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  شكر وتقدير

الدراسة بحمد اهللا وتوفیقھ فال یسعني إال أن أما وقد انتھیت من إعداد ھذه 

  .أعترف بفضل كل ذي فضل على ما قدم من معونة علمیة صادقة لھذه الدراسة

وفي المقام یسعدني ویشرفني أن أتقدم بخالص شكري وعظیم تقدیري إلى 

والذي تفضل مشكور .بشیر األمین الشیباني: أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور

على ھذه الدراسة وقد ساعد كثیرًا بواسع خبرتھ ورحابة صدره بقبول األشراف 

  .فلیحفظھ اهللا ویجزیھ كل خیر

أشرف العقیلي الذي أفاد : الكریم  األستاذكما أتوجھ بجزیل الشكر والتقدیر إلى 

الدراسة بخبرتھ وتوجیھاتھ ودعم الباحث بالكثیر من المراجع فلیجزیھ اهللا خیر 

  .الجزاء

في ھذه المناسبة أن أشكر جمیع أعضاء ھیئة التدریس بقسم  كما أنني ال أنسى

والشكر موصول ألفراد ,التربیة وعلم النفس على ما قدموه من عون وتوجیھ 

  .بجامعة عمر المختار التربیةالعینة الدراسة من طلبة كلیات 

عبدالرحمن عیاد سالمة :كما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى المصحح اللغوي األستاذ 

وقاص وكاتب صحفي والذي تفضل , م دراسات علیا جامعة عمر المختاردبلو

  .بتصحیح ھذه الدراسة لغویًا

وفي الختام نسأل اهللا أن ینفعنا بما علمنا وأن یعلمنا بما ینفعنا وأن یجزى عنا 

  .خیر كل من علمنا إنھ نعم المولى ونعم المعین 

  الباحث
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  ملخص البحث

تھدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على اتجاھات الطلبة نحو التخصص الدراسي   

باإلضافة إلى )وطبرق,ودرنة,والقبة,البیضاء(في كل من مدن  التربیةكلیات  طلبةلدى 

وفروق بین طالب , في اتجاھاتھم نحو التخصص الدراسيالفروق بین الذكور واإلناث 

وكذلك الفروق بین طالب السنة األولى ,م التطبیقیة في االتجاھاتالعلوم اإلنسانیة والعلو

  .والرابعة

في مدن  التربیةطالبًا وطالبة من كلیات " 360"وتكونت عینة الدراسة من   

والبیضاء وقد تم أختیارھم بالطریقة العشوائیة الطبقیة النسبیة وقد ,والقبة,ودرنة,طبرق

 عدادإ قیاس األتجاه نحو التخصص الدراسي منأستخدم الباحث لجمع البیانات األداة م

  .) 1988(التویجري و سالمة 

إذ أنھ یتمتع بدرجات صدق ,وقد تم استخراج الخصائص السیكومتریة للمقیاس   

  .وثبات مالئمة 

للعلوم األجتماعیة  spssالبیانات بواسطة الحاسوب باستخدام برنامج  حللتوقد   

والتحلیل التباین ,لقیاس الفروق  Tوأختبار البسیط بیرسون  أستخدم منھا معامل أرتباط.

وأسفرت التحلیالت األحصائیة عن جملة من النتائج إذ , two Anovaالثنائي لقیاس التفاعل 

لصالح  t=7.3إذ بلغت قیمة, ومتوسط العینة الكلیة,تبین وجود فروق بین المتوسط الفرضي 

وكذلك تبین عدم وجود فروق بین الذكور ,0.001وھي دالة عند مستوى ,متوسط العینة 

 وبین العلوم اإلنسانیة والعلوم التطبیقیة في االتجاھات نحو التخصص الدراسي,واإلناث ,

 T=2.53فقد بلغت قیمة ,والسنة الرابعة ,سنة األولى نما  ظھرت  الفروق  بین  طالب البی

  .لصالح طالب السنة األولى

بین تفاعل التخصص  عالقةفیما یتعلق بإمكانیة التفاعل فلم یظھر أي أما   

التخصص والسنة الدراسیة حیث أن بین  عالقة ظھرت في حینوالسنة الدراسیة ,والنوع

   .0.001دالة عند مستوى  f=39قیمة 
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  :والمقترحات وھي,وفي ضوء ھذه الدراسة أمكن التوصل إلى مجموعة من التوصیات 

 ھم بكلیات قاتجاھات الطالب نحو التخصص الدراسي قبل التحا العمل على كشف -

والمقابلة الشخصیة وأیة اختبارات ,وقدرات وذلك عن طریق إعداد امتحانات قبول ,المعلمینإعداد  -

 . أخرى خاصة بمھنة التعلیم

 . المعلمین إعداداألخذ بمبدأ الرغبة في االلتحاق بمعاھد  -

بأھمیة األقسام األدبیة ودورھا المھم مثلھا مثل األقسام العلمیة في دفع العمل على نشر الوعي الكامل  -

 .عجلة التقدم في المجتمع

 .التربیةكلیات جدیدة بالعمل على فتح أقسام  -

جین والمساھمة یالمستقبلیة حتى نتجنب بطالة الخر ةالدولة والنظرإحتیاجات  حسب التخصصاتتوزیع  -

 .في تقدم المجتمع

وذلك عن طریق كتیبات تعریف باألقسام  ج علمي في سیاسة القبول بالجامعاتضرورة وضع برنام -

 . التي سوف یدرسھا الطالب في كل سنة وادوالم

 .اجراء اختبارات للطلبة واتجاھاتھم في الكلیات التي یرغبون الدخول فیھا  -

 

  مقترحات الدراسة

على بعض الكلیات وذلك لمعرفة اتجاھات وعدم االقتصار , التربیةإجراء دراسة شاملة تغطي جمیع كلیات  -1

 .الملتحقین بھا نحو التخصص الدراسي

 .التربیةإجراء دراسة مقارنة بین اتجاھات طلبة كلیات اآلداب األقسام العلمیة واألدبیة وطلبة كلیات  -2

ھم نحو التخصص الدراسي أثناء وجود التربیةإجراء دراسات تتبعیة التجاھات  الطالب الملتحقین بكلیات  -3

 .في الكلیة وبعد عملھم في مھنة التدریس

 .إجراء دراسة التجاھات طالب المعاھد العلیا نحو مھنة التدریس وعالقتھا بعدة متغیرات -4
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  المقدمة )1-1(

واتجاه  ,لوك األفراد تجاه بعضھم البعضسفي تحدید  مھمًامكانًا  االتجاھاتتحتل 

حكمھم  خرین أثناءآلواألحداث التي ترتبط با ,دراكھم للمواقففھي تؤثر في إاألشیاء والمواقف 

  .على تلك المواقف

وقد تطورت  ,عداد المھن المختلفةإرتبطت بالتعلیم الجامعي اومن أھم الوظائف التي 

ستحداث التخصصات الجدیدة من ھنا كان او,التخصصات الجامعیة مع تطور العلوم المختلفة 

 ,الھدف الرئیسي للجامعة ھو التخصص الذي یقوم على أساس تقدیم التعلیم العالي المتخصص

وعلى الجامعة أن تنمي  .وھذا ما یمیز الجامعة عن التعلیم العام,والمستوى العالي من المعرفة 

تزودھم بالمھارات  وأْن ,والمعرفة بصفة عامة ,تجاه الصحیح نحو التخصصإللدى  طالبھا ا

من أھم المشكالت التي تتصل بدور الجامعة في و .التي تمكنھم من التحصیل والمعرفة بأنفسھم

خصصات العلمیة والت,یتعلق بالربط بین مجاالت العمل المختلفة فیما ,عداد القوى البشریةإ

وغالبًا ما  ,عداد الطالب في ھذه التخصصاتافكل دولة لھا أسلوبھا الخاص في تحدید  .بالجامعة

تكون السلطات الجامعیة على وعي باحتیاجات القوى العاملة ولو بصورة تقدیریة على المدى 

وأصبح  ,عملالمواصفات المطلوبة لقطاعات ال اوھناك أیضًا نوعیة خریجھا تكتمل فیھ ,القریب

الحدیثة في  االتجاھاتالتدریب الحدیث مسئولیة من مسئولیات الجامعة تستطیع من خاللھا نشر 

عداد والتدریب كوظیفة رئیسیة كبرى للجامعة في إلوھكذا یتكامل ا ,مجاالت التخصص المختلفة

  .ظل مفھوم متكامل من التربیة الجامعیة المتمیزة 

ختیاره وإن كان البعض ال یمیل إلیھ شأنھ شأن الكثیر من ادراسي والتخصص الودراسة 

ولكننا نحتاج  ,أو القیام بھا ,المواقف واألعمال في حیاتنا الیومیة التي قد نكره مواجھتھا

  .مضطرین إلى مواجھتھا أو القیام بھا

التعرف على  ھي ومن أھم األمور التي یجب أن تھتم بھا المدارس والجامعات في الدول

نظرًا للقیمة الكبیرة  اختیار تخصص دراسي بعینھأو  ,اھات التي تدفع الطلبة إلى دراسةاألتج

 ,تجاه اإلیجابي نحو الموضوعات الدراسیة یؤثر على األداء فیھاالفا ,التي تعود على المجتمع

  .نجازآلداء واإلقبال علیھا وتحسین اإلویعمل كدافع ل

ل دراسة نجم التي تناولت األوضاع التعلیمیة مث وقد أظھرت الكثیر من البحوث والدراسات

وقد توصل الباحث في ,بالجامعات اللیبیة من حیث نظام التعلیم واألمتحانات والتسجیل والقبول 

النھایة إلى عدم األستقرار على نظام دراسي موحد حیث تختلف األنظمة الدراسیة من كلیة إلى 



3 
 

وغیاب الضبط داخل ,التسیب اإلداريأخرى وفي بعض األحیان من قسم إلى أخر ووضوح 

واإلكثار ,الجامعات والمعاھد العلیا واإلزدواجیة في إصدار القرارات التنظیمیة واللوائح العلمیة

وكذلك دراسة .من فتح الجامعات أدى إلى التقلیل من قیمتھا العلمیة نظرًا لعدم توفر اإلمكانیات 

وكذلك تبرز أنواع التعلیم ,م الجامعي في لیبیا أستھدفت الدراسة برامج التعلی:محجوب الفائدي 

 العالي بالرغم من التوسع الكبیر في إنشاء الجامعات اللیبیة إال أنھ كان في الجانب الكمي فقط

  .ودون مراعاة إلحتیاجات المجتمع من التخصصات المختلفة,دون التركیز على الكیف

ومن  ,تجاھھ نحو ھذا الموقفامیة أنھ یمكن التنبؤ بسلوك الفرد في موقف معین بمعلو   

أو السلوك المستقبلي نحو موضوع  ,تجاھات تؤثر في السلوك المصاحب لھاالالمعروف أن ا

  .تجاهالا

أو التخصص الدراسي تحرك  ,االتجاھات اإلیجابیة للطلبة نحو المادة الدراسیة إن:خالصة القول

 ,وتحقیق األھداف التعلیمیة المرغوبة ,نجاز المھام التعلیمیةإوتنشط وتوجھ سلوكھم نحو 

وھذا ما دفع المسئولین عن العملیة التعلیمیة إلى .تجاھات السلبیة الوالعكس من ذلك تعمل ا

مما یكون لھ األثر البالغ في تحقیق  ,معرفة اتجاھات الطالب نحو تخصصاتھم قبل األلتحاق بھا

  .    فعالیة العملیة التعلیمیة
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  :مشكلة الدراسة ) 1-2( 

إذ أنھا ُتشكل واقعھ من خالل  ,لطالبل الشخصیةُتعد االتجاھات من المكونات 

تجعلھ بنیان و,فھي التي تنظم عالمھ األكادیمي سلبًا أو إیجاب،  وإدراكھ لھا,حكمھ على األشیاء

وتنشط ھذا السلوك عبر المواقف التي ,ومن ثم ھي التي تقف خلف سلوكھ, معرفي منتظم

عبارة عن عملیات وسیطة  فاالتجاھاتوبھذا المعنى .منھ بالقبول أو الرفض االستجابةتستلزم 

وبالتالي فھي لیست السلوك أنما شرط .واالستجابات  تتخلل المنبھات

  ).1993:192,منحعبدالر.(یسبقھ

وتفسیر المعلومات حیث أن أحد مكونات األتجاه ,واألختیار ,ات لھا خاصیة التصنیف فاالتجاھ

والخصوصیة نحو ,وھو المسؤول عن ھذه الخاصیة إضافة إلى العمومیة ,ھو المكون المعرفي 

واالختیار تتوقف على درجة تمایز ھذا ,فالقدرة على التصنیف .والمواقف , واألحداث,األشیاء 

 1981النجیحي ، .( والتي تشكل ھیكل األتجاه ,أي تمایز المعتقدات والمعارف , لمكونا

:150.(  

وھي عبارة عن معلومات تمت معالجتھا ) التمثیالت المعرفیة(ولما كانت المعارف 

وتتأثر ,وبالتالي فھي مكتسبة . في المنظومة النفسیة للفرد من خالل الذاكرة ) دماجھااست(

عطیة ، ( .الثقافیة للفرد من حیث عمره ونوعھ وتخصصھ األكادیمي واألجتماعیة بالعوامل 

1990 : 176 .(  

بمعنى آخر تختلف من مجتمع إلى آخر حسب  إضافة إلى أنھا لیست لھا عمومیة ثقافیة

ومن جھة ,نستطیع تعمیم ھذه النتائج ھذا من جھة ال والثقافیة علیھ , الظروف األجتماعیة

وقع وجود فروق عائدة للنوع والتخصص والعمر في األتجاھات نحو أخرى فمن المت

  ). 10،  1986فضل ،( .التخصص األكادیمي 

  :وبالتالي فأن ھذه الدراسة تھدف إلى اإلجابة على األسئلة اآلتیة

 نحو التخصص الدراسي ؟ كلیات التربیةما نوعیة اتجاھات طالب  

 ص ، العمر ؟، التخص النوعھل تختلف اتجاھاتھم باختالف  -1

 بین النوع والتخصص في االتجاھات نحو التخصص الدراسي؟ عالقةھل یوجد  -2

 بین النوع والسنة الدراسیة في االتجاھات نحو التخصص الدراسي ؟ عالقةھل یوجد  -3
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بین التخصص األكادیمي والسنة الدراسیة في االتجاھات نحو التخصص  عالقةھل یوجد  -4

 الدراسي؟

  :أھمیة الدراسة ) 1-3(

التي تعتبر من  الھامةتبدو أھمیة ھذه الدراسة في تناولھا ألحد المتغیرات 

و متعلمة و  مكتسبة نھاأ ,ومن أھم خصائصھا ,و ھي االتجاھات ,المحددات الضابطة للسلوك

ھا تنعكس في السلوك و األقوال و األفعال أنو  ,نھا تتكون و ترتبط بمفاھیم اجتماعیةأو  ,ذاتیة

وأنھا على الرغم و الجماعات بالنسبة لھذه المفاھیم ،  ,باستجابات الفرد لتنبوءبانھا تسمح أ، و

و االستمرار النسبي إال أن من الممكن تعدیلھا و تغییرھا تحت  من أن لھا صفة الثبات النسبي

وبالتالي فأن أھمیة ھذه الدراسة تنبع من كون ھذه االتجاھات قابلة للتغییر . ظروف معینة 

  ).  333: 1974,الغریب.(اس مما یجعلنا قادرین على التنبؤ بسلوكیات الفرد وقابلة للقی

أو  ,و موضوعیة ,إن الطالب في كثیر من األحیان ال یختارون التخصصات وفقًا ألسس علمیة

و موضوعات الدراسة التي تتضمنھا  ,یختارونھا بناءًا على معرفة سابقة بطبیعة التخصصات

و سمات  ,و میولھم ,استعداداتھموومدى مالءمتھا لقدراتھم  ,أو صعوبتھا ,معرفة سھولتھا

بل أن الطالب قد یقبل على دراسة معینة دون أن یعرف على وجھ الدقة والیقین , شخصیاتھم

ختیار الطالب اوھناك كثیر من العادات الخاطئة في  ,ھذه الدراساتھا لمجاالت العمل التي تؤھ

أو ما تجلبھ المھنة  ,أو القسم نظرًا لما یتمتع بھ من شھرة ,تیار الكلیةخا :ومن بینھا ,لدراستھ

باء ونصائحھم آلوقد یلتحق الطالب بناءًا على توجیھات ا ,من عائد مادي وفیر ,بعد التخرج

   . مكانیاتھ وقدراتھ الطبیعیة وذكاءه العامإدون أن یأخذ في الحسبان 

نشاء وتطویر دراسات أخرى إتنبع أھمیة ھذه الدراسة في أنھا تزود الباحثین بنتائج تفید في و

 ,الطالبونعرف العوامل المؤثرة على رغبات  ,تعالج العملیة التربویة وبذلك تزداد المعلومات

أھمیة الدراسة الحالیة في التعرف على ما لدى طلبة جامعة عمر المختار من  تكمنكما 

  :اآلتیة لألعتبارات وكذلكنحو التخصص الدراسي  أتجاھات

كأن یكون الطالب مدفوعًا من أسرتھ  , اختیارھم لألقسام العلمیةمعرفة العوامل المؤثرة في  -1

و  ,الذي تلعبھ التربیة في صنع الشباب الصالح المھمومن ھنا نعرف الدور  ,أو من الكلیة

لتطویر وسائل و أدوات و طرائق  جاھدین أھمیة أن نحسن أدوات ھذه التربیة و أن نسعى

و ضرورة  ,و المھني ,و البد من ضرورة إحكام و إتقان عملیة التوجیھ التربوي ,التربیة
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و معرفتھ و قدراتھ وذكائھ و ,ارتكازھا على أساس متین من حیث فھم طبیعة المتعلم 

  .استعداداتھ 

نحو التخصص الدراسي دراسة علمیة و تشخیص نواحي  اإلیجابیة إن دراسة االتجاھات -2

  .و ھذه االتجاھاتمنھا إیضاح النواحي التي إذا توفرت أدت إلى نأالقوة و الضعف فیھا من ش

إلى إعادة النظر من قبل المسئولین إلى انتقاء معاییر تكون أكثر  الدراسةقد تؤدي نتائج  -3

  . للطالبالتخصص  أختیار دقة نحو

أو التخصص الدراسي تحرك و تنشط  ,ھات االیجابیة للطالب نحو المادة الدراسیةن االتجاإ -4

  .نجاز المھام التعلیمیة و تحقق األھداف التعلیمیة المرغوبةإو توجھ سلوكھم نحو 

إلى معرفة اتجاھات  الباحثو ھذا ما دفع  ,االتجاھات السلبیة تحدثھ ما العكس من ذلكعلى و 

الطالب نحو تخصصاتھم قبل االلتحاق بھا مما یكون لھ األثر البالغ في تحقیق فعالیة العملیة 

