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 واألهلية يف مدينة السليمانيةاجتاه حنو التخصص الدراسي لدى طلبة اجلامعات احلكومية 
حسن حممد خان هةناو  

 جامعة السليمانية, فاكليت الرتبية الرياضية والرتبية األساسية, سكول الرتبية األساسية, قسم رياض األطفال

لخصامل  

األساسية للسلوك ان االجتاهات من مواضيع املهمة يف جمال علم النفس و علم النفس الرتبوي و تعد من احملركات         
اإلنساني، اذ أنها حتفز الفرد على عمل األشياء والتعامل مع خمتلف املواقف احلياتية اليت تواجهه الفرد، وتوجهه للتعامل 

ومتثل اجتاهات طلبة اجلامعة حنو اختصاصاتهم الدراسية حاجتهم إىل التعلم و املعرفة، والتوافق مع الذات  معها بشكل منظم.
لدراسية، ومن اواضع املهمة جيب تطرقا اليها ألنها حتدد مصري الفر ومستقبله...واخل. لذا يهتم البحث احلالي ومع البيئة ا

 بدراسة اجتاهات طلبة يف اجلامعات األهلية واحلكومية، واهلدف من البحث احلالي اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ما مستوى أجتاه طلبة اجلامعة حنو األختصاص الدراسي ؟ -1

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة اجلامعات احلكومية و غري احلكومية , يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى  -2
 الطلبة؟

 إنساني؟-هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة تبعا للتخصص الدراسي : علمي -3
 انثى؟ _ائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة تبعا ملتغري اجلنس :ذكر هل هناك فروق ذات داللة إحص -4
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة تبعا ملتغري العمر؟ -5

(لقياس اجتاهات طلبة اجلامعة حنو اختصاصاتهم 2005وحتقيقاً ألهداف البحث، اعتمدت الباحث على مقياس )احلمداني،
الدراسية الذي تضمن ثالثة جماالت وهي اجملال املعريف، واجملال الوجداني، واجملال السلوكي. وقد مت التحقق من صدق وثبات 

( فقرة. وقد طبق هذين املقياسني على 50لي، وتكون املقياس بصورته النهائية من )املقياس لكي يالئم مع البيئة البحث احلا
( طالب وطالبة من اجلامعات احلكومية و األهلية. وبعد مجع املعلومات ومعاجلتها إحصائياً 200)املكونة من عينة البحث 

عينتني مستقلتني، توصل البحث إىل النتائج االختبار التائي لعينة واحدة، واالختبار التائي لو،   spssباستخدام برنامج
 اآلتية:

ان اجتاهات طلبة اجلامعة حنو اختصاصاتهم الدراسية بشكل عام ذات مستوى منخفض سواء كان ذلك عند طلبة  الذكور او  -1
احلسابي لدرجات االناث او عند طلبة االختصاص العلمي او االنساني يف جامعات احلكومية و غري احلكومية ، اذ تبني أن املتوسط 

 العينة اضغر من املتوسط الفرضي للمقياس.
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجلامعات احلكومية و غري احلكومية, يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة و  -2

 لصاحل طلبة اجلامعات األهلية. 

إنساني( -ة تبعا للتخصص الدراسي )علميهناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلب -3
 لصاحل طلبة القسم العلمي.
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 هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة  حسب اجلنس ولصاحل األناث. -4

 .هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة  حسب متغري العمر -5

 .السليمانية ,األهلية ,اجلامعات احلكومية ,طلبة  ,التخصص  الرغبة, :الكلمات املفتاحية

 فصل األول
 

 التعريف بالبحث
 

 مشكلة البحث
يعد مدى اهتمام اجملتمع بإعداد اجليل وتوجيهه مؤشرا لتقدمه ونهضته ليس يف الوقت احلاضر فحسب بل ملا ميكن أن يكون         

عليه ذلك اجملتمع يف املستقبل، فطلبة اجلامعات ميثلون القاعدة األساسية يف اجملتمع اليت تتقبل التغيري و اإلسهام يف أحداث 
ا يتناسب مع متطلبات العصر . ويشكل الطلبة اجلامعة جزءاً مهماً من القاعدة األساسية اليت يرتكز التغيريات احلضارية مب

عليها بناء اجملتمع وتطوره، لذا ينبغي العناية بهم واستثمار طاقاتهم يف منافذ إجيابية بدالً من إهدارها يف سبل شتى غري ذات 
 ( 79،2012. )علي و مومين،صفائدة مصداقاً

، ونزوعية  Affective، وعاطفية Cognitiveكان االجتاه ميثل مسة نفسية مركبة تنطوي على عناصر معرفية وملّا 
Behavioral وما  …، حنو موضوع معني، وتظهر يف اآلراء واملطامح والتفضيل والتوقع والتقبل والرفض واإلقدام واإلحجام

إىل ذلك، فإن هذا االتساع يف مضمون االجتاه جعله يشتمل على معظم املضامني النفسية لالجتاه حنو االختصاص الدراسي.وتربز 
اليت أخذت تتعاظم وبشكل سريع يف السنوات   Power of Scienceاحلاجة اىل  االختصاص الدراسي من خالل قوة العلم 

ملتقدمة من تطور تكنولوجي وعلمي وثورة املعلومات اليت أصبحت مسة بارزة هلذا العصر األخرية متمثلة مبا أحرزته الدول ا
مستندة إىل ما توفره املؤسسات واجلامعات األكادميية ذات االختصاصات املختلفة من طاقات بشرية مؤهلة لرفد مستلزمات 

راسي الذي يؤهل طلبة اجلامعة لدفع عجلة التطور التقدم احلضاري من علوم وآداب ومعرفة، ومن هنا تأتي أهمية االختصاص الد
ويف ضوء ما تقدم تربز احلاجة يف اجلامعات اىل  اهتمام باجتاهات الطلبة  حنو اختصاصاتهم والتعرف عليها.  والنهوض.

 (.18،ص2005احلمداني،)
لطالب املواءمة بني ما حيلمون به وما ميكن ومازال اختيار اإلختصاص اجلامعي عند الطالب ، أمراً حمرياً. وال ميكن هلؤالء ا       

حتقيقه على أرض الواقع، وإذا أمكن ذلك بالنسبة للبعض، حبسب اإلمكانيات املادية، إال ان الغالبية جيدون صعوبة يف تلبية 
على الدرجة طموحاتهم يف هذا اجملال و بسبب نظام قبول املركزي الذي ال مينح الطلبة أختيار التخخص  بشكل تام بل يعتمد 

احلاصل عليها بشكل عام, ويهمل ميول و رغبات الطالب. وعدم متكن كثري من الطالب من دراسة ما يريدون، يدفعهم اىل التوجه 
حنو إختصاصات حمددة بطريقة إرجتالية، من دون تفكري مسبق، وذلك وفق ما يريده األهل، أو ما يتفق عليه الطالب كمجموعة 

    شكلة عند قبوهلم يف احدى الكليات اليت اليرغب بها. وهذا يسبب امل .أصدقاء
ويف اقليم كردستان هناك كثري من اجلامعات، وخاصة اجلامعات األهلية، و لكن هناك ايضا عدد كبري من الطالب تقدموا          

ون فقط بالدرجة احلاصل لدراسة يف اجلامعات, خاصة اجلامعات احلكومية,  لكن جامعات األهلية او غري احلكومية ال يهتم



 جملة جامعة كرميان                    Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان 

281 |                              acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

عليها, بل مبيول و رغبات الطالب ايضا,  لكي يزيدوا عدد الطالب عندهم. و هلذا السبب يكون لدى الطالب فرصة اكثر ألختيار 
 التخصص وكما هو معروف، فإن اجتاه الطلبة حنو دراسة ختصص معني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسوق العمل.

األسباب جمتمعة، قد جعلت هذا املوضوع يؤلف مشكلة تقتضي دراستها ملعرفة ما اذا كان هناك فرق يف وبالتالي، فإن هذه       
 مستوى اجتاه حنوالتخصص بني الطالب يف اجلامعات احلكومية و غري حكومية, واصبح مشكلة البحث احلالي.

 أهمية البحث:

اليت حتتوي على كليات لدراسات اآلداب والفنون اجلامعة هي مؤسسة تعليمية و اعلى قمة اهلرم االكادميي       
والقانون والطب واهلندسة والعلوم االجتماعية واالنسانية،و تقوم  بتعليم واعداد كفاءات بشرية متخصصة 
قادرة على حتمل مسؤوليات احلياة العملية والعلمية، وإعداد البحوث األساسية والتطبيقية اليت تقتضيها 

والتكنولوجي يف اجملتمع املوجودة فيه،ومن ثم فإن للجامعة دورها القيادي يف تزويد عملية التقدم العلمي 
ومن هنا يتبني أن املهام   .اجملتمع بالقوى العاملة املؤهلة تأهيالً عالياً والقادرة على االسهام يف عملية التنمية

األساسية للتعليم اجلامعي تتمثل يف تنشيط التفاعل االجتماعي مبا يؤدي إىل قيام البنية اإلجتماعية املناسبة 
والصاحلة للمجتمع املعاصر وحتقيق التوازن بني البنية اإلجتماعية املتحركة إىل األمام وإداراتها يف جماالت 

 القوى البشرية يف اجملتمع وذلك من خالل براجمها املخصصة للوقاية من  التخصص املختلفة وبني باقي
ظواهر اغرتاب اخلرجيني وتقليل الفجوة بني األجيال، وختريج القوى البشرية الالزمة من املتخصصني واليت 

العقلية من ميكن االعتماد عليها يف حتقيق األهداف الديناميكية املتطورة للمجتمع، والعمل على زيادة احلصيلة 
ونشره وتداوله ووضعه موضع  Scientific Researchاملعرفة بصورة منهجية أو ما يسمى بالبحث العلمي 

 التطبيق.
ومما ال شك فيه أن طلبة اجلامعة هم النواة األساسية يف تطويرها، اذ أنهم يشكلون مادتها األولية ويتفاعلون مع قدراتها  

تمع مبختلف اجملاالت، وأنهم طاقة اجملتمع الفعالة واملنتجة والقادرة على إحداث التغيري يف العلمية، ويساهمون يف تطوير اجمل
 مجيع جماالت احلياة .

وهلذا فإن العديد من الدراسات تؤكد أن الطالب نتاج وراثة ينفرد بها وبيئة يتفاعل معها على نسق يتالئم مع قدراته 
التخطيط التعليمي واإلجتماعي يوجب دراسة اخلصائص النفسية ألفراد اجملتمع واستعداداته الفطرية، وبناءً على ذلك فإن 

ومجاعاته )مبا يف ذلك الطلبة( ومن بني أهم هذه اخلصائص الواجب دراستها هي االجتاهات، ذلك ألن الدراسة العلمية تعد من 
 (.20: 2005ت )احلمداني،أهم الضمانات اليت يعتمد عليها يف سالمة وضع برنامج التطوير يف خمتلف اجملاال

ويرجع سبب االهتمام باالجتاهات وبصورة خاصة اجتاهات الطلبة إىل ما هلا من أهمية كبرية يف توجيه السلوك اإلنساني، فهي 
 تقوم بدور اساسي يف توجيه السلوك االجتماعي للفرد يف كثري من مواقف احلياة.

