه ل نعائج الدراسفة أن ااهاهفال ة كفة   يفة الصنفا الهايةيفة نصفو        2015/ 2014الهايةي 

ن م النفس  انت إيها ية. ولم اكا هناك ف وق ذال داللة إحنفائية ننفد يوفعول الداللفة ائحنفائية      

(a = 0.05) ة نصففو ن ففم الففنفس،  ينتففا وجففدل ففف وق ذال داللففة  مثفف  الهففنس فففي ااهاهففال الط كفف

إحنائية في ااهاهفال الط كفة نصفو ن فم الفنفس، اكةفا لتعريف  دراسفة يقف ر ففي ن فم الفنفس ولنفال               

 الط كة الذيا درسوا يق را في ن م النفس.

 االاهاهال، ن م النفس، دراسة يق ر في ن م النفس(. الكلمات المفتاحية:)

Abstract: 

Attitudes Toward Psychology and its Relationship 

to Gender and Study Course In Psychology 

of Students in The Faculty of Huson 

at Balqa Applied University in Jordan 

This study aimed at exploring the level of Attitudes Toward 

Psychology among Balqa Applied University, and whether this level varies 

depending to students gender and Study Course in Psychology it. The 

sample consisted of (320) students from the faculty of Huson at Balqa 

Applied University, in the First semester of the academic year 2014-2015. 

The study results showed that the level of Attitudes Toward Psychology 

was positive, with no significant differences in the level of Attitudes 

Toward Psychology to the sex factor. significant differences were found in 

the level of Attitudes Toward Psychology, depending on the variable Study 

Course in Psychology. 

Keywords: Attitudes, Psychology, Study Course In Psychology.  
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 المقدمة:  

يةفد يووفوا االاهففاه يفا التووفونال العففي وجفدل اهعتايففا  كيف ا يفا فكففو ن تفاء الففنفس         

ون تاء االجعتاا ن ى حد سواء، حيف  ةفور هف الء الة تفاء نفددا يفا امسفاليب التننتفة السفعنعا           

وفيففاس االاهاهففال، فقيففاس االاهاهففال النفوففية واالجعتانيففة يوففاند ن ففى العنكفف   الوفف وك، وي قففي       

وواء ن ى حصة أو الط  الدراسال النن ية القائتة،  تا يوود الكاح   تياديا اه يكية يخع ففة،  ام

و ذلك اوداد ية فعه  الةوايو العي ا ث  في نش ة االاهاه واكونه واسعق اره وثكواه واطوره واريف ه  

ي يياديا نديدة الكطيء التعدر  أو الو يع التفاجئ.  ذلك فإن فياس االاهاهال يةود  فوائد نت ية ف

 النصة النفوية، والع  ية والعة يم، والخديفة االجعتانيفة، والنفنانة، وائنعفا  والة ففال الةايفة،       

 . )1984وائن  ، والوياسة، واالفعناد، والصياة الةاية في الو م والص ب )زه ان، 

أهففم ويةففد االاهففاه يففا أ وفف  يووففونال ن ففم الففنفس اففداوال  ففيا الكففاحويا،  ففو إنهففا يففا          

يووونال ن م النفس االجعتاني، وفد جاء اهعتا  ن م النفس االجعتاني  دراسة االاهاهفال لقيتفة   

يفهففو  االاهففاه لففيس  وحفففه ي بفف ا ل عنكفف   الوفف وك فقففه،  ففو لفهففم النففواه  النفوففية واالجعتانيففة    

 (. 1989التخع فة أيضا )يصتود، 

اقييته لألبياء فصوب،  و يعضتا  واالاهاه يفهو  ي  ب، ف  يقعن  ن ى يشان  الف د أو

إوافة لذلك يكونيا آال يا هتا: التكون التة في، الفذ  يشفي  إلفى أفكفار وانعقفادال الشفخ  نفا        

يووفوا االاهففاه، والتكفون الوفف و ي، الفذ  يشففي  إلفى ييففو الشفخ  أو االسففعةداد ل سفعها ة نصففو       

 (. 1983يوووا االاهاه )سوي ، يوووا االاهاه، أ  يا يق ر الف د أنه سيفة ه أو يقو   ه نصو 

فاالاهاه فةو يوعوي  الو وك ويوجهه وجهة يةينفة، فاالاهاهفال ائيها يفة لفدل الط كفة نصفو       

يوووا دراسي يةيا فد انتي لديهم رغكة في اة ته،  تا أن ادني اصنيو الط كة ففد يةفول جوئيفا    

واليكففة أيففو ال اقعنفف  ن ففى  إلففى ااهاهففااهم الوفف كية نصففو ذلففك التووففوا، ويففا ي افقهففا يففا   اهيففة 

 (. 1989يوووا الدراسة فصوب،  و فد اتعد لعشتو التة م والتدرسة )أ و حطب والكايو والوا ، 

فالطالففب الففذ  يعتعففع  نفففال االاهففاه الة تففي يففو  يكففون ةالكففا يعفففع  الففذها ويكنففي آراءه   

لة تي إلى اص يو جوانكه وأفكاره ن ى أساس  يانال  افية وحادفة.ويذهب التهعتون  قياس االاهاه ا

 ط يقففة يوعفيضففة يتكففا يةهففا اصديففد  ةففج التواففف  ائج ائيففة التعة قففة  هففذه الهوانففب )نتيفف ة       

 (. 1977وفعصي، 

ويةففد الفي وففوم ائنه يففو  )ه  فف ل سكنوفف ( أو  يففا اسففعخد  ينففط   االاهاهففال نففا     

ا  حففصيصة فففي يوففائو فففي  عا ففه التوففتى )التكففاد  امولففى( إذ فففا : لإن وحففولنا إلففى أحكفف  1962

يوي ة لكوي  يا الهفد  يةعتفد إلفى حفد  كيف  ن فى ااهاهنفا الفذهني ونصفا ننفري إلفى هفذا الهفد  أو              

 (. 1982نشارك فيهل )ي ني و  قيس، 

ففي ال رفة    "Attitudes"ويوعخد  ينط   االاهاهال النفوفية  ع جتفة ن  يفة الحفط       

ويةناهفا ل   "adaptedness"واةنفي   "Aptus"نية ائنه يوية، وهذه الك تة يشعقة يا الك تة ال اي

نكارة نا حالة ذااية أو نق ية ل ع هب واالسعةداد ل ةتو )نكدال حيم،  "Attitude"العوافقل، و  تة 

1981 .) 

الةنفكي، انفعنم يفا     -االاهاه   نه حالة يا االسفعةداد الةق في    (Allport, 1935)وية م 

 و يوووا، أو يوف  يةيا. ال له الك ة الف د، واوجه اسعها عه نص

( االاهاه   نه اسعةداد نفوي أو اهي  نق ي ننكي يعة م ل سعها ة 1984وية م زه ان )

التوجكة أو الوالكة نصو أبخاص أو أبياء أو يووونال أو يواف  أو ريوز في الكيئة العي اوفعوي   

 هذه االسعها ة. 
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وافه، نفاةفي ففي أنتاففه، يف ث       (   نه ييو نا  يكعوب، نوكي في ثك1982وية فه حتوة )

 في الدوافع النونية، ويوجه الو وك. 

فيةفف م االاهاهففال   نهففا نونففال ا هففو الففف د ل سففعها ة منتففا     (1996أيففا النشففوااي )

سفف و ية يصففددة نصففو أبففخاص، أو أفكففار، أو حففواد ، أو أووففاا، أو أبففياء يةينففة، وا لفف  ننايففا   

 عري ال التعنونة. يةقدا اعفانو فيه يهتونة  كي ة يا الت

( االاهاه   نه اسعةداد، أو نفووا، أو ووفع نفوفاني يفعة م  صيف       2005وية م أ و جادو )

 اكون اسعها ة الف د إيها ية أو س كية نصو يوف  يةيا، أو يوووا ي ث  فيه.

