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 : ملخص

يىة الصنىت الاتيةيىة العت ةىة لاتيةىة هدفت هذه الدراسة إلى  الشفىع  ىت اهاتهىتب  كلىة  ك

اللكقتء العطليقية نصو  كم النفس، ويت إذا  تن اهاته الطكلة نصو  كم الىنفس ختعكىع  ىتفعمت يعييى   

 تللت و تللة يت  كلة ( 023)هشونت  ينة الدراسة يت . جنس الطتلب ودراسة يق ر في  كم النفس

اتيةىة اللكقىتء العطليقيىة فىي الفنىل انوا يىت الةىت  اللشتلورخوس في  كية الصنت الاتيةية العت ةىة ل

وأظه ب نعىتج  الدراسىة أن اهاتهىتب  كلىة  كيىة الصنىت الاتيةيىة نصىو .  2302/ 2302الاتيةي 

ولم هشت هنتك ف وق ذاب داللىة إصنىتجية  نىد يىىعود الداللىة ايصنىتجية .  كم النفس  تنت إخات ية

(a = 0.05) ة نصىىو  كىىم الىىنفس،  ينتىىت وجىىدب فىى وق ذاب داللىىة نثىى  الاىىنس فىىي اهاتهىىتب الطكلىى

إصنىتجية فىي اهاتهىتب الطكلىة نصىو  كىم الىنفس، هلةىت لتعييى  دراسىة يقى ر فىي  كىم الىنفس ولنىىتل  

 .الطكلة الذخت درسوا يق را في  كم النفس

 (.االهاتهتب،  كم النفس، دراسة يق ر في  كم 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
خةىىد يوعىىوت االهاىىته يىىت التوعىىو تب العىىي وجىىدب اهعتتيىىت  ليىى ا يىىت  لىىل  كتىىتء الىىنفس 

و كتتء االجعتتت  ك  صد سواء، صيى   ىور هى الء الةكتىتء  ىددا يىت انسىتليب التننتىة السىعنعت  

و يىىتس االهاتهىىتب، فقيىىتس االهاتهىىتب النفىىىية واالجعتت يىىة خىىىت د  كىى  العنلىى   تلىىىكوك، وخكقىىي 

عواء  ك  حصة أو فط  الدراستب النن خة القتجتة،  تت خوود اللتص   تيىتدخت ها خليىة يتعكفىة، ان

و ذلك هوداد ية فعه  تلةوايل العي ه ث  في نف ة االهاته وهشونه واسعق اره وثلوهىه وهطىوره وهييى ه 

ي ييتدخت  دخدة  ذلك فإن  يتس االهاتهتب خةود  فواجد  تكية ف. اللطيء التعدر  أو الى خع التفتجئ

 تلنصة النفىية، والع  يىة والعةكىيم، والتديىة االجعتت يىة، والنىنت ة، واينعىت  والةم ىتب الةتيىة، 

 . )0892زه ان، )واي م ، والىيتسة، واال عنتد، والصيتة الةتية في الىكم والص ب 

أهىىم وخةىىد االهاىىته يىىت أ وىى  يوعىىو تب  كىىم الىىنفس هىىداوال  ىىيت اللىىتصويت،  ىىل إنهىىت يىىت 

يوعو تب  كم النفس االجعتت ي، و د جتء اهعتت   كم النفس االجعتت ي  دراسىة االهاتهىتب لقيتىة 

يفهىىو  االهاىىته لىىيس  وحىىفه ي بىى ا لكعنلىى   تلىىىكوك فقىىه،  ىىل لفهىىم النىىواه  النفىىىية واالجعتت يىىة 

 (. 0898يصتود، )التتعكفة أخضت 

هقييته لألبيتء فصىب،  ل خعضتت  واالهاته يفهو  ي  ب، فم خقعن   ك  يفت   الف د أو

التشون التة في، الىذ  خفىي  إلى  أفشىتر وا عقىتداب الفىت   ىت : إعتفة لذلك يشونيت آف خت هتت

يوعىىوت االهاىىته، والتشىىون الىىىكو ي، الىىذ  خفىىي  إلىى  ييىىل الفىىت  أو االسىىعةداد لمسىىعات ة نصىىو 

 (. 0890سوخع، )يوعوت االهاته يوعوت االهاته، أ  يت خق ر الف د أنه سيفةكه أو خقو   ه نصو 

فتالهاته فةل خىعوي  الىكوك وخوجهىه وجهىة يةينىة، فتالهاتهىتب ايخات يىة لىدد الطكلىة نصىو 

يوعوت دراسي يةيت  د هنتي لدخهم رغلة في هةكته،  تت أن هدني هصنيل الطكلة  ىد خةىود جوجيىت 

وفيلىىة أيىىل ال هقعنىى   كىى   إلىى  اهاتهىىتههم الىىىكلية نصىىو ذلىىك التوعىىوت، ويىىت خ افقهىىت يىىت   اهيىىة

 (. 0898أ و صطب والشتيل وفوا ، )يوعوت الدراسة فصىب،  ل  د هتعد لعفتل التةكم والتدرسة 

فتلطتلىىب الىىذ  خعتعىىع  نىىفتب االهاىىته الةكتىىي يىىوم خشىىون  تللىىت يعفىىع  الىىذهت وخلنىىي آراءه 

لةكتي إل  هصكيىل جوانلىه وخذهب التهعتون  قيتس االهاته ا.وأفشتره  ك  أستس  يتنتب  تفية وحتد ة

 تيىى ة ) ط خقىىة يىعفيضىىة ختشىىت يةهىىت هصدخىىد  ةىىج التوا ىىع ايج اجيىىة التعةكقىىة  هىىذه الاوانىىب 

 (. 0811وفعصي، 

أوا يىىت اسىىعتد  ينىىطك  االهاتهىىتب  ىىت  ( ه  ىى ب سلنىىى )وخةىىد الفيكىىىوت ايناكيىىو  

ت  حىىصيصة فىىي يىىىتجل إن وحىىولنت إلىى  أصشىى: "إذ  ىىتا( التلىىتدا انولىى )فىىي  عت ىىه التىىىت   0892

يوي ة لشويى  يىت الاىدا خةعتىد إلى  صىد  ليى   كى  اهاتهنىت الىذهني ونصىت ننىيي إلى  هىذا الاىدا أو 

 (. 0892ي  ي و كقيس، " )نفترك فيه

فىي الكيىة  "Attitudes"وخىعتد  ينىطك  االهاتهىتب النفىىية  ع جتىة    يىة الحىطم  

" ويةنتهىت  "adaptedness"وهةنىي  "Aptus"نيىة ايناكيوخة، وهذه الشكتة يفعقة يىت الشكتىة المهي

 لدال صيم، ) لترة  ت صتلة ذاهية أو  قكية لكع هب واالسعةداد لكةتل  "Attitude"، و كتة "العوافق

0890 .) 

الةنىلي، هنىعنم يىت  -االهاته   نه صتلىة يىت االسىعةداد الةقكىي  (Allport, 1935)وخة ت 

 . و يوعوت، أو يو ع يةيتفمله فل ة الف د، وهوجه اسعات عه نص

االهاته   نه اسعةداد نفىي أو ههي   قكي  نلي يعةكم لمسىعات ة ( 0892)وخة ت زه ان 

التوجلة أو الىتللة نصو أبتتص أو أبيتء أو يوعو تب أو يوا ع أو ريوز في الليئة العىي هىىعوي  

 . هذه االسعات ة

وهىه،  ىت في فىي أ تت ىه، خى ث    نه ييل  ت  يشعىب، نىلي فىي ثل( 0892)وخة فه صتوة 

 . في الدوافع النو ية، وخوجه الىكوك
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فيةىى ت االهاتهىىتب   نهىىت نو ىىتب ه هىىل الفىى د لمسىىعات ة ننتىىت   (0889)أيىىت النفىىواهي 

سىىكو ية يصىىددة نصىىو أبىىتتص، أو أفشىىتر، أو صىىواد ، أو أوعىىتت، أو أبىىيتء يةينىىة، وه لىىع ننتيىىت 

 . عيي اب التعنو ةيةقدا هعفت ل فيه ياتو ة  لي ة يت الت

االهاته   نىه اسىعةداد، أو نىووت، أو وعىع نفىىتني يىعةكم  صيى  ( 2332)وخة ت أ و جتدو 