  .التعلیمیة في النھایة

كما تأتي أھمیة ھذه الدراسة في أنھا تضیف معلومات حول اتجاھات الطلبة نحو التخصص 

القبول في  لسیاسةاألمر الذي یساعد المخططین و المنفذین  ,الدراسي من واقع البیئة اللیبیة

  . ودورھا في التخصص الدراسي  ,ودور األتجاھات في أختیار التخصص الدراسيالجامعات 

  :أھداف الدراسة  )1-4(

  :یمكن تحدید أھداف الدراسة فیما یلي 

  .ةالتربیكلیات  البالتعرف على مستوى االتجاه نحو التخصص الدراسي لدى ط -1

في االتجاه نحو ) إناث/ ذكور(النوعترجع إلى  فروق ما إذا كانت ھناك التعرف على -2

  .التربیة بجامعة عمر المختاركلیات  طالبالتخصص الدراسي لدى 

كلیات طالب في االتجاه لدى ) أدبي/ علمي(التعرف على فروق التخصص األكادیمي  -3

 .التربیة

تجاه نحو التخصص الدراسي لدى في اال) رابعة/أولى(التعرف على فروق السنة الدراسیة  -4

 .من طلبة كلیات المعلمین عینة
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االتجاھات نحو التخصص في  )التخصصونوع لل( التعرف على ما إذا كانت ھناك عالقة  -5

 .األكادیمي

في االتجاه نحو  )نوع و السنة الدراسیةلل(التعرف على ما إذا كانت ھناك عالقة   -6

 .التخصص الدراسي

في االتجاه  )تخصص األكادیمي و السنة الدراسیةلل(عرف على ما إذا كانت ھناك عالقة الت -7

 .نحو التخصص الدراسي

  :تحدید المصطلحات و المفاھیم ) 1-5( 

  :یرد في الدراسة بعض المصطلحات و ھي

  ھو : األتجاه

و تكون  ,تنظیم من خالل خبرة الشخصالحالة من االستعداد أو التأھب العصبي و النفسي و -1

و المواقف التي  ,أو دینامیكي على استجابة الفرد لجمیع الموضوعات ,ذات تأثیر توجیھي

  ).136، 1972زھران،(. تستثیرھا ھذه االستجابة

استعداد وجداني ثابت نسبیًا یمیل بالفرد إلى موضوعات : كما یمكن تعریف االتجاھات بأنھا

بھ عنھا فیجعلھ یعرض عنھا  دبھا و یحبھا أو یحی فیجعلھ یقبل علیھا و یحبذھا أو یرحب ,معینة

  ).1963،138،حراج(. و یرفضھا أو یكرھھا 

أنھا نوع من االھتمام أو الدافع حیث تحدد استجابة الفرد : كما یمكن تعریف االتجاھات 

بطریقة انتقائیة كما تعكس القوة النسبیة الموجبة أو السالبة لألشیاء و األنشطة على اختالفھا و 

  ).10،ص1981جابر،(.  النفسيتعددھا في عالم الفرد 

ھو مجموع الدرجات الخام التي : التعریف اإلجرائي لالتجاھات نحو التخصص الدراسي -2

فالذي یتحصل على درجة ,)وسالمة التویجري(یتحصل علیھا المفحوص عند تطبیق مقیاس 

  .الدراسيمرتفعة في المقیاس لدیھ اتجاھات ایجابیة نحو التخصص 

  .منخفضة تكون اتجاھات سلبیة نحو التخصص الدراسي درجة والذي یتحصل على

مرحلة الدراسیة  اجتیازھمبعد  كلیة التربیةھم أولئك الطالب الذي یقبلون في :الطالب -3

  .العلميوالثانویة بقسمیھا األدبي 
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 والقبة  ومدن البیضاء في  كلیة التربیة في ونھم الطلبة الدارس:التعریف اإلجرائي للطالب -4

  .طبرق ،و یتوقع تخرجھم معلمین بعد انتھاء سنوات اإلعداد ودرنة 

ھي كلیة من أربع سنوات لتخریج المدرسین و تقبل حملة الثانویة التخصصیة : التربیةكلیة  -5

حسب التخصص علمي أو  و اللیسانسأجي معاھد متوسطة و تمنح درجة البكالوریوس یو خر

  .ادبي

اللغة واللغة العربیة (ھم الطالب المسجلون في األقسام األدبیة : التخصصات األدبیة -6

  ).تربیة خاصةومعلمة الفصل  وریاض األطفال واالنجلیزیة 

ریاضیات  والفیزیاء (ھم الطالب المسجلون في األقسام العلمیة : التخصصات العلمیة -7

  ).الحاسوب واألحیاء و

 : نحو التخصص الدراسي تجاھاتلال التعریف اإلجرائي -8

و ھو موقف الطالب حیال  ,یقصد في ھذه الدراسة ھو االتجاه نحو التخصص الدراسي

أو سوف یلتحق بھ ، من میلھ إلیھ و اإلقبال علیھ وترحیبھ و حبھ لھذه  ,تخصصھ الذي یدرسھ

  .ألسباب الذي دفعتھ إلى اختیار دراستھاالدراسة أو العكس و كذلك 

كما یقاس بالمجموع الكلي لدرجات  ,التعبیر كمیًا عن االتجاه نحو التخصص الدراسيو یمكن 

  .   و بالنسبة لألسباب یقاس بدرجة كل بند على حدة  ,المقیاس

  ). 1988,إسماعیل محمود سالمة ، محمد بن عبد المحسن التویجي(                            

  :تتحدد الدراسة الحالیة بالحدود التالیة:  حدود الدراسة) 1-6(

طالبًا وطالبة من كلیات  360تقتصر الدراسة الحالیة على عینة مكونة من : عینة الدراسة  -

 )البیضاء , القبة , درنة,طبرق ( التربیة

اللغة (اقتصرت الدراسة على طلبة السنة األولى والرابعة من طالب : الحدود المكانیة  -

ة اإلنجلیزیة و معلمة الفصل و وریاض األطفال والتربیة الخاصة العربیة و اللغ

طبرق ودرنة والقبة و ( التربیة بكلیات) والحاسوب واألحیاء والفیزیاء والریاضیات 

 ) .البیضاء

التربیة  اتسوف تتناول ھذه الدراسة على اتجاھات طالب كلی : الموضوعیةالحدود  -

         .بجامعة عمر المختار



 
 

 الفصل الثاني

  اإلطـــــــــــار النظــــــــري

  

  
  .االتجاهمفھوم ) 1- 2(

  .االتجاهطبیعة ) 2- 2(

  .االتجاهمكونات ) 3- 2(

  .االتجاھاتوظائف ) 4- 2(

  .االتجاھاتخصائص  )5- 2(

  .االتجاھاتقیاس ) 6- 2(
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  :مفھوم االتجاه ) 2-1(

بأنھ ": االتجاه )Alport( جوردت ألبورت فعرف ,االتجاھات تعاریفتعددت 

من خالل خبرة الشخص و تكون ذات تأثیر  منظیأو النفسي  ,أو التأھب العصبي ,االستعداد

و المواقف التي تستثیرھا ھذه  ,على استجابة الفرد لجمیع الموضوعات كيتوجیھي أو دینامی

  ).449ص,1984 ,أبو النیل(."االستجابة

األھتمام أو الدافع حیث تحدد استجابة الفرد بطریقة أنتقائیة االتجاه أنھ نوع من ) جابر(ویعرف 

كما أنھا تعكس القوة النسبیة للشحنات الموجبة أو السالبة لألشیاء واألنشطة على أختالفھا 

  ).15ص,1981,جابر( .النفسيوتعددھا في عالم الفرد 

طابعا ایجابیًا بأنھ یمثل حالة أو وضعًا نفسیًا عند الفرد یحمل  األتجاه )عدس(ویعرف 

باالستجابة محددة مسبقًا نحو مثل  ف أو فكرة أو ماشابھ مع استعدادأو سلبیًا اتجاه شئ أو موق

المذكورین لھما مظاھر  واالستعدادھذه األمور أو كل ما لھ صلة بھا أو كًال من الوضع النفسي 

. ریًاوعاطفیة ودافعیة وعقلیة یمكن أن تكون في بعض أجزائھا ال شع

  ).383ص,1992,عدس(

االتجاه حالة من االستعداد النفسي والعصبي تنتظم عن طریق )حلمي(ویعرف 

ویكون لھا تأثیر توجیھي أو حركي عل استجابة الشخص لجمیع الموضوعات ,الخبرة 

  ).44ص,1996,حلمي.(والمواقف التي تتصل بھا 

 ویعرف االتجاه عبارة عن مجموعة من األفكار والمشاعر واألدراكات

وھو میل ,وتحدد موقفھ من ذلك الموضوع,والمعتقدات حول موضوع ما توجھ سلوك الفرد ,

ویقتنع بوجھ نظره نحوھا ,ایجابي أو سلبي نحو قضیة معینة یتبناھا الفرد

  ).114ص,1999,علیمات(

االتجاه بأنھ استجابة مضمرة غیر صریحة تتمیز بأنھا استباقیة و متوسطة  "دوب"و یفسر

أنماط المثیرات و و بأنھ یثیرھا عدد متباین من  ,رات الواضحة الصریحة المختلفةألنماط المثی

  ).112، ص  1975عبد الغفار ،نقًال عن ( .اجتماعیة في بیئة الفرد ةبأنھا ذات دالل
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وعرف األتجاه بأنھ ھو میل مؤید أو معارض إزاء موضوع أو موضوعات معینة    

) 2000الكبیسي )  (15ص,1998,شفیق.(واألشیاء المادیة كاألشخاص والفئات االجتماعیة 

  ).2439ص,1989,عبدالوھاب (

خالل  من  حالة من االستعداد العقلي والعصبي التي تنتظم أو تتكون"وعرف البورت االتجاه 

التجربة والخبرة التي تسبب تأثیرًا موجبًا أو دینامیًا في استجابات الفرد لكل الموضوعات 

  ).279ص.1980عوض .(ترتبط بھذا األتجاه والمواقف التي

االستعداد لالستجابة للمواقف أو األفراد أو األشیاء أو األفكار  االتجاھات بأنھا) جالل(وعرف 

االستجابة وكما یختلف األفراد في اتجاھاتھم  دبطریقة معینة وھي مكتسبة وتتحكم في الفرد عن

  )770ص,1985جالل(د واألشیاء النفسیة أو الشعوریة أو وجدانیاتھم نحو األفرا

وھناك عدد من الباحثین عرف االتجاه على أنھ میل والمیل على أنھ اتجاه فیرى فؤاد البھي 

السید أن االتجاه النفسي میل مكتسب نسبي في ثبوتھ عاطفي في أعماقھ یوجھ سلوك 

   ) .112ص,2000,األحرش.(الفرد

لھا خصائص  ,ضابطة لسلوك الفردویتضح من خالل ما ذكر أن االتجاھات ھي محددات 

تؤثر في سلوك  ,و المواقف االجتماعیة ,تتكون و ترتبط بالمفاھیم ةو ذاتی ةفھي مكتسب ةمعین

 ,أو المعاییر السائدة في البیئة االجتماعیة ,كموقفھ اتجاه إحدى القیم ,الفرد و تفاعلھ االجتماعي

الممكن تعدیلھا و تغییرھا تحت تأثیر نھ من إو على الرغم من أن لھا صفة الثبات النسبي ف

  . ةظروف معین

وفي ضوء ھذه المفاھیم یتضح معنى االتجاه من حیث كونھ عامًال أو متغیرًا وسیطًا یلعب 

دورًا في تحدید استجابة الفرد نحو المواقف االجتماعیة متأثرًا بالخبرات التي یكتسبھا الفرد من 

  .خالل تفاعلھ االجتماعي

  :االتجاهطبیعة ) 2-2( 

اء كانت المواقف متصلة سو ةتجاھات توجھ سلوكھ في مواقف معینلكل منا ا

  .ةإلى فرد أو مؤسس ناأو نظرت ناالناس أو نشاط عم ناأو طرق تعامل ناأو عمل نابأمور دین

إیجابیًا أو سلبیًا لوضع ما في  كان النزعة للتصرف سواء:  ھين االتجاھات أو 

مما ال شك فیھ أن القیم تمثل جانبًا  ,لھذا التصرفأعطاء حكمًا  أي  البیئة التي تحدد قیمًا
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بل یمكن القول أنھا تمثل لب الثقافة و جوھرھا و أن القیم ُیمكن أن  ,رئیسیًا من ثقافة أي مجتمع

تحدد و تنظم النشاط االجتماعي لكافة أفراد المجتمع ،والقیم تكوین فرضي یستدل علیھ من 

عن تنظیمات إلحكام ي و السلوك الشخصي و االجتماعي و ھي عبارة خالل التعبیر اللفظ

و ھي مفھوم ,مصممة نحو األشخاص و األشیاء و المعاني و أوجھ النشاط  ةعقلیة انفعالی

 ,أو المعاني ,أو األشیاء,یعبر عن درجة التفضیل الذي یرتبط باألشخاص . مجرد ضمني غالبًا 

 : 164)1988,جالل (.أو أوجھ النشاط

حاالت خاصة من مفھوم االتجاه و  ةو ینظر إلى القیم بوصفھا اتجاھات شاملة أی

 ,التي تنتج اتساق طویل المدى ,و التعمیم ,ھي تعتبر محصلة تطور الكثیر من عملیات االنتقاء

ینظم نطاقًا أوسع مدى من االتجاه في تأثیره ,مرجعیًا  بوصفھا إطارًا ,و تنظیمًا في سلوك الفرد

  .الموضوعاتعلى 

و القیم ھي اتجاھات مركزیة نحو ما ھو مرغوب أو غیر مرغوب ، وتشكل القیم 

و قد تؤثر في أحكامنا و أفعالنا  ,المركزیة محورًا لكثیر من االعتقادات و االتجاھات و السلوك

ذلك عن طریق إمداد الفرد بإطار  ,أو الموقف المعین ,إلى ما ھو أبعد من الموقف المباشر

  .إلدراك و تنظیم الخبرة لالختیار بین بدائل الفعل مرجعي

  : الفرق بین القیم و االتجاھات

إن القیم عبارة عن أنساق أو منظومة مجردة نكتسبھا من وسط اجتماعي معین قد تكون 

  .و القیم تلد اآلراء و االتجاھات ,و اقتصادیة سیاسیة علمیة ,جمالیة

  .ھاعم من االتجاھات و یصعب تقییدأوالقیم 

و الظاھرة لدى الفرد  ,وبینما عالقة السلوك و االتجاه یشیر السلوك إلى االستجابة الواضحة

و  ,و نستدل علیھا من خالل عملیة القیاس,ھو االستجابة التقدمیة الوجدانیة للفرد  ,بینما االتجاه

قف أو مو ,یشیر االتجاه إلى تنظیم لمجموعة من المعتقدات التي تدور حول موضوع معین

و ترتكز القیمة على األشیاء و المواقف أما االتجاه  ,أما القیمة عبارة عن معتقد واحد ,محدد

و  ,یرتكز على موقف محدد و تحتل القیمة مكانة أھم من االتجاھات في بناء شخصیة الفرد

من  ةعتبر مفھوم القیمة أكثر دینامیكیو ی ,دور القیم أكثر من االتجاھات في تحقیق الذات

  ) 451:  1984,أبو النیل( .تجاھاتاال
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أو  ًامعین ًاأو موضوع ًامعین ًان االتجاھات عبارة عن استعداد الفرد لتقویم رمزإ

فھي معتقدات ووجدانیات عن موضوع أو عدة  ,من مظاھر عاملة سلبیًا أو ایجابیًا رًامظھ

رغم أنھا  ,و أنھا مكتسبة و تنتزع إلى الثبات و االستعداد ,موضوعات في البیئة االجتماعیة

  .و لكن االتجاھات یمكن التعبیر عنھا أیضًا في سلوك غیر لغوي  ,تخضع إلى التأثیر بالخبرة

و لكن االتجاھات یمكن التعبیر عنھا أیضًا في  ,والرأي ما ھو إال التعبیر اللغوي عن االتجاه

  .و ھي القیم التي یتمسك بھا الفردو تتضمن نواة  ,سلوك غیر لغوي

و المظھر المعرفي ھو  ,و المعرفي ,االتجاھات كًال من المظھرین الوجداني

و خصائصھ و  ,و یمثل العناصر التي تصف موضوع االتجاه النفسي ,االعتقاد الشخصي

ولكن لیست كل  ,و تتضمن كل االتجاھات تبعًا لذلك المعتقدات ,عالقاتھ بالموضوعات األخرى

في بنیان ھرمي فإنھا تتضمن  المعتقدات عبارة عن اتجاھات ، فإذا ما انتظمت االتجاھات

  .ن االتجاھات تدور حول نواة و ھي القیم التي یتمسك بھا الفردأي للقیم أ ةأنسق

نتكلم عن حدة  عندما فنحن. و أنسقھ القیم ,و الوجدانیات ,التفرقة بین المعتقدات من والبد

أما العنصر المعرفي أو االعتقاد فانھ یوحي لنا . تجاه فإننا نقصد قوة العنصر الوجداني اال

و یقصد بالتمایز  ,أو خصوصیة و درجة تمایز المعتقدات,عمومیة االتجاه  :ببعدین آخرین ھما

و ھناك بعد آخر من أبعاد  ,أو عناصر المعرفة التي یتضمنھا االتجاه ,عدد المعتقدات

و قوة ھذه الروابط فإذا كان ,ھو عدد الروابط التي تربطھا بنسق من أنسقھ القیم االتجاھات 

االتجاه النفسي مثًال نحو الملكیة الفردیة یرتبط بقوة بنسق من القیم من أنسقھ القیم الدینیة فانھ 

  .هنھ یكون من األسھل تغییرإإذا كان مجرد اتجاه نفسي فردي ف إما.یكون من الصعب تغییره

ففي  إذا كان االتجاه مرتبطًا بنسق من أنسقھ القیم یرتبط ارتباطًا وثیقًا بفكرة المرء عن نفسھأما 

  .ییر ھذا االتجاه أكثر تعقیدًاتصبح الطرق الالزمة لتغ ھذه الحالة

  .  )1972،164جالل،(. أما إذا كان مجرد اتجاه نفسي فردي فإنھ یكون من السھل تغییره
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  : مكونات االتجاه  )2-3( 

لالتجاه مكونات مختلفة تتحدد بینھا لتكون االستجابة النھائیة الشاملة التي قد یتخذھا  إن

  : الفرد إزاء شخص أو موضوع أو موقف معین إیجابًا أو سلبًا و تتحدد في

  :المكون المعرفي -1

یرتكز علیھا االتجاه و و یتمثل ھذا الجانب في مجموعة األفكار و المعلومات و المعتقدات التي 

ضرورة وجود حدًا ) المكون المعرفي(عن اتجاھھ و یتطلب ھذا الجانب  ھایدافع الفرد من خالل