وي ل الكاح  أن االاهاه حالة يكعوكة، اعكون  فةو العنشفئة االجعتانيفة والفعة م، اعتوفو ففي      

داد والعهي  الةق ي والةنكي والنفوي السعها ة الف د نصو أبياء أو أبفخاص أو يووفونال،   االسعة

 وفد يكون االاهاه يوجكا أو سالكا أو يصايدا. 

 مكونات االتجاه: 

 يعكون االاهاه يا ث ثة يكونال هي:

 المكون المعرفي: .1

حيففا  أ   يعضففتا يةعقففدال الطالففب نصففو امبففياء، حيفف  ال يكففون ل طالففب أ  ااهاهففال         

يوووا إال إذا  انت لديه وفكفو  فو بفيء ية ففة ننفه،  تفا أن نفوا االاهفاه يف اكه اراكاةفا وثيقفا            

 التففادة الدراسففية العففي يعة تهففا، فاالاهاهففال اةففد حنففي ة يففا ا عوففكها الطالففب يففا الخكفف ال وا راء  

س و ية يتكا ا عوا ها والتةعقدال يا ال   افان ه يع  يئعه التادية واالجعتانية، فاالاهاهال أنتا  

واةدي ها  فالعة م والعة فيم، واعكفون وانتفو واعطفور لفدل التفعة م يفا الف   افان فه يفع الكيئفة )الكيفت              

والتدرسة والتهعتع( و العالي فهي لذلك يعة تة ية فية يكعوكها التعة م  الع  ية والعة م نك  الةت ية 

 (.1994عا  العة م )نكد ال حتا والواي ائي، الع  وية والعنشئة االجعتانية، ولذلك اوح    نها ن

 المكون الوجداني:  .2

ويعضتا بةور نا  ي ث  في االسعها ة أو ال فج لتوووا االاهاه، ويشي  إلى يفا يعة فق   

 الشيء أو التوووا يا نوا  ناةفية )انفةالية(، أو وجدانية انه  في س وك التعة م،  تةنى  يف   

التووفوا، هفو يشفة   الوفةادة أ  الب وةكيةفة هفذا الشفةور يعوفف          يشة  التعة م إذا اةايو يع هذا 

ن ى ةكيةة الة فة  يا التوووا وامهدام امال ل العي ي اها التعة م يهتة، وينك  هذا الشةور 

 (.1981إيها يا اهاه التوووا، إذا  ان ي د   دوره إلى اصقيق أهدام أال ل )نكد ال حيم، 

 المكون السلوكي:  .3

االسفعةدادال الوفف و ية العففي اف اكه  االاهففاه، فةنففديا يتع فك التففعة م ااهاهففا    ويعضفتا جتيففع  

إيها يا نصو بيء يا أو يوووا يا ف نه يوةى إلى يواندة وادنيم هذا االاهاه، أيا إذا ايع ك التفعة م  

ااهاها س كيا نصو يوووا أو بيء يا ف نه ينه  س و ا يضادا لهذا الشيء أو التوووا )الةهتفي،  

2003.) 

ننفديا أسفس فونفت أو     1879ون ى ال غم يا حداثة اسعق   ن م النفس نا الف وففة نفا    

يةتو لة م النفس في الةالم، إال أنه أالذ دوره  شكو س يع في يهاالل يعةددة، فالةاي ون في التها  

االجعتاني، والتة تون، والت بدون النفويون، والهيش، والةاي ون في يهفا  النفنانة وائنف  ،    

غيفف هم يتكففنهم اسففعخدا  اقنيففال ن ففم الففنفس فففي يهففا  نت هففم،  تففا يفيففد فففي حففو يشففك ل الصيففاة  و

اليوييففة، وهففذا يةنففي أن ن ففم الففنفس هففو ن ففم لفهففم الصيففاة ائنوففانية  هوانكهففا التخع فففة، فتففا ال لففه    
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يوعطيع الف د اكويا حورة أفضو نفا ة يقفة افكيف ه، أو بفةوره، أو يةالهعفه ل تشفك ل ) تفا ،        

1997.) 

وفيتا يعة ق   هتية ن م النفس لدل ة كة الهايةة، فالتة تون الذيا درسوا يوافال ففي ن فم   

الففنفس فففي ي ح ففة الككففالوريوس يففدر ون اوفةففال ا ييففذهم وحاجففااهم،  تففا يوففعخديون ة ائففق        

 . (Stahi, 1980)ل عدريس أفضو يا التة تيا الذيا لم يدرسوا أيا يا يوافال ن م النفس 

إلفى أن دراسفة الط كفة لة فم الفنفس       (Stephenson, 1994)النفدد، فقفد اوحفو     وففي هفذا  

 أثناء دراسعهم الهايةية فد اواندهم في الدراسال الة يا. 

 الدراسات السابقة:

لففدل ي اجةففة امدب الع  ففو  ي حففك أن هنففاك نففددا يففا الدراسففال الة  يففة وامجنكيففة فففد    

 أج يت حو  االاهاه نصو ن م النفس. 

( دراسة هدفت إلى العة م ن ى أثف  افدريس يقف ر ففي ن فم الفنفس       1992ج ل العو )فقد أ

( يفا ة كفة جايةفة الي يفوك.     108في ااهاهال الط كة نصو ن م النفس. واكونت نينة الدراسفة يفا )  

وأبارل نعائج الدراسة إلى وجود أث  إيها ي لدراسة يق ر في ن م النفس في ااهاهفال الط كفة نصفو    

ا أبارل النعائج إلى وجفود أثف  ل هفنس ففي ااهاهفال الط كفة نصفو ن فم الفنفس لنفال            ن م النفس.  ت

ائنا ، ن ى جتيع ام ةاد العي اقيس االاهاه نصو ن م النفس وهي )االاهاهال نصفو الصنفو  ن فى    

التة فة في ن م النفس، واالاهاهفال نصفو أهتيفة ن فم الفنفس، واالاهاهفال نصفو االعيفار يهنفة اعة فق           

س، واالاهاهففال نصففو الكصفف  الة تففي فففي ن ففم الففنفس، واالاهاهففال نصففو ن تففاء الففنفس،         ة ففم الففنف 

 واالاهاهال نصو اسعخدايال ن م النفس(.

( دراسة هدفت إلى الكش  نا ااهاهال ة كة جايةة الكص يا نصفو  2000وأج ل اوفيق ) 

ال ن فم الفنفس.   ( ةالكا وةالكة يتفا درسفوا أحفد يقف ر    225ن م النفس. واكونت نينة الدراسة يا )

وأبارل نعائج الدراسة إلفى وجفود فف وق ذال داللفة إحنفائية ففي الدرجفة الك يفة ل اهفاه نصفو ن فم            

 النفس لنال  ائنا .

 ;Ponterotto; Rao; Zweig; Rieger; Schaefer; Michelakou)  و يا وأج ل

Armenia; Goldstein, 2001)    والهفنس ففي    دراسة هدفت إلى الكش  نا الة فة  فيا العوفاف

( ةالكفا وةالكفة يفا    232ااهاهال ة كة الهايةة نصو الخديال النفوية. واكونت نينة الدراسفة يفا )  

الط كففة امي يكففان يففا أحففو  ايطاليففة ويونانيففة، يدرسففون فففي ثفف     يففال بففتا  بفف ق الواليففال    

نصفو الخفديال    التعصدة امي يكية. وأبارل نعائج الدراسة إلى وجود أث  لتعريف  الهفنس ففي االاهفاه    

النفوية، لنال  ائنا ، حي   انت ائنا  أ و  انفعاحا يا الذ ور، فهي ا ل أنها  صاجة إلى ة فب  

 التواندة النفوية، ولديها ثقة في فدرة الةاي يا في يها  النصة النفوية لع كية هذه االحعياجال.