 .هشون اسعات ة الف د إخات ية أو سكلية نصو يو ع يةيت، أو يوعوت خ ث  فيه

وخ د اللتص  أن االهاته صتلة يشعىلة، هعشون  فةىل العنفىئة االجعتت يىة والىعةكم، هعتوىل فىي 

داد والعهي  الةقكي والةنلي والنفىي السعات ة الف د نصو أبىيتء أو أبىتتص أو يوعىو تب، االسعة

 . و د خشون االهاته يوجلت أو ستللت أو يصتخدا

 : مكونات االتجاه
 :خعشون االهاته يت ثمثة يشونتب هي

 :المكون المعرفي .1

صيىىىتا أ  خعضىىىتت يةعقىىىداب الطتلىىىب نصىىىو انبىىىيتء، صيىىى  ال خشىىىون لكطتلىىىب أ  اهاتهىىىتب 

يوعوت إال إذا  تنىت لدخىه و لىل  ىل بىيء ية فىة  نىه،  تىت أن نىوت االهاىته يى هله ارهلت ىت وثيقىت 

 تلتىىتدة الدراسىىية العىىي خعةكتهىىت، فتالهاتهىىتب هةىىد صنىىيكة يىىت ا عىىىلهت الطتلىىب يىىت التلىى اب وا راء 

سكو ية ختشت ا عىت هت والتةعقداب يت فما هفت كه يع  يئعه التتدخة واالجعتت ية، فتالهاتهتب أنتت  

الليىىت )وهةىدخكهت  ىىتلعةكم والعةكىىيم، وهعشىىون وهنتىىو وهعطىىور لىىدد التىعةكم يىىت فىىما هفت كىىه يىىع الليئىىة 

و تلعتلي فهي لذلك يعةكتة ية فية خشعىلهت التعةكم  تلع  ية والعةكم  ل  الةتكيىة ( والتدرسة والتاعتع

 (.0882 لد ال صتت والىتي اجي، )عت  العةكم الع  وخة والعنفئة االجعتت ية، ولذلك هوحع   نهت ن

 : المكون الوجداني .2

وخعضتت بةور  ت  خ ث  في االسعات ة أو ال فج لتوعوت االهاته، وخفي  إلى  يىت خعةكىق 

، أو وجدانية هنه  في سكوك التعةكم،  تةنى   يىع (انفةتلية) تلفيء أو التوعوت يت نوا   ت فية 

التوعىوت، هىل خفىة   تلىىةتدة أ  الب و ليةىة هىذا الفىةور خعو ىع خفة  التعةكم إذا هةتيل يع هىذا 

 ك   ليةة الةم ة  يت التوعوت وانهدات انف د العي خ اهت التعةكم يهتة، وخنل  هذا الفىةور 

 (.0890 لد ال صيم، )إخات يت هاته التوعوت، إذا  تن خ د   دوره إل  هصقيق أهدات أف د 

 : المكون السلوكي .3

االسىىعةداداب الىىىكو ية العىىي هىى هله  تالهاىىته، فةنىىديت ختعكىىك التىىعةكم اهاتهىىت وخعضىىتت جتيىىع 

إخات يت نصو بيء يت أو يوعوت يت ف نه خىة  إل  يىتندة وهد يم هذا االهاته، أيت إذا ايعكىك التىعةكم 

الةاتىي، )اهاتهت سكليت نصو يوعوت أو بيء يت ف نه خنه  سكو ت يضتدا لهذا الفيء أو التوعوت 

2330.) 

 نىديت أسىس فونىت أوا 0918و ك  ال غم يت صداثة اسعقما  كم النفس  ىت الفكىىفة  ىت  

يةتل لةكم النفس في الةتلم، إال أنه أفذ دوره  فشل س خع في ياتالب يعةددة، فتلةتيكون في التاتا 

االجعتت ي، والتةكتون، والت بدون النفىيون، والايش، والةتيكون فىي ياىتا النىنت ة واي ىم ، 

غيىى هم ختشىىنهم اسىىعتدا  هقنيىىتب  كىىم الىىنفس فىىي ياىىتا  تكهىىم،  تىىت خفيىىد فىىي صىىل يفىىشمب الصيىىتة و

اليوييىىة، وهىىذا خةنىىي أن  كىىم الىىنفس هىىو  كىىم لفهىىم الصيىىتة اينىىىتنية  اوانلهىىت التتعكفىىة، فتىىت فملىىه 

 تىتا، )خىعطيع الف د هشوخت حىورة أفضىل  ىت   خقىة هفشيى ه، أو بىةوره، أو يةتلاعىه لكتفىشمب 

0881.) 

وفيتت خعةكق   هتية  كم النفس لدد  كلة الاتيةة، فتلتةكتون الذخت درسوا يىىت تب فىي  كىم 

الىىنفس فىىي ي صكىىة اللشىىتلورخوس خىىدر ون هو ةىىتب همييىىذهم وصتجىىتههم،  تىىت خىىىعتديون   اجىىق 

 . (Stahi, 1980)لكعدرخس أفضل يت التةكتيت الذخت لم خدرسوا أخت يت يىت تب  كم النفس 

إلى  أن دراسىة الطكلىة لةكىم الىىنفس  (Stephenson, 1994)النىدد، فقىد هوحىل  وفىي هىذا

 . أثنتء دراسعهم الاتيةية  د هىت دهم في الدراستب الةكيت
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 :الدراسات السابقة
لىىدد ي اجةىىة اندب الع  ىىو  خمصىىك أن هنىىتك  ىىددا يىىت الدراسىىتب الة  يىىة وانجنليىىة  ىىد 

 . أج خت صوا االهاته نصو  كم النفس

دراسة هدفت إل  العة ت  ك  أثى  هىدرخس يقى ر فىي  كىم الىنفس ( 0882)ج ب العل فقد أ

. يىت  كلىة جتيةىة الي يىوك( 039)وهشونت  ينة الدراسىة يىت . في اهاتهتب الطكلة نصو  كم النفس

وأبترب نعتج  الدراسة إل  وجود أث  إخات ي لدراسة يق ر في  كم النفس فىي اهاتهىتب الطكلىة نصىو 

ت أبترب النعىتج  إلى  وجىود أثى  لكاىنس فىي اهاتهىتب الطكلىة نصىو  كىم الىنفس لنىتل   ت.  كم النفس

االهاتهىتب نصىو الصنىوا  كى  )اينت ،  ك  جتيع ان ةتد العي هقيس االهاته نصو  كم النفس وهىي 

التة فة في  كم الىنفس، واالهاتهىتب نصىو أهتيىة  كىم الىنفس، واالهاتهىتب نصىو افعيىتر يهنىة هعةكىق 

س، واالهاتهىىتب نصىىو اللصىى  الةكتىىي فىىي  كىىم الىىنفس، واالهاتهىىتب نصىىو  كتىىتء الىىنفس،  ةكىىم الىىنف

 (.واالهاتهتب نصو اسعتدايتب  كم النفس

دراسة هدفت إل  الشفع  ت اهاتهتب  كلة جتيةة اللص خت نصىو ( 2333)وأج د هوفيق  

. اب  كىم الىنفس تللت و تللة يتىت درسىوا أصىد يقى ر( 222)وهشونت  ينة الدراسة يت .  كم النفس

وأبترب نعتج  الدراسىة إلى  وجىود فى وق ذاب داللىة إصنىتجية فىي الدرجىة الشكيىة لمهاىته نصىو  كىم 

 .النفس لنتل  اينت 

 ;Ponterotto; Rao; Zweig; Rieger; Schaefer; Michelakou)  ىل يىت وأجى د

Armenia; Goldstein, 2001) والاىنس فىي  دراسة هدفت إل  الشفع  ىت الةم ىة  ىيت العوىت ع

 تللىت و تللىة يىت ( 202)وهشونت  ينىة الدراسىة يىت . اهاتهتب  كلة الاتيةة نصو التديتب النفىية

الطكلىىة اني خشىىتن يىىت أحىىوا اخطتليىىة وخونتنيىىة، خدرسىىون فىىي ثىىم   كيىىتب بىىتتا بىى ق الوالخىىتب 