 .أدنى من اإلدراك و المعرفة لموضوع االتجاه

. و تغیرھا على المكون المعرفي ,و تتوقف االتجاھات من حیث قوتھا و ضعفھا في ثباتھا

االتجاه أكثر ثباتًا و  كلما كان ,و كاملة ,ر و المعتقدات واضحةفكلما كانت المعلومات و األفكا

   .العكس صحیح

وتتكون وتنمو وتتطور لدى ,فاالتجاھات أنماط سلوكیة یمكن اكتسابھا وتعدیلھا بالتعلم والتعلیم 

وبالتالي فھي متعلمة معرفیة یكتسبھا ,المتعلم من خالل تفاعلھ مع البیئة والبیت والمجتمع

  ).451.452ص,1984,أبو النیل.(التربیة والتعلیمالمتعلم ب

 :المكون العاطفي لالتجاه -2

  .ویسمى أحیانًا الشعوریة أو األنفعالیة فھي تتصل بحالة الشخص الشعوریة الوجدانیة 

و قد  ,و ھذه االستجابة قد تكون ایجابیة ,االستجابة االنفعالیة التي یتخذھا الفرد إزاء مثیر معین

غباتھ نحو و ر ,یستدل على المكون العاطفي لالتجاه من خالل مشاعر الشخصو , تكون سلبیة

 ھيولما كانت ھذه المكونات . و حبھ أو كرھھ ,أو نفوره منھ ھالموضوع من إقبالھ علی

جاد اهللا ( .العنصر التقییمي الخالص في االتجاه فأن بعض العلماء یجعلونھا قلب االتجاه

      )46، 1987حامد،)  (2001،15،

  :المكون السلوكي    

  .السلوكیة المرتبطة باالتجاه  االستعداداتوتشمل على كل ,وتسمى السلوكیة أو النزوعیة 

إذا كانت لدى الفرد ,یتضح المكون السلوكي لالستجابة نحو موضوع االتجاه بطریقة ما 

واجھ العقاب فإنھ بالتالي إما أن یتعایش أو ی ,معتقدات سالبة عن أعضاء جماعة من الجماعات
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نھ یكون إنت معتقداتھ ایجابیة فما إذا كاأإذا كان في إمكانھ ذلك ، و  ,صورة من الصور ةبأی

 ). 140، 1965ملیكة، (  .لمساعدة إلیھمھم أو لتقدیم اعمستعدًا للتفاعل م

  . وینطوي على أسالیب الفرد السلوكیة إزاء المثیر سواء كانت ایجابیة أم سلبیة 

  ). 211،  1998كاظم ، ) ( 59، 2002البھادلي ، ) ( 177، 1997ماھر ، (  

  :ثالثي األبعادن االتجاه عبارة عن نموذج إفي ضوء المكونات ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  )11,2000خلیفة (        Breckkr 1984النموذج ثالثي األبعاد لبناء االتجاھات 

  :وظائف االتجاھات )2-4( 

). 2000,واألحرش 1972, وجالل 1991,القذافي (یتضح من مراجعة األدبیات السابقة مثل 

  :الباحث في اآلتيیوردھا , تجاھات لالأن دانیال كاتز عدد مجموعة من الوظائف 

حتى غیر  , تعمل ھذه االتجاھات في ھذه الحالة على حمایة الشخص: حمایة الذات  -1

فقد یعمل اتجاه معین على حمایة الذات عن طریق استخدام  ,الواعي بنزعاتھ غیر المقبولة

  .االستبدال أوالكبت وغیرھا وأائل الدفاع النفسیة مثل اإلسقاط وس

و ذلك بتجنب األفراد و إبعادھم عن ) األنا( االعتبارات النفسیة للذات و العمل على حمایة 

 . وغیرھا الوقائع غیر السارة

 المنبھات

  إلخ..أشیاء –جتماعیة اموضوعات  –أفراد 

 االتجاه

 الوحدات السلوك المعرفة

 االستجابات العصبیة السلوك الصریح استجابة إدراكیة
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أو لتعزیز شعور  ,أحیانًا یتبنى اإلنسان اتجاھًا معینًا للتعبیر عن قیمة: التعبیر عن القیم  -2

ذه و یمكن تغییر ھ ,تقویة الشعور بمفھوم الذات لدى الفرد إلىمما یؤدي  ,بالھویة

  .جلھ أو بین تحقیق الھدف الذي حدث من  ,االتجاھات في حالة حدوث تعارض بینھا

  و مبادئھم التي یتمسكون بھا دون غیرھا  ,تمكین األفراد من التعبیر عن قیمھم -3

     ). 119: 2000االحرش ، (                                                        

و . وھذه الوظیفة ھي التي أقام علیھا جریمي بنتام : میة النفعیة الوظیفة الوسیلیة التالؤ -4

تقوم نظریة التعلم في جوھرھا على أساس أن الناس یسعون إلى زیادة اإلثابة التي تعود 

فالطفل قد تتكون لدیھ  ,و تقلیل الغرم الذي قد یلحق بھم ,علیھم من البیئة الخارجیة

و تتكون لدیھ اتجاھات  ,لمھ التي تشبع حاجاتھاتجاھات ایجابیة نحو الموضوعات في عا

فاالتجاھات التالؤمیة قد تكون وسیلة . أو تعاقبھ  ,سلبیة نحو الموضوعات التي تحبطھ

 .للوصول إلى الھدف

و ھي تقوم على حاجة الفرد إلى رؤیة دنیاه في شكل بنیان منتظم : الوظیفة المعرفیة  -5

للفھم و النزعة إلى تحسین اإلدراك و المعتقدات و فالسعي وراء معاني األشیاء و الحاجة 

 .كلھا أوصاف ھذه الوظیفة . الشعور باإلطراء 

فھي  ,یجب أن ننظر إلى ھذه الوظائف على أنھا لیست وظائف منفصلة عن بعضھا البعض

 1972جالل ،( .تتداخل و بالتالي قد یتم إشباع عدة دوافع في وقت واحد بالتمسك باتجاه معین 

،169  ،170 .( 

  :خصائص االتجاھات  )2-5(

المعلومات من خالل اإلطالع  على اإلرث  اءعند تناول موضوع االتجاھات بالبحث وأستقص

األدبي لالتجاھات نكتشف أن لالتجاھات خصائص تمیزھا عن غیرھا من المفاھیم النفسیة فلقد 

الخصائص نذكرھا في مجموعة من  1999زوشفیق1999,ودویدار.1972, ذكر كًال من جالل

  :اآلتي

أي انھ مكتسب نتیجة للخبرة و التفاعل مع البیئة ، و سواء أكانت طبیعة أم : االتجاه متعلم   - أ

اجتماعیة فنحن نكتسب كثیرًا من اتجاھاتنا االیجابیة و السلبیة نحو األشخاص و المواقف و 

و التنشئة  الموضوعات عن طریق ما نكتسبھ من خبرات نتیجة للتقلید و الممارسة
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االجتماعیة و أنواع التعلیم المختلفة و القرارات المتعلقة باألمور االجتماعیة و الدینیة أو 

  .غیرھا من الموضوعات

فاتجاھاتنا تعمل كدوافع تدفعنا إزاء موضوعات و مواقف :  لالتجاه خصائص دافعیة  -ب

ن إإیجابي نحو مادة دراسیة معینة ف فمثًال الطالب لدیھ اتجاه, و العملللتعبیر عنھا بالقول 

و یالحظ ذلك في حرصھ على  ,االتجاه یعمل ھنا كدافع یدفع الطالب نحو ھذه المادة الدراسیة

و االتجاه  ,و القیام بالواجبات الدراسیة ,و متابعتھ جمیع الدروس المتعلقة بھا ,االنتظام فیھا

ھ لیس كافیًا في حد ذاتھ دائمًا غیر أن محددة ًالیحقق أھداف ةمعین ةیعمل كموجھ للسلوك وجھ

  ).90: 1998,شفیق(.نجاز العمل بل یتم ذلك بصورة أفضل إذا اشتركت معھ دوافع أخرىإل

فقد یتكون لدینا اتجاه ایجابي نحو : قف أو الموقف كلھالتجاه یتضمن جزءًا من الموا -ـ ج

و قد .درسة أو الناديشخص معین أو نحو مجموعة أشخاص و قد یشمل مؤسسة بأكملھا كالم

أو مجموعھ أشخاص أو أمة أو حركات  ,یتكون لدینا من جھة أخرى اتجاه سلبي نحو شخص

  ) 174: 1999,دویدار (  .و االستعمار و التمییز العنصري,سیاسیة كاألحزاب الصھیونیة 

ي فاالتجاه ال یخلو من المكون المعرفي أو اإلدراك: لالتجاه خصائص معرفیة و عاطفیة  -د

كما یتطلب فمن الضروري أن یدرك الفرد و یعي تمامًا موضوع االتجاه قبل أن یستجیب لھ 

  .دني من المعرفة حول موضوع االتجاهأأن یكون لدى الفرد حد 

تتمثل في االستجابات االنفعالیة المصاحبة لالتجاه و  ةاالتجاه یتضمن خصائص انفعالی -ھـ 

  .التي تبدو في حركات الفرد و قوة تعبیراتھ

فاالتجاه كما ذكرنا متعلم و ما یتعلمھ الفرد یدوم لفترة : و یتصف االتجاه بالثبات النسبي  - و

حتى بتغییر و من ھنا تستمر اتجاھاتنا معنا وھي ال تتغیر  ,زمنیة و الینسى بین یوم و لیلة

فاكتسابنا لمعلومات و حقائق و بیانات جدیدة حول موضوع االتجاه  ,المكون المعرفي لالتجاه

فنتعلم اتجاھًا جدیدًا و نترك اتجاھًا  ةینا و بالتالي یتغیر اتجاھنا كلیقد یغلب المكون المعرفي لد

  .معینًا

لتناقض من و ینشأ ا ,عیةالتناقض قد تتصارع االتجاھات الشخصیة مع التوقعات االجتما -ز

لشخص التي تكونت خالل خبراتھ الفردیة و االتجاھات التي یجب أن لالصراع بین االتجاھات 

  ). 174، ص  1999الدویدار (  )   90،ص 1998یق ، فش(.  یعتنقھا تبعًا لمعاییر ثقافیة
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  تقاس االتجاھات بعدة طرق : قیاس االتجاھات )2-6(

و التحكم فیھ ، فنحن في حاجھ ,قیاس االتجاھات أھمیة كبیرة فھو یمكننا من التنبؤ بالسلوك ل

  . إلى تحدید دقیق لمعتقدات الفرد واتجاھاتھ في مجاالت عدیدة كالمجال التربوي مثًال 

و لكنھا تھدف جمیعًا إلى وضع  ,ویختلف بناء أو تصمیم أدوات القیاس من مجال آلخر

و في المنتصف توجد نقطة  ,استجابتھ یمتد من القبول التام إلى الرفض التام الشخص بناء على

  .حیاد یمكن تصور االتجاه على أنھ یشبھ الخط المستقیم

  :و سنقسمھا إلى مجموعات بناء على تصمیمھا و طریقة إجابة المفحوص علیھا 

  ):غیر الموطدة( الطرق المباشرة المفتوحة  -1

مباشرة عن رأیھ في موضوع ما یترك لھ الخیار مفتوحًا في  یسأل المفحوص في ھذه الطرق

ثل أن یطلب من و تكون ھذه الطرق شبھ موطدة م ,بأي شكل عن رأیھ و أحیانًا یعبرأن 

اعتقد أن الھنود الحمر شعب كثیر وھنا لھ مطلق الحریة في ان (ما  ةجمل ةالمفحوص تكمل

شرة و سھلة التطبیق التحلیل لكنھا في و من ممیزات ھذه الطرق أنھا مبا) یجیب بما یراه

عر المقابل تمد الباحث بمعلومات قلیلة عن اتجاه المفحوص الحقیقي وألنھا طرق مباشرة قد یش

. و تزییفھا بحیث تتماشى مع ما ھو مقبول اجتماعیًا أدائھالمفحوص بالحرج فیحاول تجمیل 

بحیث تعبر عن حقیقة االتجاه و كما انھ عملیة تحویل إجابات المفحوص إلى نتائج موضوعیة 

  .مداه ھي عملیة شاقة جدًا

  :طرق غیر مباشرة و مفتوحة -2

من أجل ضمان إجابات صادقة تعبر عن حقیقة اتجاه المفحوص یلجأ الباحثون أحیانًا إلى 

وال یدري المفحوص فیھا نوع االتجاه المراد  ,استعمال طرق غیر مباشرة لقیاس االتجاھات

و ھنا غالبًا  ,و مقبولة اجتماعیًا یةقل نوع اإلجابات التي تعتبر قیاسدري على األأو ال ی ,قیاسھ

بحیث تناسب موضوع  ,سقاطیة بعد إدخال بعض التعدیالت الطفیفة علیھاإلما تستخدم الطرق ا

جابات ال تمت لموضوع االتجاه دالء المفحوص بإإاالتجاه المراد قیاسھ و تمنع أو تقلل من 

اختبار بقعة الحبر لدورشاخ و  ,و من أشھر االختبارات المستخدمة في ھذا النوع ,ةبصل

  .اختبار تفھم الموضوع لموري
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و تعتبر ھذه الطرق مفیدة في تجنب اإلجابات غیر صادقة إال أن أكثر ما یجاب علیھا ھو أنھا 

  . التجاهنھا قد تجني إجابات غیر مرتبطة بموضوع اأكما  ,تصعب على التحلیل الموضوعي

  ):مقفلة أومؤطدة( طرق غیر مباشرة و غیر مفتوحة  -3

و  )Hamond1948ھاموندي(و المقاییس ھو مقیاس اختبار الخطأ صممھ  الطرق ھذه أشھر

 ,من األسئلة ضمن اختبار من المفترض انھ اختبار معلومات عامة ًافیھ یعرض للمفحوص عدد

ر اإلجابة الصحیحة و الحقیقة انھ ال توجد كل سؤال تقابلھ إجابتین على المفحوص أن یختا

 نإجابة صحیحة لكن اختیار المفحوص ألي من اإلجابتین الخطأ یعبر عن اتجاه معین و م

مجمل إجابات المفحوص یمكن تقییم اتجاھھ بعدد الموضوع المبطن في األسئلة و غالبًا ما 

  .مثًال . مبالغ فیھا تكون إجابة اإلجابتین مخفضة بشكل كبیر واألخرى مخفضة لدرجة 

أن المجیب دائمًا لیس على علم  نفترض: الموجھ لھذه الطریقة یتركز حول أنھا  دو االنتقا

  .الصحیحة و لن یالحظ التضلیل الذي یتم لھ باإلجابة

  ):مغلقة أو مؤطدة( طرق مباشرة و غیر مفتوحة  -4

على إعطاء تقدیر  ةاألكثر قدرھي أكثر الطرق المستخدمة في قیاس االتجاھات شیوعًا ؛ ألنھا 

من األسئلة أو العبارات  ًاففي ھذه الطرق یقدم للمفحوص عدد. موضوعي و دقیق لالتجاھات 

تقبل أو عدم الیوضح موافقتھ أو عدم موافقتھ علیھا ، و كل عبارة توضح درجة من  ھ أنو علی

ث یفھمھا جمیع التقبل و في ھذه الطرق یجب أن تكون األسئلة و العبارات واضحة بحی

  .المفحوصین بطریقة واحدة

 ًاكما یجب تجنب األسئلة الموحیة أو التي تعطینا في الغالب إجابات تعبر عما ھو سائد

  ). 300،304، ص 1984أبو النیل ، . (اجتماعیًا

( كما یجب أن یشمل المقیاس من النوع عددًا كافیًا من األسئلة تعطي جمیع جوانب الموضوع 

و أن تكون  ,رة بحیث تجلب ملل وضجر المفحوصال تكون من الكث أن ا یجبكم) االتجاه 

  :و مرتبطة باالتجاه موضوع البحث من أشھر ھذه الطرق  ةكلھا ذات دالل

  : 1925طریقة بوجاردس   - أ

 ,أو البعد االجتماعي) المسافة االجتماعیة(ھي أول المحاوالت التي قام بھا بوجاردس لقیاس 

و  ,قصد بھذا المقیاس معرفة مدى تقبل األمریكیین أو نفورھم من أبناء الجنسیات األخرى
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یتكون المقیاس من عبارات سبع تمثل مقیاسًا مندرجًا للتقبل االجتماعي و قد أدخلت بعض 

التعدیالت الحدیثة على اختبار بوجاردس و ذلك بالتوسع في االستجابات لیصلح في تطبیقھ 

  ). 184، ص  1972جالل ،(  .و عنصریة و قومیة متعددة  ,تماعیةعلىجماعات اج

  : طریقة ثیرستون  - ب

عد عدة أو ةاس االتجاھات نحو موضوعات معینطریقة خاصة في قی 1929حدد ثیرستون 

ن تكون الفواصل بین عناصره متساویة و ذات مسافات موحدة و یتكون أمقاییس راعى فیھا 

رة لھا قیمة أو وزن خاص بالنسبة للمقیاس ككل و قد كل مقیاس من عدة عبارات لكل عبا

  .عبارة 50 – 20توصل ثیروستون إلى أن المقیاس الواحد تتراوح عباراتھ بین 

  :طریقة لیكرت  -جـ 

بطریقة جدیدة مختصرة و مبسطة لقیاس االتجاھات تختلف عن محاولة  1932قام لیكرت 

أمكن قیاس بعض االتجاھات بطریقة لیكرت  و التعقید و قد ,ثیروستون التي تتمیز بالصعوبة

  .مثل االتجاھات نحو المرأة و نحو الزنوج و المحافظة و التقدمیة  ,نحو موضوعات

على التأثیر و الرفض ألي موضوع من  تقوموطریقة لیكرت في قیاس لالتجاھات 

  .الموضوعات

  :اختبارات اسقاطیة  - د

و مستشفیات األمراض النفسیة و  ,في مجال العیادات النفسیة تستخدم االختبارات االسقاطیة

و ھي تعتبر واسعة االنتشار في دراستھ الشخصیة السویة و الشخصیة المنحرفة و  ,العقلیة

 ًاتستخدم االختبارات االسقاطیة في قیاس االتجاھات و قد استخدم في الطرق االسقاطیة عدد

الصور  –بقع الحبر :تستخدم عدید من المنبھات ،مثلاالختبارات االسقاطیة التي  من ًاكبیر

  ). 273، ص1999معوض . (اللعب الرسم القصص الناقصة و غیر ذلك 

في الدراسة الحالیة تم استخدام األستبانة وھي أداة تقریر ذاتي لمقیاس لیكرات كما سیتضح في 

  . الفصل الرابع عند وصف األداة

  

  



 
 