ة وةكيةفففة ( دراسفففة هفففدفت إلفففى ية ففففة الكنيفففة الةاي يففف 2004وأجففف ل  فففاظم والتةتففف   )

ااهاهففال ة كففة جايةففة الوفف طان فففا وس نصففو ن ففم الففنفس، فففي وففوء يعريفف ال الهففنس، والةتفف ،       

( ةالكفا  260والعخن ، والتةد  الع ا تي، ودراسة يق رال نفوية. واكونت نينة الدراسفة يفا )  

وةالكة يا يخع     يال الهايةة. وأبارل نعائج الدراسة إلى وجود أر ةفة نوايفو هفي: إسفهايال     

 م النفس ففي جوانفب الصيفاة، واالسفعتعاا التة ففي  ة فم الفنفس، وردود امفةفا  التة فيفة، وردود          ن

امفةا  الوجدانية.  تا أبارل النعائج إلى أن ةكيةة ااهاهال الط كة نصو ن م الفنفس  انفت إيها يفة،    

ن هنفاك أثف    ولم يكا هناك أث  لتعري ال الهنس، والةت ، والعخن ، والتةد  الع ا تي،  ينتا  فا 

 إيها ي لدراسة التق رال النفوية في ااهاهال الط كة نصو ن م النفس.
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( دراسفة هفدفت إلفى العةف م ن فى ااهاهفال ة كفة جايةفة ي افة          2007وأج ل التصاييفد )  

نصو ن م الفنفس ففي وفوء يعريف  الهفنس، والعةف م ن فى الكنيفة الةاي يفة لتقيفاس االاهفاه نصفو ن فم              

( ةالكا وةالكة يا ة كفة الهايةفة. وأبفارل نعفائج الدراسفة      432اسة يا )النفس. واكونت نينة الدر

إلى وجود أر ةة نوايفو هفي: االسفعتعاا التة ففي  ة فم الفنفس، وأهتيفة ن فم الفنفس، واالعيفار يهنفة            

اعة ق  ة م النفس، واالاهاه نصو الكص  في ن م النفس.  تفا أبفارل النعفائج إلفى أن ااهاهفال الط كفة       

 انت إيها ية، وأن ااهاهال ائنا  نصو ن م النفس  انت أ و  إيها ية يا الذ ور.نصو ن م النفس  

دراسففة هففدفت إلففى العةفف م ن ففى التفففاهيم الخاةئففة     (Yeap Kah, 2008) تففا أجفف ل 

والشائةة في يها  ن م النفس والنفصة النفوفية لفدل الشفةب التفاليو . واكونفت نينفة الدراسفة يفا          

( 18ان يدينة   نج فالي في ياليويا، يتفا اويفد أنتفارهم نفا )    ( يا ناية سك587( ينهم )833)

( يا ة كة اخن  ن م النفس في أر ع   يال جايةية في يدينة   نج فالي. أبفارل  246نايا، و)

%( يا ناية سكان يدينة   نج فالي في ياليويا لم يكا لديهم ية فة ففي  90نعائج الدراسة إلى أن )

نفوية، في حفيا أن نينفة ة كفة الهايةفة أظهف ل ايع  هفا لتففاهيم ن فم         فضايا ن م النفس والنصة ال

النفس والنصة النفوية  شكو جيد. وأبارل النعائج إلى أن االاهاه نصو ن م النفس والنفصة النفوفية   

  ان يصايدا. وند  وجود أث  لتعري ال الةت ، والة ق، والديا، ويوعول العة يم، ويوفع الوكا.

دراسة هدفت إلى الكش  نا االاهاهفال نصفو ةف ق     (Kate & Lynne, 2014)وأج ل 

( 14الكص  التعكاينة في ن م النفس، واسعخد  الكاحوان أس وب التقا  ة. واكونت نينفة الدراسفة يفا )   

( يا أنضاء هيئة العدريس في الهايةة ذااها. وأبارل 7ةالكا وةالكة، يا ة كة جايةة  ورايا، و)

هال ألةينة نصو ة ق الكصف  التعكاينفة ففي ن فم الفنفس اتيفول  العشفكيك،        نعائج الدراسة إلى أن ااها

وايففع ك التفففاهيم الخاةئففة والشففائةة، واالفعقففار إلففى التهففارال والخكفف ال ال زيففة ئجفف اء هففذه          

 الكصو . 

ي حك يا الدراسال الوا قة أن يوووا االاهاه نصو ن م النفس فد حني  اهعتا   كي  يا  

الةديد يا الدراسال العي اناولت هذا التوووا، نن ا مهتية ن فم الفنفس، ولفدوره    الكاحويا، فهناك 

فففي حيففاة ائنوففان، والهتانففة ن ففى حففد سففواء، ولففدور االاهاهففال فففي اصديففد الوفف وك ائنوففاني، إذ    

اناولففت  ةففج هففذه الدراسففال الكنيففة الةاي يففة ل اهففاه نصففو ن ففم الففنفس،  دراسففة  ففاظم والتةتفف       

(، 2004(، ونوا االاهاه نصو ن م النفس،  دراسة  اظم والتةتف   ) 2007ييد )(، والتصا2004)

، ون فة االاهاه نصو ن م النفس  ةدد يا التعريف ال  (Yeap Kah, 2008)(، و2007والتصاييد )

 ;Ponterotto; Rao; Zweig)(، و2000(، واوفيففق ) 1992يوففو الهففنس  دراسففة العففو )   

Rieger; Schaefer; Michelakou; Armenia; Goldstein, 2001)     و فاظم والتةتف ،

(، و ففاظم 1992(، ودراسففة يقفف ر فففي ن ففم الففنفس،  دراسففة العففو )    2007(، والتصاييففد )2004)

(، واناولت دراسال أال ل االاهفاه نصفو ةف ق الكصف  ففي ن فم الفنفس،  دراسفة         2004والتةت   )

(Kate & Lynne, 2014). 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ن ففم الففنفس، ولففدوره فففي حيففاة ائنوففان، والهتانففة ن ففى حففد سففواء، ولففدور    ننفف ا مهتيففة 

االاهاهفال ففي اصديففد الوف وك ائنوفاني، إوففافة لتفا يةانيفه ن ففم الفنفس، فة فم الففنفس ةفوا  ااريخففه          

الة تي، يةاني يا يتكا أن نوتيه يشك ة النورة الت اوتة له في أذهان جتهف ة النفاس )أ فو حطفب     

. فهناك أناس  وي ون يا زالوا يةعقدون أن ن م الفنفس ي  فو ن فى الوف وك     (1989والكايو والوا ، 

التضط ب لألف اد فقه، ون ى ن   االوط ا ال النفوية واالنفةالية  اسعخدا  أساليب يخع فة يا 

 (. 1997الة   النفوي )الخض  وحوا، 
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ن فى   إلى أن التهعتع ينن  إلفى التعخنف  النفوفي    (Camac, 1999)وفد اوحو  اياك 

أنه بخ  يقعنف  دوره ن فى اقفديم االسعشفارال التكنيفة ن فى امحكفا  الشخنفية، وال يةعتفد ن فى           

امساليب الة تية،  الت حنة واالالعكارال، والتقاييس. ويا ثم فإن هنفاك حاجفة ي صفة إلفى الكشف       

نففا ااهاهففال ة كففة   يففة الصنففا الهايةيففة نصففو ن ففم الففنفس، ننفف ا مهتيففة ن ففم الففنفس، ودور            

الاهاهال ائيها ية نصوه في ائفكا  ن يه ودراسعه،  هفدم ائففادة ينفه ففي العرييف  ائيهفا ي لصيفاه        ا

 الف د والهتانة.