نصىو التىديتب  وأبترب نعتج  الدراسة إل  وجىود أثى  لتعييى  الاىنس فىي االهاىته. التعصدة اني خشية

النفىية، لنتل  اينت ، صي   تنت اينت  أ و  انفعتصت يت الذ ور، فهي ه د أنهت  صتجة إلى   كىب 

 .التىت دة النفىية، ولدخهت ثقة في  درة الةتيكيت في ياتا النصة النفىية لعكلية هذه االصعيتجتب

ة و ليةىىىة دراسىىىة هىىىدفت إلىىى  ية فىىىة اللنيىىىة الةتيكيىىى( 2332)وأجىىى د  ىىىتظم والتةتىىى   

اهاتهىىتب  كلىىة جتيةىىة الىىىكطتن  ىىت وس نصىىو  كىىم الىىنفس، فىىي عىىوء يعييىى اب الاىىنس، والةتىى ، 

 تللىت ( 293)وهشونت  ينىة الدراسىة يىت . والعتن ، والتةدا الع ا تي، ودراسة يق راب نفىية

إسىهتيتب : وأبترب نعتج  الدراسة إل  وجىود أر ةىة  وايىل هىي. و تللة يت يتعكع  كيتب الاتيةة

كم الىنفس فىي جوانىب الصيىتة، واالسىعتعتت التة فىي  ةكىم الىنفس، وردود انفةىتا التة فيىة، وردود  

 تت أبترب النعتج  إل  أن  ليةة اهاتهتب الطكلة نصىو  كىم الىنفس  تنىت إخات يىة، . انفةتا الوجدانية

ن هنىتك أثى  ولم خشت هنتك أث  لتعيي اب الانس، والةت ، والعتن ، والتةدا الع ا تي،  ينتىت  ىت

 .إخات ي لدراسة التق راب النفىية في اهاتهتب الطكلة نصو  كم النفس

دراسىة هىىدفت إلىى  العةى ت  كىى  اهاتهىىتب  كلىة جتيةىىة ي هىىة ( 2331)وأجى د التصتييىىد  

نصىو  كىم الىنفس فىىي عىوء يعييى  الاىنس، والعةىى ت  كى  اللنيىة الةتيكيىة لتقيىىتس االهاىته نصىو  كىىم 

وأبىترب نعىتج  الدراسىة .  تللت و تللة يىت  كلىة الاتيةىة( 202)اسة يت وهشونت  ينة الدر. النفس

االسىعتعتت التة فىي  ةكىم الىنفس، وأهتيىة  كىم الىنفس، وافعيىتر يهنىة : إل  وجود أر ةىة  وايىل هىي

 تىت أبىترب النعىتج  إلى  أن اهاتهىتب الطكلىة . هعةكق  ةكم النفس، واالهاته نصو اللص  في  كىم الىنفس

 .تنت إخات ية، وأن اهاتهتب اينت  نصو  كم النفس  تنت أ و  إخات ية يت الذ ورنصو  كم النفس  

دراسىىة هىىدفت إلىى  العةىى ت  كىى  التفىىتهيم التت ئىىة  (Yeap Kah, 2008) تىىت أجىى د 

وهشونىت  ينىة الدراسىة يىت . والفتجةة في ياتا  كم الىنفس والنىصة النفىىية لىدد الفىةب التىتليو 

( 09)تن يدخنة  من  فتلي في يتليوخىت، يتىت هوخىد أ تىترهم  ىت يت  تية سش( 291)ينهم ( 900)

أبىترب . يت  كلة هتن   كم النفس في أر ع  كيتب جتيةية في يدخنة  من  فتلي( 229) تيت، و

يت  تية سشتن يدخنة  من  فتلي في يتليوخت لم خشت لدخهم ية فة فىي %( 83)نعتج  الدراسة إل  أن 
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نفىية، فىي صىيت أن  ينىة  كلىة الاتيةىة أظهى ب ايعم هىت لتفىتهيم  كىم  ضتخت  كم النفس والنصة ال

وأبترب النعتج  إل  أن االهاته نصو  كم الىنفس والنىصة النفىىية . النفس والنصة النفىية  فشل جيد

 .و د  وجود أث  لتعيي اب الةت ، والة ق، والدخت، ويىعود العةكيم، ويو ع الىشت.  تن يصتخدا

دراسة هدفت إل  الشفع  ىت االهاتهىتب نصىو  ى ق  (Kate & Lynne, 2014)وأج د 

( 02)وهشونىت  ينىة الدراسىة يىت . اللص  التعلتخنة في  كم النفس، واسعتد  اللتصوتن أسكوب التقت كة

وأبترب . يت أ ضتء هيئة العدرخس في الاتيةة ذاههت( 1) تللت و تللة، يت  كلة جتيةة  ورهيت، و

هتب ألةينة نصىو  ى ق اللصى  التعلتخنىة فىي  كىم الىنفس هتيىوب  تلعفىشيك، نعتج  الدراسة إل  أن اهات

وايىىعمك التفىىىتهيم التت ئىىة والفىىىتجةة، واالفعقىىتر إلىىى  التهىىتراب والتلىىى اب المزيىىة يجىىى اء هىىىذه 

 . اللصو 

خمصك يت الدراستب الىت قة أن يوعوت االهاته نصو  كم النفس  د صني  تهعتت   لي  يت  

الةدخد يت الدراستب العي هنتولت هذا التوعوت، نن ا نهتيىة  كىم الىنفس، ولىدوره اللتصويت، فهنتك 

فىىي صيىىتة اينىىىتن، والاتت ىىة  كىى  صىىد سىىواء، ولىىدور االهاتهىىتب فىىي هصدخىىد الىىىكوك اينىىىتني، إذ 

هنتولىىت  ةىىج هىىذه الدراسىىتب اللنيىىة الةتيكيىىة لمهاىىته نصىىو  كىىم الىىنفس،  دراسىىة  ىىتظم والتةتىى   

، (2332)، ونوت االهاته نصو  كم النفس،  دراسة  تظم والتةتى   (2331)ييد ، والتصت(2332)

، و م ة االهاته نصو  كم النفس  ةدد يىت التعييى اب (Yeap Kah, 2008)، و(2331)والتصتييد 

 ;Ponterotto; Rao; Zweig)، و(2333)، وهوفيىىىق (0882)يوىىىل الاىىىنس  دراسىىىة العىىىل 

Rieger; Schaefer; Michelakou; Armenia; Goldstein, 2001)   و ىتظم والتةتى ،

، و ىىتظم (0882)، ودراسىىة يقىى ر فىىي  كىىم الىىنفس،  دراسىىة العىىل (2331)، والتصتييىىد (2332)

، وهنتولت دراستب أفى د االهاىته نصىو  ى ق اللصى  فىي  كىم الىنفس،  دراسىة (2332)والتةت   

(Kate & Lynne, 2014). 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
 كىىم الىىنفس، ولىىدوره فىىي صيىىتة اينىىىتن، والاتت ىىة  كىى  صىىد سىىواء، ولىىدور ننىى ا نهتيىىة 

االهاتهىىتب فىىي هصدخىىد الىىىكوك اينىىىتني، إعىىتفة لتىىت خةتنيىىه  كىىم الىىنفس، فةكىىم الىىنفس  ىىواا هترختىىه 

أ ىو صطىب )الةكتي، خةتني يت ختشت أن نىتيه يفشكة النورة الت هىتة له في أذهىتن جتهى ة النىتس 

فهنتك أنتس  وي ون يت زالوا خةعقدون أن  كىم الىنفس خ  ىو  كى  الىىكوك . (0898والشتيل وفوا ، 

التضط ب لألف اد فقه، و ك   م  االعط ا تب النفىية واالنفةتلية  تسعتدا  أستليب يتعكفة يىت 

 (. 0881التض  وصىت، )الةم  النفىي 

 كى   إل  أن التاعتع خننى  إلى  التعتنى  النفىىي (Camac, 1999)و د هوحل  تيتك 

أنه بىت  خقعنى  دوره  كى  هقىدخم االسعفىتراب التلنيىة  كى  انصشىت  الفتنىية، وال خةعتىد  كى  

ويت ثم فىإن هنىتك صتجىة يكصىة إلى  الشفىع . انستليب الةكتية،  تلتمصنة واالفعلتراب، والتقتخيس