 الفصل الثالث

  اإلطـــــــــــار النظــــــــري

  .نظام القبول في الجامعات) 1- 3(

  . سیاسات القبول في بعض الجامعات العربیة) 2- 3(

  .التعلیم الجامعي في لیبیا) 3- 3(

  . سیاسات القبول بالجامعات اللیبیة) 4- 3(

  . سیاسة القبولالمشكالت التي یعاني منھا التعلیم الجامعي والعالي في ) 5- 3(

أھم التحدیات التي تواجھ التعلیم الجامعي وانعكاساتھ على سیاسة القبول  )6- 3(

  .بالجامعات اللیبیة 

  .في بعض الجامعات العالمیة بكلیات التربیة نظام القبول) 7- 3(

  .سیاسات القبول بكلیات التربیة بجامعات لیبیا) 8- 3(

  .بكلیات التربیةالقبول  شروط) 9- 3(
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   :نظام القبول في الجامعات) 3-1(

وھو الخطوة الحاسمة التي  ,م نظام القبول بالجامعات و المعاھد العلیاومن الخطأ الكبیر أن یق

قبل بمرحلة التعلیم العالي على أساس المجموع الكلي للدرجات التي یقبل و من ال یتحدد من 

و كذلك المجموع ال یعبر سوى  ,ةحصل علیھا الطالب بالشھادة الثانویة العامة بصورة مطلق

التي  ,عن شيء واحد و ھو أن الطالب قد أجاد حفظ و استیعاب مجموعة من المواد المختلفة

النظامیة بالمرحلة الثانویة و لیس في ذلك الضمان الكافي لتفوق  سنةرة علیھ بالركانت مق

و خاصة إذا كان تفضیلھ لكلیة معینھ  ,الطالب في الدراسة الكلیة التي سوف یختارھا لنفسھ

مصدرًا مادیًا كبیرًا في المستقبل و لم  ھقائمًا على أساس تفضیلھ ممارسة المھنة التي تدر علی

إلى (لقبول ایكن قائمًا على أساس قدرتھ الحقیقیة و الكشف عن القدرات الحقیقیة و تنقسم نماذج 

ي النتقائوجھ و النموذج الباب المفتوح و النموذج االنموذج التقلیدي و النموذج الم).أربعة نماذج

  .المشدد 

  :النموذج التقلیدي  -1

  :وینقسم النموذج التقلیدي إلى قسمین 

  :القبول حسب المؤھل و الشھادة الدراسیة  - أ

حیث یتمیز التعلیم العالي في فرنسا بخصائص رئیسة ثالث و  ,و یتمثل ھذا النموذج في فرنسا

 :ھي 

ولة وحدھا خویل للجامعات الممو سیطرة الدولة من حیث الت ,التعلیم الحكوميمؤسسات  -

  .بمنح الشھادات الرسمیة مجانیة التعلیم في أغلب المؤسسات الحكومیة

وجود معاھد كبرى تمنح شھادات معترف بھا رسمیًا، وتعتمد فرنسا على سیاستین متوازیتین  -

  :للقبول ھما 

فھناك امتحانات حتى خالل  ,في اجتیاز امتحانات الدخول المطلوبة االلتحاق بالمعاھد الكبرى -

  ).14الدوسري و آخرون ص (  .السنة األولى و الثانیة من السنة الجامعیة

و یتمیز االنتقاء بأنھ یأخذ  ,شھادة الثانویة أو ما یعادلھاالااللتحاق بالجامعات على أساس  أو

 و عند الدخول و بعد الدخول أما ,ن قبل الدخولشكل الترتیب الزمني بحیث ینتقي المتقدمو

فیكون في عدة مراحل فالذي ال یحصل على المتوسطة ال یدخل الثانویة ،  الدخول قبل األلتحاق
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. وبذلك یقل عدد المتقدمین للتعلیم العالي و في المرحلة الثانویة تتشعب التخصصات الثانویة 

ھ في الثانوي و كذلك فان الرسوب و فالطالب یختار تخصص جامعي بناءًا على تخصص

  .اليعالتوجیھ من جھة یعمالن على تقلیل عدد المتقدمین للتعلیم ال

  :االنتقاء عن طریق اللجان المتخصصة   - ب

یمثل ھذا النموذج في بریطانیا حیث یقدم المتقدم طلبًا إلى لجنة القبول المركزیة و یحدد فیھ 

كذلك تشترط  ,ستة جامعات یود االلتحاق بإحداھا مجال الدراسة الذي یود متابعتھ مع تحدید

 .للقبول أن یكون المتقدم حاصًال على الشھادة الثانویة العامة مع اجتیازه الختبار قدرات

  :النموذج االنتقائي المشدد -2

  :نظام یرافقھ فترات انتظار   - أ

لكل حملة الشھادة الثانویة الدخول إلى  یحقحیث  سابقًا و یتمثل ھذا النموذج في ألمانیا الغربیة

مما زاد من الطلب  ,و اختیار التخصصات التي یودون االلتحاق بھا ,مؤسسات التعلیم العالي

و قد اتخذت في بدایة السبعینات عدة إجراءات للحد من إمكانیة  ,االجتماعي على التعلیم العالي

م 1973كبیر في إعداد الطلبة و في عام الدخول إلى التعلیم الجامعي و ذلك بسبب التضخم ال

عملیة القبول و یسمى بمكتب التوظیف إلیجاد مكان للطالب و  أنشئ مكتبًا مركزیًا بغیة تنظیم

یحدد القبول على أساس شھادة إتمام الدراسة الثانویة ، و اختبار القدرات و اختبار القبول 

قدمیة التخرج مما زاد من الضغط أالمعاییر التعلیم العالي في ألمانیا االتحادیة ، ویضاف لھذه 

على الجامعات فتم وضع مشروع قانون حول التعلیم العالي ثم تطبیقھ و یعتمد على الحصص 

 ). 54: الدوسري و آخرون(.   من األماكن لألجانب%  10

  : انتقاء على أساس اختبارات القبول   - ب

التي لھا السبق في مجال االختبارات و و  ,یتمثل ھذا النظام في الوالیات المتحدة األمریكیة

المقاییس حیث یتمیز نظامھا التعلیمي بدرجة عالیة من التنوع مما أدى إلى تنوع النماذج 

و بالرغم من شیوع الباب المفتوح حیث یتمیز القبول بالوالیات المتحدة  ,المستخدمة للقبول

دائھ آحیتھ بنفسھ عن طریق یثبت الطالب صال أناألمریكیة بإطالق القبول لمن یرغب على 

 ) 45ص,1985,أبو عالم و الدیب( .في الجامعة 
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و یقتصر ھذا النموذج على كلیات المجتمع بشرط توفر الشھادة الثانویة و ھناك جامعات 

عریقة تتبع نماذج انتقائیة تتمیز بدرجة عالیة من الشدة فباإلضافة للحصول على الشھادة 

المؤسسات تضع اختبارات قبول و تتنوع ھذه االختبارات بتنوع  نإالثانویة بتقدیرات عالیة ف

الجھة المعدة لھا و لعل من أھم االختبارات اختبار االستعداد الدراسي المقنن و اختبار الكلیة 

 ) 1990,الدوسري و آخرون.(األمریكیة 

حیث یعتبر  الثانویةشھادة الن أول متطلبات القبول في الجامعة األمریكیة الحصول على أكما 

من الجامعات  ًاي بالمقام األول في اعتبار كثیرحظویة العامة من أھم المعاییر التي تنمعدل الثا

من الجامعات %  74األمریكیة عند صناعة قرارات القبول یشیر الدوغان إلى أن حوالي 

  ).27: 1990, الدوغان(. األمریكیة تعتمد على معیار الثانویة العامة

ذج في االتحاد السوفیتي سابقًا حیث یطبق نظام الحصص بناءًا على یتمثل ھذا النمو -

احتیاجات الخطة فتتبع مؤسسات التعلیم الغالي في قبول الطالب الخطط الموجھة و التي 

و المدى  ةتضعھا أجھزة الدولة للمدى الطویل و الذي یتراوح بین عشرة إلى عشرین سن

ت التعلیم العالي بتطبیق معاییر أكثر صرامة واحدة و یتم القبول في مؤسسا ةالقصیر لسن

إلى ضرورة توافق إعداد المقبولین مع التقدیرات التي وضعت و الخطة و  ,باإلضافة

المؤسسات و تجدر اإلشارة ھنا إلى أن ھذا النموذج أدى إلى  القدرات االستیعابیة لھذه

النموذج نوعًا من التوازن بین تقلیص المشاكل الناجمة عن بطالة الخریجین حیث یكفل ھذا 

و لقد كان ھذا النموذج مقتصرًا على  ,و متطلبات سوق العمل ,مخرجات التعلیم العالي

من الدول النامیة غیر أن مجموعة من الدول الغربیة بدأت  ًاو عدد ,الدول االشتراكیة

 1984,بوبطانھ و معوض( .بتطبیقھ لتوجیھ الطالب للتخصصات المطلوبة في سوق العمل

:114 .(  

  :نموذج الباب المفتوح  -4

 ,اقترن استخدام الباب المفتوح للقبول في التعلیم بتطور أنماط جدیدة من المؤسسات التعلیمیة

تختلف في خصائصھا وتنظیمھا و برامجھا عن تلك المؤسسات الكالسیكیة مثل كلیات المجتمع 

مسائیة ، و یعتمد ھذا النموذج على و الكلیات المتوسطة و الجامعات المفتوحة و الفصول ال

  مبدأ المساواة في حق التعلیم العالي حیث یتطلب فتح أبواب الجامعة لكل من یرید دخولھا

  ). 54ص ,1993,الجمالي(  
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ویتمیز ھذا النموذج بإزالة جمیع العقبات أو الحواجز و االبتعاد عن تطبیق تلك المعاییر 

ن المعاییر في ھذا النظام تستند الى مفھوم ألالكالسیكیة ، وذلك . المستخدمة في المؤسسات 

منھا  رًان كثیأخر و لھذا النموذج مزایا منھا عدم تحدید الفئات العمریة الملتحقة بھ حیث آ

خر كأن یطبق على أساس آتبط بتعلیم الكبار و من ھم على رأس العمل و قد یطبق بشكل مر

  .توفر الشھادة الثانویة

  :وتتمثل سیاسة الباب المفتوح فیما یلي 

  :الحق في االنتساب   - أ

في الوالیات المتحدة األمریكیة حیث تعطي سیاسة القبول الحر لحملة الشھادة  وھذا النظام متبع

 كالیفورنیابعض الطالب الذین ال یحملون ھذه الشھادة أو ما یعادلھا و كانت جامعة  و ,الثانویة

 لكن یعاب ,في الوالیة ,فقد فتحت أبوابھا لجمیع حملة الثانویة ,أول من طبق مبدأ الباب المفتوح

حیث یھتم الكم دون  الخریجینھذا النموذج تدني مستوى الطالب النوعي و تضخم أعداد  على

 ) 79،  80ص  ,1984,بو بطانھ و معوض(  .الكیف 

  : اعتماد الخبرة الوظیفیة ضمن معاییر القبول  - ب

و یطبق ھذا النموذج في السوید حیث تعتمد مؤسسات التعلیم العالي في السوید الخبرة الوظیفیة 

لقبول الملتحقین بھذه  للمتقدم إلى مؤسسات التعلیم العالي و اعتبارھا من المعاییر البدیلة

 ,بو بطانھ و معوض( . المؤسسات باإلضافة العتماد شھادة الثانویة كمعیار أساسي للقبول 

 ). 101ص 

و  ,ن الخبرة الوظیفیة تعتبر من ضمن الشروط األساسیة للقبول في الجامعاتإأما في الصین ف

لعمل بعد التخرج من الثانویة إن ا "إلى أھمیة الخبرة الوظیفیة بقولھ ) م 1993(یشیر الجمالي 

مھم للطالب من اجل زیادة النضج عندھم ففي بعض الدول وجد ان لھا دورًا محسوسًا في 

  ).84: 1993,الجمالي(. "تحقق نضج الشباب اجتماعیًا و سیاسیًا وأخالقیا
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  : بعض الجامعات العربیةسیاسات القبول في ) 3-2(

 :على أسس تنظیم عملیة القبول و لعل أشھرھا ما یلي  تقوم سیاسات القبول في الوطن العربي

كبر عدد أحیث تم إتباع مبدأ المساواة في حق التعلیم فتقوم الجامعات باستقبال :االستیعاب 

ممكن من خریجي الثانویة وفق اإلمكانیات المتاحة من حیث عدد المقاعد المتوفرة و المدرسین 

  .غیرھاو المیزانیة المعتمدة لھذه الجامعة أو 

ھذه النقطة یركز علیھا دائمًا في المؤتمرات و الندوات فمن الناحیة النظریة :حاجة المجتمع 

التطبیقیة ال یتم مراعاة ذلك و في غیاب تخطیط علمي مدركین ألھمیتھا و لكن من الناحیة 

سلیم للقبول في الجامعات بدأت تنتشر ظاھرة جدیدة و ھي ظاھرة التضخم في إعداد الخریجین 

في عدم  یكمنخر من ھذه القضیة آلمن الكلیات النظریة و التي تقل الحاجة لھم و لعل الجانب ا

و نظرًا لعدم توفر  ,تاج لھا في القطاعات اإلنتاجیةوجود إحصائیات بعدد األیدي العاملة المح

الدراسات و اإلحصائیات الدقیقة عن حاجات قطاعات االقتصاد الوطني المختلفة من األیدي 

 ).49 :1992,مرسي ( .الماھرة و الكوادر المتعلمة تظھر مثل ھذه الظواھر

لبة كتابة أكثر من تخصص ربیة من الطعغلب الجامعات الأیطلب في :رغبة الطلبة المتقدمین 

و مدى انطباقھا  ,وط المطلوبة لھذا التخصصریتم تحقیق الرغبات حسب تطابق الش و یرغبھ

أدى ذلك  الحقیقةعلى الشخص المتقدم فكلما كان الطالب یدرس في تخصص یتفق مع رغباتھ 

 .لتخرجإلى ارتفاع الدافعیة للتعلم و ارتفاع مستوى التحصیل الجامعي ثم اإلبداع بعد ا

  ).87: 1994,كنساوي(

یتطلب التعلیم العالي مستوى متوسطًا و عالیًا من القدرات العقلیة العامة و  :قدرات الطلبة

الخاصة فتعمد بعض الجامعات في الوطن العربي لوضع اختبارات قبول تقیس فیھا قدرة 

 .الطالب على االستمرار في الجامعة بنجاح

 ,خر سنھ من المرحلة الثانویةآتشیر إلى نسبة الطالب في : ة العامةالنسبة المئویة لتقدیر الثانوی

بل إن بعض الجامعات تجعل تقدیر الثانویة ھو المعیار الوحید الذي یتم أساسھ المفاضلة بین 

ثر لھ في قبول أو استبعاد أفھو شكلي فقط و ال  ًاأخر ًاالمتقدمین و إن كان ھناك معیار

ات في امتحانات الثانویة العامة یعد معیارًا أساسیا لعملیة القبول المتقدمین و إن مجموع الدرج

 ). 25 :1988,الشعبي(.غلب الجامعات العربیة أفي 



27 
 

  التعلیم الجامعي في لیبیا) 3-3(

تكمن أھداف التعلیم الجامعي في لیبیا في توفیر الفرص التعلیمیة لتأھیل الكفاءات والطاقات 

والعلمیة , والثقافیة,واإلسالمیة ,شتى المجاالت التربویة  البشریة والمتخصصة والمؤھلة في

  .فھي تتنوع تبعًا لتنوع المؤسسات التعلیمیة

المتبع  إن النظام التعلیمي في الجامعات اللیبیة یغلب علیھ طابع االختالف في نظام التدریس

یًا في لیبیا ولیس ھناك أتفاق على نظام تدریس موحد ینطبق على جمیع الجامعات الموجودة حال

فالتعلیم وإن مخرجاتھ تلتحم مباشرًة في نسیج المجتمع عبر مجاالت الحیاة ومظاھر النشاط فیھ 

الجامعي تتركز وظائفھ في البحث والتحدید والتعلیم والتدریب والتعلیم المستمر وتوثیق 

نمائیة كما یمد الفرد والمجتمع بالقدرة على حل المشكالت اإل.التواصل والتعاون الدولي 

والمعلومات كما یساھم ,ویساھم في صناعة وإنتاج المعرفة ,وإعداد الموارد البشریة المؤھلة 

ویتواصل مع مستویات النظام التعلیمي األخرى ,في معالجة القضایا األخالقیة والعلمیة الكبرى 

  )6ص,2005,شیتھ. (ویتكامل معھا ویرتبط

یمي في ھذا العصر فقد تغیرت النظرة إلیھ وھو قمة الھرم التعلأصبح التعلیم الجامعي یمثل 

یعتبر مصدرًا أساسیًا إلعداد الكوادر الفنیة في مختلف المجاالت ومنبعًا للعلم والمعرفة والبحث 

  .واالرتقاء بھاالعلمي للنھوض بالمجتمعات 

  -:تھدف الدراسة بالتعلیم الجامعي إلى تحیق ما یأتي

الفنیة المتخصصة والملتزمة بواجبھا الوطني وتھیئتھم تزوید المجتمع بالكفاءات العلمیة و -1

 .لیكونوا مواطنین صالحین یسھمون في صنع مستقبل مجتمعھم

 .والمساھمة في رقي مجتمعھم,االھتمام بالدراسات واألبحاث العلمیة  -2

وتوسیع قاعدة البحث العلمي وإعداد متخصصین من مستوى عال في مجال ,ترسیخ  -3

 .البحث العلمي

والمساھمة في ,والعلمیة لخدمة المجتمع ,على توثیق الصالت والروابط الثقافیة العمل  -4

 .تطویر وتنمیة قدراتھ

والمساھمة في ,تقدیم المعرفة اإلنسانیة الحقیقیة في كافة المجاالت العلمیة لخدمة المجتمع  -5

 .تطویر وتنمیة قدراتھ
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تمین لوطنھم وأمتھم ومتحلین باإلضافة إلى ذلك فأن الجامعات تعمل على تنشئة مواطنین من

المجتمع وتنفیذ البرامج والخطط التنمویة إلى جانب  وذلك لمواكبة احتیاجات,بروح المسؤولیة 

وتلبیة ,والمھارات التطبیقیة,والعلوم ,العمل على تزوید الدارسین بقدر كاف من المعارف 

والتعاون ,للتفاعل الحتیاجات البالد المستقبلیة من قوى وكفاءات بشریة مؤھلة وتلبیة

     ).80ص,2003,صالح.(ومؤسسات المجتمع األخرى,والمشاركة بین الجامعات ,

وعندما تخرج مؤسسات التعلیم الجامعي و العالي عن ھذه األھداف السامیة التي رسمت لھا 

بسبب بعدھا عن قضایا و ھموم  ,من قبل المجتمع تنتقد و توصف بأنھا تعیش في أبراج عاجیة