ك االجتماعي للفرد واهميتها  تكمن من كونها حمددات أن االجتاهات هلا عالقة بالسلو Kohenويرى كوهني 
 . (Wicker,1969:41)للسلوك
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فالفرد يكتسب اجتاهاته نتيجة مروره مبواقف وخربات متعددة، إما خالل وجوده يف الكلية كطالب لتلقي العلم أو عند دخوله 
ة، وملّا كانت االجتاهات من العوامل املكتسبة يف معرتك احلياة بعد التخرج من الكلية واحتكاكه مبيدان العمل وممارسته للمهن

السلوك اإلنساني، فباإلمكان إطفائها أو تعديلها أو تغيريها، ولذلك تقع على اجلامعات والكليات مسؤولية كبرية يف اإلهتمام 
املوجودة لدى بعض  باجتاهات طلبتها وختريج جيل مزود باالجتاهات السليمة، فضالً عن دورها يف تغيري االجتاهات السلبية

 (.126: 1974الطلبة إىل اجتاهات إجيابية )زهران، 
واالجتاه له دور أساسي يف تنظيم العمليات الدافعية واإلنفعالية واإلدراكية حول بعض النواحي املوجودة يف احمليط الذي يعيش 

يء من اإلتساق والتوحيد دون تردد أو تفكري فيه الفرد ، اذ أنه يساعده على السلوك وإختاذ القرارات يف املواقف النفسية بش
وذلك عندما يواجه املوقف ذاته يف مرات متعددة ، فضالً عن أنها توضح صورة العالقة  بني الفرد وحميطه االجتماعي، حيث أنها 

 (.138-137: 1974اه جمتمعه من معايري وقيم ومعتقدات )زهران، نتعرب عن انصياع الفرد ملا يتب
إىل ذلك، فإن دراسة االجتاهات تسهل التعرف على اجتاهات الطلبة السلبية واإلجيابية، األمر الذي يساعد  وباإلضافة   

املسؤولني على إختاذ القرارات املناسبة لتعديل أو تغيري االجتاهات السلبية وتدعيم اإلجيابية جزءً من عملية التخطيط الشامل 
 للتنمية. 

على التنبؤ باستجابة الفرد لبعض املواقف أو املوضوعات، ومتكن الفرد من الدفاع عن نفسه، وتفيد االجتاهات يف أنها تساعد 
ومتكنه من حتقيق أهدافه االقتصادية واالجتماعية، و تيسّر له التعامل اإلجيابي مع املواقف النفسية املتعددة )عوض، 

1988 :29-30.) 
ت املرغوبة يف الطالب اجلامعي أكثر جدوى من التعليم الذي يؤدي إىل هلذا فإن التعليم الذي يؤدي إىل تنمية تلك االجتاها

: 1957اكتساب املعرفة فقط، ذلك ألن أثر االجتاهات يستمر، يف حني ختضع اخلربات املعرفية لعوامل النسيان. )بركات، 
176.) 

و تؤدي بالضرورة إىل  توافق املدرسي،ومن هذا املنطلق فإن تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو االختصاص الدراسي تؤدي اىل ال
 Totalالتوافق املهين بعد خترج الطالب من الكلية وإخنراطه يف سوق العمل واإلنتاج، كما قد تؤدي به إىل التوافق العام 

Adjustment فضالً عن متتعه بالصحة النفسية والعقلية، فضال عن  زيادة اإلنتاج كماً ونوعاً يف نهاية املطاف )راجح ، ،
1970 :44 .) 

وبناءً على ذلك، فإن من املفيد دراسة االجتاهات كمتغري أساسي يف تفسري السلوك والتنبؤ بالسلوك املستقبلي للفرد فقد  أثبتت 
أن اجتاهات األفراد مرتبطة مبتطلبات حاجاتهم اكثر من ارتباطها باخلصائص  1991بعض الدراسات ومنها دراسة التل، 

 (.94-69: 1991اه )التل،املوضوعية هلذا االجت
وبناءً على ما اثبته البحوث والدراسات اليت استعرضت سابقاً ، تتضح اهمية موضوع الدراسة احلالية، االمر الذي جعله       

موضوعاً جديراً بالبحث والدراسة. كي يستفد منها كل اجلامعات لألعداد الربنامج من اجل تنمية األجتاهات األجيابية حنو 
 التخصص الدراسي لدى طلبة.
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 أهداف البحث

 يهدف البحث اإلجابة عن األسئلة االتية :    
 ما مستوى أجتاه طلبة اجلامعة حنو األختصاص الدراسي؟ -1
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجلامعات احلكومية و األهلية )غري احلكومية(, يف مستوى أألجتاه حنو التخصص  -2

 لدى الطلبة؟
 إنساني؟-هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة تبعا للتخصص الدراسي : علمي -3
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة  حسب اجلنس؟ -4

 ؟الطلبة  حسب اجلنس هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى -5
 

 حدود البحث:

 .يتضمن احلدود املكانية للبحث طلبة اجلامعات يف مدينة السليمانية 

 ( م2016-2015يتضمن احلدود الزمنية للبحثاحلالي لسنة الدراسية) 
 حتديد املصطلحات :

 ( :Attitudesاالجتاهات ) -1    

 ( تعريف كرج وآخرين( Krech & Others ,1962  نظام ثابت نسبيا من التقييم اإلجيابي أو السليب للمشاعر ((
 ( .  Krech &Others ,1962 , 177االنفعالية وميل للقيام بتأييد أو معارضة موضوع اجتماعي معني (( )

  ( تعريف جودGood,1973 ) :-  استعداد أو ميل أو قيمة ترافقه عادة أحاسيس ومشاعر حنو موضوع معني أو ظاهرة ((
 ( .(   Good ,1973   ,49جتماعية معينة (( ا

  ( 1998تعريف شهاب ) :-  توجهاً أو استعداداً مسبقاً للتصرف بطريقة معينة يكتسبه الفرد عرب سنوات التنشئة ((
ة (( االجتماعية الطويلة يف األسرة , ومجاعة الزمالء , املدرسة , املسجد , اجلامعة , النادي , وخمتلف املؤسسات االجتماعي

 ( .  13,  1998) شهاب , 

  ( 2000تعريف الداهري و الكبيسي ) :- (()) استجابة متعلمة ثابتة نسبيا بقبول الشخص أو رفضه ألحد املوضوعات  (
 ( . 77,  2000الداهري والكبيسي, 

  ( 2001تعريف الدوري  ):-  جمموع االستجابات ذات التقييم اإلجيابي أو السليب اليت تعارض أو تؤيد موضوعاً ذا صيغة ((
 ( .  14,  2001أو قيمة اجتماعية و يتضمن نفعا اقتصادياً أو اجتماعياً ((  ) الدوري , 

 -ومن خالل التعاريف السابقة نستخلص إن االجتاهات هي :       
 لالستجابة حنو موضوعات معينة .              وجود استعداد لدى األفراد  -1
 إن استعداد األفراد لالستجابة مكتسب عن طريق التنشئة االجتماعية . -2

 تتميز االستجابة بالثبات النسيب . -3
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) استعداد نفسي متعلم لالستجابة , ثابت نسبياً حنو  -ومن خالل ما تقدم ختلص الباحثة إىل التعريف األتي لالجتاه :       
 حداث (. املواضيع أو األشخاص أو املواقف أو األفكار أو األ

 التخصص الدراسي   -2
 يف املستقبل وميارسها يف العمل. التعريف األجرائي : اجملال العلمي الذي يدرسه الطالب لكي يتخصص فيه حتى يكون مؤهال فيها

 اجلامعات احلكومية3-

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجيب عليهن األلتزام بكل ما تصدر من التعريف األجرائي: يشمل كل اجلامعات التابعة 
 التعليمات والقرارات يف الوزارة ، والقبول الطالب يكون حسب قبول املركزي.

 اجلامعات األهلية:4-
يف بعض النواحي مثل:  التعريف األجرائي: يشمل اجلامعات غري التابعة لوزارة التعليم العالي، و لديهن نوعا من األستقاللية

 قبول الطالب واملواد الدراسية و حتديد السعر الدراسة....اخل

 الفصل الثاني
 األطار النظري والدراسات السابقة

 االطار النظري –أوال 
 عندما يتم احلديث عن أي موضوع من املوضوعات اليت يهتم بها علم النفس، جند ان النظريات تتعدد فيها وجهات النظر      

وختتلف ، فليس هناك نظرية واحدة عامة وشاملة يف علم النفس تعاجل ظواهر أو موضوعات هذا العلم وتفسريها وأن تعدد 
النظريات واختالف وجهات النظر يف تفسري السلوك اإلنساني ومنو الشخصية يعين إن جمال البحث واسع ومتعدد االجتاهات 

سان ذاته كائن معقد والميكن ان نتصرف به كما نريد و امنا جيب األخذ مبيوله ،وأن االختالف يرجع بالتالي إىل تعقد اإلن
 (58: 2001وأجتاهانه. وصعوبة اإلحـــاطة بكل ما يتعلق به من مظاهـــر الشخصيــة والسلوك.) الشمري ، 

مجة عربية يعد مفهوم االجتاهات من أبرز املفاهيم وأكثرها شيوعا يف علم النفس املعاصر، واالجتاه هو ترو
( باللغة اإلجنليزية،وكان الفيلسوف اإلنكليزي )هربرت سبنسر( أول من استخدم مصطلح االجتاهات عام Attitudeملصطلح)
يف كتابه)املبادئ األوىل(حني قال "أن وصولنا إىل أحكام صحيحة يف مسائل مثرية كثري من اجلدل يعتمد إىل حد كبري على 1862

 (. 13: 1989ي إىل هذا اجلدل أو نشارك فيه") طاقة ، اجتــاهنا الذهين وحنن نصغ
 ومتر االجتاهات أثناء تكوينها بثالث مراحل أساسية هي كاآلتي:

 :Cognitive Stageاملرحلة االدراكية )املعرفية(  -1
االجتاه يف نشأته  وتنطوي على اتصال الفرد اتصاالً مباشراً ببعض عناصر البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية، وبذلك يتبلور

 حول أشياء مادية أو حول نوع معني من األفراد أو نوع حمدود من اجلماعات أو بعض القيم االجتماعية.
 :Clarity Stageمرحلة تبلور االجتاه  -2

اناً وتتميز بنمو امليل حنو شيء ما، أي مبعنى وجود ختصص يف االجتاه حنو اشياء حمدودة نوعاً ما. وتسمى هذه املرحلة حي
 باملرحلة  التقوميية أو مرحلة االختيار.
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 :Stable Stageمرحلة ثبات االجتاه  -3
 وتتميز باستمرار امليل على اختالف أنواعه ودرجة ثبوته على شيء ما، وبذلك يتكون اجتاه نقي حنوه.

من العمر، وان االجتاهات يف تكوين اجتاهات الفرد  بني سن الثانية عشرة   Critical Periodوتتحدد  الفرتة احلامسة 
 (35.ص2005تتبلور يف حوالي سن الثالثني وال متيل للتغيري بعد ذلك)احلمداني.