 وفد جاءل هذه الدراسة لإلجا ة نا امسئ ة العالية: 

       يففا ااهاهففال ة كففة   يففة الصنففا الهايةيففة العا ةففة لهايةففة الك قففاء العطكيقيففة نصففو ن ففم

 النفسب

   ال ة كففة   يففة الصنففا الهايةيففة العا ةففة لهايةففة الك قففاء العطكيقيففة      هففو اخع فف  ااهاهفف

  االع م جنس الطالب، ودراسة يق ر في ن م النفسب

 أهمية الدراسة:

 & Book)يةد ن م النفس يندرا نايا ل تة فة التهنية، والذ  يواند في اقد  سي  الةتو 

Freeman, 1985)و ن م النفس، من إهتا  هذا الهانب . وال  د يا االهعتا   تة فة االاهاهال نص

فد يةيق التعخننيا في التهاالل التخع فة،  الةفاي يا ففي يهفا  االجعتفاا، وائربفاد، وائدارة،      

الننانة، وائن  ، يا إح از العقد  في اخننااهم. ويتا ال بك فيه فإن ل اهاهفال دورا  فارزا   

الو وك ويوجهه وجهة يةينة، فاالاهاه ائيها ي نصو في اصديد الو وك، إذ أن لها فة  دافةيا يوعوي  

بيء يا ينتي ال غكة في اة ته. فة ى سكيو التوا ، ففإن العصنفيو التفنخفج يتكفا أن يةفول جفوء       

 (. 1991ينه إلى االاهاه الو كي نصو ذلك التوووا، ويا ي افقه يا اليكة أيو )العو، 

ال اداوال  يا الكاحويا، إال أن هناك ون ى ال غم يا أن االاهاهال اةد يا أ و  التووون

نقنا ففي الدراسفال العفي  صوفت يووفوا االاهفاه نصفو ن فم الفنفس.  تفا اكتفا أهتيعهفا ففي اناولهفا               

 تفا أنهففا اهفعم  دراسفة يوففعول     –ففي حفدود ن ففم الكاحف      –يووفونا يةفد نففادرا ففي الكيئفة الة  يففة     

ي يوففعقكو الط كففة وهففي الت ح ففة   ااهاهففال الط كففة نصففو ن ففم الففنفس فففي ي ح ففة يهتففة وحاسففتة ففف      

الهايةية. ويا ثم فإن هناك حاجة ي صة إلى الكش  نا ااهاهال ة كة   يفة الصنفا الهايةيفة نصفو     

 ن م النفس.

 أهداف الدراسة:

 سةت الدراسة إلى اصقيق الهدفيا ا اييا:

       فم  ية فة ااهاهال ة كة   ية الصنا الهايةيفة العا ةفة لهايةفة الك قفاء العطكيقيفة نصفو ن 

 النفس.

   ية فة الف وق في ااهاهال ة كة   ية الصنا الهايةية العا ةة لهايةة الك قاء العطكيقيفة

 نصو ن م النفس، اكةا لتعري   جنس الطالب، ودراسة يق ر في ن م النفس.

 مصطلحات الدراسة:

 االتجاه نحو علم النفس: 

قيفاس االاهفاه نصفو ن فم     يعصدد في هذه الدراسة  الدرجفة العفي يصنفو ن يهفا الطالفب ن فى ي      

 النفس الذ  أند النينا لهذا الر ض والتوعخد  لهذا الر ض والذ  يعتعع  الندق والوكال.
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 حدود الدراسة: 

 اعصدد الدراسة  ا اي:

افعن ل الدراسة ن ى نينة يا ة كة   ية الصنا الهايةية العا ةة لهايةة الك قاء  الحدود المكانية:

 العطكيقية في امردن.

افعن ل الدراسة ن ى الط كفة التوفه يا الف   الفنفو الوفاني يفا الةفا  الهفايةي          ود الزمانية:الحد

2014 /2015.  

افعنفف ل الدراسففة ن ففى نينففة يففا ة كففة الككففالوريوس فففي العخننففال العاليففة:    الحدددود البشددرية:

كيتيائيفة،  )هندسة االاناالل والك يهيال، هندسة العكييف  والعك يفد والعدفئفة، هندسفة النفنانال ال     

هندسة ائنعا  وا الل، هندسة التياه والكيئة، ننم التة ويفال ائداريفة، التصاسفكة، ن فم الصاسفوب،      

 والع  ية التهنية(.

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

اسففعخديت هفففذه الدراسففة التفففنهج الوحففففي العص ي ففي، وأسففف وب الدراسففال التيدانيفففة، وففففد     

  اطكيفق االسفعكانة العفي حفتتت مغف اض هفذه الدراسفة،        انعتدل الكيانال العي ام جتةها يفا الف   

 ويا ثم أج   العص يو ائحنائي التناسب.

 مجتمع الدراسة وعينتها:

اكففون يهعتففع الدراسففة يففا جتيففع ة كففة الككففالوريوس فففي اخننففال )هندسففة االانففاالل 

سففة ائنعففا   والك يهيففال، هندسففة العكييفف  والعك يففد والعدفئففة، هندسففة النففنانال الكيتيائيففة، هند       

وا الل، هندسففة التيففاه والكيئففة، ننففم التة ويففال ائداريففة، التصاسففكة، ن ففم الصاسففوب، والع  يففة          

 . 2015/ 2014التهنية(. في   ية الصنا الهايةيفة، التوفه يا ل فنفو امو  يفا الةفا  الدراسفي       

عيففار واففم اال –حوففب إحنففائيال فوففم القكففو  والعوففهيو    –( ةالففب وةالكففة  3200و  ففع نففددهم ) 

( ةالكففة،  الط يقففة الةشففوائية الةنقوديففة، حيفف    170( ةالكففا و)150( ةالكففا وةالكففة، يففنهم ) 320)

 انت الشةكة هي وحدة االالعيار، وروني أن اكون يشعت ة ن ى جتيع التوعويال الدراسفية )أولفى،   

يا اوزيفع  ( يك1وثانية، وثالوة، ورا ةة، والايوة فيتا يعة ق  ط كة العخننال الهندسية(. وجدو  )

 أف اد الةينة حوب يعري ااها.

 اوزيع أف اد نينة الدراسة حوب يعري ااها(: 1جدو  )

 النوكة التئوية الك ي إنا  ذ ور التعري 

 الذيا درسوا يق ر 

 في ن م النفس
65 72 137 43% 

 الذيا لم يدرسوا 

 أ  يق ر في ن م النفس
85 98 183 57% 

 %100 320 170 150 الك ي

  %100 %53.1 %46.9 التئويةالنوكة 
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 أداة الدراسة وخصائصها السيكومترية:  

فا  الكاح   ت اجةة امدب الوا ق ل ة ا ن فى امدوال ذال الة ففة  قيفاس االاهفاه نصفو      

، 1991، العففو، 1989ن ففم الففنفس، والعففي اففم اسففعخدايها يففا فكففو الكففاحويا، )أ وحطففب وآالفف ون،   

(  هفدم ائففادة ينهفا    2007والتصاييفد،   2004م والتةتف  ،  ،  فاظ 2000، اوفيفق،  1997 تا ، 

 في  ناء يقياس االاهاه نصو ن م النفس السعخدايه في الدراسة الصالية.

( فقف ة سفالكة، يوزنفة    19( فق ة يوجكة، و)31( فق ة، ينها )50وفد فا  الكاح   نياغة )

الو ثفة: التة ففي، والوجفداني،     ن ى التوة أ ةاد، اقيس االاهفاه نصفو ن فم الفنفس،  تكونفال االاهفاه      

 والو و ي، و تا يعناسب والكيئة امردنية.

واصقق الكاح  يا الندق الناه   ل تقيفاس وذلفك  ة وفه ن فى سفعة يفا التصكتفيا يفا         

ذو  الخك ة واالالعناص في ن م النفس، والقياس والعقويم، ئ فداء آرائهفم وافع احفااهم  خنفوص     

اةها  الكةد والتقياس  كو، و انت ي حنااهم حفو  النفياغة   ووو  وحياغة الفق ال ويدل اراك

ال رويففة لففكةج الفقفف ال، واففم امالففذ  هففا جتيةففا،  تففا فففي ذلففك إلرففاء فقفف ايا يففا التقيففاس، لينففك      

النفس، واالاهاه نصو   ة م ( فق ة، يوزنة ن ى التوة أ ةاد، هي: االسعتعاا48التقياس يعكون يا )

 الفنفس، واالاهفاه نصفو الكصف       ة فم  اعة ق يهنة واالاهاه نصو االعيار واسعخدايااه، النفس ن م أهتية

 النفس، واالاهاه نصو ن تاء النفس. ن م في

و ر ض العص يو الةاي ي فا  الكاح   صذم ام ةاد الختوة، وإنفادة ا ايفب الفقف ال  شفكو     

  يفة الصنفا   ( ةالكفا وةالكفة يفا ة كفة     275نشوائي، وام اوزيع االسعكانة ن ى نينفة يكونفة يفا )   