وصل األمر إلى أن تقویم كفاءة مؤسسات التعلیم الجامعي و العالي مرتبطة بمقدرتھا  ,المجتمع

 . على تحقیق یجعلھا عرضة للنقد من جانب المجتمع بسبب عدم وفائھا باحتیاجیاتھ التنمویة

  ). 27،ص 2003البدري (

تمع فحسب ألبناء المج ىن التعلیم في الوقت الحاضر لم یعد مجرد خدمة تؤدأ :نخلص من ھذا

  ). 1998:126خلیل ( لومات التي تمكنھم من فھم الحیاةنھ یقوم بتزویدھم بالمعارف و المعإبل 

والدور الجدید لمؤسسات التعلیم الجامعي و العالي و الذي یضع ھذه المؤسسات في خدمة 

یف ن ھذه المؤسسات ھي من صنع المجتمع و أداة للتقدم و التطور ھو أن تتكأالمجتمع باعتبار 

و تتأقلم ھذه المؤسسات مع الواقع و تتحسن مشكالت المجتمع و تعمل على تغییر ھذا الواقع 

  ). 9،ص 1995عیاد (. إلى األفضل 

جل أكغیرھا من المجتمعات تعول كثیرًا على مؤسسات التعلیم الجامعي و العالي من  لیبیاو 

ي عاشت فیھ البالد ردحًا من إحداث حركة التنمیة المطلوبة إلخراجھا من دائرة التخلف الذ

  .الزمن بسبب الظروف االستعماریة التي عاشتھا البالد في العدید من مراحل تاریخھا 

نھ استثمار اجتماعي و اقتصادي للمواھب و أال تنظر إلى التعلیم على " لیبیان أو یمكن القول 

 ."ن التقدم التربوي ھو أمر أكثر ضرورة لجمیع فئات المجتمع ألالقدرات فحسب بل أیضا 

  ). 107،ص 1996ت االحو(

خذ یندرج ضمن أولویات اھتمام المجتمع نظرًا لما لدور التعلیم أ لیبیاو إن االھتمام بالتعلیم في 

ن أبواب التقدم تفتح من خالل التعلیم دون سواه و إذا كان أمن دور في تطویر المجتمع و 

علیم شمل جمیع مراحلھ المختلفة فاالھتمام كان على قیمتھ بالنسبة إلى مؤسسات تھتمام بالاال

التعلیم الجامعي و العالي فقد فتحت أبواب التعلیم الجامعي و العالي لكل راغب فیھ بازدیاد 
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أعداد الطالب الملتحقین بقطاع التعلیم و قد رصدت لھ األموال الطائلة و انتشرت الجامعات و 

لمعاھد في كل المدن اللیبیة و في المقابل للمجتمع الحق على ھذه المؤسسات التعلیمیة العلیا إن ا

تقریر .(تقدم لھ أعلى مستوى ممكن من الخبرات و الكوادر البشریة للمشاركة في الحیاة العامة 

  ). 3ص ,2002, نقًال عن البدري كلیة اآلداب جامعة قاریونس

 .بالجامعات اللیبیة سیاسة القبول) 3-4( 

دون في سیاسة القبول التي جو ی ,یشكو أساتذة الجامعات من تدني مستوى تحصیل طلبتھم

تؤھل إلى الجامعات أصحاب االستعدادات العقلیة المنخفضة و المتوسطة سببًا رئیسًا لذلك 

و التساھل في  ,فضًال عن العوامل الكثیرة األخرى كانخفاض مستوى التحصیل ما قبل الجامعة

و ما قبل الجامعة و الشك أن سیاسة القبول من المسائل الشائكة التي  ,االمتحانات الجامعیة

تواجھ التعلیم العالي إذ المطلوب تتعدى ھذه السیاسة إلى معالجة نظم القبول حسب حاجات 

و حسب مبدأ  ,واحتیاجات التنمیة منھم ,حتى ال یقع الخلل بین عدد الخریجین ,التنمیة من جھة

كثیرًا ما یتعارضان و أن التوفیق الكامل  المطلبینن ھذین إ ,دیمقراطیة التعلیم و تكافؤ الفرص

 .في التعلیم العالي و العربي ء الیسیرجزالعسیرًا و لذا فھما ال یحققان إال  ًابینھما أمر

ع معینة منھ خاصة فھناك أقطار عربیة تواجھ إقباال كبیرًا على التعلیم الجامعي عامة على فرو

تضطر  حیثمما یجعل إعداد الطلبة تتزاید عن إمكانیات االستیعاب و احتیاجات التنمیة

  .الجامعات إلى أن تسلك سیاسة االنتقاء فتحرم عددًا من الطلبة 

بیر التي یتبعھا امجموع اإلجراءات و التد يا ,و یقصد بالقبول أو التنسیب إلى الجامعات

إلى ) العامة و التخصصیة(م بشأن تنسیب خریجي المدارس الثانویة المسئولون عن التعلی

  .الكلیات المختلفة و الجامعات

و قد یكون مطلبًا من ,لي و فتح أبوابھ للجمیع احریة االلتحاق بالتعلیم الجامعي و الع إن

ن ھناك مجموعة من القیود و المحددات التي قد یصعب أإال  ,المطالب االجتماعیة الضروریة

حیث یالحظ أن ھناك العدید من الدول كفلت الحق لكل مواطن  ,لتحكم فیھا لتحقیق ھذا الھدفا

غیر أن محدودیة الموارد البشریة و المادیة المتاحة  ,خر من التعلیمآفي االلتحاق بنوع أو 

و محدودیة  ,و ازدیاد معدالت البطالة ,الید العاملة للتعلیم العالي و احتیاجات المجتمع من

و النمو المتزاید لعدد الطلبة  ,قدرة على إحداث توسیع سریع في مؤسسات التعلیم العالي بھاال

استخدام التوجیھ المركزي للطلبة عن طریق سیاسة التنسیب لتنظیم عملیة االلتحاق بالتعلیم و

  .الجامعي
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و  ,و االجتماعیة ,و العلمیة ,ھناك تغیرات سریعة تحدث في المجاالت االقتصادیة نأكما 

و ھذه التغیرات تؤدي الى اختفاء بعض الوظائف و ظھور أخرى لم تكن  ,التكنولوجیة

حیث  ,و ھذا األمر یستلزم مراعاتھ عند القیام بإجراءات التنسیب بالجامعات ,معروفة من قبل

مما  ,نھ نادرًا ما تتناسب المختارات التي كانت تصلح للوظائف القدیمة مع الوظائف الجدیدةأ

 معوض(.یؤدي إلى ظھور العجز في التخصصات التي تتناسب و شغل ھذه الوظائف

  ).217: 1984,وآخرون

ن ھناك محاوالت جادة لربطھا و توجیھھا بما یرفع إف لیبیاو بالنسبة لسیاسة القبول بجامعات  

مة بین ن تحقق المواءأو تحقیق أھدافھ حیث تحاول ھذه السیاسة  ,من كفاءة التعلیم الجامعي

انطالقًا من مبدأ حریة التعلیم المنبثقة من الفلسفة  ,حق توفیر التعلیم العالي لكل راغب فیھ

و كذلك المواءمة بین مخرجات التعلیم  ,و بین الموارد و اإلمكانیات المتاحة ,التعلیمیة الجدیدة

نمیة الشاملة و بین لتحقیق متطلبات الت ,التي توظفھ لخدمة االحتیاجات االجتماعیة بفعالیة أكبر

  .نوعیة المدخالت التي تخدم ھذا الغرض 

في كل جامعة من الجامعات اللیبیة بالتنسیق مع كلیات اإلعداد  مجالس الجامعاتو تقرر 

  .المحتمل قبولھا حسب إمكانیات كل كلیة مع بدایة كل عام دراسي

ن طریق اللجنة المتخصصة و المعاھد المختلفة ع ,و یتم قبول الطالب و توزیعھم على الكلیات

وفقًا لضوابط و معاییر معینھ یتم تحدیدھا سنویًا و تراعي النسبة المئویة من  ,في التعلیم العالي

المحددة و  ألماكنمجموع الدرجات المطلوبة لاللتحاق بكل كلیة أو معھد و رغبة الطالب و ا

  .الحاسب اآللي احتیاجات المجتمع من التخصصات المختلفة و كل ذلك یتم عن طریق

  .في سیاسة القبول  المشكالت التي یعاني منھا التعلیم الجامعي والعالي) 3-5(

ومن المشكالت التي تعاني منھا مؤسسات التعلیم العالي و الجامعي تلك اإلجراءات التي لم 

و ذلك وفقًا للخطط المرسومة حیث  ,تكن قادرة على تحدید األعداد التي تستوعبھا الجامعات

  .م تنسیب الطالب إلى ھذه المؤسسات في شكل عشوائي یت

و  ,و ال یستند إلى بیانات أو معلومات و إحصائیات تبین الحاجة الحقیقیة لھذه التخصصات

ھائلة من التخصصات تفوق  ًامما ترتب علیة تخریج أعداد ,مدى ارتباطھا باحتیاجات المجتمع

 ,2002, المرجع السابق( .احتیاجات المجتمع و النقص في التخصصات التي یحتاجھا المجتمع

  ). 4ص
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  :و یمكن تلخیص مشكالت سیاسة القبول بمؤسسات التعلیم الجامعي و العالي ، بما یأتي 

تخطیط بین ما قوم على التإن سیاسات القبول في مؤسسات التعلیم الجامعي و العالي ال  -1

  .و بین حاجات المجتمع من تلك الكفایات  ,تعده ھذه الجامعات من كفایات بشریة

ال تعتمد سیاسة القبول في ھذه المؤسسات على المعاییر الدولیة في الجامعات و ھي  -2

  .الرغبة الحقیقیة للطالب و احتیاجات المجتمع و السعة االستیعابیة لھذه المؤسسات

و النفسي اللذین یساعدان على اختیار التخصص  ,شاد و التوجیھ التربوياالفتقار إلى اإلر -3

البدري ( .و استعداداتھ الحقیقیة ,المناسب الذي یفید الطالب في المستقبل وفقًا لقدراتھ

1993: 81،82 .(  

ن لكل أمن المھن أخالقیاتھا التي تختلف عن أخالقیات المھن األخرى كما  ةن لكل مھنإحیث 

  .مل طبیعتھ و خصائصھ التي یتمیز بھا عما عداه من األعمالوظیفة أو ع

مًا علینا أن نتطرق إلى أھم او حیث أننا بصدد الحدیث على التسجیل لوظیفة أو مھنة یصبح لز

و التسجیل بالجامعات  ,األخالقیات التي یجب أن یكون علیھا كل من یعمل في دوائر القبول

حلى بھا ذلك الموظف و یتمسك بھا دائمًا ویحافظ علیھا برز الصفات التي یجب أن یتأالعربیة 

و مجموعة الخصائص و المقومات التي یجب أن تتوفر في موظف القبول و التسجیل و  بدًاأ

مما ال شك أن ھذه األخالقیات و تلك الصفات و المقومات تتناسب طردیًا مع خطورة و 

  :القیام بھا ، و یمكن تلخیصھا بما یأتي  حساسیة المھام المنوط بدوائر القبول و التسجیل عامة

ن ال یكون ھذا االختیار مفروضًا ألھذه المھنة و  والصادقة لمن یتم اختیاره ,الحقیقة الرغبة 

  .خرآعلى الموظف لعدم وجود بدیل 

 .نجازإلداء باإلضافة إلى الدقة و السرعة في اآلاإلخالص في العمل و الجدیة و ا

 .الصبر والمرونةالجلد و القدرة على التحمل و 

 .المتناھیة و الیقظة و االنتباه ةمانألا

 .التضحیة و البعد عن األنانیة 

 .بعض البیانات و المعلومات بإعداد السرعة المطلقة فیما یتعلق

 .الذكاء و القدرة على االستیعاب و التذكر 
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 .ضمیر حي و عقل متفتح منظم

 .التعامل مع اآلخرین و العدل و المساواة و البعد عن األھواءالموضوعیة في 

  .سعة الصدر و الحلم في بعض المواقف و الحزم و عدم التردد في مواقف أخرى-10

  توفر المبادرة و المقدرة على التصرف في كل موقف من المواقف -11

بالجامعات سة القبول و انعكاساتھ على سیاأھم التحدیات التي تواجھ التعلیم الجامعي ) 3-6(

  : اللیبیة

و مقاییس یمكن بواسطتھا تحدید و معرفة الصعوبات و التحدیات  ,لقد تم تحدید سبعة معاییر

و على الخصوص جامعات الدول  ,التي تواجھ الجامعات في جمیع أنحاء العالم بدون استثناء

  :و لكن بدرجات متفاوتة منھا ما یأتي لیبیاالنامیة مثل 

% 4یتصف المجتمع اللیبي بزیادة سكانیة تقدر بحوالي :الجامعات على استیعاب الطلبة قدرة 

و الشباب الذین سیذھبون إلى  ,و معنى ذلك ازدیاد فئات السكان من األطفال ,في السنة

تقبل طالبًا من بلدان  لیبیان جامعات إو الجامعات و المعاھد العلیا ، إضافة إلى  ,المدارس

 .من عدد المقبولین في كل سنھ دراسیة% 10فریقیا و آسیا بما ال یقل عن أو الوطن العربي 

وزیادة قدرة الجامعات على استیعاب تزاید الطالب وذلك بفتح العدید من المعاھد العلیا في 

المراكز السكانیة الكبیرة والصغیرة لغرض تحسین التعلیم العالي نفسھ والسماح بفتح الجامعات 

  بدایة من ریاض األطفال وحتى التعلیم الجامعي األھلیة والخاصة

قدرة الجامعات على تقدیم تعلیم عاٍل یتالءم مع متطلبات المجتمع و التنمیة ینظر للجامعات في 

لیبیا و في معظم بلدان العالم على األخص الجزء النامي منھا إلى الجامعة على أنھا مؤسسة 

كفاءات و قوى عاملة على مختلف  علمیة و تربویة تمد المجتمع بما یحتاجھ من

  ). 24: 1998,فنیش وآخرونال.(المستویات

 :قدرة الجامعات التكیف مع التغیرات التكنولوجیة السریعة الحدوث 

فالجامعات  ,تتأثر لیبیا كسائر بلدان العالم بسرعة التغیرات التكنولوجیة التي یعیشھا العالم اآلن

بل و جدلیة الحد كبیر فمن جھة علیھا أن تواكب ,دًا في لیبیا تجد نفسھا في وضعیة خاصة ج

و  ,وذلك بتغییر برامجھا الدراسیة و أسالیب تدریسھا ,ھذا التغییر التكنولوجي السریع
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و من جھة  ,المشكالت التي تعالجھا حتى تسھل عملیة تكیف المجتمع مع التكنولوجیا الجدیدة

و  ,االجتماعیة من االغتراب الثقافيالمجتمع و ثقافتھ  أخرى علیھا أن تعمل على حفظ

ستالب الحضاري و كل ما تجلبھ التكنولوجیا الجدیدة من قیم و أفكار و معتقدات و ألوان من إلا

 .التصرف و السلوك 

ن الجامعة كمؤسسة إلنتاج المعرفة علیھا أن تعمل على إنتاج معرفة جدیدة على أساسھا إو 

و لن  ,ن حل ھذه الجدلیة یفوق في الواقع إمكانات لیبیاإو بالتالي ف ,تبنى و تصمم تكنولوجیا

  .یتحقق إال بتنسیق و تكامل جھود األمة العربیة جمعاء

  .قدرة الجامعات على التكیف مع التغیرات السریعة التي تحدث في طبیعة المھن -1

تعتمد الجامعات اللیبیة : و الموارد المتاحة ,ویلمقدرة الجامعات على التعامل مع مشاكل الت -2

مثل سائر الجامعات في الوطن الغربي على الخزانة العامة في تمویل كل نشاطاتھا 

فالبحث العلمي یعتمد بالكامل على الخزانة . و اإلداریة  ,و التربویة ,و البحثیة,التعلیمیة 

العالي و البحث العلمي من فقد تعذر الحصول على النسبة المخصصة للتعلیم . العامة 

 قد أعتمد تمویلو  ,آو القطاع اإلنمائي ,میزانیة التعلیم كلھ سواء في القطاع اإلداري العام

 :التعلیم العالي في لیبیا مثل سائر البالد النامیة األخرى بعوامل و ظروف منھا 

و االعتماد إلى حد كبیر على استجالب أعضاء ھیئة التدریس  ,تزاید عدد الطلبة الجامعیین  - أ

 .إضافة إلى إنشاء كلیات جامعیة جدیدة,من الخارج 

تذبذب دخل النفط الذي تعتمد علیھ لیبیا في كثیر من مشاریعھا اإلنمائیة بما في ذلك  -ب 

مالیة جدیدة و لذلك ال بد من التفكیر في مصادر  ,مشاریع التعلیم العالي و البحث العلمي

و تظل مسألة تمویل الجامعات من  ,و تمویل  نشاط البحث العلمي فیھا ,لتمویل الجامعات

لیس في لیبیا بل في جمیع أنحاء العالم و بدون  ,التحدیات الكبیرة التي تواجھ التعلیم العالي

اطیة التعلیم في و یزداد بإیجاد التمویل الالزم للتعلیم العالي بالنظر إلى فلسفة دیمقر ,استثناء

و كذلك الطلب االجتماعي الكبیر علیھ و اعتباره من  الوسائل المھمة في تحقیق الرفاھیة ,لیبیا 

 .و أداة فعالة لتحقیق معدالت عالیة من التحول االقتصادي و االجتماعي  ,لإلنسان

  ). 64ص  ,1993,الحوات(

  .لعلمي و خدمة المجتمعقدرة الجامعات على القیام بوظائف التدریس و البحث ا -ج 
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لم تعد الجامعة في العصر الحدیث مؤسسة علمیة معزولة في برج عاجي كما كان الحال في 

علیھا  أي,بل ظھرت و تبلورت منذ بدایة القرن العشرین على أنھا مؤسسة اجتماعیة  ,الماضي

  .متعددة في المجتمع  ًادوارأأن تقوم بوظائف و 

فإنھا قامت و ال تزال تقوم بوظیفة التدریس  الناحیةیة من ھذه الجامعات اللیب إلىو بالنظر 

و لكن الجدید في ھذا األمر ھو توجھھا إلى البحث  ,كعمل تقلیدي مرتبط أصال بالعمل الجامعي

ولو أنھ الزال في مراحلھ األولى ولم تظھر بعد نتائج لھذا التوجھ  العلمي و خدمة المجتمع

  .ة المجتمع كوظیفتین أساسیتین للتعلیم الجامعي  واالھتمام بالبحث العلمي وخدم

و مؤسسات و مراكز البحث العلمي  ,ةأما التحدي الثاني فھو اإلسھام مع بقیة الجامعات العربی

ذلك  ,العربیة في بناء قوة علمیة عربیة لمجابھة التحدیات الكبیرة التي تواجھھا األمة العربیة