 نظريات تفسري تكوين االجتاه
 -،لعل يف مقدمة هذه النظريات اليت اهتمت باالجتاهات هي :يات اليت  حاولت تفسري االجتاهاتهناك العديد من النظر

 :Behavioral Theoriesالنظريات السلوكية  -أ 
 :Stats Theoryنظرية ستاتس  -1

، اذ تعد االجتاهات نوع من الدافعية، ومن ثم فإن دراستها يف تكوينها وتغيريها Statsقدمت هذه النظرية من قبل ستاتس 
غري الشرطية مثل ووظائفها هي دراسة لدافعية اإلنسان. فاالجتاهات تكتسب عن طريق االقرتان الشرطي البسيط، فاملثريات 

الطعام أو املاء أو اهلواء تستثري لدى الفرد استجابة انفعالية إجيابية، وهناك مثريات أخرى تستثري استجابات انفعالية سلبية 
 مثل املثريات  السمعية والبصرية املؤملة. وإذا اقرتنت هذه املثريات مبثري حمايد فإن االستجابة االنفعالية ترتبط شرطياً باملثري

احملايد وبذلك يصبح املثري احملايد موضوعاً لالجتاه. إن املثري الذي يكتسب قيمة انفعالية لالجتاه أو موضوعه فإنه ميثل قوة 
 (.107-106: 1978تعمل كمعزز موجب أو سالب يف التعلم )جابر والشيخ، 

بات شرطية بسيطة وإنها تعزيزات ألشكال لقد عاجل )ستاتس( عملية تكوين االجتاه انطالقاً من كون االجتاهات متثل استجا
أخرى من املواقف اليت تشابه املوقف اخلاص بتكوين االجتاه وبذلك فهي متثل دوافع للفرد ليسلك السلوك نفسه إذا تكرر 

 .(Kiesler, et al., 1969: 74)موقف االجتاه نفسه 
 :Instrumental Conditioningنظرية االشرتاط اإلجرائي  -2

من النظريات اليت تفسر عملية تكون االجتاه معتمدة على  Skinnerاالشرتاط اإلجرائي للعامل األمريكي سكنر  تعد نظرية
، إذ يرى أن سلوك الكائن احلي أو استجابته اليت يتم تعزيزها يزداد احتمال اكتساب Reinforcementمبدأ التعزيز 

 (.228: 1998عزيزها )أبو جادو، االجتاهات عن طريقها أكثر من االستجابات اليت ال يتم ت

 Social Learning Theoriesنظريات التعلم اإلجتماعي   -ب
 تفسر هذه النظريات عملية تكوين االجتاه وفقاً للمحاكاة واملالحظة والتقليد، ومنها :

 :Bandura Theoryنظرية باندورا  -1
الجتاهات وفقاً لعملية التعلم باملالحظة، فعندما نالحظ شخصاً ترجع هذه النظرية إىل )الربت باندورا( الذي يفسر عملية تكون ا

بطريقة معينة، ويلقى إثابة على سلوكه، فمن احملتمل جداً أن نقوم بتكرار هذا السلوك، أما إذا اتبع سلوك ما بعقاب، فاالحتمال 
 (.203: 2000األكرب أن ال نقوم بتكراره أو تقليده )أبو جادو، 

 :Hovland Theoryنظرية هوفالند  -2
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تفسر هذه النظرية عملية تكوين االجتاه من خالل احملاكاة والتقليد، فاالجتاهات يتم تعلمها من قبل الفرد شأنها شأن     
العادات الشخصية أو احلقائق أو املعارف. فالطفل يتعلم من اآلخرين أن احليوان صديق اإلنسان، وبناءً على ذلك فإنه يكتسب حب 

 (.126-125: 1981عن طريق احملاكاة والتقليد الذي يشمل كل أنواع السلوك ومنها االجتاهات )عبد الرحيم، احليوانات 
 :Cognitive Theoriesالنظريات املعرفية  -ج

تفسر هذه النظريات عملية تكوين االجتاه بناءً على تنظيم الفرد ملعلوماته اخلاصة عن موضوع االجتاه وإعادة تنظيم البنى 
 (.229: 1998فية اخلاصة به يف ضوء املعلومات املستجدة عن موضوع االجتاه )أبو جادو، املعر

 وميكن توضيح ذلك من خالل النظريات اآلتية:
 :Cognitive Congruity Theoryنظرية التوافق املعريف  -1

على أساس أن األفراد وتفسر عملية  اكتساب االجتاهات  Charles Osgoodقدمت هذه النظرية من قبل شارلس أوسجود 
ميتلكون نوعني من االجتاهات هي )االجتاهات املتسقة واالجتاهات غري املتسقة(، فالفرد يتمسك باالجتاهات اليت تتسق مع 
نظامه املعريف، وال يتمسك باالجتاهات اليت ال تتسق مع نظامه املعريف ويسعى إىل تكوين االجتاهات اليت تتسق مع نظامه 

 (Kiesler,1969:178-184)املعريف 
 :Cognitive Dissonanceنظرية التنافر املعريف  -2

، اليت تفسر عملية تكوين االجتاه من خالل عمليات Leon Festingerقدم هذه النظرية  العامل األمريكي ليون فيستنجر
تلك املعلومات يؤدي إىل تنافر اجتاهات التنافر املعريف املتعلقة باملعلومات اخلاصة باالجتاه املتعلم، فعندما حيصل التنافر يف 

الفرد ومبا يتناسب مع املوقف املعرض له ثم يتكون االجتاه اجلديد من خالل تغيري االجتاه السابق املتمثل بتغيري املعلومات 
هذا املوقف السابقة وتنظيم البناء املعريف وفقا للمعلومات اجلديدة، فالفرد املدخن يعد ذا اجتاه إجيابي حنو )التدخني( و

ميثل حالة من التوازن املعريف اخلاص مبوضوع )التدخني(، ولكن عندما يعلم الفرد إن التدخني مضر بالصحة فان اجتاهه حنو 
)التدخني(، سوف يتغري بسبب حدوث حالة من التنافر املعريف بني االجتاه السابق املتمثل باملعلومات السابقة عن )التدخني(، 

 القديم  اليت أدت إىل تكوين االجتاه اجلديد بدالً من االجتاه واملعلومات اجلديدة
 (.38: 2005)احلمداني،

 ثانيا : الدراسات السابقة
 : (Tunhikorn, 1986)دراسة تانهيكورن -1

استهدفت الدراسة قياس االجتاهات حنو العلوم لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مادتي الفيزياء وعلوم احلياة، وقياس الفروق يف 
( طالب وطالبة، 709االجتاهات حنو العلوم والتحصيل يف الفيزياء وعلوم احلياة لدى الطالب والطالبات. و تألفت العينة من )

اث من الصفوف السابع، الثامن، والتاسع يف مدينة بانكوك. و عمد الباحث إىل تطوير مقياس ( إن335( ذكور و )374منهم )
االجتاهات حنو العلوم كأداة لتحقيق أهداف البحث. و أسفرت نتائج الدراسة عن وجود اجتاهات اجيابية حنو العلوم لدى طلبة 

 االجتاهات حنو العلوم بني الذكور واالناث وذلك لصاحل املرحلة الثانوية )العينة الكلية(. وأظهرت النتائج وجود فروق يف
الذكور. ومل جتد الدراسة فروقاً يف االجتاهات حنو العلوم بني الصفوف الثالثة. كما أسفرت النتائج عن وجود تفاعل دال 
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وق يف التحصيل بالفيزياء احصائياً بني اجلنس واملستوى الدراسي واالجتاه حنو العلوم. وتوصلت الدراسة كذلك اىل عدم وجود فر
بني الذكور واالناث يف الصفني السابع والثامن، يف حني وجدت فروق يف التحصيل بني الذكور واالناث يف الصف التاسع لصاحل 
الذكور .كما وجدت فروق يف التحصيل يف علوم احلياة بني الذكور واالناث يف الصف السابع لصاحل االناث، يف حني مل جتد 

 ( .Tunhikorn 1986, 1679التحصيل بني الذكور واالناث يف الصفني الثامن والتاسع ) فروقاً يف

 Banu, 1986دراسة بانو -2
استهدفت الدراسة التعرف على اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية حنو العلوم، والتعرف على الفروق يف االجتاهات حنو العلوم وفق 

نوعية املدرسة(. و تكونت العينة من ست مدارس  –خلفية الوالدين الثقافية  –ي املستوى التعليمي الصف –متغريات )اجلنس 
ثانوية يف نيجرييا، ضمت مدارس وحيدة اجلنس، ومدارس خاصة بالعلوم، وأخرى خمتلطة.ولتحقيق أهداف البحث قام الباحث 

اسة اىل أن اجتاهات طلبة املرحلة بتطوير مقياس االجتاهات حنو العلوم وضم املقياس ستة جماالت. و توصلت نتائج الدر
الثانوية حنو العلوم كانت اجيابية لدى عموم عينة الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً ذات داللة احصائية بني 

وى عينة البحث من الذكور واالناث وذلك لصاحل الذكور. ومل جتد الدراسة فرقاً ذات داللة احصائية ميكن أن يعزى اىل املست
التعليمي الصفي أو خللفية األبوين الثقافية يف اجتاهات الطلبة حنو العلوم. أما بالنسبة لنوعية املدرسة، فقد أظهرت النتائج 
أن املدارس وحيدة اجلنس هلا تأثريات خمتلفة على اجتاهات الطلبة حنو العلوم، وأن الطلبة يف مدارس العلوم اخلاصة ميتلكون 

العلوم أفضل من الطلبة امللتحقني باملدارس األخرى، وكذلك تبني أن الطالبات يف املدارس وحيدة اجلنس، اجتاهات اجيابية حنو 
 ( Banu, 1986 : 195- 202)ميتلكن اجتاهات حنو العلوم بفرق ذي داللة، أفضل من الطالبات يف املدارس املختلطة. 

 1991دراسة التل، -3
بة جامعة الريموك حنو علم النفس و الكشف عن الفروق بني اجلنسني يف االجتاهات استهدفت الدراسة التعرف على اجتاهات طل

(  طالب و طالبة من طلبة جامعة الريموك يف اململكة االردنية اهلامشية. ولتحقيق 900حنو علم النفس. و تالفت العينة من )
عة حنو علم النفس و مت تقسيم املقياس اىل ستة اهداف البحث فقد عمدت الباحثة اىل تطوير اداة لقياس اجتاهات طلبة  اجلام

( فقرة. و اسفرت النتائج عن وجود 45( فقرة، وتكون املقياس بصورته النهائية من )15جماالت، اشتمل كل جمال على )
اجتاهات اجيابية لدى طلبة جامعة الريموك حنو علم النفس كما اسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة احصائية بني 

جلنسني يف االجتاه حنو علم النفس لصاحل الطالبات وذلك فيما يتعلق باالجتاه العام. ومت تفسري نتائج البحث يف ضوء ا
 (.94 -69: 1991املتغريات االجتماعية والثقافية)التل، 

 1999دراسة موىل، -4

( 110الرياضيات. و تكونت العينة من )استهدفت الدراسة الكشف عن اجتاهات طلبة قسم العلوم يف معهد املعلمني حنو مادة 
( طالبة. و لتحقيق اهداف البحث 55( طالبا و )55طالب و طالبة من طلبة املرحلةالثانية قسم العلوم يف معهد املعلمني بواقع )
وق ذات . و توصلت نتائج الدراسة اىل وجود فر1978فقد اعتمد الباحث مقياس االجتاه حنو الرياضيات املعد من قبل احلسين، 

 -117: 1999داللة احصائية بني الطالب والطالبات يف اجتاهاتهم حنو مادة الرياضيات وذلك لصاحل الطالبات.) موىل، 
132.) 
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  2004دراسة الشمام، -5
استهدفت الدراسة التعرف على اجتاه طلبة الصف اخلامس االعدادي حنو مادة الرياضيات والكشف عن الفروق بني الطلبة يف 

( طالباً وطالبة من 240أدبي(. وتكونت عينة البحث من ) -ه حنو الرياضيات تبعاً ملتغريي اجلنس والتخصص )علمي االجتا
طلبة الصف اخلامس االعدادي يف مدينة املوصل. و لتحقيق أهداف البحث فقد استخدم الباحث مقياس االجتاه حنو الرياضيات 