 ىىت اهاتهىىتب  كلىىىة  كيىىة الصنىىت الاتيةيىىىة نصىىو  كىىىم الىىنفس، ننىى ا نهتيىىىة  كىىم الىىىنفس، ودور 

الهاتهتب ايخات ية نصوه في اي لتا  كيىه ودراسىعه،  هىدت ايفىتدة ينىه فىي العيييى  ايخاىت ي لصيىته ا

 .الف د والاتت ة

 : و د جتءب هذه الدراسة لإلجت ة  ت انسئكة العتلية

  يىىت اهاتهىىتب  كلىىة  كيىىة الصنىىت الاتيةيىىة العت ةىىة لاتيةىىة اللكقىىتء العطليقيىىة نصىىو  كىىم

 النفسب

 تب  كلىىة  كيىىة الصنىىت الاتيةيىىة العت ةىىة لاتيةىىة اللكقىىتء العطليقيىىة هىىل هتعكىىع اهاتهىى

  تفعمت جنس الطتلب، ودراسة يق ر في  كم النفسب

 :أهمية الدراسة
 & Book)خةد  كم النفس يندرا  تيت لكتة فة التهنية، والذ  خىت د في هقد  سي  الةتل 

Freeman, 1985) .و  كم النفس، نن إهتتا هذا الاتنب وال  د يت االهعتت   تة فة االهاتهتب نص



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 

521 

 د خةيق التعتننيت في التاتالب التتعكفىة،  تلةىتيكيت فىي ياىتا االجعتىتت، وايربىتد، وايدارة، 

ويتت ال بك فيه فإن لمهاتهىتب دورا  ىترزا . الننت ة، واي م ، يت إص از العقد  في هتننتههم

الىكوك وخوجهه وجهة يةينة، فتالهاته ايخات ي نصو في هصدخد الىكوك، إذ أن لهت فةم دافةيت خىعوي  

فةك  سليل التوىتا، فىإن العصنىيل التىنتفج ختشىت أن خةىود جىوء . بيء يت خنتي ال غلة في هةكته

 (. 0880العل، )ينه إل  االهاته الىكلي نصو ذلك التوعوت، ويت خ افقه يت فيلة أيل 

تب هداوال  يت اللتصويت، إال أن هنىتك و ك  ال غم يت أن االهاتهتب هةد يت أ و  التوعو 

 تىىت هشتىىت أهتيعهىىت فىىي هنتولهىىت . نقنىت فىىي الدراسىىتب العىىي  صوىىت يوعىىوت االهاىىته نصىىو  كىىم الىىنفس

 تىىت أنهىىت ههىىعم  دراسىىة يىىىعود  –فىىي صىىدود  كىىم اللتصىى   –يوعىو ت خةىىد نىىتدرا فىىي الليئىىة الة  يىىة 

ي يىىىعقلل الطكلىىة وهىىي الت صكىىة اهاتهىىتب الطكلىىة نصىىو  كىىم الىىنفس فىىي ي صكىىة يهتىىة وصتسىىتة فىى

ويت ثم فإن هنتك صتجة يكصة إل  الشفع  ت اهاتهتب  كلة  كيىة الصنىت الاتيةيىة نصىو . الاتيةية

 . كم النفس

 :أهداف الدراسة
 :سةت الدراسة إل  هصقيق الهدفيت ا هييت

   كىم ية فة اهاتهتب  كلة  كية الصنىت الاتيةيىة العت ةىة لاتيةىة اللكقىتء العطليقيىة نصىو

 .النفس

  ية فة الف وق في اهاتهتب  كلة  كية الصنت الاتيةية العت ةة لاتيةة اللكقىتء العطليقيىة

 .نصو  كم النفس، هلةت لتعيي   جنس الطتلب، ودراسة يق ر في  كم النفس

 :مصطلحات الدراسة
 : االتجاه نحو علم النفس

قيىتس االهاىته نصىو  كىم خعصدد في هىذه الدراسىة  تلدرجىة العىي خصنىل  كيهىت الطتلىب  كى  ي

 .النفس الذ  أ د فنينت لهذا الي ض والتىعتد  لهذا الي ض والذ  خعتعع  تلندق والولتب

 : حدود الدراسة
 :هعصدد الدراسة  ت هي

ا عن ب الدراسة  ك   ينة يت  كلة  كية الصنت الاتيةية العت ةة لاتيةة اللكقىتء  :الحدود المكانية

 .العطليقية في انردن

ا عن ب الدراسة  كى  الطكلىة التىىاكيت فىما الفنىل الوىتني يىت الةىت  الاىتيةي  :ود الزمانيةالحد

2302 /2302 . 

: ا عنىى ب الدراسىىة  كىى   ينىىة يىىت  كلىىة اللشىىتلورخوس فىىي العتننىىتب العتليىىة :الحدددود البشددرية

شيتيتجيىة، هندسة االهنتالب والل يايىتب، هندسىة العشييىع والعل خىد والعدفئىة، هندسىة النىنت تب ال)

هندسة اينعت  وا الب، هندسة التيته والليئة، ننىم التةكويىتب ايدارخىة، التصتسىلة،  كىم الصتسىوب، 

 (.والع  ية التهنية

 :منهج الدراسة وإجراءاتها
اسىىىعتديت هىىىذه الدراسىىىة التىىىنه  الوحىىىفي العصكيكىىىي، وأسىىىكوب الدراسىىىتب التيدانيىىىة، و ىىىد 

ا هطليىق االسىعلتنة العىي حىتتت نغى اض هىذه الدراسىة، ا عتدب الليتنتب العي هىم جتةهىت يىت فىم

 .ويت ثم أج   العصكيل ايصنتجي التنتسب

 :مجتمع الدراسة وعينتها
هندسىىة االهنىىتالب )هشىىون ياعتىىع الدراسىىة يىىت جتيىىع  كلىىة اللشىىتلورخوس فىىي هتننىىتب 

سىىىة اينعىىىت  والل يايىىىتب، هندسىىىة العشييىىىع والعل خىىىد والعدفئىىىة، هندسىىىة النىىىنت تب الشيتيتجيىىىة، هند

وا الب، هندسىىة التيىىىته والليئىىىة، ننىىىم التةكويىىىتب ايدارخىىىة، التصتسىىىلة،  كىىىم الصتسىىىوب، والع  يىىىة 

.  2302/ 2302في  كية الصنت الاتيةيىة، التىىاكيت لكفنىل انوا يىت الةىت  الدراسىي (. التهنية

عيىىتر وهىىم اف –صىىىب إصنىىتجيتب  ىىىم القلىىوا والعىىىايل  – تلىىب و تللىىة ( 0233)و كىىع  ىىددهم 
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 تللىىة،  تلط خقىىة الةفىىواجية الةنقودخىىة، صيىى  ( 013) تللىىت و( 023) تللىىت و تللىىة، يىىنهم ( 023)

أولى ، ) تنت الفةلة هي وصدة االفعيتر، ورو ي أن هشون يفعتكة  ك  جتيع التىىعوختب الدراسىية 

يت هوزخىع خلى( 0)وجىدوا (. وثتنية، وثتلوة، ورا ةة، وفتيىة فيتت خعةكق  طكلة العتننتب الهندسية

 .أف اد الةينة صىب يعيي اههت

 هوزخع أف اد  ينة الدراسة صىب يعيي اههت(: 0)جدوا 

 النىلة التئوخة الشكي إنت  ذ ور التعيي 

 الذخت درسوا يق ر 

 في  كم النفس
92 12 001 20% 

 الذخت لم خدرسوا 

 أ  يق ر في  كم النفس
92 89 090 21% 

 %033 023 013 023 الشكي

  %033 %2060 %2968 التئوخةالنىلة 

 : أداة الدراسة وخصائصها السيكومترية
 ت  اللتص   ت اجةة اندب الىت ق لم ىمت  كى  اندواب ذاب الةم ىة  قيىتس االهاىته نصىو 

، 0880، العىىل، 0898أ وصطىىب وآفىى ون، ) كىىم الىىنفس، والعىىي هىىم اسىىعتدايهت يىىت  لىىل اللىىتصويت، 

 هىدت ايفىتدة ينهىت ( 2331والتصتييىد،  2332م والتةتى  ، ،  ىتظ2333، هوفيىق، 0881 تتا، 