  .و المعادن ,و الصناعات النفطیة  ,و الزراعة ,و تقدم الصناعة,مثل األمن الغذائي 

وبالنسبة لخدمة المجتمع فإنھا تؤكد فكرة أن یكون ھناك رباط وثیق بین كل من االھتمام 

و تعلمًا في مواجھة وضع  و االھتمام بالخدمة االجتماعیة بحیث یزداد الطالب عطاًء ,بالتعلیم

في جزء مناسب و جاد  رة أكثر إثراًءو یستطیع عضو ھیئة التدریس أن یشارك بصو ,واقي

  .من واجباتھ

  .قدرة الجامعات على إحداث نوع من التوازن بین متغیرات الكم و الكیف في التعلیم العالي

تقبل و  أي ,كثیرًا ما تنتقد الجامعات في الوطن العربي بأنھا تركز على الكم أكثر من الكیف

و الجامعات  ,كبیرة من الطلبة و لكن كفاءتھا العلمیة و التخصصیة ضعیفة جدًا ًاتخرج أعداد

و ھذا یعود إلى  ,الكمبعض ھذا النقد و إلى وقت قریب كانت تركز على  الھافي لیبیا ربما یط

الرغبة و الضرورة الملحة لمحو األمیة و توفیر الموظفین لتغطیة  العوامل و ظروف تتمثل في

  .مع اللیبي العاجلة من المدرسین و اإلداریین و المھندسین و االقتصادییناحتیاجات المجت

و ھو نشر التعلیم بین فئات المجتمع و لم تعد ,أنجزت ھذا الھدف  لیبیاو یظھر اآلن جلیًا أن 

الجامعات بحاجة الى التركیز على الكیف أو التعلیم النوعي الذي یسھم حقیقة في بناء القاعدة 

الذي یشكل قوة  ,و الحضاري ,و الضروریة للتقدم االجتماعي,تكنولوجیة الالزمة و ال,العلمیة 

 ,1993,الحوات( .علمیة لمجابھة تحدیات العصر و اإلسھام في تطویر و تقدم المجتمع اللیبي 

  ). 12ص 
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  :  في بعض الجامعات العالمیة التربیةكلیات بنظام القبول  )3-7( 

و ذلك  ,المتبعة في دول العالم لقبول الطالب في التعلیم العاليمن المھم معرفة أنظمة القبول 

  : یأتيمنھا ، وفیما التربیة بلیبیا لمعرفة موقع أنظمة القبول المتبعة في كلیات 

  :الوالیات المتحدة األمریكیة  - 1

تعد فرصة خریجي الثانویة كبیرة لاللتحاق بالتعلیم العالي في الوالیات المتحدة فكل جامعة 

و تتفاوت  ,عاییر خاصة بھا نظرًا لألعداد الكبیرة من الطالب المتقدمین للتعلیم الجامعيتضع م

أنظمة القبول في الجامعات األمریكیة نظرًا لكثرة الجامعات و الكلیات و لعل من أشھر أنظمة 

 :القبول 

 المعدل التراكمي لتقدیرات الطلبة في المرحلة الثانویة   - أ

في المرحلة  المقررةقبول دراسة بعض الموضوعات لیشترط ل:نة یدراسة موضوعات مع  - ب

 .ن تخصص الثانویة یحدد تخصص الجامعةأ أيالجامعیة 

 .اختبارات القبول على مستوى الدولة -ـ ج

تضع كل جامعة اختبارات خاصة بھا لقیاس بعض : اختبارات قبول تضعھا كل جامعة -د

ات الطب تقوم بتطبیق اختبارات لقیاس بعض القدرات الخاصة باألقسام لدیھا ، فمثًال كلی

  .النواحي المتطلب وجودھا في طالب ھذه الكلیات ،و ھكذا

و ھي عبارة عن مالحظات المعلمین :خطابات التوصیة من إدارة المدرسة الثانویة  -ـ ھ

  .للطالب خالل سنوات دراستھ من حیث الجدیة و المثابرة و المھارات التي أتقنھا الطالب

یقتصر استخدامھا على بعض الكلیات أو التخصصات التي تتطلب : قابلة الشخصیة الم -و

 .خصائص معینة ال یكشف عنھا غیر ھذا المعیار مثل كلیات الطب و الكلیات العسكریة

  ).1990, 115, الدوسري و آخرون (

  :بریطانیا

بریطانیة أكثر سیاسات القبول في بریطانیا حیث تعتبر الجامعات ال حول روبنس تقریریمثل 

طًا خاصة بھا و بالرغم من ذلك فھي تتفق روتشدیدًا في شروط قبولھا و كل جامعة تطبق ش

 :على معاییر أساسیة أھمھا 
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مع ازدیاد اإلقبال على الجامعات أصبح یشترط على المتقدمین  : شھادة إتمام الدراسة الثانویة

فیھ الطالب سنتین إضافیتین بعد  درسیحیث  Level-Aاجتیاز المستوى المتقدم من الثانویة  

و تقوم الجامعات الرئیسة البریطانیة باالشتراك  Level -O المستوى العادي من الثانویة العامة

في إعداد اختبارات الثانویة العامة المستوى العادي و المتقدم و یعتبر ھذا االختبار رسمیًا 

اختبار مدرسي اختبار دخول للجامعة في آن معًا و تشرف علیھ الھیئة الجامعیة لالمتحان 

  .  يالمدرس

للقبول دراسة بعض الموضوعات المقررة في یشترط :  دراسة موضوعات مقررة -ب

المرحلة الثانویة حسب التخصص المناظر في المرحلة الجامعیة و التي تحدد نوع التخصص 

  .الذي یؤھل االلتحاق بھ 

تقوم كل جامعة أو كلیة بإعداد اختبار خاص بھا حسب طبیعة  :اختبارات القدرات  -ـ ج

طالب المتقدمین إلیھا و توجیھھم حسب التخصصات الدراسة في ھذه الكلیة لمعرفة قدرات ال

  .المناسبة

یقوم المعلمون بإبداء وجھة نظرھم في الطالب من حیث  :خطابات التوصیة من مدرسیھم  -د

  ). 18:1990,الدوغان. (و توازنھ النفسي واالنفعالي ,و استعداده ,جدیتھ

  :فرنسا

إذ تعمل على تنویع  ,المرحلة الثانویةتبدأ فرنسا في إجراءات القبول منذ التحاق الطالب ب

و توجیھھم بما  ,المناھج الدراسیة لیتمكن التربویون من الكشف عن قدرات الطالب العلمیة

 :یتفق و میولھم و قدراتھم و تعتبر أھم المعاییر 

  .شھادة الثانویة العامة

 .   )C-B-A(اختبار امتحان القبول للمفاضلة بین الطالب و یعرف االختبار ب 

 :الصین

یعد موضوع قبول الطلبة في مؤسسات التعلیم الجامعي الصینیة من أھم المواضیع التي تراجع 

حیث كانت بعض  ,و یؤید ذلك إجراءات القبول في السنوات األخیرة ,و تجدد باستمرار

المؤسسات تلتزم من تطبق علیھم شروط القبول بتقسیم أوقاتھم بین الدراسة و العمل حیث 

  :دولة مستقبًال على توظیف جمیع الخریجین و لعل من أھم المعاییر تعمل ال
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  .مة اشھادة الثانویة الع

 .الخبرة الوظیفیة الدراسیة -ب

 .على المستوى الوطني  یعقدامتحان شامل  -ـ ج

واستمرت أنظمة القبول في الصین على ھذا المنوال غیر أن التركیز على ھذا االختبار و جعلھ 

یبنى علیھ القبول حول اھتمام الطالب و أولیاء أمورھم و المعلمین في المرحلة الوحید الذي 

مما أدى إلى القلق بین التربویین حیث لم تعد تھتم  ,الثانویة إلى االمتحان و سبل اجتیازه

و بناءًا على ذلك فقد فرض المجلس التربوي إعداد امتحان . المدارس بأھداف المرحلة الثانویة

    . من الثانویة و یقیس ھذا االمتحان تحصیل الطالب في المرحلة الثانویة شھادة التخرج

  ).121ص, الدوغان(

  :بجامعات لیبیا سیاسات القبول بكلیات التربیة) 3-8( 

و المعنیة بإعداد  شكل من أشكال التعلیم األكادیمي و المھني كل" ابأنھ كلیات التربیةعرف تو

المعلمین و التي تقدم في المؤسسات كالجامعات و معاھد التربیة و المعاھد التكنولوجیة و 

  ).32ص ,1990,ابیض. (" معاھد المعلمین

 التربیةو ھذا العدد الكبیر من كلیات  ,درجة البكالوریوس و اللیسانس بلیبیا التربیةكلیات  تمنح 

علمین ما ھو إال مظھر من مظاھر النھضة التعلیمیة في ھذه و الذي یخرج سنویًا آالف الم

  .البالد 

  :في لیبیا إلى  التربیةكلیات و تھدف 

  .إعداد و تخریج الكفاءات و األطر التربویة في مختلف العلوم التطبیقیة و النظریة - 1

ا الرفع من كفاءة من سبق تأھیلھم في مختلف المجاالت من خالل برامج متخصصة تنظمھ -2

و ذلك لخلق قاعدة بشریة مؤھلة و قادرة على اإلیفاء بمتطلبات المجتمع  ,لھذا الغرض الكلیات

  .في مختلف المجاالت 

إجراء البحوث و الدراسات العلمیة المتخصصة و ربطھا بالواقع و توطید العالقات في  -3

  .الداخل و الخارج في مختلف المجاالت
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ات المختلفة التي یحتاجھا المجتمع في مجال التعلیم و المساھمة في سداد العجز بالتخصص -4

  ).1996,الئحة جامعة بنغازي( .التدریب سعیًا لتحقیق االكتفاء الذاتي في تلك التخصصات 

وقد حددت مؤسسات التعلیم الجامعي أھداف متمثلة في خدمة المجتمع و االرتقاء بھ حضاریًا 

میة القیم اإلنسانیة و تزوید المجتمعات باالختصاصیین و ترقیة الفكر اإلنساني و تقدم العلم و تن

  و الفنیین و الخبراء و إعداد و تأھیل اإلنسان 

و طرق البحث المتقدمة و القیم الرفیعة للمساھمة في تطویر و تنمیة  ,المزود بالمعارف

  ). 13: ,2001شحاتة (. المجتمع 

  :بول بكلیات التربیة  الق شروط) 3-9(

الذي  بنظام التعلیم العالي في لیبیا الشروط البد من توافرھا في الطالب ھناك مجموعة من

  :بكلیات التربیة یرغب في االلتحاق 

أو ما یعادلھا في  ,التخصصیة ذات العالقة ,أن یكون حاصًال على شھادة الثانویة أو الثانویة

  .نفس العام

 .وقیم المجتمع بمبادئ ملتزمًاأن یكون المتقدم للدراسة بالجامعة 

 .أن یكون الطالب حاصًال على النسبة المئویة المقدرة للقبول بالكلیة التي یرغبھا

 .أن یكون المتقدم الئقًا صحیًا

و المقابالت الشخصیة بالنسبة للكلیات التي تشترط ,أن یجتاز الطالب المتقدم امتحانات القبول 

 .ب الذین لم یتم قبولھم إلى كلیات أخرىو یعاد تنسیب الطال ,)كلیة الطب(لوائحھا ذلك مثل 

و  ,وزارة التعلیمن یكون المتقدم من العرب غیر اللیبیین حاصًال على منحة دراسیة من قبل أ

و أن یتعھد ولي أمره بتسدید جمیع ,أن یثبت ما یفید إقامتھ إقامة دائمة طیلة مدة الدراسة 

 .حسابھ الخاصعلى الرسوم و المصاریف إذا كان 

تعھد إذا كان من غیر المتمتعین بالجنسیة العربیة بدفع الرسوم و نفقات الدراسة وفق أن ی

 .اللوائح المعمول بھا في الجامعات
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شرط أن یكون قیده السابق في جامعة  لیبیاویجوز ألي طالب أن ینتقل إلحدى جامعات 

ھ شروط االنتقال و أن ینتقل إلى جامعة مناظرة للجامعة التي بھا و تطبق في حق,معترف بھا 

 .المعمول بھا بالجامعة المنتقل إلیھا

 :یتم قید الطالب بالجامعات اللیبیة وفق الفئات اآلتیة

  .طلبة منتظمین و الطلبة المتفرغین للدراسة -أ

و تحدد  ,و ھم الذین حالت الظروف دون انتظامھم بالدراسة ,)المنتسبین (طلبة غیر منتظمین 

  .شوط و إعداد الطالب المسموح بقبولھم على سبیل االنتساب كل عام اللوائح الداخلیة للكلیات

ھناك مجموعة من  ,القواعد و المعاییر العامة لتنسیب طلبة الثانویات إلى الجامعات اللیبیة -جـ 

و ,و المعاییر التي یستند إلیھا القائمون على برنامج تنسیب طالب الثانویات العامة  ,القواعد

  :امعات اللیبیة ، وھي التخصصیة إلى الج

  .القدرة االستیعابیة للجامعات و الكلیات  -1

  .احتیاجات المجتمع من التخصصات المختلفة  - 2

  .أو النسبة المئویة لدرجات الطالب ,المجموع العام للدرجات - 3

  .رغبة الطالب بحسب ما جاء في بطاقة الرغبات بخط یده -4

 .إعداد الطالب الناجحین في الثانویة لنفس العام -5

  .و الجنسیة النوعمراعاة  -6

  .اللیاقة الصحیة -7

                                     .مكان اإلقامة -8

                          

تقریر (.  اجتیاز االمتحانات التحریریة و المقابلة الشخصیة التي تحتمھا لوائح بعض الكلیات

                                  ) 1996, اللجنة العلیا للجامعات

ن اللجان المكلفة أ ,و تذكر عبیر أمنینة في دراستھا التي تناولت فیھا السیاسة العامة للتنسیب

بالتنسیب عبر السنوات الماضیة اختلفت ھذه اللجان في وضع و تحدید ھذه المعاییر بحسب 

  .الترتیب و األھمیة
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ن ھذا یعني ألإلعادة التنسیب مھما كانت  ةرات مقنعوتضیف الدراسة أیضًا انھ ال توجد مبر

أن نحدد قواعد و معاییر  ًاكما ال یصح أبد. أن اللجنة لم تستطع القیام بعملھا على الوجھ األكمل

بالصالح العام حتى لو استجدت ظروف لیست في  ةثم نخالفھا مخالفة صریحة و مضر

ال یصل ھذا أنھ یجب أعض اإلجراءات إال أو برزت أمور تضطرنا إلى التعدیل في ب ,الحسبان

  .التعدیل إلى مستوى التغییر الكامل أو المخالفة الصریحة

 اإلداریةالتي تتحكم في سیر العملیات  التحدیاتكبرأالت من مو المجا ,ن الضغوط االجتماعیةإ

و  ,و االمتحانات بالجامعة اللیبیة ,و القبول ,ومن بینھا العملیات المتعلقة بالتسجیل ,المختلفة

نھ من الخطأ تدخل العوامل ا الجتماعیة في أمور تتعلق بالتربیة و أحیث  ,ھذا مكمن الخطر

  . ) 202 :1994,أمنینھ(.بناء اإلنسان الذي ھو أساس بناء المجتمع 

ریة و و إدا ,و اقتصادیة ,و التي تحتمھا عوامل سیاسة ,أما فیما یتعلق بالظروف الخارجیة

مع  ,فانھ یستوجب اتخاذ اإلجراءات حیالھا بما یتناسب مع ھذه الظروف من ناحیة ,غیرھا

كبیرة من طالب الثانویات  ًاھناك أعداد: فعلى سبیل المثال ,أھداف المجتمع من ناحیة أخرى

 ,و البد من تنسیب جمیع ھؤالء الطالب إلى مؤسسات التعلیم الجامعي ,و التخصصیة ,العامة

و في نفس الوقت ھناك جامعات قدرتھا االستیعابیة ال تحتمل األعداد المقبلة على  ,عاليو ال

فلقد شھد النصف األول من  ,بل أنھا مشكلة عالمیة,لیست في لیبیا فقط  و ھذه ,التعلیم الجامعي

شھد النصف الثاني من ,و التوسیع فیھ  ,القرن الحالي تطورًا واضحًا في نمو التعلیم الثانوي

و لقد شملت ھاتان الظاھرتان  ,لقرن ذاتھ اھتمامًا بالغًا في مجال التعلیم الجامعي و العاليا

ن اللجان المكلفة بالتنسیب إو أمام ھذا الوضع ف ,معظم الدول ذات األنظمة التعلیمیة الحدیثة

إلتمام عملیة التنسیب وھو ما یبرر التغیرات  ةو كثیر ,تجد نفسھا أمام مصاعب متشابكة

مستمرة و اختالف اللجان فیما بینھا في التنسیب عبر السنوات الماضیة و حتى ال

  ). 89: 1989,حسنین(.اآلن
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  :تمھید) 4-1(

األساسي النطالق الباحث في دراستھ فمن خاللھا یستطیع  الموجھتعتبرإن الدراسات السابقة 

الباحث التمكن من رؤیة موضوع دراستھ رؤیة جیدة حیث أن إعمال العقل والنظرة الناقدة في 

وفي ھذا الفصل نعرض , الدراسات السابقة تمكن الباحث من رؤیة نقاط الضعف والقوة فیھا

یة حسب تسلسلھا الزمني من األقدم إلى األحدث كما عددًا من الدراسات السابقة العربیة واألجنب

  .نقدم تعقیب على ھذه الدراسات

  :الدراسات السابقة) 4-2( 

  : الدراسات العربیة :أوال 

  : 1981دراسة زاید  -1

وطالب كلیات التربیة في ,المقارنة بین طالب دور المعلمین والمعلمات : عنوان الدراسة 

  .االتجاھات التربویة

و  النوعالفروق في االتجاھات التربویة من حیث  معرفة)1981(أھداف دراسة زاید من ضمن 

  .التخصص 

كلیات التربیة بالزقازیق و منھا ب 387طالبًا و طالبة منھم  728 من وتكونت عینة الدراسة

طالبًا و طالبة من دور المعلمین و المعلمات بالزقازیق استخدم الباحث مقیاس االتجاھات  341

  المصور  ویة للمعلمین اختبار الذكاءالترب

  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة

في االتجاھات بین طالب دور المعلمین  0.01وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى  -1

  .لصالح طالب كلیات التربیة 

و التخصص لصالح طالب  ,النوعتوجد فروق دالة إحصائیا في االتجاھات من حیث  -2

  ) 447،  1996الشرقاوي (نقًال عن .یة كلیات الترب

  ) :1984(دراسة عبد الرحمن العیسوي  - 2 

  . دراسة میدانیة عن جوانب التعلیم الجامعي: عنوان الدراسة 
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  .میدانیة عن جوانب التعلیم الجامعي و منھا القبول بالجامعات الدراسة ال ھذه تھدف