صلت النتائج إىل أن مستوى اجتاه طلبة الصف اخلامس االعدادي حنو الرياضيات . و تو1978املعد من قبل أبو زينة والكيالني، 
كان منخفضاً لدى عموم عينة البحث، كما أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة احصائياً ميكن أن تعزى إىل اجلنس، فضالً 

 (38 - 1: 2004ام، أدبي()الشم –عن عدم وجود فروق دالة احصائياً ميكن أن تعزى إىل التخصص )علمي 

 2005دراسة احلمداني ، -6
استهدفت الدراسة  التعرف على اجتاهات طلبة اجلامعة حنو اختصاصاتهم الدراسية وعالقتها  باإلجناز الدراسي، لدى       

(، توصل البحث إىل إن 335طلبة جامعة تكريت، و كشف عن الفرق حسب متغريات اجلنس و األختصاص لدى عينة البحث )
ة ذات مستوى إجيابي مرتفع إن هناك عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة اجتاهات طلبة اجلامعة حنو اختصاصاتهم الدراسي

معنوية بني اجتاهات طلبة اجلامعة حنو اختصاصاتهم الدراسية، وإجنازهم الدراسي .إن هناك فروقا ذات داللة معنوية بني 
الذكور. إن هناك فروقا ذات بني  إناث( ولصاحل اإلناث أكرب من املتوسط احلسابي لدرجات-حسب اجلنس )ذكورأجتاهات الطلبة 
 :  (2005إنساني(،و لصاحل االختصاص العلمي. )احلمداني،-حسب االختصاص )علميأجتاهات الطلبة 

 2012دراسة اجمليدل و الشريع-7
العينة  جامعة الكويت و الفرات  حنو مهنة التعليم، وتكونت-استهدفت الدراسة التعرف على اجتاهات الطلبة يف كلية الرتبية     

( طالبا وطالبة، ومتثلت األداء الرئيسية للبحث بأستبانة أعدها الباحثان. توصل البحث إىل إن اجتاهات طلبة 792الدراسة )
حسب أجتاهات الطلبة اجلامعة حنو اختصاصاتهم الدراسية ذات مستوى إجيابي مرتفع، وإن هناك فروقا ذات داللة معنوية بني 

 (17،2012اإلناث.)اجملديل والشريع،ص إناث( ولصاحل-اجلنس )ذكور
 (2015دراسة حسن )-8

اليمن خنو مهنة التدريس. وتكونت العينة -جامعة تعز-استهدفت الدراسة التعرف على اجتاهات الطلبة يف كلية الرتبية     
( طالبا و طالبة، و لغرض مجع املعلومات استخدم الباحث مقياسا لألجتاه حنو التدريس. توصل البحث إىل إن 129الدراسة )

الدراسية ذات مستوى إجيابي، كما اظهرت النتائج عدم وجود فرق يف اجتهات حسب  اجتاهات طلبة اجلامعة حنو اختصاصاتهم
 (2015، 2متغري األختصاص الدراسي.)حسن ص

 اوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسات السابقة وجوانب االفادة منها :
مدى استفادة البحث احلالي من تلك  بعد استعراض الدراسات السابقة ميكن حتديد بعض اوجه الشبه واالختالف بينها و     

الدراسات وذلك من حيث صياغة أهداف البحث واختيار العينة وخطوات اعداد االداة واعتماد األداة املناسبة وحتليل النتائج 
 ومقارنتها وتفسريها وسيتم توضيح ذلك على النحو اآلتي:

دراسات االجتاه حنو ال( دراسة، اليت تناولت 8: لقد بلغ عدد هذه  الدراسات السابقة واليت مت استعراضها سابقاً )ألهدافا-
 التخصص أو حنو املنهج الدراسي. 
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( طالباً وطالبة. وقد استفادت الدراسة احلالية من ذلك يف حتديد 900-110فقد تراوحت عينات الدراسات ما بني)  العينة:
 ث على الرغم من أن حجم العينة يرتبط حبجم اجملتمع األصلي.عينة البح

 استخدمت مجيع الدراسات السابقة اليت مت استعراضها االستبيانات كأدوات لتحقيق أهدافها.:األدوات-
 سيتم توضيح نتائج الدراسات وكما يلي:: النتائج-
دراسة -و 1991ودراسة التل،  1986انهيكورن، ودراسة ت 1986و دراسة بانو،  2005أشارت نتائج دراسة احلمداني  -1

( اىل وجود اجتاهات اجيابية لدى عموم الطلبة يف عينة البحث، يف حني أشارت 2015دراسة حسن )-و 2012اجمليدل و الشريع
 اىل وجود اجتاهات سلبية حنو املنهج الدراسي لدى عموم عينة البحث. 2004نتائج دراسة الشمام، 

اىل وجود فروق دالة احصائياً بني الذكور واالناث يف االجتاه  1986ودراسة تانهيكورن،  1986ة بانو، أشارت نتائج دراس-2
و دراسة 1999ودراسة موىل،  1991حنو التخصص الدراسي وذلك لصاحل الذكور، يف حني أشارت نتائج دراسة التل، 

ائياً بني الذكور واالناث يف االجتاه حنو التخصص اىل وجود فروق دالة احص2012ودراسة اجمليدل و الشريع  2005احلمدان،
اىل عدم وجود فروق دالة احصائياً بني الطلبة ميكن  2004الدراسي وذلك لصاحل االناث. بينما أشارت نتائج   دراسة الشمام، 

 أن تعزى إىل اجلنس يف اجتاهاتهم حنو التخصص الدراسي. 
اىل وجود فروق دالة احصائيا و لصاحل اختصاص  2005حلمداني وخبصوص متغري االختصاص، فقد أشارت نتائج ا -3

(اىل عدم وجود فروق دالة احصائياً يف اجتاهات الطلبة حنواختصاص 2015ودراسة حسن ) 2004األنساني، ودراسة الشمام، 
 أدبي(. –الدراسي ميكن أن تعزى اىل التخصص )علمي 

صلت إليه هذه وبإمكان البحث احلالي أن يستفيد من نتائج الدراسات السابقة وذلك عن طريق مقارنة نتائجه الحقاً مع ما تو   
 الدراسات من نتائج.

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

قيق أهدافه فضالً عن يتضمن هذا الفصل عرضاَ الجراءات البحث من حيث حتديد اجملتمع واختيار العينة واالدوات املستخدمة لتح
الوسائل االحصائية املستخدمة. فقد اتبعت الباحثة املنهج الوصفي يف الدراسة احلالية  والذي يتطلب وصفاً كمياً وكيفياً 

حنو التخصص الدراسي واملقارنة بني اجلامعات احلكومية و غري حكومية. يتضمن الفصل احلالي االجراءات  طلبةاجتاهات ال
اتبعت لتحديد جمتمع البحث واختيار عينة، وحتديد خصائصه، فضالً عن إعداد أداة البحث، واملعاجلة االحصائية املنهجية اليت 

 املستعملة لتحليل البيانات وصوالً اىل النتائج وعلى النحو اآلتي:
 اوالً : جمتمع البحث:

يتكون اجملتمع االحصائي للبحث احلالي من طلبة املرحلة اجلامعة)حكومي و غري حكومي( بفرعيها العلمي واألدبي يف مدينة 
( جامعة 5( جامعة حكومية و)2( جامعة، منها )7(، اذ بلغ عدد اجلامعات )2015-2014السليمانية للعام الدراسي )

 غريحكومية. 
 ثانياً : عينة البحث :



 جملة جامعة كرميان                    Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان 

290 |                              acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

مت  اختيار عينة اجلامعات بصورة قصدية، اذ تضمنت العينة جامعة السليمانية )احلكومية(، وجامعتني  امعات:عينة اجل-1
 اهليتني: جامعة جيهان و جامعة تنمية البشرية.

بصورة عشوائية من جمتمع البحث للجامعات )حكومية و غري حكومية(، يف مدينة  بحثمت اختيار عينة ال  عينة الطلبة:-2
( طالب و طالبة من جامعة 100( طالب وطالبة من اجلامعات احلكومية و األهلية، بواقع )200)من  مانية، اذ تتكونالسلي

( من جامعة تنمية البشرية)األهلية(، اذ بلغ 50( طالب وطالبة من جامعة جيهان)األهلية( و)50السليمانية )احلكومية(، و)
 (1( طالبا وطالبة. جدول )100بة، و بلغ عدد طلبة االختصاص األنساني )( طالباً وطال100عدد طلبة االختصاص العلمي )

 يوضح عينة البحث موزعني حسب اجلامعات واجلنس و األختصاص (1جدول)

 
 ثالثاً: أداة البحث :

اطلعت الباحثة على العديد من الدراسات والبحوث ذات العالقة مبوضوع البحث احلالي، فضالً عن أدبياته، ويف ضوء ذلك        
( لقياس اجتاه الطلبة حنو التخصص الدراسي الذي بناه على وفق بيئة 2005وقع اختيار الباحثة على مقياس )احلمداني 

، اذ يفضل استعمال االختبارات واملقاييس املتوافرة لبحث احلالي و كالهما يف دولة واحدةتكريت ألنها قريبة من البيئة اجامعة 
( بان تراث البحوث 1998أو تطويرها بغية االفادة من الدراسات والنتائج اليت سبق التوصل اليها بواسطتها، و يرى فرج )

يتعني تنميتها أو تطويرها ال إهماهلا مهما تضمن هذا الرتاث من الختبار أو مقياس ما يعد مبثابة رصيد من املعارف العلمية اليت 
 (.134،ص 1998إشارات نقدية لالختبار نفسه  )فرج ، 

(فقرة و مخسة بدائل لالجابة وفق مقياس )ليكرت(، لقد وجدت الباحثة بعض الفقرات متناظرة أو 55وبلغ عدد الفقرات )   
مبجموعة من اخلرباء للتأشري على كل هذه الفقرات من أجل اختصارها و ذلك جتنباً  متقاربة يف املضمون مع بعضها لذا استعانت

( فقرة لتتهيأ بصورتها األولية ألجراءات 50للتكرار الذي رمبا يؤدي اىل ملل العينة اثناء اإلجابة و عليه مت األبقاء على )
 (1_الصدق و الثبات. )ملحق

 
 
 
 

 اجلامعات     
 

 أختصاص
 الدراسي

 السليمانية
 )حكومية(

 جيهان
 )اهلية(

 تنمية البشرية
 )اهلية(

 اجلنس اجلنس اجلنس
 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 10 15 15 10 25 25 علمي

 15 10 10 15 25 25 انساني
 25 25 25 25 50 50 جمموع

 200 اجملموع الكلي
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 :Validity)صدق املقياس )
من أهم اخلصائص السيكومرتية اليت ينبغي توافرها يف املقياس النفسي قبل تطبيقه، ألنه يؤشر قدرة املقياس على يعد الصدق 

 (.Harrison, 1983, p.11( )72، ص 1989قياس ما جيب قياسه فعال )ابراهيم، 
 (Face validity)ا ـ الصدق الظاهري 

 الرتبوية العلوم جمال يف املختصني اخلرباء من جلنة على عرضها طريق ظاهريا عن األداة صدق من الباحثة حتققت        

( , و كانت نسبة إتفاق اخلرباء  1-قياس )ملحقاملو قد طلبت الباحثة من  كل خبري بيان رأيه يف مدى صالحية فقرات   والنفسية
 من الباحثني يتم يف ضوئه قبول على صالحية اغلب الفقرات بصورة عامة و هذه النسبة تعد معيارا مقبوالً عند الكثري %80

 (2-الفقرة او تعديلها  و كذلك حذفت او عدلت بعض فقرات األداة على وفق مالحظات اخلرباء.)ملحق

 ( (Translate Validityصدق الرتمجة   - ب
لك برتمجة من اجل  استيعاب العينة لفقرات مقياس األجتاه حنو التخصص فقد تطلب ذلك استخراج صدق الرتمجة هلا و ذ      

فقرات املقياس من قبل احد املتمكنني باللغتني  الكردية و العربية و من ثم اعيدت ترمجة النص الكردي اىل العربية من قبل خبري 
اخر و بعد مقارنة النصني باللغة العربية لفقرات املقياس األول و املرتجم  وجدت  الباحثة تقارباً يف مضامني النصيني  و بذلك 

 (.3 -ق من صدق الرتمجة للمقياس )ملحقمت التحق

 (Scale Reliability)ثبات املقياس 
ويقصد بالثبات االستقرار، أي انه لو أعيد تطبيق املقياس نفسه على الفرد الواحد فإنه يعطي شيئا من االستقرار يف النتائج.    