الهايةية ويا الار  نينة الدراسفة، وافم اف يفع الكيانفال وإدالالهفا إلفى الصاسفوب لعص يفو التكونفال          

 . (Principal-C omponents Analysis)امساسية 

( فقف ة  16( فق ة يوجكفة، و) 27( فق ة، ينها )43وفد أظه ل نعائج العص يو الةاي ي اشكع )

( فقف ة، وهفي الفقف ال    14الفنفس، واقيوفه )    ة فم  : االسفعتعاا سالكة، يوزنة ن ى أر ةفة أ ةفاد، هفي   

 ن فم  (، أهتيفة 42، 39، 36، 34، 30، 27، 25، 21، 19، 15، 12، 10، 5، 2ذوال امرففا  ) 

، 14، 11، 9، 6، 4، 1( فقفف ة، وهففي الفقفف ال ذوال امرفففا  ) 15واسففعخدايااه، واقيوففه ) الففنفس

( 5الففنفس، واقيوففه )  ة ففم اعة ففق يهنففة يففار(، االع41، 37، 35، 31، 29، 26، 22، 20، 17

( 9الفنفس، واقيوفه )   ن فم  ففي  (، الكص 40، 32، 24، 16، 8وهي الفق ال ذوال امرفا  ) فق ال،

(. يفع غيفاب الكةفد    43، 38، 28،33، 23، 18، 13، 7، 3فق ال، وهفي الفقف ال ذوال امرففا  )   

راها النهائيفة، حيف  افم فكفو  الفقف ة العفي       الخايس التعة ق  االاهاه نصو ن تاء النفس يا امداة  نو

 ( يكيا اشكع  و فق ة يا فق ال التقياس. 2(  صد أدنى، والهدو  رفم )0.40  ع يةايو اشكةها )

 (: درجة اشكع الفق ال  تا أظه ها العص يو الةاي ي2جدو  )

 الكةد امو  الكةد الواني الكةد الوال  الكةد ال ا ع الفق ال

1 

7 

9 

36 

33 

42 

0.642 

0.640 

0.636 

0.610 

0.602 

0.600 
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5 

17 

11 

28 

10 

48 

4 

37 

26 

20 

2 

15 

38 

47 

31 

46 

45 

23 

39 

18 

30 

43 

40 

25 

32 

41 

8 

3 

34 

35 

13 

6 

0.598 

0.576 

0.549 

0.520 

0.488 

0.481 

0.435 

0.413 

0.737 

0.734 

0.711 

0.682 

0.612 

0.589 

0.564 

0.549 

0.526 

0.521 

0.518 

0.487 

0.477 

0.459 

0.433 

0.614  

0.554 

0.510 

0.517  

0.411 

0.801 

0.778  

0.724 

0.711 
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14 

16 

12 

22 

29 

 التهتوا

0.645 

0.623 

0.547 

0.512 

0.439 

14 15 5 9 

و ر ض ية ففة يفدل ووفو  الفقف ال والكفدائو وحوفاب الوففت الف ز  لإلجا فة ولصوفاب           

د يفا أ ةادهفا و فيا  فو  ةفد وام ةفاد       يةايو اراكا   ي سون  يا الدرجفة الك يفة ن فى امداة و فو  ةف     

( ةالكفا وةالكفة يفا يهعتفع الدراسفة والفار  نينفة        38امال ل، فا  الكاح   عطكيفق التقيفاس ن فى )   

( دفائق، واكفيا أيضفا   10الدراسة. وفد اكيا أن الفق ال  انت واوصة و ان الوفت ال ز  ل عطكيق )

 ( يكيا ذلك.3امال ل. والهدو  ) اراكا  ام ةاد  امداة واسعق    و  ةد نا ام ةاد

 (: فيم يةاي ل اراكا   ي سون  تقياس االاهاه نصو ن م النفس3جدو  )

 الكةد
 االسعتعاا

 النفس  ة م

 النفس ن م أهتية

 واسعخدايااه

  يهنة االعيار

 النفس  ة م اعة ق

  في الكص 

 النفس ن م
 الك ي

  ة م االسعتعاا

 النفس
1 0.607** 0.640** 0.663** 0.894** 

 النفس ن م أهتية

 واسعخدايااه
 1 0.639** 0.593** 0.812** 

  يهنة االعيار

 النفس  ة م اعة ق
  1 0.658** 0.726** 

  في الكص 

 النفس ن م
   1 0.796** 

 1     الك ي

 (α = 0.05)** دالة إحنائيا نند يوعول 

: فقد اصقق الكاحف  يفا االاوفاق الفداال ي يفا الف   اطكيفق التقيفاس ن فى          أيا ثكال التقياس

( ةالكا وةالكة يا يهعتع الدراسة والفار  نينفة الدراسفة، وففد ا اوحفت ففيم يةفاي ل الوكفال         38)

( والعي اشي  إلى 0.76 – 0.68)  ( الط يقة الننفية  يا0.80 – 0.72حوب   ونكاخ ألفا  يا )

 ( يوو  ا ك القيم. 4عي  اسعخدا  هذه الدراسة. والهدو  )يوعول يقكو  يا الوكال ي

 (: فيم ثكال االاواق الداال ي يا ال   يةادلة   ونكاخ ألفا، 4جدو  )

 والط يقة الننفية م ةاد يقياس االاهاه نصو ن م النفس

 الكةد
ثكال االاواق الداال ي 

 )  ونكاخ ألفا(

 ثكال االاواق الداال ي 

 )الط يقة الننفية(

 0.76 0.80 النفس  ة م االسعتعاا

 0.74 0.78 واسعخدايااه النفس ن م أهتية

 0.68 0.72 النفس  ة م اعة ق يهنة االعيار

 0.72 0.75 النفس ن م في الكص 
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 تصحيح المقياس:  

ام اسعخدا  يقياس ليك ل الختاسي، التكون يا اسعها ال اع او  يا  فيا أواففق  شفدة إلفى     

تا يعة ق  الفق ال التوجكة فقد أنطي التفس درجفال لعقفدي  أواففق  شفدة، وأر فع       ال أوافق  شدة، وفي

درجال لعقدي  أوافق، وث   درجال لعقدي  غي  يع  د، ودرجعان لعقفدي  ال أواففق، ودرجفة واحفدة     

لعقدي  ال أوافق  شدة، أيا  خنوص الفق ال الوالكة فقفد  فان العنفصي   ط يقفة نكوفية، إذ أنطفي       

دي  ال أوافق  شفدة، وأر فع درجفال لعقفدي  ال أواففق، وثف   درجفال لعقفدي  غيف           التس درجال لعق

  يع  د، ودرجعان لعقدي  أوافق، ودرجة واحدة لعقدي  أوافق  شدة.

 إجراءات الدراسة: 

 اتت الدراسة وفق الخطوال العالية:

 ا فكو الكاح .ام العصقق يا دالالل حدق امداة وثكااها،  عوزيةها ن ى نينة الندق والوكال ي 

       فففا  الكاحفف   عوزيففع امداة ن ففى الط كففة التوففه يا فففي ي ح ففة الككففالوريوس فففي   يففة الصنففا

الهايةية العا ةة لهايةة الك قاء العطكيقية. و  ع يعوسه الفع ة الوينيفة العفي اسفعر فها الط كفة ففي      

 ( دفائق اق يكا.10اةكئة االسعكانة )

    ب واسفعخد    نفايج الف ز  ائحنفائية     ام إدالا  الكيانال إلفى ذا ف ة الصاسفوSPSS    ففي اص يفو

 الكيانال لإلجا ة نا أسئ ة الدراسة.

 نتائج الدراسة:

ما هي اتجاهات طلبدة كليدة الحصدن الجامعيدة التابعدة لجامعدة        النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 البلقاء التطبيقية نحو علم النفس؟ 

ل الصوا ية واالنص اففال التةياريفة، لفدرجال    لإلجا ة نا هذا الو ا ، ام حواب التعوسطا

( يكيا نعائج االعكار 5جتيع أف اد الةينة ن ى يقياس ااهاهال الط كة نصو ن م النفس، والهدو  رفم )

 )ل( لةينة واحدة لدرجة االاهاه الك ية ول درجال الف نية امر ع.