  .و طالبة ًاطالب 250تكونت الدراسة من و

  :الدراسة إلى وتوصلت 

 .ضرورة التدقیق في سیاسة القبول بالجامعات -

و العودة إلى نظام المجموع في  ,عدم ربط القبول بالجامعة بالمجموع الكلي للدرجات -

 .التخصص الدقیق 

و میولھ عند القبول بالجامعات ویتطلب  ,و استعداداتھ ,قدرات الطالبباألخذ في االعتبار  -

الختبار طالبھا عن طریق امتحان القدرات و . ذلك أن تضع كل كلیة االختبارات الالزمة

المیول و لھذا تؤكد الدراسة على ضرورة األخذ في الحسبان عند القبول بالجامعة العوامل 

 :اآلتیة

لتحاق بكل كلیة باإلضافة إلى نتائج الدراسیة المؤھلة لال المقرراتمجموع درجات الطالب في 

 )1986,العیسوي( .إجراء اختبارات القبول على مستوى كل كلیة

  : 1989دراسة فاروق البوھي  -3

بالكلیات التي تجعل الطالب یلتحقون الكشف عن الدوافع واألسباب التي  :عنوان الدراسة 

    .یدرسون فیھا

و األسباب التي تجعل الطالب یلتحقون  ,تھدف الدراسة إلى محاولة الكشف عن الدوافع

  .باألقسام التي یدرسون فیھا

 و ھي الطب ,ست كلیات بجامعة اإلسكندریة فيطالب و طالبة  500تكونت عینة الدراسة من 

  : اإلدارة، وتوصلت الدراسة إلىو التربیةوالتجارةو العلومو الصیدلةو

علي أتویات اجتماعیة و اقتصادیة من اسر ذات مس ھم, و الصیدلة ,ن طالب كلیات الطبأ -

 .من طالب الكلیات األخرى 

ن االلتحاق بالجامعات ال یعتمد في المقام األول على مدى قدرة و استعداد الطالب أ -

امل و أسباب بلغت أكثر من سببًا و ولاللتحاق بالكلیة التي یدرس بھا و لكنھا تتأثر بع

 )288:1991,أسماعیلنقًال عن . (دافعًا
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  :1990دراسة خلیل  -4

  .تغییر وتعدیل االتجاھات السلبیة لدى طلبة كلیات التربیة نحو كلیاتھم: عنوان الدراسة

و  ,ھدفت الدراسة إلى تغییر و تعدیل االتجاھات السلبیة لدى طلبة كلیة التربیة نحو كلیاتھم

  .أقسامھم العلمیة

  : ثة قسمت إلى مجموعتینطالبًا و طالبة من السنة الثال 36تكونت عینة الدراسة من 

  .طالبًا و طالبة المجموعة الضابطة 18 -

  .طالبًا و طالبة المجموعة التجریبیة  18 -

  . تم تطبیق مقیاس االتجاه ,و درجة االتجاه السلبي ,و التخصص ,النوعتكافأت المجموعتان في 

استغرقت  ,و المناقشة للجماعتین ,عد الباحث برنامجًا إرشادیا یعتمد أسلوبھ للمحاضرةأ

استخدم  و,فكانت للقیاس البعدي 13ما الجلسة أ ,معدل ساعة واحدة أسبوعیابجلسة  12التجربة 

  .الختبار التائيالتحلیل البیانات 

بین متوسط درجات   00.01ظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى أوقد 

وجود  ,و الفروق كانت لصالح التجریبیة ,و المجموعة الضابطة ,طلبة المجموعة التجریبیة

وجود فروق لصالح .  دبيو االتجاه نحو التخصص العلمي و األ ,فروق لصالح التجریبیة

  ) 72: 2000نقًال عن العشیبي،( .التجریبیة و التجاه نحو الكلیة 

  ) :1992(دراسة الشھري   -5

   .المدینة المنورةالمعاییر المستخدمة لقبول كلیة التربیة ب: عنوان الدراسة 

ھدفت للتعرف على قوة التوقعات للمعاییر المستخدمة لقبول طالب كلیة التربیة بالمدینة 

  .و المعدل التراكمي للسنة األولى) األول و الثاني(وتم قیاسھا بمعدل درجات الفصل  ,المنورة

ن أد الباحث وج الدراسةو من خالل نتائج  ,و طالبة ًاطالب 569و تكونت عینة الدراسة من 

و ھي معدل , و محاكاة النجاح ,إحصائیا بین نسبة الثانویة العامة ھناك ارتباط موجب داًال

  .الفصل األول و الثاني 
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وتوصلت الدراسة إلى أھمیة نسبة الثانویة العامة كمعیار للقبول بكلیة التربیة بالمدینة المنورة 

الشھري ( .حیث یمكن استخدامھا للتنبؤ بالنجاح الجامعي  ,و كذلك الدرجة الكلیة للقبول

1992.(    

  : 1994دراسة عدنانھ سعد البنعلي -6

  .اتجاھات الطالب بكلیة التربیة جامعة قطر نحو مادة الجغرافیا: عنوان الدراسة 

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاھات الطالب بكلیة التربیة جامعة قطر نحو مادة الجغرافیة 

  .في اتجاھات ھؤالء الطالب  نوعمعرفة تأثیر التخصص والتحصیل وال

استخدمت الباحثة أداة لقیاس األتجاھات نحو الجغرافیا تكونت عینة الدراسة من طالب 

  .طالب وطالبة 217طلبة التخصصات العلمیة واألدبیة عددھم ) بنین وبنات(المعلمین 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة

 .خصصین اتجاھاتھم ایجابیة ویلیھم طلبة العلوم واقلھم طلبة اآلداب أن المت -1

 ). 2000,163,الشرعة.(للجنس والتخصص أثر دال في اتجاھات أفراد العینة -2

  ) :1996(دراسة الثبیتي    -7  

  .صدق معاییر القبول بكلیة المعلمین بالطائف: عنوان الدراسة 

حیث تم قیاس صدقھا من  ,المعلمین بالطائف ھدفت إلى دراسة صدق معاییر القبول بكلیة

و المعدل التراكمي للسنة  ,و االنحدار المتعدد بین معاییر القبول,خالل إیجاد معدالت االرتباط 

  .و معدل التخرج  ,األولى

و توصلت الدراسة إلى أھمیة االعتماد على نسبة  ًاطالب) 135(تكونت عینة الدراسة من 

المعاییر (و لكن بإعادة النظر في اختبار القبول  ,ن معاییر القبولو جعلھا من ضم ,الثانویة

    ).1996الثبیتي ( ).األخرى
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  : 1996 يو عسیر يدراسة عسیر -8

  تقویم معاییر القبول المستخدمة بكلیة المعلمین بالطائف : عنوان الدراسة 

و تقدیر القیمة  ,الطائفبمعلمین التھدف ھذه الدراسة لتقویم معاییر القبول المستخدمة بكلیة 

  .التنبؤیة لھذه المعاییر مع تحدید أھم المعاییر

، وتم استخدام أسلوب االنحدار الخطي لتحدید أھم  ًاطالب) 160(تكونت عینة الدراسة من 

  .كبر قدر من بیانات التباین في محاكاة النجاح أتفسر  أنالمعاییر التي یمكن 

ا مرحلتین حیث یتم قبول 1لمؤسسات الجامعیة نموذج قبول وتوصلت الدراسة إلى تبني ا

و بعد االستمرار في الدراسة  ,الطالب في المرحلة األولى بناءًا على نتائج المرحلة الثانویة

فصًال أو فصلین یمكن االعتماد على معدل الفصل األول و الثاني كمعاییر لتحدید الطالب ذوي 

عسیر و ( .APTITUDE  TEST دي الباحثان لبناء اختبار استعداد أ كما ,الجدیدةالقدرات 

  )1996عسیر 

  :1997دراسة عبدالعزیز كمال  - 9 

  اتجاھات طلبة جامعة قطر نحو علم النفس :عنوان الدراسة 

من ضمن أھداف الدراسة معرفة طبیعة اتجاھات طلبة جامعة قطر نحو علم النفس في ضوء 

  الدراسیة والمقرراتوالتخصص  النوع

نحو علم النفس من  االتجاهواستخدم مقیاس , طالب وطالبة 335وتكونت عینة الدراسة من 

وجود فروق دالة بین الطالب الدارسین للمقررات في : وصلت الدراسة إلىوت,الباحث إعداد

المرحلة الثانویة والطالب غیر الدارسین لصالح الدارسین طلبة التخصصات األدبیة أكثر 

  . ایجابیة

  : 1998دراسة عبد اهللا بن المغرم الغامدي  -01

  .اتجاھات الطالب نحو كلیات المعلمین: عنوان الدراسة 

قتھا و عال ,ھدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاھات الطالب نحو كلیات المعلمین بالریاض

  .بالتخصص و التحصیل 

  :و توصلت إلى النتائج اآلتیة,من طلبة األقسام المختلفة بالكلیة % 44تكونت عینة الدراسة من 
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  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیا من اتجاھات الطالب نحو الكلیة -1

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین االتجاھات و متغیر التخصص -2

الغامدي ( .ت و متغیر التحصیل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین االتجاھا -3

،1998(  

                             

  : الدراسات األجنبیة :ثانیًا 

 :Thomas Purcell(1978) دراسة توماس بورسیل -1

  إعدادھم اتجاھات الطالب المعلمین نحو برنامج: عنوان الدراسة 

وشملت  إعدادھمطالب المعلمین نحو برنامج الھدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاھات 

وقد قدم ,طالب معلمًا في جانعة ألینوى في الوالیات المتحدة األمریكیة  153عینة الدراسة 

فقرة قسمت إلى أبعاد كل بعد شمل  40یتكون من ,أستبیان من الباحث في ھذه الدراسة 

  :وھذه األبعاد ھي ,فقرات  10

 .شخصیة الطالب المعلمین والسلوك المرتبط بھا -1

 .شاط والعالقات المرتبطة بھ تكیفھم للن -2

 .التكیف الشخصي للمشكالت -3

أظھرت الدراسة أن اتجاھات الطالب سالبة بالنسبة إلى البعد األول ویلیھا مشكالت البعد 

وقد أرجح الطالب المعلمون وجود ھذه المشكالت نتیجة لقصور برنامج إعدادھم ,الثاني 

  )7ص,1985الزیات نقًال عن .(ھذه االحتیاجاتعن تلبیة 

 :z MadiaricrMeدراسة میرز مادجاریك -2

  .جوانب التدریس وأسالیبھ باإلعداد التربوي تأثیر االتجاھات نحو : عنوان الدراسة 

وأسالیبھ باإلعداد نحو جوانب التدریس  اتجاھاتھدفت الدراسة إلى معرفة تأثیر 

  :التربوي وتكونت الدراسة من أربع فئات ھي

 .یدرسون التربیةطالب الصف األول الذین  -1

 .معلمون على وشك التقدم لالمتحانات نتیجة مرورھم ببرنامج إعداد -2

 .معلمون عاملون بالفعل -3

 .مجموعة ضابطة من طالب السنة األولى بكلیة الطب ویدرسون علم النفس -4
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  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة

التربیة وزمالئھم وجود فروق دالة إحصائیًا بین طالب الصف األول ممن یدرسون 

 .من طالب السنة األولى بكلیة الطب في اتجاھاتھم لصالح المجموعة األولى

كما توصلت الدراسة إلى أن المدرسین العاملین بالفعل لدیھم اتجاه سالب أكثر من 

  ).182ص, 1990,الكنانينقًال عن ( .الطالب المعلمین 

  :henComrey S)1997(دراسة أجراھا كال من شاین و كومرى  -3

  .التنبؤ باألداء األكادیمي لطالب الطب من خالل قدراتھم المعرفیة: عنوان الدراسة

و خصائصھم  ,الل قدراتھم المعرفیةختھدف إلى التنبؤ باألداء األكادیمي لطالب الطب من  

  .الشخصیة

للشخصیة لمعرفة السمات  و تم استخدام اختبار كومرى ًاطالب 97تكونت عینة الدراسة من 

  .و معدالت الطالب في المواد العملیة بالمرحلة الثانویة ,الشخصیة للطالب

أو سمتین للشخصیة للتنبؤ بموائمة  ,وتوصلت الدراسة إلى انھ من غیر الواقع استعمال سمة

  .الطالب للطب 

   .و كذلك إلى أھمیة معدل الثانویة للتنبؤ بالنجاح بكلیة الطب 

  )1997,كومرىشاین و (

 :Musدراسة مس  -4

االتجاھات النفسیة لدى المعلمین ومدى تأثیرھا بعد دراستھ المواد التربویة : عنوان الدراسة 

  .والنفسیة

ھدفت الدراسة إلى معرفة االتجاھات النفسیة لدى المعلمین ومدى تأثیرھا بعد دراستھ المواد 

  .التربویة والنفسیة

في أوائل العام الدراسي وأعید  352تكونت عینة الدراسة من طالب كلیة التربیة البالغ عددھم 

وتوصلت الدراسة إلى , تطبیقھ في نھایة العام حیث استخدم الباحث مقیاس منسوتا أداة للدراسة

 عن نقًال.(أن االتجاھات تتغیر نتیجة لدراسة المواد التربویة والنفسیة فتزداد إیجابیة الطالب 

  ). 190ص,1990,الكناني
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  :تعقیب على الدراسات السابقة ) 4-3( 

  :بعد استعراض الدراسات السابقة یالحظ علیھا ما یلي

إن بعض الدراسات السابقة تناولت مشكلة معینة عن جوانب التعلیم الجامعي منھا دراسة  -1

ب التي تجعل بعض الدراسات األخرى محاولة الكشف عن الدوافع واألسباالعیسوي بینما 

الطالب یلتحقون باألقسام التي یدرسون فیھا والبعض على تغییر وتعدیل االتجاھات 

 .السلبیة والعض اآلخر على المعاییر المستخدمة لقبول طالب كلیة التربیة

والقلیل من ,اعتمدت أغلب الدراسات في قیاس االتجاھات على مقیاس من إعداد الباحثین  -2

 .س جاھزة الدراسات استخدمت مقایی

    ).728 ,36(تراوح أعداد أفراد العینة المستخدمة في الدراسات السابقة ما بین -3

العینة وھذا یقلل ضبط المتغیرات وتمثل ھذه العینات  اختیارالعشوائي عند  التوزیع إھمال -4

  .للمجتمع المختار منھا 

 .وھذا یؤثر بدوره في المعالجات اإلحصائیة ,صغر حجم العینة  -5

وھذا ما أظھرتھ دراسة ,عالقة إیجابیة دالة بین اتجاھات الطالب وتحصیلھم وجود  -6

 .1998الغامدي 

وھذا ما ,اتجاھات الطالب التربویة ترتفع في السنة الرابعة عنھا في السنوات المتوسطة  -7

وأیضا دراسة , 1998ودراسة الغامدي , Masأظھرتھ عدة دراسات منھا دراسة مس 

 .وجود فروق بین اتجاھات الطالب والمستوى الدراسي أظھرت عدم 1998الغامدي 

تربوي بالسلبیة وإن اتجاھات طالب األقسام نحو أعدادھم التمیزت اتجاھات الطالب  -8

 .األدبیة أفضل من العلمیة

وكذلك الفروق ,أغلب الدراسات دراسة الفروق بین السنة األولى والسنة الرابعة  أھملت -9

ھنا من جھة . بین الدراسات العلمیة واألدبیة في االتجاھات نحو التخصص الدراسي

لسد الثغرات في األدبیات السابقة باإلضافة إلى قلة ھذا النوع وبالتالي جاءت ھذه الدراسة ,

    .المخلیةمن الدراسات في البیئة 

الدراسات في استخدام األداة فدراسة زاید أستخدم فیھا الذكاء  اختلفت: األداة -10

وكذلك تضارب نتائج الدراسات فدراسة زاید كانت الفروق المصور لقیاس االتجاھات 

في حین أھملت أغلب الدراسات دراسة الفروق بین السنة األولى والسنة . لصالح الطلبة 

والتخصصات التطبیقیة في ,روق بین الدراسات العلمیة واألدبیة وكذلك الف.الرابعة 

ومن جھة أخرى أھملت تجسید أو ,وھذا من جھة ,االتجاھات نحو التخصص الدراسي 
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دراسة أمكانیة التفاعل وتأثیره في المتغیرات في االتجاھات نحو التخصص 

سابقة باإلضافة إلى قلة وبالتالي جاءت ھذه الدراسة كسد الثغرات في األدبیات ال,الدراسي

  .مثل ھذا النوع من الدراسات في البیئة المحلیة



  

  اخلامسالفصل 

  اإلجراءات املنهجية للدراسة

  

 .التمھید )1- 5(

 .منھج الدراسة )2- 5(

 .مجتمع الدراسة )3- 5(

 الدراسة االستطالعیة )4- 5(

 .عینة الدراسة )5- 5(

 .أدوات الدراسة )6- 5(

في الدراسة  ار التخصص الدراسيتیمقیاس اخ وثبات  صدق )7- 5(
 .السابقة

في الدراسة  ر التخصص الدراسيیااختثبات مقیاس صدق و  )8- 5(
 .الحالیة

 .إجراءات جمع البیاتات )9- 5(
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  :تمھید) 5-1(

و  ,كما یتضمن وصفًا دقیقًا لمجتمع الدراسة ,یتضمن ھذا الفصل المنھج المتبع في الدراسة

 ,و العینة االستطالعیة ,الكیفیة التي تم بھا اختیار العینة ، وكذلك وصف ألدوات الدراسة

باإلضافة إلى الطریقة التي تم بھا جمع البیانات األساسیة للدراسة و األسالیب اإلحصائیة 

  .المستخدمة في تحلیل النتائج

 و دراسة الحالة و الدراسات ,األرتباطیةو ,منھج الوصفي عدة أنواع منھا الدراسات المسحیةلل

و ,لتحقیق أھداف الدراسة نھجھذا الم الباحثو لقد استخدم المقارنة  و الدراسات ,النمائیة

جل أالمقارنة من  منھجأما باقي األھداف فلقد استخدم  ,الھدف األول لتحقیقالمسحیة  اسةالدر

        .تحقیق أھداف الدراسة

  :دراسةمنھج ال )5-2(

ھذه فقد تم استخدام المنھج الوصفي الذي یعد مناسبًا ألغراض   الدراسةسعیًا لتحقیق أھداف 

الباحث في المنھج الوصفي بوصف االتجاه القائم بالفعل في جمھور معین  قوم، حیث ی الدراسة

و دراسة الحالة و  ,و االرتباطیة ,منھج الوصفي عدة أنواع منھا الدراسات المسحیةللو .