ومن أجل التحقق من ، فاملقياس الثابت يعطي النتائج عينها فيما اذا اعيد تطبيقه على افراد العينة ذاتها ويف الظروف نفسها
مت طريقة اعادة االختبار، ويعد ثبات املقياس واستقراره على مرور الزمن من اخلصائص املهمة يف ثبات املقياس فقد استخد

املقاييس النفسية عند اجياد الثبات بطريقة االعادة إذ تشري نظرية املقياس النفسي بأنه عند تساوي الظروف االخرى يزداد 
(. ومن أجل اجياد ثبات املقياس 23، ص 1987ندزي و الفار، ثبات املقياس بازدياد حجم عينة السلوك اخلاضع للمقياس )ال

( طالبا وطالبة من كلية الرتبية األساسية 60بطريقة اعادة االختبار فقد مت تطبيق املقياس على عينة عشوائية مكونة من )
 (.2كما مبني يف جدول )

 يوضح عينة الثبات ملقياس األجتاه (2اجلدول )
 ادبي علمي

 اجملموع
 اناث ذكور اناث ذكور
15 15 15 15 60 

ومت تطبيق املقياس بعد مضي اسبوعني من التطبيق االول، إذ تشري اغلب الدراسات اىل أنه ال توجد قاعدة عامة حتكم طول هذه 
الفرتة بني التطبيقني االول واالعادة وإن كانت غالبا التقل عن اسبوعني يف االختبارات الطويلة والتزيد عن شهر واحد يف 

(. وخضعت نتائج التطبيقني االول والثاني للتحليل االحصائي مبعادلة )بريسون(، 149، ص 1985االختبارات القصرية )عودة، 
( وهو معامل ثبات عال مما يشري اىل ان املقياس له استقرار 0.91و كانت قيمة معامل ثبات املقياس بطريقة اعادة األختبار )

 ثابت عرب الزمن الذي ميكن االعتماد عليه.  
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 وتصحيحها البحث أداة تطبيق 
 لإلجابة استمارة مع األساسية عينة البحث على بتطبيقها قامت احلالي للبحث األداة صالحية من الباحثة تأكدت ان بعد      

ويتمثل التصحيح بوضع درجة الستجابة املفحوص .البحث مبتغريات اخلاصة املعلومات من جمموعة فيها ودونت منها عن كل فقرة 
املقياس ومن ثم مجع هذه الدرجات الجياد الدرجة الكلية لكل استمارة، وقد مت تصحيح املقياس على عن كل فقرة من فقرات 

( فقرة دون الفقرات اخلمس املكررة، وملا كان مقياس اجتاهات الطلبة حنو اختصاصاتهم الدراسية يشتمل على بدائل 50أساس )
( للفقرات 1، 2، 3، 4، 5طيت درجات للبدائل اخلمسة )مخاسية كما يشتمل على فقرات اجيابية وأخرى سلبية، فقد أع

االجيابية وبالعكس للفقرات السلبية. وعند القيام باجراءات التصحيح مت اعطاء درجات لالستجابة عن الفقرات االجيابية 
 (.3والسلبية لالجتاهات يف ضوء اختيارات الطلبة إلحدى البدائل اخلمسة كما يف اجلدول )

 أوزان بدائل االجابة عن الفقرات االجيابية والسلبية للمقياس يبني (3اجلدول )
 الفقرات السلبية الفقرات االجيابية البدائل

 1 5 موافق جداً
 2 4 موافق

 3 3 احيانا
 4 2 غري موافق

 5 1 غري موافق جدا

وحتتسب الدرجة الكلية للطالب وفقاً للبدائل املختارة من قبله ومن خالل مجع الدرجات اخلاصة بكل فقرات املقياس البالغة     
( درجة ومتثل املستوى األدنى 50( فقرة، ولذلك كان املدى النظري لدرجات االجتاه حنو االختصاص الدراسي ما بني )50)

 ( درجة.150فهو ) )*(مستوى لالجتاه أما املتوسط املعياري للمقياس ( درجة ومتثل أعلى250لالجتاه و )

 الفصل الرابع
  عرض النتائج ومناقشتها

 يتضمن هذا الفصل عرض النتائج ومناقشتها على وفق األهداف احملددة مسبقاً يف البحث احلالي و على النحو اآلتي: 

 ؟ما مستوى أجتاه طلبة اجلامعة حنو األختصاص الدراسي - 1
( درجة وباحنراف 139.7ظهر يف ضوء النتائج ان متوسط درجات األجتاه حنو التخصص لدى طلبةاجلامعة  بشكل عام هو )

( درجة للمقياس البالغ مابني 5-1(،وتعد متوسط احلسابي اصغر من الوسط على املقياس اخلماسي )59.05معياري قدره )
( درجة كحد اعلى. وعند مقارنة املتوسط احلسابي لعينة 250ظري( و )( درجة كوسط حيادي )ن150( درجة كحد ادنى و )50)

( و املقارنة t-test( درجة وباستخدام االختبار )150(درجة مع املتوسط الفرضي للمقياس والبالغ )139.7البحث ككل والبالغ )
كما موضح يف ( 0.02) و مبستوى(، تبني بان الفرق دال 3.29( مع قيمة التائية اجلدوولية)2.45قيمة التائية احملسوبة)

 (:4اجلدول )
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 االختبار التائي لعينة واحدة لداللة الفرق بني املتوسطني احلسابي و الفرضي ملقياس األجتاه حنو التخصصالدراسي  وللعينة الكلية (4جدول رقم )

مما يشري ذلك اىل ان عينة البحث من طلبة اجلامعة لديهم اجتاه منخفض حنو التخصصهم الدراسي وبشكل دال ورمبا يعزى ذلك 
وكذلك املناخ الصفي واساليب التدريس واملناهج لزيادة األجتاه لدى الطلبة. اىل الدور السليب لالسرة و اجملتمع يف هذا اجملال 

فضالً عن اسهام التوجهات املادية اليت تبلورت لدى شبابنا يف الوقت احلاضر يف اخنفاض األجتاه لديهم حنو التخصصهم 
وى العلمي يف جامعاتنا بصورة عامة. كما واكتساب املعارف بصورة عامة. وقد تعكس هذه النتيجة سببا كافيا وراء اخنفاض املست

( اذ توصلت النتائج إىل أن مستوى اجتاه طلبة الصف اخلامس االعدادي حنو الرياضيات كان 2004الشمام، يف دراسة )
( ودراسة 1991منخفضاً لدى عينة البحث. علماً بأن هذه النتيجة جاءت مغايره للنتائج اليت توصلت اليها دراسة)التل، 

( ودراسة )اجمليدل 1991( ودراسة )التل، 1986( ودراسة )تانهيكورن، 1986( و دراسة )بانو، 2005)احلمداني 
 (اىل وجود اجتاهات اجيابية لدى عموم الطلبة يف عينة البحث.2015( و دراسة )حسن،2012والشريع،

, يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجلامعات احلكومية و غري احلكومية -2
 الطلبة؟

و من أَجل التعرف على الفرق يف مستوى األجتاه حنو التخصص الدراسي  بني اجلامعات احلكومية و غري احلكومية  فقد        
الغ ( عن طريق مقارنة املتوسط احلسابي ألجتاه للطلبة اجلامعات احلكومية البt-testاستخدمت التحليل اإلحصائي )

( 152.51( مع املتوسط احلسابي ألجتاه طلبة اجلامعات األهلية البالغ )55.77( وباحنراف معياري قدره )123.75)
(، تبني انه 3.29( مع القيمة التائية اجلدولية)37.46( و بقارنة القيمة التائية احملسوبة)58.49وباحنراف معياري قدره )
 (.5هم يف مستوى األجتاه لصاحل طلبة اجلامعات األهلية كما مبني يف اجلدول )( معنوية بين0.0005توجد فروق عند مستوى)

 نتائج األختبار التائي لعينتني مستقلتني لداللة الفرق يف لألجتاه حنو التخصص الدراسي  تبعا لنوع اجلامعة (5جدول)
املتوسط  العينة اجلامعة

 احلسابي
األحنراف 

 املعياري
درجات 
 احلرية

التائية القيمة 
 احملسوبة

القيمة 
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

 0.001 3.29 37.46 198 55.77 123.75 100 حكومية
 58.49 152.51 100 غري حكومية

   

ولعل سبب تفوق اجلامعات األهلية )غري احلكومية( يف مستوى  األجتاه حنو التخصص الدراسي يعود اىل ان لديهم فرصة اكرب    
لديهم يف اختيار التخصصات الدراسية اليت يتناسب اكثر مع ميوهلم و رغباتهم، ولكن الطلبة يف اجلامعات احلكومية، ليس 

ناسب ، فمصريهم مقيد  بنظام القبول املركزي و الذي يعتمد على معدالت الدرجات لديهم فرصة كثرية ألختيار التخصص امل

 العينة
املتوسط 

 احلسابي
االحنراف 

 املعياري

 
 درجة احلرة

املتوسط 
 الفرضي

التائية القيمة 
 احملسوبة

القيمة 
التائية 

 اجلدولية
 مستوى الداللة

200 139.7 59.05 
199 

150 2.45 2.32 
0.02 
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احلاصلة الصف الثاني عشر رغم وجود استبيان خمصص لتقديم اجلامعة . ايضا هناك دور سليب جملتمعنا و األسر والشركات  
 اجلامعات احلكومية. املؤسسات يف اجملتمع، ألنهم  ال ينظرون بأهمية اىل بعض التخصصات املوجودة يف

 إنساني؟-هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى األجتاه حنو التخصص لدى الطلبة تبعا للتخصص الدراسي : علمي -3
انساني( كشفت النتائج أن متوسط األجتاه حنو  -وللتعرف على الفروق يف مستوى األجتاه حسب متغري التخصص )علمي        

( درجة. اما اجتاهات الطلبة 60.38( درجة وباحنراف معياري قدره )148.08سات العلمية يساوي )التخصص لطلبة الدرا
( درجة. وباستخدام االختبار التائي 56.08( درجة وباحنراف معياري قدره )130.42الدراسات األنسانية بوجه عام فقد بلغ )

(t-test(عند مقارنة قيمة التائية احملسوبة )مع قيمة الت22.6 )(تبني انه توجد فروق ذات داللة 3.29ائية اجلدولية ،)
 ( .6معنوية يف مستوى األجتاه بني طلبة القسمني العلمي واألنساني لصاحل طلبة القسم العلمي وكما هو مبني يف اجلدول )