 .في  نتء يقيتس االهاته نصو  كم النفس السعتدايه في الدراسة الصتلية

فقى ة سىتللة، يوز ىة ( 08)فق ة يوجلىة، و( 00)فق ة، ينهت ( 23)و د  ت  اللتص   نيتغة 

التة فىي، والوجىداني، : الومثىة  ك  فتىة أ ةىتد، هقىيس االهاىته نصىو  كىم الىنفس،  تشونىتب االهاىته

 .والىكو ي، و تت خعنتسب والليئة انردنية

وهصقق اللتص  يت الندق النىته   لكتقيىتس وذلىك  ة عىه  كى  سىعة يىت التصشتىيت يىت 

ذو  التل ة واالفعنتص في  كم النفس، والقيتس والعقىوخم، ي ىداء آراجهىم وا ع اصىتههم  تنىوص 

ت هت  تللةد والتقيتس  شل، و تنىت يمصنىتههم صىوا النىيتغة وعو  وحيتغة الفق اب ويدد ارهل

الكيوخىىة لىىلةج الفقىى اب، وهىىم انفىىذ  هىىت جتيةىىت،  تىىت فىىي ذلىىك إليىىتء فقىى هيت يىىت التقيىىتس، لينىىل  

النفس، واالهاته نصو   ةكم االسعتعتت: فق ة، يوز ة  ك  فتىة أ ةتد، هي( 29)التقيتس خعشون يت 

 الىنفس، واالهاىته نصىو اللصى   ةكىم هعةكىق يهنة واالهاته نصو افعيتر واسعتدايتهه، النفس  كم أهتية

 .النفس، واالهاته نصو  كتتء النفس  كم في

و ي ض العصكيل الةتيكي  ت  اللتص   صذت ان ةتد التتىىة، وإ ىتدة ه هيىب الفقى اب  فىشل 

 كيىة الصنىت  تللىت و تللىة يىت  كلىة ( 212) فواجي، وهم هوزخع االسىعلتنة  كى   ينىة يشونىة يىت 

الاتيةية ويت فىتر   ينىة الدراسىة، وهىم هف خىع الليتنىتب وإدفتلهىت إلى  الصتسىوب لعصكيىل التشونىتب 

 . (Principal-C omponents Analysis)انستسية 

فقى ة ( 09)فقى ة يوجلىة، و( 21)فق ة، ينهت ( 20)و د أظه ب نعتج  العصكيل الةتيكي هفلع 

فقى ة، وهىي الفقى اب ( 02)الىنفس، وهقيىىه   ةكىم االسىعتعتت: ستللة، يوز ىة  كى  أر ةىة أ ةىتد، هىي

  كىم ، أهتية(22، 08، 09، 02، 03، 21، 22، 20، 08، 02، 02، 03، 2، 2)ذواب انر ت  

، 02، 00، 8، 9، 2، 0)فقىى ة، وهىىي الفقىى اب ذواب انر ىىت  ( 02)واسىىعتدايتهه، وهقيىىىه  الىىنفس

( 2)الىىنفس، وهقيىىىه   ةكىىم هعةكىىق يهنىىة يىىتر، افع(20، 01، 02، 00، 28، 29، 22، 23، 01

( 8)الىنفس، وهقيىىه   كىم فىي ، اللص (23، 02، 22، 09، 9)وهي الفق اب ذواب انر ت   فق اب،

يىع غيىتب اللةىد (. 20، 09، 29،00، 20، 09، 00، 1، 0)فق اب، وهىي الفقى اب ذواب انر ىت  

رههت النهتجيىة، صيى  هىم  لىوا الفقى ة العىي التتيس التعةكق  تالهاته نصو  كتتء النفس يت انداة  نىو

 . خليت هفلع  ل فق ة يت فق اب التقيتس( 2) صد أدن ، والادوا ر م ( 3623) كع يةتيل هفلةهت 
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 درجة هفلع الفق اب  تت أظه هت العصكيل الةتيكي(: 2)جدوا 
 اللةد انوا اللةد الوتني اللةد الوتل  اللةد ال ا ع الفق اب
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02 

20 

9 

0 

02 

02 

00 

9 

02 

09 

02 

22 

28 

 التاتوت

36222 

36203 

36201  

36200 

36930 

36119  

36122 

36100 

36922 

36920 

36221 

36202 

36208 

02 02 2 8 

و يى ض ية فىىة يىىدد وعىىو  الفقىى اب واللىداجل وصىىىتب الو ىىت الىىمز  لإلجت ىىة ولصىىىتب 

د يىت أ ةتدهىت و ىيت  ىل  ةىد وان ةىتد يةتيل ارهلت   ي سون  ىيت الدرجىة الشكيىة  كى  انداة و ىل  ةى

 تللىت و تللىة يىت ياعتىع الدراسىة وفىتر   ينىة ( 09)انف د،  ت  اللتصى   عطليىق التقيىتس  كى  

د ىتجق، وهلىيت أخضىت ( 03)و د هليت أن الفق اب  تنت واعصة و تن الو ت المز  لكعطليق . الدراسة

 .خليت ذلك( 0)والادوا . انف د ارهلت  ان ةتد  تنداة واسعقما  ل  ةد  ت ان ةتد

  يم يةتيمب ارهلت   ي سون  تقيتس االهاته نصو  كم النفس(: 0)جدوا 

 اللةد
 االسعتعتت

 النفس  ةكم

 النفس  كم أهتية

 واسعتدايتهه

  يهنة افعيتر

 النفس  ةكم هعةكق

  في اللص 

 النفس  كم
 الشكي

  ةكم االسعتعتت

 النفس
0 36931** 36923** 36990** 36982** 

 النفس  كم أهتية

 واسعتدايتهه
 0 36908** 36280** 36902** 

  يهنة افعيتر

 النفس  ةكم هعةكق
  0 36929** 36129** 

  في اللص 

 النفس  كم
   0 36189** 

 0     الشكي

 (α = 0.05)دالة إصنتجيت  ند يىعود ** 
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فقىد هصقىق اللتصى  يىت االهىىتق الىدافكي يىت فىما هطليىق التقيىتس  كى  : أيت ثلتب التقيتس

 تللت و تللة يت ياعتع الدراسىة وفىتر   ينىة الدراسىة، و ىد ه اوصىت  ىيم يةىتيمب الولىتب ( 09)

والعي هفي  إلى  ( 3619 – 3699)  الط خقة الننفية  يت( 3693 – 3612)صىب   ونلتخ ألفت  يت 

 . خوع  هكك القيم( 2)والادوا . عي  اسعتدا  هذه الدراسةيىعود يقلوا يت الولتب خ

 

  يم ثلتب االهىتق الدافكي يت فما يةتدلة   ونلتخ ألفت، (: 2)جدوا 

 والط خقة الننفية ن ةتد يقيتس االهاته نصو  كم النفس

 اللةد
ثلتب االهىتق الدافكي 

 (  ونلتخ ألفت)

 ثلتب االهىتق الدافكي 

 (الط خقة الننفية)

 3619 3693 النفس  ةكم االسعتعتت

 3612 3619 واسعتدايتهه النفس  كم أهتية

 3699 3612 النفس  ةكم هعةكق يهنة افعيتر

 3612 3612 النفس  كم في اللص 

 : تصحيح المقياس

هم اسعتدا  يقيتس ليش ب التتتسي، التشون يت اسعات تب هع او  يىت  ىيت أوافىق  فىدة إلى  

تت خعةكق  تلفق اب التوجلة فقد أ طي فتىس درجىتب لعقىدخ  أوافىق  فىدة، وأر ىع ال أوافق  فدة، وفي

درجتب لعقدخ  أوافق، وثم  درجتب لعقدخ  غي  يع  د، ودرجعىتن لعقىدخ  ال أوافىق، ودرجىة واصىدة 

لعقدخ  ال أوافق  فدة، أيت  تنوص الفق اب الىىتللة فقىد  ىتن العنىصي   ط خقىة  شىىية، إذ أ طىي 

دخ  ال أوافىق  فىدة، وأر ىع درجىتب لعقىدخ  ال أوافىق، وثىم  درجىتب لعقىدخ  غيى  فتس درجتب لعق

  .يع  د، ودرجعتن لعقدخ  أوافق، ودرجة واصدة لعقدخ  أوافق  فدة

 : إجراءات الدراسة

 :هتت الدراسة وفق التطواب العتلية

 ت  لل اللتص هم العصقق يت دالالب حدق انداة وثلتههت،  عوزخةهت  ك   ينة الندق والولتب ي. 