 الاهاه نصو ن م النفس(: نعائج االعكار )ل( لةينة واحدة ل تقياس الك ي وأ ةاد ا5جدو  )

 ام ةاد
ندد 

 الفق ال

 التعوسه 

 الف وي

يعوسه 

 الةينة

االنص ام 

 التةيار 

فيتة ل 

 التصوو ة

يوعول 

 الداللة

 0.001 15.243 10.03 50 42 14 النفس  ة م االسعتعاا

 0.001 14.782 10.92 58 45 15 واسعخدايااه النفس ن م أهتية

 0.001 10.751 8.12 17 15 5 النفس  ة م اعة ق يهنة االعيار

 0.001 11.853 9.87 30 27 9 النفس ن م في الكص 

 0.001 14.207 39.11 154 129 43 االاهاه الك ي نصو ن م النفس

 (α = 0.05)دالة إحنائيا نند يوعول 

( أن التعوسفه الصوفا ي السفعها ال جتيفع أفف اد الةينفة ن فى التقيفاس         5يعكيا يا الهفدو  ) 

(، ولعصديد نفوا  39.11(، واالنص ام التةيار  )154ال الط كة نصو ن م النفس   ع )الك ي الاهاه

(، و اسففعخدا  االعكففار 129االاهاهففال اتففت يقارنففة يعوسففه الةينففة يففع التعوسففه الف وففي الكففالع )   

(T.Test)     ( التصوفو ة )(، وهفي دالفة إحنفائيا ننفد يوفعول      14.207لةينة واحفدة   رفت فيتفة )ل
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هذا يةني أن ااهاهال الط كة في   ية الصنا الهايةية نصو ن م النفس  شكو نا  (، و0.05الداللة )

  انت إيها ية، وذلك من يعوسه الةينة أن ى يا التعوسه الف وي،  داللة إحنائية.

( أن التعوسففه الصوففا ي السففعها ال جتيففع أففف اد الةينففة ن ففى الكةففد   5ويعكففيا يففا الهففدو  )

(. ولعصديد 10.03(، واالنص ام التةيار  )50النفس )  ة م سعتعااامو  الاهاهال الط كة نصو اال

(، و اسفعخدا  االعكفار   42نوا االاهاهال اتت يقارنة يعوسه الةينفة يفع التعوسفه الف وفي الكفالع )     

(T.Test)     ( التصوفو ة )(، وهفي دالفة إحنفائيا ننفد يوفعول      10.243لةينة واحفدة   رفت فيتفة )ل

ااهاهال الط كة في   ية الصنا الهايةية نصو االسعتعاا  ة م النفس (، وهذا يةني أن 0.05الداللة )

  انت إيها ية، وذلك من يعوسه الةينة أن ى يا التعوسه الف وي،  داللة إحنائية.

( أن التعوسه الصوا ي السعها ال جتيع أف اد الةينة ن ى الكةد 5ويعكيا أيضا يا الهدو  )

(. 10.92(، واالنص ام التةيار  )58النفس واسعخدايااه )  مالواني الاهاهال الط كة نصو أهتية ن

(، و اسفعخدا   45ولعصديد نوا االاهاهال اتت يقارنة يعوسه الةينة يع التعوسفه الف وفي الكفالع )   

(، وهففي دالففة إحنففائيا ننففد 14.782لةينففة واحففدة   رففت فيتففة )ل( التصوففو ة ) (T.Test)االعكففار 

أن ااهاهال الط كة في   يفة الصنفا الهايةيفة نصفو أهتيفة ن فم       (، وهذا يةني 0.05يوعول الداللة )

الففنفس واسففعخدايااه  انففت إيها يففة، وذلففك من يعوسففه الةينففة أن ففى يففا التعوسففه الف وففي،  داللففة 

 إحنائية.

( أن التعوسه الصوفا ي السفعها ال جتيفع أفف اد الةينفة ن فى الكةفد        5 تا يعكيا يا الهدو  )

(. 8.12(، واالنصف ام التةيفار  )  17الفنفس )  االعيار يهنه اعة ق  ة م الوال  الاهاهال الط كة نصو

(، و اسفعخدا   15ولعصديد نوا االاهاهال اتت يقارنة يعوسه الةينة يع التعوسفه الف وفي الكفالع )   

(، وهففي دالففة إحنففائيا ننففد 10.751لةينففة واحففدة   رففت فيتففة )ل( التصوففو ة ) (T.Test)االعكففار 

ذا يةني أن ااهاهال الط كة في   ية الصنا الهايةية نصو االعيار يهنفة  (، وه0.05يوعول الداللة )

اعة ففق  ة ففم الففنفس  انففت إيها يففة، وذلففك من يعوسففه الةينففة أن ففى يففا التعوسففه الف وففي،  داللففة     

 إحنائية.

( أن التعوسه الصوفا ي السفعها ال جتيفع أفف اد الةينفة ن فى       5 تا يعكيا أيضا يا الهدو  )

(. 9.87(، واالنصف ام التةيفار  )  30الفنفس )  هفال الط كفة نصفو الكصف  ففي ن فم      الكةفد ال ا فع الاها  

(، و اسفعخدا   27ولعصديد نوا االاهاهال اتت يقارنة يعوسه الةينة يع التعوسفه الف وفي الكفالع )   

(، وهففي دالففة إحنففائيا ننففد 11.853لةينففة واحففدة   رففت فيتففة )ل( التصوففو ة ) (T.Test)االعكففار 

، وهذا يةني أن ااهاهال الط كة في   يفة الصنفا الهايةيفة نصفو الكصف  ففي       (0.05يوعول الداللة )

 ن م النفس  انت إيها ية، وذلك من يعوسه الةينة أن ى يا التعوسه الف وي،  داللة إحنائية.

هددت تختلددج اتجاهددات طلبددة كليددة الحصددن الجامعيددة التابعددة   :النتددائج المتعلقددة بالسددؤال ال دداني

 قية نحو علم النفس باختالف جنس الطالب، ودراسة مقرر في علم النفس؟لجامعة البلقاء التطبي

ل عة م ن ى أث  يعري  الهنس في ااهاهال ة كة   ية الصنا الهايةية نصو ن م النفس، ام 

حواب التعوسطال الصوا ية واالنص افال التةيارية الاهاهال ة كفة   يفة الصنفا الهايةيفة العا ةفة      

ة نصففو ن ففم الففنفس،  تففا اففم اسففعخدا  االعكففار )ل( لةينعففيا يوففعق عيا لفصفف   لهايةففة الك قففاء العطكيقيفف

 ( يكيا ذلك.6الف وق اكةا لتعري  الهنس، والهدو  )
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 ( التعوسطال الصوا ية واالنص افال التةيارية واالعكار )ل( ل ةينال 6جدو  )

 التوعق ة ل ف وق في ااهاهال الط كة نصو ن م النفس اكةا لتعري  الهنس

 فيتة )ل( التصوو ة االنص ام التةيار  التعوسه الصوا ي الةدد الهنس
 يوعول 

 الداللة

 17.83 3.56 150 ذ ور
1.670 0.071 

 18.96 3.61 170 إنا 

 (α = 0.05)دالة إحنائيا نند يوعول 

 = α) ( نفد  وجفود فف وق ذال داللفة إحنفائية ننفد يوفعول الداللفة        6يعكفيا يفا جفدو  )   

 كة   ية الصنا الهايةية نصو ن م النفس اةول مث  يعري  الهنس.في ااهاهال ة  (0.05

ول عةفف م ن ففى أثفف  يعريفف  دراسففة يقفف ر فففي ن ففم الففنفس فففي ااهاهففال ة كففة   يففة الصنففا   

الهايةية نصو ن م النفس، ام حوفاب التعوسفطال الصوفا ية واالنص اففال التةياريفة الاهاهفال ة كفة        

لك قاء العطكيقية نصو ن م النفس،  تفا افم اسفعخدا  االعكفار )ل(       ية الصنا الهايةية العا ةة لهايةة ا

 ( يكيا ذلك.7لةينعيا يوعق عيا لفص  الف وق اكةا لتعري  دراسة يق ر في ن م النفس، والهدو  )

(: التعوسطال الصوا ية واالنص افال التةيارية واالعكار )ل( ل ةينال التوعق ة ل ف وق في 7جدو  )

  م النفس اكةا لتعري  دراسة يق ر في ن م النفسااهاهال الط كة نصو ن

 الةدد دراسة يق ر في ن م النفس
التعوسه 

 الصوا ي

االنص ام 

 التةيار 

فيتة )ل( 

 التصوو ة

يوعول 

 الداللة

 11.53 3.70 137 الذيا درسوا يق را في ن م النفس
2.570 0.001 

 13.93 3.46 183 الذيا لم يدرسوا أ  يق ر في ن م النفس

 (α = 0.05)دالة إحنائيا نند يوعول 

 (α = 0.05)   ( وجود ف وق ذال داللة إحنائية نند يوعول الداللفة 7يعكيا يا الهدو  )

في ااهاهال ة كة   ية الصنا الهايةية نصو ن فم الفنفس اةفول مثف  يعريف  دراسفة يقف ر ففي ن فم          

 النفس، لنال  الط كة الذيا درسوا يق را في ن م النفس.