 عا ملتغريي اجلنس و األختصاصنتائج األختبار التائي لعينتني مستقلتني لداللة الفرق يف لألجتاه حنو التخصص الدراسي  تب (6اجلدول)
املتوسط  العينة املتغري

 احلسابي
االحنراف 

 املعياري
درجات 
 احلرية

القيمة 
التائية 

 احملسوبة

القيمة 
التائية 

 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

 0.001 3.29 4.54 198 56.38 141.34 100 اناث اجلنس

 62.31 137.69 100 ذكور
 0.001 3.29 22.6 198 60.38 148.08 100 العلمي االختصاص

 56.08 130.42 100 األنساني

وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل أن االختصاصات العلمية حتقق رغبات طلبتها وتشبع اهتماماتهم وميوهلم واجتاهاتهم خاصة 
وأن املواد الدراسية يف تلك األقسام حتتاج إىل قدر كبري من الفهم والتفكري وقليل من احلفظ، اذ ال تكون روتينية ومملة، وبنفس 

عبة أو متوسطة الصعوبة لذا فهي تقدم نوعاً من التحدي الشخصي لدى الطالب يف هذه االختصاصات. الوقت فأن هذه املواد هي ص
( عن وجود فروق يف مستوى األجتاه حنو التخصص الدراسي لصاحل األختصاص 2005وهذا ال يطابق مع دراسة)احلمداني 

 أدبي( –ني التخصص )علمي (عدم وجود، فروق دالة احصائياً ب2015( )حسن،2004األنساني، و)الشمام، 
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة  حسب اجلنس؟ -4

ومن أَجل التعرف على الفرق يف مستوى األجتاه حنو التخصص الدراسي  حبسب متغري اجلنس فقد استخدم التحليل اإلحصائي        
(t-test عن طريق مقارنة املتوسط )( مع املتوسط 56.38( وباحنراف معياري قدره )141.34احلسابي لألجتاه للطلبة البالغ )

( 4.54( و املقارنة قيمة التائية احملسوبة)62.31( وباحنراف معياري قدره )137.69احلسابي لألجتاه للطالبات البالغ )
ية بني الطالب والطالبات يف مستوى األجتاه لصاحل (، تبني انه  التوجد فروق ذات داللة معنو3.29مع قيمة التائية اجلدولية)

(.  وميكن تفسري هذه النتيجة على أساس أن رغبة يف الدراسة و احلصول على الشهادة اجلامعية 6األناث كما مبني يف اجلدول )
ئم مع جنسه و مع لدى  اإلناث اكثر من الذكور،ألن احلصول على الشهادة لدى البنات افضل طريقة للحصول على افضل عمل يال

عادات و تقاليد جمتمعه، ولذلك يتكون لدى األناث اجتاه إجيابي حنو اختصاصها الدراسي افضل من الذكور، وتتفق هذه 
( )اجمليدل 2005( و)احلمداني 1999(، و)موىل ،1991النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج دراسيت كل من: )التل،
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( اليت أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة احصائياً ميكن أن 2004ة )الشمام، (. وهذا ال تطابق مع دراس2012والشريع،
 اليت كانت الفروق لصاحل الذكور.  (Tunhikorn, 1986)( وBanu,1988تعزى إىل اجلنس. و ينعكس مع النتائج دراسة )

 العمر؟ هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة  حسب -5
-18( سنة لذا قسمت الباحثة عينة  البحث اىل اربع فئات عمرية : )33-18أن أعمار عينة البحث تراوحت مابني )      

(سنة ومن أَجل التعرف على الفرق يف مستوى األجتاه حنو التخصص 33_30(سنة و )29-26و ) (سنة25-22(سنة و )21
. و تبني من النتائج ان متوسط (One Way - ANOVAلتباين األحادي )الدراسي  حبسب متغري العمر، استخدمت حتليل ا

( هلا اكرب قيمة من الفئات األخرى 29-26( اقل من املتوسطات احلسابية للفئات األخرى، وفئة )21-18احلسابي لدى فئة )
 (.7من املتوسط احلسابى، كما يف اجلدول )

 نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني الفئات العمرية (7جدول )
 

 الفئات العمرية
 

 عدد األفراد
 

 املتوسط
 

 األحنراف املعياري
 

 درجات احلرية
d.f 

 
 النسبة الفائية

 اجلدولية احملسوبة 31.44 91.22 60 سنة 18-21

 26.18 198.25 3األفقية = 64.17 156.95 60 سنة 22-25

 196العمودية= 43.29 158.27 50 سنة 26-29
 199الكلي =  66.02 139.76 30 سنة 30-33

    

( لذا فأن هناك فروق يف مستوى 26.18( اكرب من النسبة الفائية اجلدولية )198.25ومبا ان النسبة الفائية احملسوبة )
( و لصاحل 196( ، ) 3( و بدرجات احلرية )0.01)األجتاه حنو التخصصالدراسي بني الفئات العمرية عند مستوى الداللة 

(، مبعنى ان العمر يؤثرعلى املعريفة والوعي على اهمية كل االختصاصات يف جماالت احلياة و كيفية االستفادة 29-26فئة )
 منهم من اجل تطور و تقدم اجملتمع، ويأثرعلى مستوى اجتاه حنو التخصص الدراسي.

 الفصل اخلامس
 لتوصيات، املقرتحاتاالستنتاجات، ا

 ميكن للدراسة احلالية اخلروج مبجموعة من االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات وذلك على النحو اآلتي:     
 االستنتاجات

ان اجتاهات طلبة اجلامعة حنو اختصاصاتهم الدراسية بشكل عام ذات مستوى منخفض سواء كان ذلك عند الطلبة  الذكور او  .1
االختصاص العلمي او االنساني يف اجلامعات احلكومية و غري احلكومية، اذ تبني أن املتوسط احلسابي  االناث او عند طلبة

 لدرجات العينة اصغر من املتوسط الفرضي للمقياس.

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجلامعات احلكومية وغري احلكومية, يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة و لصاحل  .2
 اجلامعات األهلية. طلبة 

إنساني( لصاحل -هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة تبعا للتخصص الدراسي )علمي .3
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 طلبة القسم العلمي.

 هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة حسب اجلنس ولصاحل األناث. .4

 متغري العمر.إحصائية يف مستوى أألجتاه حنو التخصص لدى الطلبة حسب  هناك فروق ذات داللة .5

  التوصيات:
االفادة من االداة اليت مت استخدامها لقياس اجتاهات طلبة اجلامعة حنو اختصاصاتهم الدراسية يف اجراء دراسات وحبوث  -1

يف األقليم الكردستان، وخاصة وةزارة التعليم  أخرى تشخيصية وتقوميية خلدمة العملية التعليمية يف خمتلف املراحل الدراسية
 العالي والبحث العلمي ومديرية قبول املركزي واجلامعات.

االفادة من نتائج البحث يف افتتاح برامج جديدة تليب حاجات الطلبة واجملتمع، منها وضع مناهج دراسية جديدة تكون متوسطة  -2
ع التطورات واملستجدات اجلارية يف اجملتمع، ومساعدة الطلبة على حتقيق الصعوبة ال تثري امللل لدى الطالب ومبا يتالئم م

التكيف مع متغريات اجملتمع وحاجاته من خالل تكوين اخلربة الشخصية املالئمة لتحقيق ذلك مبا يضمن حل مشكالت الطلبة 
 العلمية واالجتماعية والنفسية واالقتصادية.

للتعرف على اجتاهات الطلبة اجلدد يف القبول ويعد كمؤشر على اقبال الطالب أو من املمكن االستفادة من املقياس احلالي  -3
 احجامه عن هذا القسم أو ذاك.

االهتمام بتنمية اجتاهات طلبة اجلامعات بشكل عام و اجلامعات احلكومية بشكل خاص حنو اختصاصاتهم الدراسية واليت عن  -4
 ة اكثر من قدراتهم يف اجملتمع.طريقها ميكن زيادة مستواياتهم العلمية واألستفاد

 املقرتحات

 اجراء دراسات حول االجتاهات حنو االختصاص يف املرحلة اجلامعية وعالقتها مبستوى الطموح لدى الطلبة يف هذه املرحلة. -1

 اجراء دراسات حول االجتاهات حنو التخصص الدراسي وعالقتها بالتوافق االجتماعي يف املرحلة اجلامعية. -2
 

 املصادر

 ( .سيكولوجية التنشئة االجتماعية. ط1998ابو جادو، صاحل حممد علي .)عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة1 ،. 

 ( .االختبارات واملقاييس العقلية. ط1957بركات، حممد خليفة .)القاهرة: مكتبة مصر2 ،. 

 ( .اجتاهات طلبة جامعة الريموك حنو علم النف1991التل، شادية أمحد .) ،س، بنيتها وقياسها. مؤتة للبحوث والدراسات
 .(3(، العدد )6اجمللد )

 ( .دراسات نفسية يف الشخصية العربية. القاهرة: عامل 1978جابر، جابر عبداحلميد؛ والشيخ، سليمان اخلضري .)
 الكتب.

 (.اجتاهات طلة اجلامعة حنو اختصاصهم الدراسي و 2005احلمداني ، ابراهيم امساعيل حسني ،) عالقتها باألجناز
 الدراسي)رسالة ماجستري غري منشورة(.جامعة تكريت.
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 (اجتاهات طلبة كلية الرتبية جامعة تغز حنو مهنة التدريس، مركز التأهيل 2015حسن،عبداحلكيم حممد امحد ،)
 اليمن. _جامعة تعز  -والتطوير الرتبوي

 ( علم النفس الع2000الداهري، صاحل حسن ووهيب جميد الكبيسي:).ام،اربد األردن ،دار الكندي للنشر والتوزيع 

 ( اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو الشهادة اجلامعية وعالقتها ببعض املتغريات  2001الدوري, ريا إبراهيم إمساعيل :)
 )رسالة ماجستري غري منشورة (، اجلامعة املستنصرية، كلية اآلداب.

 ( .أصول علم النفس. القا1970راجح، أمحد عزت .)هرة : املكتب املصري احلديث 

 ( .علم النفس االجتماعي، ط1974زهران، حامد عبدالسالم .)القاهرة : عامل الكتب3 ،. 

 

 (،األجتاهات حنو احلداثة وعالقتها مبوقع الضبط لدى طلبة املرحلة األعدادية 2005السناوي، بشرى خطاب عمر .)
 )رسالة ماجستري غري منشورة(.جامعة تكريت.

  ،بريوت ، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع. 1(: معجم مصطلحات اإلدارة العامة ، ط1998امحد بدر )شهاب ، 

 ( .اجتاه طلبة الصف اخلامس االعدادي حنوالرياضيات وعالقته مبتغريي الفرع 2004الشمام، عاصم امحد خليل .)
 املوصل، كلية الرتبية.الدراسي )علمي / أدبي( واجلنس. )رسالة دبلوم عالي غري منشورة(، جامعة 

 ( .علم النفس االجتماعي املعاصر، ط1981عبدالرحيم، طلعت حسن .)القاهرة : دار الكتاب اجلامعي.2 ، 

 ( .يف علم النفس االجتماعي. االسكندرية : دار املعرفة اجلامعية.1988عوض، عباس حممود .) 