  ىىت  اللتصىى   عوزخىىع انداة  كىى  الطكلىىة التىىىاكيت فىىي ي صكىىة اللشىىتلورخوس فىىي  كيىىة الصنىىت 

و كع يعوسىه الفعى ة الوينيىة العىي اسىعي  هت الطكلىة فىي . الاتيةية العت ةة لاتيةة اللكقتء العطليقية

 .د تجق هق خلت( 03)هةلئة االسعلتنة 

 ب واسىعتد    نىتي  الى ز  ايصنىتجية هم إدفىتا الليتنىتب إلى  ذا ى ة الصتسىوSPSS  فىي هصكيىل

 .الليتنتب لإلجت ة  ت أسئكة الدراسة
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 :نتائج الدراسة

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

 البلقاء التطبيقية نحو علم النفس؟ 

ب الصىىت ية واالنص افىتب التةيترخىة، لىدرجتب لإلجت ة  ت هذا الى اا، هم صىتب التعوسطت

خليت نعتج  افعلىتر ( 2)جتيع أف اد الةينة  ك  يقيتس اهاتهتب الطكلة نصو  كم النفس، والادوا ر م 

 .لةينة واصدة لدرجة االهاته الشكية ولكدرجتب الف  ية انر ع( ب)

 الهاته نصو  كم النفسلةينة واصدة لكتقيتس الشكي وأ ةتد ا( ب)نعتج  افعلتر (: 2)جدوا 

 ان ةتد
 دد 

 الفق اب

 التعوسه 

 الف عي

يعوسه 

 الةينة

االنص ات 

 التةيتر 

 يتة ب 

 التصىو ة

يىعود 

 الداللة

 36330 026220 03630 23 22 02 النفس  ةكم االسعتعتت

 36330 026192 03682 29 22 02 واسعتدايتهه النفس  كم أهتية

 36330 036120 9602 01 02 2 النفس  ةكم هعةكق يهنة افعيتر

 36330 006920 8691 03 21 8 النفس  كم في اللص 

 36330 026231 08600 022 028 20 االهاته الشكي نصو  كم النفس

 (α = 0.05)دالة إصنتجيت  ند يىعود 

أن التعوسىه الصىىت ي السىىعات تب جتيىع أفى اد الةينىة  كى  التقيىىتس ( 2)خعلىيت يىت الاىدوا 

، ولعصدخىد نىوت (08600)، واالنص ات التةيتر  (022)تب الطكلة نصو  كم النفس  كع الشكي الهاته

، و تسىىعتدا  افعلىىتر (028)االهاتهىىتب هتىىت يقترنىىة يعوسىىه الةينىىة يىىع التعوسىىه الف عىىي اللىىتلع 

(T.Test)  وهىىي دالىة إصنىىتجيت  نىىد يىىىعود (026231)التصىىىو ة ( ب)لةينىة واصىىدة  كيىىت  يتىة ،

هذا خةني أن اهاتهتب الطكلة في  كية الصنت الاتيةية نصو  كم النفس  فشل  ت  ، و(3632)الداللة 

 . تنت إخات ية، وذلك نن يعوسه الةينة أ ك  يت التعوسه الف عي،  داللة إصنتجية

أن التعوسىىه الصىىىت ي السىىعات تب جتيىىع أفىى اد الةينىىة  كىى  اللةىىد ( 2)وخعلىىيت يىىت الاىىدوا 

ولعصدخىد (. 03630)، واالنص ات التةيتر  (23)النفس   ةكم سعتعتتانوا الهاتهتب الطكلة نصو اال

، و تسىعتدا  افعلىتر (22)نوت االهاتهتب هتىت يقترنىة يعوسىه الةينىة يىع التعوسىه الف عىي اللىتلع 

(T.Test)  وهىىي دالىة إصنىىتجيت  نىىد يىىىعود (036220)التصىىىو ة ( ب)لةينىة واصىىدة  كيىىت  يتىة ،

اهاتهتب الطكلة في  كية الصنت الاتيةية نصو االسعتعتت  ةكم النفس ، وهذا خةني أن (3632)الداللة 

 . تنت إخات ية، وذلك نن يعوسه الةينة أ ك  يت التعوسه الف عي،  داللة إصنتجية

أن التعوسه الصىت ي السعات تب جتيع أف اد الةينة  ك  اللةد ( 2)وخعليت أخضت يت الادوا 

(. 03682)، واالنص ات التةيتر  (29)النفس واسعتدايتهه  كمالوتني الهاتهتب الطكلة نصو أهتية  

، و تسىعتدا  (22)ولعصدخد نوت االهاتهتب هتت يقترنة يعوسه الةينىة يىع التعوسىه الف عىي اللىتلع 

، وهىىي دالىىة إصنىىتجيت  نىىد (026192)التصىىىو ة ( ب)لةينىىة واصىىدة  كيىىت  يتىىة  (T.Test)افعلىىتر 

أن اهاتهتب الطكلة في  كيىة الصنىت الاتيةيىة نصىو أهتيىة  كىم ، وهذا خةني (3632)يىعود الداللة 

الىىنفس واسىىعتدايتهه  تنىىت إخات يىىة، وذلىىك نن يعوسىىه الةينىىة أ كىى  يىىت التعوسىىه الف عىىي،  داللىىة 

 .إصنتجية

أن التعوسىه الصىىت ي السىعات تب جتيىع أفى اد الةينىة  كى  اللةىد ( 2) تت خعليت يت الادوا 

(. 9602)، واالنصى ات التةيىتر  (01)الىنفس  افعيتر يهنه هعةكق  ةكىم الوتل  الهاتهتب الطكلة نصو
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، و تسىعتدا  (02)ولعصدخد نوت االهاتهتب هتت يقترنة يعوسه الةينىة يىع التعوسىه الف عىي اللىتلع 

، وهىىي دالىىة إصنىىتجيت  نىىد (036120)التصىىىو ة ( ب)لةينىىة واصىىدة  كيىىت  يتىىة  (T.Test)افعلىىتر 

ذا خةني أن اهاتهتب الطكلة في  كية الصنت الاتيةية نصو افعيىتر يهنىة ، وه(3632)يىعود الداللة 

هعةكىىق  ةكىىم الىىنفس  تنىىت إخات يىىة، وذلىىك نن يعوسىىه الةينىىة أ كىى  يىىت التعوسىىه الف عىىي،  داللىىة 

 .إصنتجية

أن التعوسىه الصىىت ي السىعات تب جتيىع أفى اد الةينىة  كى  ( 2) تت خعليت أخضت يت الادوا 

(. 8691)، واالنصى ات التةيىتر  (03)الىنفس  هىتب الطكلىة نصىو اللصى  فىي  كىماللةىد ال ا ىع الهات

، و تسىعتدا  (21)ولعصدخد نوت االهاتهتب هتت يقترنة يعوسه الةينىة يىع التعوسىه الف عىي اللىتلع 

، وهىىي دالىىة إصنىىتجيت  نىىد (006920)التصىىىو ة ( ب)لةينىىة واصىىدة  كيىىت  يتىىة  (T.Test)افعلىىتر 

، وهذا خةني أن اهاتهتب الطكلة في  كيىة الصنىت الاتيةيىة نصىو اللصى  فىي (3632)يىعود الداللة 

 . كم النفس  تنت إخات ية، وذلك نن يعوسه الةينة أ ك  يت التعوسه الف عي،  داللة إصنتجية

هد  تختلددت اتجاهددات طلبددة كليدة الحصددن الجامعيددة التابعددة  :النتدائج المتعلقددة بالسددؤال ال دداني

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

لكعة ت  ك  أث  يعيي  الانس في اهاتهتب  كلة  كية الصنت الاتيةية نصو  كم النفس، هم 

صىتب التعوسطتب الصىت ية واالنص افتب التةيترخة الهاتهىتب  كلىة  كيىة الصنىت الاتيةيىة العت ةىة 