 النتائج:مناقشة 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

اكيا أن ااهاهال ة كفة   يفة الصنفا الهايةيفة العا ةفة لهايةفة الك قفاء العطكيقيفة ففي امردن          

نصو ن م النفس  انت إيها ية، سواء  ان ذلفك ن فى يوفعول التقيفاس الك في ل اهفاه أو ن فى ام ةفاد         

الفنفس   الفنفس، االاهاهفال نصفو أهتيفة ن فم       ة فم  صو االسعتعااالف نية امر ع ل تقياس )االاهاهال ن

 الفنفس، االاهاهفال نصفو الكصف  ففي ن فم       واسفعخدايااه، االاهاهفال نصفو االعيفار يهنفه اعة فق  ة فم       

 النفس(. 

العفي أبفارل إلفى أن االاهفاه      (Yeap Kah, 2008)واخع   هذه النعيهة يع نعيهفة دراسفة  

 Kate)يصايدا.  تا اخع   هذه النعيهة أيضا يع نعيهة دراسة  نصو ن م النفس والنصة النفوية  ان

& Lynne, 2014)  ،العي أبارل إلى أن ااهاهال الةينة نصو ة ق الكص  التعكاينة في ن م النفس

اتيول  العشكيك، وايع ك التفاهيم الخاةئة والشائةة، واالفعقفار إلفى التهفارال والخكف ال ال زيفة      

 ئج اء هذه الكصو . 



 2017عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 

429 

(   نفه يفا زا    1989تكا افوي  هذه النعيهة في ووء يا أبار إليه أ و حطب وآالف ون ) وي

االنعقاد سائدا   ن ن تاء النفس أبخاص ينةب العةايو يةهم   ف اد، إوافة لتا يةانيه ن م النفس، 

فة م النفس ةوا  ااريخه الة تي، يةاني يا يتكا أن نوتيه يشك ة النفورة الت اوفتة لفه ففي أذهفان      

 ته ة الناس.ج

( العفي أبفارل إلفى    2004واعفق نعيهة الدراسة الصالية يع نعيهة دراسة  فاظم والتةتف   )  

أن ةكيةة ااهاهال الط كة نصو ن م النفس  انت إيها ية.  تا اعففق نعيهفة الدراسفة يفع نعيهفة دراسفة       

 .( العي أبارل إلى أن ااهاهال الط كة نصو ن م النفس  انت إيها ية2007التصاييد )

ويتكا افوي  هفذه النعيهفة ففي وفوء أن االاهفاه نصفو ن فم الفنفس يف اكه  ةفدد يفا الةوايفو             

الخارجية، فاالاهاهال اةد حني ة يفا ا عوفكه الطالفب يفا الخكف ال وا راء والتةعقفدال يفا الف           

م افان ففه يففع  يئعففه التاديففة واالجعتانيففة، فاالاهاهففال أنتففا  سفف و ية يتكففا ا عوففا ها واةففدي ها  ففالعة  

والعة يم، واعكون وانتو واعطور لدل التعة م يا الف   افان فه يفع الكيئفة، وففد  انفت  النوفكة ل ةينفة         

نوايففو يواايففة، فكففو يففا يكعوففكه الطالففب يففا يةففارم ويهففارال وفففيم وانعقففادال أثنففاء دراسففعه           

 فس.الهايةية، يوهم في اة م االاهاه نصو يووونال يعةددة، ينها ااهاهال الط كة نصو ن م الن

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال اني: 

 α)يا النعائج ند  وجود ف وق ذال داللة إحنائية نند يوعول الداللة ائحنائية  ي حك

 اةول مث  يعري  الهنس في ااهاهال ة كة   ية الصنا الهايةية نصو ن م النفس.  (0.05 =

 ;Ponterotto)(، و2000فيفق ) (، او1992واخع   هذه النعيهة يع نعيهفة دراسفة العفو )   

Rao; Zweig; Rieger; Schaefer; Michelakou; Armenia; Goldstein, 2001) ،

(، إذ أبارل هذه الدراسال جتيةهفا إلفى وجفود أثف  ل هفنس ففي ااهاهفال الط كفة         2007والتصاييد )

 نصو ن م النفس لنال  ائنا . 

الوف وك ائنوفاني، ويهفعم  عكيف       ويتكا افوي  هذه النعيهة في ووء أن ن فم الفنفس يفدرس   

الف د يع نفوه أوال ويا ثم اكيفه يع يهعتةه، وحيف  أن ائنفا  أ وف  ففدرة يفا الفذ ور ففي اكفويا         

الة فال االجعتانية،  تا أنها أ و  ناةفة يا الفذ ور  صكفم العكفويا الفوفيولوجي والوفيكولوجي،      

 ا ا ل تها ائنوانية التعة قة  ة م النفس. لذلك   ه فإن ائنا  أ و  يي  وانوهايا واقك  وانهذ

العي أبارل إلى نفد  وجفود    (2004 اظم والتةت   )واعفق هذه النعيهة يع نعيهة دراسة 

 أث  لتعري ال الهنس في ااهاهال ة كة   ية الصنا الهايةية نصو ن م النفس. 

لطالففب يففا ويتكففا افوففي  هففذه النعيهففة فففي وففوء أن االاهاهففال اةففد حنففي ة يففا ا عوففكه ا    

الخكف ال والتةعقففدال يففا الف   افان ففه يففع  يئعفه التاديففة واالجعتانيففة، فاالاهاهفال أنتففا  سفف و ية     

يتكا ا عوا ها، فهي اعكون وانتو واعطور لدل التعة م يا ال   افان فه يفع الكيئفة، فكفو يفا يكعوفكه       

اة فم االاهفاه نصفو     الطالب يا يةارم ويهارال وفيم وانعقفادال أثنفاء دراسفعه الهايةيفة، يوفهم ففي      

يووففونال يعةففددة، ينهففا ااهاهففال الط كففة نصففو ن ففم الففنفس، وحيفف  أن إيكانيففة اة ففم االاهففاه نصففو   

يووونال يعةددة، وينةا االاهاه نصو ن م النفس، يعاحا لك  الهنويا ذ ورا وإناثا، وذلفك ل عشفا ه   

  ورا وإناثا.الوقافي واالجعتاني والعة يتي لدل ة كة الهايةة يا    الهنويا، ذ

 = α)وي حك يا النعائج وجود ف وق ذال داللة إحنائية نند يوعول الداللة ائحنفائية  

اةول مث  يعري  دراسة يق ر في ن م النفس في ااهاهال ة كة   ية الصنا الهايةية نصفو   (0.05

 ن م النفس. 