 (اجتاها2011علي ومومين،قاسم حممد خز وعبداللطيف عبدالكريم ،) ت طالبات تربية الطفل يف جامعة البلقاء
 .106-78،اردن.1،عدد7التطبيقية حنو ختصص األكادميي، جملة احتاداجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس، جملد

 ( .اجتاهات طلبة الصف الثاني قسم العلوم يف معهد املعلمني حنو مادة الرياضيات. جملة كلية 1999موىل، محيد جميد .)
 .132 – 117(، السنة السادسة، اجلامعة املستنصرية : 19العدد ) املعلمني،

 (اجتاهات طلبة كليات الرتبية2012اجملديل والشريع، عبداهلل و سعد ،)- جامعة الكويت و جامعة الفرات حنو مهنة
 .57-17،  7، عدد  28اجمللد -التعليم، جملة جامعة دمشق

 ( االجتاهات واحلياة، 1989طاقة، ياسني طه :).املكتبة الوطنية، بغداد 

  (.بناء وتقنني مقياس لسمات الشخصية ذات االولوية للقبول يف الكليات العسكرية لدى 1987الكبيسي، كامل ثامر .)
 طالب الصف االول االعدادي . )اطروحة  دكتواره غري منشورة ( ، جامعة بغداد، كلية الرتبية.

 

 Krech, D.et. al., (1962) .Individual in Society . New York :Mc Graw Hill 

 Wicker, A. W. (1969). Attitudes Versus Action; The Relationship of Verbal and 

Overall Behavioral -Responses to Attitude Objects. Journal of Social Issues. Vol. 

25 (4). 

 Kiesler, C. A. & Others. (1969). A Critical Analysis of Theoretical Approaches ; 
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Attitude Change. New York :Wiley Company. 

 Good ,G.V. (1973). Dictionary of Education . 3
rd

 .ed. New York : Mc Graw Hill.                                                 

 Tunhikorn, B. (1986). Attitudes toward and Achievement in Science of Secondary 

Students in Kasetsart Demonstration School. Diss. Abst. Inter, Vol. 47 (5) : 1679. 

 Banu, D. (1986). Secondary School Students’ Attitudes toward Science. Journal 

of Research in Science and Technological Education, Vol. 4 (2) : 195 – 202. 
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وختەپ  

بؤضوون يةكيَكة لة بابةتة طرنطةكانى سايكؤلؤذيا وسايكؤلؤذياى ثةروةردةيى كة دادةنريَت بة يةكيَك لة بزويَنةرةكانى        
رِةفتارى مرؤظ كة ثالَ بة تاكةوة دةنيَت  وئاراستةى بؤضوونةكانى  دةكات بؤ كردنى كارةكانى و ضؤنيةتى رِةفتار كردن بة 

ئةو هةلَويَستانةى كة لة ذيانى رِؤذانةيدا رِووبةرِووى دةبيَتةوة. هةر بؤية ئارِاستةى خويَندكار  شيَوةيةكى رِيَكخراو  لةطةلَ
بةرامبةر ئةو ثسثؤرييةى كة دةخيويَنيَت، يةكيَكة لة ثيَداويستييةكانى فيَربوون و زانني  وة طوجناندنى لةطةلَ ذينطةى 

ة ئاراستةى خويَندكارانى زانكؤ بةرامبةر ئةو ثسثؤرييةى كة دةخيويَنيَت لة فيَربووندا. بؤية بابةتى ئةم تويَذينةوةية بريتية ل
 وةآلمدانةوةى ئةم ثرسيارانةى خوارةوة: زانكؤ حكومى و نا حكوميةكاندا، كة ئاماجنةكانى بريتني لة

 نيَت؟ئايا ئاستى بؤضوونى خويندكارانى زانكؤ ضةندة بةشيَوةيةكى طشتى بةرامبةر ئةو ثسثؤرييةى كة دةخيويَ -1

 ئايا جياوازى هةية لة ئاستى ئاراستةى خويَندكار بةرامبة بة ثسثؤرييةكةى بة ثيَى جؤرى زانكؤ )حكومى/ناحكومي(؟  -2

 ئايا جياوازى هةية لة ئاستى بؤضوونى خويَندكار بةرامبة بة ثسثؤرييةكةى بة ثيَى طؤرِاوةكانى )زانستى/ ويَذةيى(؟  -3

 خويَندكار بةرامبة بة ثسثؤرييةكةى بة ثيَى طؤرِاوى رِةطةز )نيَر/مىَ(؟ئايا جياوازى هةية لة  ئاستى بؤضوونى  -4

 ئايا جياوازى هةية لة ئاستى بؤضوونى خويَندكار بةرامبة بة ثسثؤرييةكةى بة ثيَى طؤرِاوى تةمةن؟ -5

وانى ئارِاستةى ( بؤ ثي2005َلة ثيَناو  بةديهيَنانى ئاماجنةكان تويَذةر ثشتى بةست بة ثيَوةرى ئامادةكراوى )احلمدانى،
خويَندكاران بةرامبةر بةو ثسثؤرييةى دةخيويَنن كة لة سىَ اليةنى )مةعريفى، ويذدانى،دةروون جولَةيى( ثيَكهاتووة، لةدواى 

( خويَندكارى زانكؤ)حكومى و 200( برِطة . وة لةسةر )50دةرهيَنانى )رِاستيتى و جيَطريى( ويَنةى كؤتايى ثيَوةركة بوو بة )
ئةجنامةكان بةم   (spss)بةجيَكرا و لةدواى شيكردنةوةى ئامارى بؤ زانيارييةكان بة بةكارهيَنانى بةرنامةى ناحكومى( جيَ
 شيَوةية بوون:

 ئارأستةى خويندكارانى زانكؤ  بةرامبةر بةوثسثؤرييةى كة دةخيويَنيَت  بة شيَوةيةكى طشتى لة ئاستيَكى  نزمداية. -1

بةرامبةر بة ثسثؤري لةنيَوان خويندكارانى زانكؤى حكومى و خويندكارانى زانكؤى ناحكومى  بوونى جياوازى لة  ئاستى ئارِاستة  -2
 كة لةالى خويندكارانى زانكؤى ناحكومى بةرزترة.

بوونى جياوازى لة  ئاستى ئارِاستة بةرامبةر بة ثسثؤري بة ثيَي كؤليذة )زانستى و ويَذةيي( كة لةالى خويندكارانى كؤليذة  -3
 ياترة.زانستييةكانة ز

 ثيَي رِةطةز )نري/مىَ( كة لةالى خويندكارانى  مىَ زياترة.بوونى جياوازى لة ئاستى ئارِاستة بةرامبةر بةثسثؤري بة -4

 بوونى جياوازى لة  ئاستى ئارِاستة بةرامبةر بة ثسثؤري بة ثيَي تةمةن. -5
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Abstract 

       Attitude is one of the important subjects of psychology and educational psychology which 

considered as motives for human behaviors. They motivate the individual to do things and treat 

with lives situation which face him and they guide him to treat with them orderly. For that 

student attitudes toward their academic specializations represent their need to knowledge and 

adjustment with environment of learning. Thus the subject of this study is the university 

students’ attitudes toward their academic specialization in both governmental and 

nongovernmental university. That the purpose is to answer the following questions: 

 

1. What is the level of university students’ attitudes in general toward their academic 

specializations? 

2. Is there difference of students attitudes toward their academic specializations between 

governmental and nongovernmental(private) university? 

3. Is there difference of students attitudes toward their academic specializations between 

(scientific and humanity) study? 

4. Is there difference of students attitudes   toward their academic specializations between mail 

and female? 

5. Is there difference of students attitudes   toward their academic specializations according to 

age? 

 

The researcher used the measure of (Al-Hamdany,2005) to measure student's attitudes toward 

their academic specializations,It consists of (3) domains (Cognitive, 

Affective ,Behavioral ) in ( 50 ) items , and she appliedthe test at sample of the research 

whichconsists of ( 200 ) students . After analyze the dates by using   (spss) the results showed; 

1. University students attitudes toward academic specializations were low. 

2. There are significant differences between attitudes of students according to universities; The 

mean of nongovernmental (private) university is greater than the mean of governmental 

university. 

3. There are significant differences between attitudes of students according to academic 

specializations(Scientific, Human) and sex (Male, Female), The mean of females is greater than 

mean of male 

4. There are significant differences between attitudes of students according 

to specialization (Scientific, Human). The mean of scientific 

specialization's students is greater than the mean of human 

specialization's students. 

5. There are significant differences between attitudes of students according 

to age categories, the mean of the age group (18-21) is smallest, and mean of the age group(26-

29) is biggest 

       According to the results of this research, the researcher recommended some    

recommendations and suggestions. 
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(۱ملحق )  
السليمانيةجامعة   

 سكول الرتبية األساسية
 

احملرتم ___________________________حضرة األستاذ الفاضل   
 حتية طيبة..

احلكومية و غري احلكومية((  قياس الدراسي لدى طلبة اجلامعات  تروم الباحثة يف دراستها املوسومة ))االجتاه حنوالتخصص     
(.. علماً بأن 2005الجتاهات طلبة اجلامعة حنو التخصص الدراسي وقد اعتمدت الباحثة مقياس املعد من قبل )احلمداني 

االجتاه هو : )) تلك األفكار والتصورات واملشاعر اليت حيملها األفراد بدرجات متفاوتة ليستجيبوا للمواضيع واملواقف اليت 
 رتضهم بطرق معينة تتسم بالقبول أو الرفض، وفقاً ملا يتوقعه األفراد من منافع مادية أو معنوية جراء تلك االستجابات ((.تع

ونظراً ملا تتمتعون به من خربة ودراية يف هذا اجملال فأن الباحثة تود االستنارة بآرائكم السديدة يف بيان مدى صالحية فقراته 
 ه ومدى مالئمته لطلبة اجلامعة ..صاص الدراسي والتعديالت اليت ترونها مناسبة على فقراتلقياس االجتاه حنو االخت

 
 وتقبلوا فائق شكري وتقديري

 

 حسن حممدخان اجلاف هةناو.مم.

 

 

 حتتاج اىل تعديل غري صاحلة صاحلة الفقــــــــــرات ت

    .أشعر بالطمأنينة والراحة النفسية يف اختصاصي الدراسي  1

أستطيع التفكري بوضوح عند القراءة يف جمال اختصاصي الدراسيال   2 .    

    .يوفر لي اختصاصي الدراسي الكثري من فرص العمل  3

    .أعتقد أن اختصاصي الدراسي ال يالئم الطلبة من كال اجلنسني  4

    .أفكر وأجنز حيداً يف اختصاصي الدراسي  5

    .أشعر بالقلق يف اختصاصي الدراسي  6

    .تكسبين الدراسة يف هذا االختصاص قدرة علمية جيدة  7

    . يؤهلين اختصاصي الدراسي لوظائف أقل قبوالً يف اجملتمع  8

    .أشعر بأن اختصاصي الدراسي تنقصه االثارة والتشويق  9

    .أعتقد أن اختصاصي الدراسي يناسب ذوي الدرجات الواطئة  10

دراسيت يف هذا االختصاصميكنين احلصول على مهنة حمرتمة من   11 .    