لةينعىىيت يىىىعقكعيت لفصىى  ( ب)ة نصىىو  كىىم الىىنفس،  تىىت هىىم اسىىعتدا  افعلىىتر لاتيةىىة اللكقىىتء العطليقيىى

 .خليت ذلك( 9)الف وق هلةت لتعيي  الانس، والادوا 

 لكةينتب ( ب)التعوسطتب الصىت ية واالنص افتب التةيترخة وافعلتر ( 9)جدوا 

 التىعقكة لكف وق في اهاتهتب الطكلة نصو  كم النفس هلةت لتعيي  الانس

 التعوسه الصىت ي الةدد الانس
االنص ات 

 التةيتر 
 التصىو ة( ب) يتة 

 يىعود 

 الداللة

 01690 0629 023 ذ ور
06913 36310 

 09689 0690 013 إنت 

 (α = 0.05)دالة إصنتجيت  ند يىعود 

 = α)  ىد  وجىود فى وق ذاب داللىة إصنىتجية  نىد يىىعود الداللىة( 9)خعلىيت يىت جىدوا 

 .لة  كية الصنت الاتيةية نصو  كم النفس هةود نث  يعيي  الانسفي اهاتهتب  ك (0.05

ولكعةىى ت  كىى  أثىى  يعييىى  دراسىىة يقىى ر فىىي  كىىم الىىنفس فىىي اهاتهىىتب  كلىىة  كيىىة الصنىىت 

الاتيةية نصو  كم النفس، هىم صىىتب التعوسىطتب الصىىت ية واالنص افىتب التةيترخىة الهاتهىتب  كلىة 

( ب)للكقتء العطليقية نصو  كم الىنفس،  تىت هىم اسىعتدا  افعلىتر  كية الصنت الاتيةية العت ةة لاتيةة ا

 .خليت ذلك( 1)لةينعيت يىعقكعيت لفص  الف وق هلةت لتعيي  دراسة يق ر في  كم النفس، والادوا 

لكةينتب التىعقكة لكف وق في ( ب)التعوسطتب الصىت ية واالنص افتب التةيترخة وافعلتر (: 1)جدوا 

 كم النفس هلةت لتعيي  دراسة يق ر في  كم النفساهاتهتب الطكلة نصو  

 الةدد دراسة يق ر في  كم النفس
التعوسه 

 الصىت ي

االنص ات 

 التةيتر 

( ب) يتة 

 التصىو ة

يىعود 

 الداللة

 36330 26213 00620 0613 001 الذخت درسوا يق را في  كم النفس
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 00680 0629 090 الذخت لم خدرسوا أ  يق ر في  كم النفس

 (α = 0.05)دالة إصنتجيت  ند يىعود 

 (α = 0.05)   وجود ف وق ذاب داللة إصنتجية  ند يىىعود الداللىة( 1)خعليت يت الادوا 

في اهاتهتب  كلة  كية الصنت الاتيةية نصىو  كىم الىنفس هةىود نثى  يعييى  دراسىة يقى ر فىي  كىم 

 .النفس، لنتل  الطكلة الذخت درسوا يق را في  كم النفس

 :النتائجمناقشة 

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

هلىيت أن اهاتهىتب  كلىة  كيىة الصنىت الاتيةيىة العت ةىة لاتيةىة اللكقىتء العطليقيىة فىي انردن 

نصو  كم النفس  تنت إخات ية، سواء  ىتن ذلىك  كى  يىىعود التقيىتس الشكىي لمهاىته أو  كى  ان ةىتد 

الىنفس  الىنفس، االهاتهىتب نصىو أهتيىة  كىم  ةكىم صىو االسىعتعتتاالهاتهتب ن)الف  ية انر ع لكتقيتس 

 الىىنفس، االهاتهىتب نصىىو اللصىى  فىي  كىىم واسىعتدايتهه، االهاتهىىتب نصىىو افعيىتر يهنىىه هعةكىىق  ةكىم

 (. النفس

العىي أبىترب إلى  أن االهاىته  (Yeap Kah, 2008)وهتعكع هذه النعياىة يىع نعياىة دراسىة

 Kate) تت هتعكع هذه النعياة أخضت يع نعياة دراسة . يصتخدا نصو  كم النفس والنصة النفىية  تن

& Lynne, 2014)  ،العي أبترب إل  أن اهاتهتب الةينة نصو   ق اللص  التعلتخنة في  كىم الىنفس

هتيوب  تلعفشيك، وايعمك التفتهيم التت ئىة والفىتجةة، واالفعقىتر إلى  التهىتراب والتلى اب المزيىة 

 . يج اء هذه اللصو 

  نىه يىت زاا ( 0898)تشت هفىي  هذه النعياة في عوء يت أبتر إليه أ و صطىب وآفى ون وخ

اال عقتد ستجدا   ن  كتتء النفس أبتتص خنةب العةتيل يةهم   ف اد، إعتفة لتت خةتنيه  كم النفس، 

فةكم النفس  واا هترخته الةكتي، خةتني يت ختشت أن نىتيه يفشكة النىورة الت هىىتة لىه فىي أذهىتن 

 .ته ة النتسج

العىي أبىترب إلى  ( 2332)وهعفق نعياة الدراسة الصتلية يع نعياة دراسىة  ىتظم والتةتى   

 تىت هعفىق نعياىة الدراسىة يىع نعياىة دراسىة . أن  ليةة اهاتهتب الطكلة نصو  كم النفس  تنت إخات ية

 .العي أبترب إل  أن اهاتهتب الطكلة نصو  كم النفس  تنت إخات ية( 2331)التصتييد 

وختشىت هفىىي  هىذه النعياىة فىي عىوء أن االهاىته نصىو  كىم الىنفس خى هله  ةىدد يىت الةوايىل 

التترجية، فتالهاتهتب هةد صنىيكة يىت ا عىىله الطتلىب يىت التلى اب وا راء والتةعقىداب يىت فىما 

م هفت كىىه يىىع  يئعىىه التتدخىىة واالجعتت يىىة، فتالهاتهىىتب أنتىىت  سىىكو ية ختشىىت ا عىىىت هت وهةىىدخكهت  ىىتلعةك

والعةكيم، وهعشون وهنتو وهعطور لدد التىعةكم يىت فىما هفت كىه يىع الليئىة، و ىد  تنىت  تلنىىلة لكةينىة 

 وايىىل يواهيىىة، فشىىل يىىت خشعىىىله الطتلىىب يىىت يةىىترت ويهىىتراب و ىىيم وا عقىىتداب أثنىىتء دراسىىعه 

 .فسالاتيةية، خىهم في هةكم االهاته نصو يوعو تب يعةددة، ينهت اهاتهتب الطكلة نصو  كم الن

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال اني

 α)يت النعتج   د  وجود ف وق ذاب داللة إصنتجية  ند يىعود الداللة ايصنتجية  خمصك

 . هةود نث  يعيي  الانس في اهاتهتب  كلة  كية الصنت الاتيةية نصو  كم النفس (0.05 =

 ;Ponterotto)، و(2333)فيىق ، هو(0882)وهتعكع هذه النعياىة يىع نعياىة دراسىة العىل 

Rao; Zweig; Rieger; Schaefer; Michelakou; Armenia; Goldstein, 2001) ،
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، إذ أبترب هىذه الدراسىتب جتيةهىت إلى  وجىود أثى  لكاىنس فىي اهاتهىتب الطكلىة (2331)والتصتييد 

 . نصو  كم النفس لنتل  اينت 

الىىكوك اينىىتني، وخهىعم  عشيىع  وختشت هفىي  هذه النعياة في عىوء أن  كىم الىنفس خىدرس

الف د يع نفىه أوال ويت ثم هشيفه يع ياعتةىه، وصيى  أن اينىت  أ وى   ىدرة يىت الىذ ور فىي هشىوخت 

الةم تب االجعتت ية،  تت أنهت أ و   ت فة يىت الىذ ور  صشىم العشىوخت الفىىيولوجي والىىيشولوجي، 

 . ا ت لكتهت اينىتنية التعةكقة  ةكم النفسلذلك  كه فإن اينت  أ و  ييم وانىاتيت وهقلم واناذ