. إذ أبفارل  (2004 فاظم والتةتف   )  (، 1992واعفق هذه النعيهة يع نعيهة دراسفة العفو )  

دراسفة يقف ر ففي ن فم الفنفس ففي ااهاهفال الط كفة نصفو ن فم            هااان الدراسعان إلى وجود أث  لتعريف  
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ايفع ك  العفي أبفارل إلفى     (Yeap Kah, 2008)النفس. واعفق نعائج هذه الدراسة أيضا يع دراسفة  

ى التكفون  ة كة اخن  ن م النفس لتفاهيم ن م النفس والنصة النفوفية  شفكو جيفد، وهفذا يشفي  إلف      

 التة في ل اهاه نصو ن م النفس. 

ويتكففا افوففي  هففذه النعيهففة ينطقيففا، فهففي انوففهم يففع امدب الع  ففو  والنفوففي لتووففوا       

االاهاهال، فدراسة الطالب لتق رال في ن م النفس، واة نه ن ى الكعفب والت اجفع ذال الة ففة،    

ويةفارم نفوفية، وهفذا يفا يوفتى       يا ب نه أن يويد يا التخفوون التة ففي لفدل الطالفب  تة ويفال     

  التكون امو  ل اهاه وهو التكون التة في. 

 توصيات الدراسة:

 في ووء يا اوح ت إليه الدراسة يا نعائج يتكا العوحية  تا ي ي:

             إج اء دراسفال الحقفة حفو  االاهفاه نصفو ن فم الفنفس ون فعفه  فكةج التعريف ال يوفو

 والنصة النفوية، والوقة  النفس. العصنيو ام اديتي، والعكي  االجعتاني،

     إج اء دراسال الحقة حو  فان ية   نايج ادريكي فائم ن ى انتية االاهاهفال نصفو ن فم

الففنفس وفففي انتيففة  ةففج القففيم ائنوففانية،  العةففاون، والففنهج الففديتق اةي، والتوفف ولية  

 االجعتانية 

         االاهاهفال نصفو   إج اء دراسال الحقة حفو  فان يفة  ةفج أسفاليب العفدريس ففي انتيفة

 ن م النفس.

 المراجع:

 (  2005أ و جادو، حال).ن م النفس الع  و . نتان: دار التوي ة ل نش  والعوزيع . 
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  51 - 19(، 3) 17الةتاني. يه ة الة و  االجعتانية، الكويت، 
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 والنفوية.  رداد: دار الصكتة.
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 الوقافة.

 ( فان ية نتوذجي العة م الكنائي والتة في في انتية العصنيو 2003الةهتي، لكنى حويا .)

الدراسي واةديو العنورال الكدي فة وانتيفة نت يفال الة فم امساسفية واالاهاهفال نصفو يفادة         

جايةفة أ    الة و  لدل ا تيفذال النف  الوفاني التعوسفه،، أة وحفة د عفوراه غيف  ينشفورة،        

 الق ل، ال ياض.
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  ( اففدريس الة ففو  والع  يففة الة تيففة. القففاه ة: دار  1977نتيفف ة، إ فف اهيم وفعصففي، الففديب .)

 التةارم.

  ( ااهاهفال ة كفة جايةفة الوف طان ففا وس نصفو ن فم        2004 اظم، ن ي والتةت  ، الولفة .)

 .35 - 11، 5يه ة الة و  الع  وية والنفوية،  النفس.

 (. ااهاهفال ةف ب جايةفة فطف  نصفو ن فم الفنفس.        1997)كفد الف حتا    تا ، نكد الةويو ن

 .135 - 85، 42الته ة الع  وية، 

  ( التيوفف  فففي ن ففم الففنفس االجعتففاني. نتففان: دار  1982ي نففي، اوفيففق و  قففيس، أحتففد .)

 الف فان.

 (   (. ااهاهال ة كة جايةة ي اة نصو ن م النفس )دراسة ييدانية ن فى  2007التصاييد، با

 .368 - 347   (،1) 23ا ة كة جايةة ي اة(. يه ة جايةة ديشق، نينة ي

   ( االاهففاه نصففو نتففو التفف أة الففار  التنففو ، يه ففة الة ففو         1989يصتففود، نكففد التففنةم .)

 .189 – 163(، 3)17 االجعتانية، جايةة الكويت،

 ( 1996النشوااي، نكد التهيد).ن م النفس الع  و . نتان: دار الف فان . 
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 مقياس االتجاه نحو علم النفس (1ملحق )

 

 ال فم
 الفق ة

 أوافق

  شدة
 أوافق

غي  

 يع  د

ال 

 أوافق

ال أوافق 

  شدة

      نا   شكو الع  وية القضايا الدية في النفس ن م يوهم 1

      النفس ن م يووونال في  الصوار أسعتعع 2

3 
 ن ى الةن  أزيال آثار يا  العق يو النفس ن م يوهم

 امف اد
     

4 
  الوالديا يواندة في النفس ن م يوهم

 س يتة انشئة أ نائهم انشئة في
     

5 
 أبة   ضيق نند اوهي ي يق را 

 في ن م النفس
     

6 
  النفس لة م دراسعي اواندني

 يشك اي حو في
     

7 
 فواند النفوية إلى إيهاد الكصو  اهدم

 يشك اهم حو في الناس اواند نفوية 
     

      النفس ن م في الة يا دراسعي إ تا  في أرغب 8

9 
 فدرة أ و  النفس ن م دراسة اهة ني

 نفوي وكه في 
     

      النفس ن م في  تة فعي زي ئي  يا أفاال  10

      اد أهتية ن م النفس يويا  ةد يو اود 11

12 
 اسعتاني لدل يعةة أجد

 النفس  ة م ل تعخننيا 
     

13 
  النفوية الكصو  اةعتد

 الشخني العختيا ن ى
     

14 
  تادة النفس ن م يدرس أن يهب

 الهايةة   يال جتيع في إجكارية 
     

15 
 لرايال النفس ن م في التة ويال لعصنيو أسةى

 فقه يعصاناال
     

16 
  ن فة ذال يهنة في الةتو

 الو ور النفس في يكة  النفس  ة م
     

      ن م النفس يضيةة ل وفت 17

18 
 النفس  ن م في الكص  يوعند

 الة تي إلى التنهج
     

      أسعتعع  ق اءة  عب ن م النفس 19

20 
 العخ   في النفس ن م يواندني

 ا ال يا أيا  الخهو يا 
     

      أجد يعةة  كي ة نند العصد  في ن م النفس 21

      ن م النفس ننيم الفائدة 22

23 
 أرل و ورة إج اء التويد 

 يا الكصو  النفوية
     

      النفس ن م يياديا أحد في الةتو أاتنى 24

      يووونال ن م النفس يتعةة 25

      النفس  ة م ثقافعي اواندني 26
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 العوا  يا العخ   في 

27 
 أنا بروم  تة فة  و جديد 

 في يها  ن م النفس
     

28 
 أفع   إنفاق التويد يا التا  

 لعتويو التشاريع الكصوية النفوية
     

29 
 يواندني ن م النفس ن ى أن أ ون 

 ينفعصا وينط قا يع ا ال يا
     

30 
 أاا ع  اهعتا  ال قاءال يع ن تاء النفس 

 ائن  نك  وسائو 
     

31 
 ف وفي     هو النفس ن م أن أبة 

 الصياة  وافع يفيد ال 
     

32 
أرغب في دراسة أ  اخن  يهة ني حاحب يهنة 

 اعة ق  ة م النفس
     

      اعوم الكصو  النفوية  الوطصية 33

      لنفوي الكآ ة اه ب النفس ن م دراسة 34

       يةال يوهم ن م النفس في اقد  الكش 35

      أنعقد أن ن م النفس ن م يتو 36

37 
 أبة    ن التواد الدراسية امال ل 

 أ و  أهتية يا ن م النفس
     

38 
غالكا يا اعوحو الكصو  النفوية إلى نعائج يوي ة 

 ويهتة
     

      أ  ه ن م النفس 39

40 
 اصنى التها التعة قة 

  ة م النفس  قكو  التهعتع
     

      هب إلراء دراسة ن م النفس يا الهايةةي 41

42 
 أبة   ص   نند فولي محدفائي 

 ولآلال يا أنني أف أ في ن م النفس
     

43 
 اهدم الكصو  النفوية إلى اشكيك 

 الناس في آرائهم العق يدية
     

 

 

 

 

 



 2017عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 

434 

 