    .يثري اختصاصي الدراسي امللل لدى الطلبة  12

    .أشعر بالرضا عن اختصاصي الدراسي  13

    .أرى اختصاصي ليس مشوقاً كاالختصاصات الدراسية األخرى  14

    .يسهل علي تعلم مفاهيم اختصاصي الدراسي  15

باملسؤوليةيتصف طلبة هذا االختصاص الدراسي بقلة الشعور   16     

    .أرى هلذا االختصاص دوراً فاعالً يف معظم التطورات اليت حصلت يف العامل  17
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 حتتاج اىل تعديل غري صاحلة صاحلة الفقــــــــــرات ت

    . ينظر اجملتمع هلذا االختصاص نظرة استخفاف  18

    .يعلمين اختصاصي الدراسي إثارة األسئلة واآلراء واألفكار  19

    .ينمي اختصاصي الدراسي قوة املالحظة والدقة يف العمل  20

أحب توسيع املطالعة خارج نطاق اختصاصي الدراسيال   21 .    

    .يتيح لي اختصاصي الدراسي االختالط باجلنس اآلخر أكثر من االختصاصات األخرى  22

    .يقلل هذا االختصاص من شخصييت أمام اآلخرين  23

    .يشجع اختصاصي الدراسي روح املثابرة يف العمل  24

عدا ما يتعلق منها باختصاصي أحب أن أمارس أي نشاط يف اجلامعة  25 .    

    .أستطيع حتقيق طموحي يف الدراسة يف هذا االختصاص  26

    .أجد أنين أمتلك من االستعدادات واملواهب اليت تتالئم مع متطلبات اختصاصي الدراسي  27

    .تعودني الدراسة يف هذا االختصاص على عدم تنظيم الوقت وتقدير قيمته  28

الدراسي ضروري وهام جلميع الناسيعترب اختصاصي   29  .    

    .ال يوفر لي اختصاصي الدراسي فرصاً عديدة للتعبري عن الرغبات  30

    .يعترب اختصاصي الدراسي من االختصاصات احملببة اىل نفسي  31

    .يتصف الطلبة يف اختصاصي الدراسي باالتزان االنفعالي  32

االبتكار لدى الطلبةأشعر أن هذا االختصاص ال ينمي روح   33 .    

    .أرى أن هذا االختصاص جيعل الدارسني فيه أقل تفاعالً مع اجملتمع الذي يعيشون فيه  34

    .ال ينمي اختصاصي الدراسي القدرة على التفكري العلمي السليم  35

    .أشعر بأن اختصاصي الدراسي يؤدي اىل ضعف الثقة بالنفس  36

العمل تنمى من خالل اختصاصيقوة املالحظة والدقة يف   37 .    

    .ميكنين الوصول اىل مستوى طموح أعلى لو أتيحت لي فرصة الدراسة يف اختصاص دراسي آخر  38

    . أفضل أن أكون يف أي اختصاص دراسي آخر  39

    .يالئم اختصاصي الدراسي الطلبة املتفوقني  40

    .أحرتم األشخاص الذين أنهوا الدراسة يف هذا االختصاص  41

    .أرى أن العمل مبهنة يف جمال اختصاصي الدراسي يبعث يف النفس السعادة واالرتياح  42

    .جماالت العمل يف اختصاصي الدراسي كثرية  43

    . أرى للخرجيني من االختصاصات األخرى مساهمة أكرب يف تقدم اجملتمع  44

    .حيتل اختصاصي الدراسي قيمة كبرية عندي  45

اجيابي مع اختصاصي الدراسيأشعر بتفاعل   46 .    

    .أرى أن اختصاصي معقد ألني ال أدرك مفاهيمه  47

    .يستحق اختصاصي الدراسي االهتمام والرعاية من مؤسسات الدولة  48

    .حيقق لي اختصاصي الدراسي مكانة اجتماعية مرموقة  49

االختصاصات األخرىالوظائف اليت يؤهلين هلا اختصاصي الدراسي أقل قبوالً من   50 .    

عداد الطلبة يف هذا االختصاصاأمتنى أن تزداد   51 .    

    . يشعر الطالب الذي يلتحق يف هذا االختصاص خبيبة أمل  52

    . أكون مسروراً عند االستماع اىل احملاضرة من قبل املدرس  53

    . ال ينمي اختصاصي الدراسي حب العمل وتقديره  54

غري متوفرة يف اختصاصي الدراسياإلثارة والتشويق   55 .    
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(۲ملحق )  

اه الطلبة حنو األختصاص الدراسيمقياس األجت  

 الفقــــــــــرات ت
غري موافق  غري موافق ال ارى لي موافق موافق جدا

 جدا

      .أشعر بالطمأنينة والراحة النفسية يف اختصاصي الدراسي  1

جمال اختصاصي الدراسي ال أستطيع التفكري بوضوح عند القراءة يف  2 .      

      .يوفر لي اختصاصي الدراسي الكثري من فرص العمل  3

      .أفكر وأجنز حيداً يف اختصاصي الدراسي  4

      .أشعر بالقلق يف اختصاصي الدراسي  5

      .تكسبين الدراسة يف هذا االختصاص قدرة علمية جيدة  6

قبوالً يف اجملتمعيؤهلين اختصاصي الدراسي لوظائف أقل   7  .      

      .أشعر بأن اختصاصي الدراسي تنقصه االثارة والتشويق  8

      .أعتقد أن اختصاصي الدراسي يناسب ذوي الدرجات الواطئة  9

      .ميكنين احلصول على مهنة حمرتمة من دراسيت يف هذا االختصاص  10

      .يثري اختصاصي الدراسي امللل لدى الطلبة  11

بالرضا عن اختصاصي الدراسي أشعر  12 .      

      .يسهل علي تعلم مفاهيم اختصاصي الدراسي  13

      يتصف طلبة هذا االختصاص الدراسي بقلة الشعور باملسؤولية  14

      .أرى هلذا االختصاص دوراً فاعالً يف معظم التطورات اليت حصلت يف العامل  15

      . ينظر اجملتمع هلذا االختصاص نظرة استخفاف  16

      .يعلمين اختصاصي الدراسي إثارة األسئلة واآلراء واألفكار  17

      .ينمي اختصاصي الدراسي قوة املالحظة والدقة يف العمل  18

19  
يتيح لي اختصاصي الدراسي االختالط باجلنس اآلخر أكثر من االختصاصات 

   .األخرى
  

 

      .يقلل هذا االختصاص من شخصييت أمام اآلخرين  20

      .يشجع اختصاصي الدراسي روح املثابرة يف العمل  21

      .أحب أن أمارس أي نشاط يف اجلامعة عدا ما يتعلق منها باختصاصي  22

      .أستطيع حتقيق طموحي يف الدراسة يف هذا االختصاص  23

24  
أجد أنين أمتلك من االستعدادات واملواهب اليت تتالئم مع متطلبات اختصاصي 

   .الدراسي
  

 

      .تعودني الدراسة يف هذا االختصاص على عدم تنظيم الوقت وتقدير قيمته  25

      . يعترب اختصاصي الدراسي ضروري وهام جلميع الناس  26

      .ال يوفر لي اختصاصي الدراسي فرصاً عديدة للتعبري عن الرغبات  27

      .يعترب اختصاصي الدراسي من االختصاصات احملببة اىل نفسي  28

      .يتصف الطلبة يف اختصاصي الدراسي باالتزان االنفعالي  29

      .أشعر أن هذا االختصاص ال ينمي روح االبتكار لدى الطلبة  30

31  
أرى أن هذا االختصاص جيعل الدارسني فيه أقل تفاعالً مع اجملتمع الذي 

   .يعيشون فيه
  

 

السليمال ينمي اختصاصي الدراسي القدرة على التفكري العلمي   32 .      
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 الفقــــــــــرات ت
غري موافق  غري موافق ال ارى لي موافق موافق جدا

 جدا

      .أشعر بأن اختصاصي الدراسي يؤدي اىل ضعف الثقة بالنفس  33

      .قوة املالحظة والدقة يف العمل تنمى من خالل اختصاصي  34

35  
ميكنين الوصول اىل مستوى طموح أعلى لو أتيحت لي فرصة الدراسة يف 

   .اختصاص دراسي آخر
  

 

      . أفضل أن أكون يف أي اختصاص دراسي آخر  36

      .يالئم اختصاصي الدراسي الطلبة املتفوقني  37

      .أحرتم األشخاص الذين أنهوا الدراسة يف هذا االختصاص  38

39  
أرى أن العمل مبهنة يف جمال اختصاصي الدراسي يبعث يف النفس السعادة 

   .واالرتياح
  

 

      .جماالت العمل يف اختصاصي الدراسي كثرية  40

من االختصاصات األخرى مساهمة أكرب يف تقدم اجملتمعأرى للخرجيني   41  .      

      .حيتل اختصاصي الدراسي قيمة كبرية عندي  42

      .أشعر بتفاعل اجيابي مع اختصاصي الدراسي  43

      .أرى أن اختصاصي معقد ألني ال أدرك مفاهيمه  44

      .يستحق اختصاصي الدراسي االهتمام والرعاية من مؤسسات الدولة  45

      .حيقق لي اختصاصي الدراسي مكانة اجتماعية مرموقة  46

47  
الوظائف اليت يؤهلين هلا اختصاصي الدراسي أقل قبوالً من االختصاصات 

   .األخرى
  

 

عداد الطلبة يف هذا االختصاصاأمتنى أن تزداد   48 .      

      . يشعر الطالب الذي يلتحق يف هذا االختصاص خبيبة أمل  49

ينمي اختصاصي الدراسي حب العمل وتقديرهال   50  .      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جملة جامعة كرميان                    Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان 

305 |                              acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

( 3ملحق)    

 زانكؤى سليمانى   سكولَى ثةروةردةى بنةرِةتى
 سالَوى زانست.....

خويَندكارى خؤشةوويست ئةم فؤرمةى لةبةردةستداية بؤ كؤكردنةوةى زانيارية  بةمةبةستى  ئةجنامدانى تويَذينةوةيةكى 
برِطة ثيَكهاتووة ، دةربارةى ئةو  ثسثؤرييةى كة دةخيويَنيت وة تؤ تا ضةند رِازيت ليَى،  بةرامبةر هةر  (50زانستى كة لة )

( هةلَبذاردن بؤ وةالَمدانةوة هةية كة تؤنيشانةى )    ( تةنها لة يةكيَكيان دةدةيت. وة ثيَوويست بة ناو نوسني 5تةوةرةيةك )
 ناكات.

 زؤر سوثاس بؤ هاوكارى بةرِيَزت
ي. هةناو حسن حممدخانم.  

 بةش:                             رِةطةز/  نيَر:         مىَ:                 تةمةن:
 

 

(4امللحق)  
 امساء اخلبريين اللغويني

 الكلية و القسم العلمي اجلامعة اسم اخلبري 13

 كلية اللغات/ اللغة الكردية السليمانية الدكتور كاروان عمر قادر 1

 كلية اللغات/ اللغة العربية السليمانية الدكتور ماجد عبداهلل 2
 

(5امللحق)  
 يوضح أمساء اخلرباء ) احملكمني ( على املقياس

 اجلامعة الكلية األختصاص اللقب العلمي اخلرباء ت

 السليمانية الرتبية األساسية علم النفس الكلينكي استاذ الدكتور رشدي علي مريزا جاف 1

كريم شريف قرجتانيالدكتور  2  السليمانية الرتبية األساسية قياس و تقويم استاذ 

 السليمانية الرتبية األساسية طرايق التدريس استاذ الدكتور جواد نعمت حسني 3

 السليمانية الرتبية األساسية طرايق التدريس استاذ مساعد الدكتور نظام عبداجلبار حسني 4

مساعد استاذ الدكتور صابر بكر بوكاني 5  السليمانية الرتبية األساسية علم النفس الرتبوي 

 السليمانية الرتبية األساسية علم النفس الرتبوي مدرس الدكتور حسن فخرالدين خالد 6

 