العي أبترب إلى   ىد  وجىود  (2332) تظم والتةت   وهعفق هذه النعياة يع نعياة دراسة 

 . أث  لتعيي اب الانس في اهاتهتب  كلة  كية الصنت الاتيةية نصو  كم النفس

لطتلىىب يىىت وختشىىت هفىىىي  هىىذه النعياىىة فىىي عىىوء أن االهاتهىىتب هةىىد صنىىيكة يىىت ا عىىىله ا

التلىى اب والتةعقىىداب يىىت فىىما هفت كىىه يىىع  يئعىىه التتدخىىة واالجعتت يىىة، فتالهاتهىىتب أنتىىت  سىىكو ية 

ختشت ا عىت هت، فهي هعشون وهنتو وهعطور لدد التعةكم يت فىما هفت كىه يىع الليئىة، فشىل يىت خشعىىله 

هةكىم االهاىته نصىو  الطتلب يت يةترت ويهتراب و ىيم وا عقىتداب أثنىتء دراسىعه الاتيةيىة، خىىهم فىي

يوعىىو تب يعةىىددة، ينهىىت اهاتهىىتب الطكلىىة نصىىو  كىىم الىىنفس، وصيىى  أن إيشتنيىىة هةكىىم االهاىىته نصىىو 

يوعو تب يعةددة، وينةت االهاته نصو  كم النفس، يعتصت لشم الانىيت ذ ورا وإنتثىت، وذلىك لكعفىت ه 

 . ورا وإنتثتالوقتفي واالجعتت ي والعةكيتي لدد  كلة الاتيةة يت  م الانىيت، ذ

 = α)وخمصك يت النعتج  وجود ف وق ذاب داللة إصنتجية  ند يىعود الداللىة ايصنىتجية 

هةود نث  يعيي  دراسة يق ر في  كم النفس في اهاتهتب  كلة  كية الصنت الاتيةيىة نصىو  (0.05

 .  كم النفس

إذ أبىترب . (2332) ىتظم والتةتى   ، (0882)وهعفق هذه النعياة يع نعياىة دراسىة العىل 

دراسىة يقى ر فىي  كىم الىنفس فىي اهاتهىتب الطكلىة نصىو  كىم  هتهتن الدراسعتن إل  وجود أثى  لتعييى 

ايىعمك العىي أبىترب إلى   (Yeap Kah, 2008)وهعفق نعتج  هذه الدراسة أخضت يىع دراسىة . النفس

  التشىون  كلة هتن   كم النفس لتفتهيم  كم الىنفس والنىصة النفىىية  فىشل جيىد، وهىذا خفىي  إلى

 . التة في لمهاته نصو  كم النفس

وختشىىت هفىىىي  هىىذه النعياىىة ينطقيىىت، فهىىي هنىىىام يىىع اندب الع  ىىو  والنفىىىي لتوعىىوت 

االهاتهتب، فدراسة الطتلب لتق راب في  كم النفس، وا م ه  ك  الشعىب والت اجىع ذاب الةم ىة، 

ويةىترت نفىىية، وهىذا يىت خىىت   يت ب نه أن خوخد يىت التتىوون التة فىي لىدد الطتلىب  تةكويىتب

 .  تلتشون انوا لمهاته وهو التشون التة في

 :توصيات الدراسة

 :في عوء يت هوحكت إليه الدراسة يت نعتج  ختشت العوحية  تت خكي

  إجى اء دراسىتب الصقىىة صىوا االهاىىته نصىو  كىم الىىنفس و م عىه  ىىلةج التعييى اب يوىىل

 .والنصة النفىية، والوقة  تلنفس العصنيل ان تدختي، والعشيع االجعتت ي،

  إج اء دراستب الصقة صوا فت كية   نتي  هدرخلي  تجم  ك  هنتيىة االهاتهىتب نصىو  كىم

الىىنفس وفىىي هنتيىىة  ةىىج القىىيم اينىىىتنية،  تلعةىىتون، والىىنه  الىىدختق ا ي، والتىىى ولية 

 االجعتت ية 

  االهاتهىتب نصىو إج اء دراستب الصقىة صىوا فت كيىة  ةىج أسىتليب العىدرخس فىي هنتيىة

 . كم النفس
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 مقياس االتجاه نحو علم النفس (1)ملحق 

 

 ال  م
 الفق ة

 أوافق

  فدة
 أوافق

غي  

 يع  د

ال 

 أوافق

ال أوافق 

  فدة

       ت   فشل الع  وخة القضتخت فدية في النفس  كم خىهم 0

      النفس  كم يوعو تب في  تلصوار أسعتعع 2

0 
  ك  الةن  أزيتب آثتر يت  تلعقكيل النفس  كم خىهم

 انف اد
     

2 
  الوالدخت يىت دة في النفس  كم خىهم

 سكيتة هنفئة أ نتجهم هنفئة في
     

2 
 أبة   ضيق  ند هىايكي يق را 

 في  كم النفس
     

9 
  النفس لةكم دراسعي هىت دني

 يفشمهي صل في
     

1 
  وا د النفىية إل  إخاتد اللصو  ههدت

 يفشمههم صل في النتس هىت د نفىية 
     

      النفس  كم في الةكيت دراسعي إ تتا في أرغب 9

8 
  درة أ و  النفس  كم دراسة هاةكني

 نفىي عله في 
     

      النفس  كم في  تة فعي زيمجي  يت أفتف  03

      اد أهتية  كم النفس خويت  ةد خو هود 00

02 
 اسعتت ي لدد يعةة أجد

 النفس  ةكم لكتعتننيت 
     

00 
  النفىية اللصو  هةعتد

 الفتني العتتيت  ك 
     

02 
  تتدة النفس  كم خدرس أن خاب

 الاتيةة  كيتب جتيع في إجلترخة 
     

15 
 ليتختب النفس  كم في التةكويتب لعصنيل أسة 

 فقه يعصتناال
     

        م ة ذاب يهنة في الةتل 16
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 الى ور النفس في خلة  النفس  ةكم

       كم النفس يضيةة لكو ت 17

18 
 النفس   كم في اللص  خىعند

 الةكتي إل  التنه 
     

      أسعتعع  ق اءة  عب  كم النفس 19

20 
 العتك  في النفس  كم خىت دني

 ا ف خت أيت  التال يت 
     

      أجد يعةة  لي ة  ند العصد  في  كم النفس 21

       كم النفس  نيم الفتجدة 22

23 
 أرد ع ورة إج اء التوخد 

 يت اللصو  النفىية
     

      النفس  كم ييتدخت أصد في الةتل أهتن  24

      يوعو تب  كم النفس يتعةة 25

26 
 النفس  ةكم ثقتفعي هىت دني

 العوه  يت العتك  في 
     

27 
 أنت بيوت  تة فة  ل جدخد 

 في ياتا  كم النفس
     

28 
 أ ع   إنفتق التوخد يت التتا 

 لعتوخل التفترخع اللصوية النفىية
     

29 
 خىت دني  كم النفس  ك  أن أ ون 

 ينفعصت وينطكقت يع ا ف خت
     

30 
 أهت ع  تهعتت  الكقتءاب يع  كتتء النفس 

 اي م  ل  وستجل 
     

31 
 فكىفي  م  هو النفس  كم أن أبة 

 الصيتة  وا ع خفيد ال 
     

32 
أرغب في دراسة أ  هتن  خاةكني حتصب يهنة 

 هعةكق  ةكم النفس
     

      هعىم اللصو  النفىية  تلىطصية 33

      لنفىي الشآ ة هاكب النفس  كم دراسة 34

       خةال خىهم  كم النفس في هقد  اللف 35

      أ عقد أن  كم النفس  كم يتل 36

37 
 أبة    ن التواد الدراسية انف د 

 أ و  أهتية يت  كم النفس
     

38 
غتللت يت هعوحل اللصو  النفىية إل  نعتج  يوي ة 

 ويهتة
     

      أ  ه  كم النفس 39

40 
 هصن  التهت التعةكقة 

  ةكم النفس  قلوا التاعتع
     

      اب إليتء دراسة  كم النفس يت الاتيةةخ 41

42 
 أبة   ص    ند  ولي نحد تجي 

 ولآلف خت أنني أ  أ في  كم النفس
     

43 
 ههدت اللصو  النفىية إل  هفشيك 

 النتس في آراجهم العقكيدخة
     

 