  .و الدراسات المقارنة ,الدراسات النمائیة

أما باقي  ,تحقیق الھدف األولالمسحیة لراسة و لقد استخدم الباحث لتحقیق أھداف الدراسة الد

 250: 2000 ,خلیفة( .جل تحقیق أھداف الدراسة أالمقارنة من  ةاألھداف فلقد استخدم الدراس

.(                                                               

 و ھي التعرف على اتجاھات طلبة جامعة عمر ,و ھذا ما یتناسب مع أھداف الدراسة الحالیة

 : وفق المتغیرات ، مثل التربیةالمختار نحو التخصص الدراسي لدى عینة من طلبة كلیات 

  ).سنة الدراسة  –التخصص  – النوع(

  :مجتمع الدراسة ) 5-3(

 التربیةیتكون من طالب كلیات  الدراسةو أھدافھا ، فإن مجتمع  الدراسةفي ضوء مشكلة 

  ).طبرق ،درنة،القبة،البیضاء( الدارسین في السنة األولى و الرابعة في كل من مدن

 اللغة العربیة(واألقسام األدبیة ) الحاسوبوالریاضیات و فیزیاء(و الدارسون باألقسام العلمیة 

ووصل إجمالي عدد ) التربیة الخاصة،و ریاض األطفال و معلمة الفصلو اللغة االنجلیزیةو
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و )  2010- 2009(طالب و طالبة خالل العام الدراسي  1381ھذه األقسام إلى الطالب في 

قد تم اختیار طالب الجامعة وذلك ألن االتجاھات كما اتضح من األدبیات السابقة أنھا تتأثر 

ویكون الفرد قد , القدرات الخاصة فیھا تتضح الشباب بمستوى النضج ففي ھذه المرحلة النمائیة

وكذلك یكون مجتمع الدراسة من طالب , یره الخاصة للحكم على األشیاءنما أو كَون معای

  .التخصصات اإلنسانیة والتطبیقیة ألن االتجاھات مكتسبة كما تتأثر بالتخصص الدراسي

في التخصصات العلمیة واألدبیة وكذلك أعداد  التربیةیوضح أعداد طالب كلیات ) 1(جدول

  الذكور واإلناث في السنوات األولى والرابعة

  المجموع   إناث    ذكور     السنة    التخصص   

                  901  598  303  األولى  علوم إنسانیة  

  141  109  32  الرابعة 

  206  137  69  األولى  علوم تطبیقیة  

  133  88  45  الرابعة

  1381  932  449  المجموع             

) 1381(یوضح الجدول أعداد طالب كلیات النربیة في التخصصات العلمیة واألدبیة حیث بلغ 

  كما بلغ . في السنة الرابعة) 141(في السنة األولى و) 901(منھم 

  ).133(والسنة الرابعة) 206(أعداد الطالب في السنة األولى العلوم التطبیقیة 

في كل حسب التخصص الدراسي  التربیةیوضح توزیع طالب السنة الرابعة لكلیات ) 2(جدول

  من البیضاء وطبرق والقبة ودرنة

  المجموع  إناث  ذكور  التخصص الدراسي
  56  32  24  أحیاء

  65  44  21  حاسوب
  12  12  -  فیزیاء

  133  88  45  المجموع
حیث  التربیة حسب التخصص الدراسيتوزیع طالب السنة الرابعة لكلیات ) 2(یوضح الجدول

) 32(طالبًا واإلناث) 24(تضم مجموعة من التخصصات العلمیة منھا األحیاء وعدد الذكور

وكذلك الفیزیاء حیث لم یوجد ذكور في ,إناث) 44(ذكور و) 21(طالبة بینما بلغ قسم الحاسوب

   )  12(ھذا التخصص بینما عدد اإلناث
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وعدد اإلناث ) 45(طالبًا وطالبة وعدد الذكور) 133(الرابعة بلغ ومجموع الطالب في السنة 

)88(.  

حسب التخصص الدراسي في كل  التربیةیوضح توزیع طالب السنة األولى لكلیة ) 3(جدول 

  .من البیضاء وطبرق والقبة ودرنة

  المجموع  إناث  ذكور  التخصص الدراسي
  242  157  85  لغة عربیة
  187  126  61  لغة إنجلیزیة
  106  76  30  ریاض أطفال
  220  103  177  التربیة الخاصة
  146  136  10  معلمة فصل
  901  598  303  المجموع

حیث . یوضح توزیع طالب السنة األولى لكلیات التربیة حسب التخصص الدراسي) 3(جدول

واإلناث  85ویبلغ عدد الذكور یضم مجموعة من التخصصات األدبیة وھي اللغة العربیة 

وریاض األطفال , 126وعدد اإلناث ,61اللغة اإلنجلیزیة حیث بلغ عدد الذكور وكذلك ,157

 103واإلناث  177والتربیة الخاصة عدد الذكور ,76واإلناث  30حیث بلغ عدد الذكور 

وبلغ مجموع الطالب في السنة ,136ذكور واإلناث 10وبینما بلغ عدد طالب معلمة الفصل ,

   .طالبة 598طالبًا و 303منھا  901التربیة  األولى لألقسام األدبیة في كلیات

  

في كل حسب التخصص الدراسي  التربیةیوضح توزیع طالب السنة األولى لكلیات ) 4(جدول 

  .من البیضاء وطبرق والقبة ودرنة

  المجموع  إناث  ذكور  التخصص الدراسي
  76  46  30  فیزیاء
  90  66  24  حاسوب
  40  25  15  ریاضیات
  206  137  69  المجموع

مجموعة من  یوضح توزیع طالب السنة األولى في األقسام العلمیة حیث ضم) 4(جدول

عدد الذكور في تخصص والریاضیات حیث بلغ  الفیزیاء والحاسوب وھيالتخصصات 

 بینما في تخصص الحاسوب بلغ عدد الذكور 76والمجموع الكلي 46وعدد اإلناث  30الفیزیاء 

بینما بلغ عدد الذكور في تخصص الریاضیات و,90والمجموع الكلي  66واإلناث 24
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بینما بلغ المجموع الكلي لطالب السنة األولى األقسام  40والمجموع ,25وعدد اإلناث ,طالبًا15

  .طالبًا وطالبة 206إناث والعدد الكلي  137و,ذكور 69العلمیة 

كل  فيحسب التخصص الدراسي  التربیةیوضح توزیع طالب السنة الرابعة لكلیة )5(جدول

  .من البیضاء وطبرق والقبة ودرنة

  المجموع  إناث  ذكور  التخصص الدراسي
  51  48  3  لغة عربیة 
  19  12  7  لغة إنجلیزیة
  37  33  4  معلمة فصل

  9  3  6  التربیة الخاصة
  25  13  12  دراسات إسالمیة

  141  109  32  المجموع
توزیع طالب السنة الرابعة لكلیات التربیة حسب التخصص الدراسي لألقسام  یوضح) 5(جدول

والتربیة الخاصة ,ومعلمة فصل, ولغة إنجلیزیة,ویضم التخصصات التالیة لغة عربیة,األدبیة

طالبًا  51والمجموع ,إناث 48ذكور و3عدد طالب اللغة الغربیة وبلغ ,ودراسات إسالمیة,

 4وبلغ عدد طالب معلمة الفصل ,إناث 12و,ذكور 7اإلنجلیزیة  وبلغ عدد طالب اللغة,وطالبة 

ذكور 6بینما بلغ عدد طالب التربیة الخاصة .طالبًا وطالبة 37إناث والمجوع 33و,ذكور

من 13و,من الذكور 12وبینما بلغ عدد طالب الدراسات اإلسالمیة ,9إناث والمجموع الكلي3و

     .إناث 109و,ذكور 32, )144( ع الكليوالمجمو,طالبًا وطالبة 25اإلناث والمجموعة 

  :الدراسة األستطالعیة) 5-4(

  :قبل البدء بجمع بیانات الدراسة األساسیة قام الباحث بإجراء دراسة استطالعیة ،ألسباب منھا

التعرف على مدى فھم و تقبل أفراد العینة لمقیاس اختیار التخصص الدراسي المستخدم في  -1

  .جمع البیانات

  .وضوح التعلیمات ألفراد عینة الدراسةالتحقق من  -2

  .المقیاس في جمع البیانات من قبل الباحث استخدام التدرب على كیفیة -3

إن الھدف األساسي للدراسة و معرفة أنسب األسالیب اإلحصائیة لمعالجة البیانات -4

لمقیاس االتجاھات نحو التخصص  االستطالعیة ھو التأكد من الخصائص السیكومتریة

طالبًا و طالبة من ) 60(و قد اختار الباحث , الدراسي المستخدم في الدراسة الحالیة
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طبرق و درنة و البیضاء إلجراء  التربیةالدارسین في مختلف التخصصات في كلیات 

 .الدراسة االستطالعیة علیھم 

  یوضح العینة االستطالعیة) 6(جدول

التخصصات   السنة
  لعلمیةا

التخصصات 
  المجموع  األدبیة

  30  15  15  األولى
  30  15  15  الرابعة
  60  30  30  المجموع

  

  :عینة الدراسة ) 5-5( 

بالطریقة الطبقیة العشوائیة النسبیة ، حیث یتم في ھذه الطریقة اختیار  الدراسةتم اختیار عینة 

و تستخدم ھذه الطریقة لزیادة احتمال كمثیل المجتمع , عشوائیة العینة داخل كل طبقة على حدة

و نحصل على أعداد , أو اقسام وفق خصائصھ, في خصائصھ ، یصنف المجتمع إلى طبقات

  .و ذلك بطریقة عشوائیة, متساویة من كل طبقة

  :وتتضمن المعاینة العشوائیة الخطوات اآلتیة 

  .تحدید المجتمع و تعریفھ -1

  .نةتحدید حجم العی -2

  .تحدید المجموعات الفرعیة بناء على خصائص المجتمع السابق -3

تصنیف أفراد المجتمع وفقًا للمجموعات الفرعیة السابق تحدیدھا بحیث ینتمي كل فرد الى  -4

  اختیار عینة عشوائیة بسیطة من كل مجموعة,مجموعة واحدة

  )1988, الھمالي) (163، 2000,أبو عالم (      

: األقسام ھي(طالبًا و طالبة من مختلف األقسام العلمیة و األدبیة  360 لدراسةاو تكونت عینة 

 معلمة فصل وریاض أطفال  ولغة انجلیزیة ولغة عربیة  و حاسوبو ریاضیاتو فیزیاء

  .السنة األولى و الرابعة حیث تم اختیار العینة االستطالعیة) تربیة خاصةو
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  ابعة في كل من البیضاء وطبرق والقبة یوضح استخراج العینة للسنة الر) 7(جدول

  المجموع  إناث  ذكور  التخصص الدراسي
  29  23  5  أحیاء

  16  11  6  حاسوب
  35  34  11  المجموع

  

جدول یوضح استخراج العینة للسنة الرابعة لألقسام العلمیة حیث بلغ عدد الذكور في قسم 

بینما بلغ عدد الطالب في قسم .طالبًا وطالبة 29والمجموع  23وعدد اإلناث 5األحیاء 

   .طالبًا وطالبة )35(من اإلناث والمجموع الكلي  11ذكور و 6الحاسوب 

  .بمدینة البیضاء ودرنة التربیةنة األولى لكلیة یوضح أستخراج العینة للس) 8(جدول 

  المجموع  إناث  ذكور  التخصص الدراسي
  62  39  23  لغة عربیة
  45  30  15  لغة إنجلیزیة

  28  20  8  ریاض األطفال
  53  24  29  التربیة الخاصة
  47  45  2  معلمة فصل
  235  158  77  المجموع
  

جدول یوضح استخراج العینة للسنة األولى لكلیات التربیة لألقسام األدبیة وتضم 

ولغة إنجلیزیة وریاض األطفال والتربیة الخاصة التخصصات األدبیة لغة عربیة 

 39من الذكور واإلناث  23ومعلمة الفصل حیث بلغ عدد طلبة قسم اللغة العربیة 

والمجموع  30واإلناث  15ذكور وفي اللغة اإلنجلیزیة عدد ال,62والمجموع 

ذكور  29والتربیة الخاصة ,28إناث والعدد  20ذكور و8وریاض األطفال ,45

والعدد  45واإلناث ,2بینما معلمة الفصل عدد الذكور  53إناث والمجموع  24و

وبلغ المجموع الكلي ,ویبدو أنھ ال یوجد أقبال على ھذا القسم بالنسبة للذكور,47

  .235إناث والعدد الكلي  158و,ذكور  77لألقسام األدبیة 
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  .بمدینة البیضاء ودرنة التربیةیوضح أستخراج العینة للسنة األولى لكلیة ) 9(جدول 

  المجموع  إناث  ذكور  التخصص الدراسي
  20  12  8  فیزیاء
  23  16  7  حاسوب
  10  6  4  ریاضیات
  53  34  19  المجموع

األولى بالنسبة لألقسام العلمیة بمدینة البیضاء یوضح ھذا الجدول استخراج العینة للسنة 

والتخصصات كانت كالتالي فیزیاء وحاسوب وریاضیات حیث كان عدد اإلناث في قسم 

وعدد ,7وفي قسم الحاسوب بلغ عدد الذكور ,20والمجموع  8وعدد الذكور ,12الفیزیاء 

وبلغ ,10والمجموع إناث  6ذكور و 4وبینما بلغ قسم الریاضیات ,23والمجموع ,16اإلناث 

  ) .53(اإلجمالي 

  .للسنة الرابعة لمدینة القبة ودرنة وطبرق التربیةیوضح استخراج العینة من كلیة ) 10(جدول 

  المجموع  إناث  ذكور  التخصص الدراسي
  13  11  2  لغة عربیة 
  5  4  1  لغة إنجلیزیة
  8  7  1  معلمة فصل

  2  1  1  التربیة الخاصة
  8  4  4  دراسات إسالمیة

  36  27  9  المجموع
یوضح ھذا الجدول استخراج العینة من كلیات التربیة للسنة الرابعة لألقسام األدبیة وتضم 

والدراسات ,والتربیة الخاصة,ومعلمة الفصل ,واللغة اإلنجلیزیو,األقسام األدبیة اللغة العربیة

طالبًا 13المجموع ,من اإلناث  11ذكور و2یضم قسم اللغة العربیة حیث .اإلسالمیة 

ذكور 1بینما قسم معلمة الفصل .5إناث والمجموع 4و,ذكور1واللغة اإلنجلیزیة ,وطالبة

وتضم الدراسات , 2إناث والمجموع1و,ذكور1والتربیة الخاصة ,8إناث والمجموع7و,

  .طالب 8إناث والمجموع4و,ذكور4اإلسالمیة

  :ویعلل الباحث اختیار العینة لألسباب اآلتیة 

  .الرابعة الستكمالھا برنامج اإلعداد اختیار السنة  -1

  .اختیار السنة األولى و ذلك لمعرفة اتجاھھ نحو التخصص الدراسي -2
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إذ أن بعض األقسام توجد في , اختیار األقسام السابقة لتوافرھا في الكلیات األربعة السابقة -3

 .كلیة دون أخرى

  : أدوات الدراسة) 5-6(

) . 1988(عداد التویجري وسالمة إالدراسي من  تم أستخدام مقیاس األتجاھات نحو التخصص

ختیار الباحث إمفردة لمقیاس لیكرت خماسي متدرج یتطلب األجابة  30وھي أداة تكونت من 

غیر موافق بشدة وتعطى  –غیر موافق  –محاید  –موافق –على خمس موازین موافق بشدة 

درجات إذا كانت 3و,درجات إذا كانت موافق  4خمس درجات إذا كانت إجابتھ موافق بشدة و

ودرجة واحدة تعطى إذا كانت ,في حین یعطى درجتان إذا كانت إجابتھ غیر موافق ,محاید 

عطى العكس أما المفردات السلبیة ی,إجابتھ غیر موافق بشدة ھذه في حالة الفقرات اإلیجابیة  

 19, 18, 16, 15, 14, 10, 9, 7, 6, 5  :وھذه المفردات السلبیة ھي,عند توزیع الدرجات 

,21 ,22 ,25 ,26 ,27.  

     :صدق وثبات مقیاس االتجاھات نحو التخصص الدراسي في الدراسات السابقة) 5-7(

إذ أنھ لم ... احث حسب علم الب..... یالحظ قلة الدراسات السابقة التي استخدمت ھذا المقیاس 

وقد تم ) 1988(یتحصل الباحث إال على دراسة واحدة وھي دراسة التویجري وسالمة 

  لعینة واحدة للھدف األول  tاستخدام 

  لعینتین مستقلتین وغیر متساویتین tوالھدف الثاني والثالث   

  والھدف الرابع والخامس والسادس لقیاس إمكانیة التفاعل   

وذلك بحساب معامل الفا وفیما یتعلق بثبات المقیاس قام الباحث باستخراج التجانس الداخلي 

  . 0.95كرونباخ فبلغ معامل الفا 

  .فھو صادق وثابت فیما یقیس..... ,وتبین أن المقیاس یتمتع بدرجات صدق وثبات مالئمة 

  في الدراسة الحالیة صدق مقیاس أختیار التخصص الدراسي) 5-8(

وقد أستخدم الصدق ,قام الباحث باستخراج الصدق والثبات في دراستھ  :ق الظاھري الصد

و ذلك للتأكد من مدى مالئمتھ  ,تم عرض المقیاس على مجموعة من المحكمینحیث  الظاھري

و علم النفس ، و  ,و الذین یمثلون أساتذة التربیة يالخبراء في المجال التخصصوللبیئة المحلیة 



60 
 

و ھي قیمة مرتفعة و دالة على مصداقیة ,% 95قد كانت نسبة االتفاق صدق الفقرات ما یعادل 

بھ المحكمون من اقتراحات  قدمھا و قد قام الباحث بتعدیل الفقرات في ضوء م,الفقرات 

باستخراج صدق االتساق الداخلي وذلك لحساب معامل ارتباط كل مفردة  وكذلك قام الباحث,

 0.68بمستوى قدره  0.75-0.31للمقیاس فتراوحت معامالت األرتباط ما بین  بالدرجة الكلیة

أسفر اإلجراء عن تمتع المقیاس بدرجة ,استخدام معامل الفا كرنباخبأما فیما یتعلق بالثبات 

    . وھو ذو داللة إحصائیة كافیة 0.90مرتفعة من الثبات فكان مقداره 

  إجراءات جمع البیانات) 5-9(

تحدید عینة الدراسة ، تم تطبیق مقیاس االتجاھات بشكل جماعي كل حسب بعد أن تم 

 15یومًا من  21و قد استغرق التطبیق على العینة ككل  ,و حسب السنة الدراسیة ,تخصصھ

وقد استغرق التطبیق ھذه الفترة نظرًا لبعد المسافات بین  2010. 5.6حتى  2010.  4.

  .الكلیات 

  :تصحیح المقیاس

لمقیاس حسب ما أشار إلیھ معد المقیاس بالطریقة التي سبق ذكرھا عند الحدیث تم تصحیح ا

  .عن أداة الدراسة

  :طریقة المعالجة اإلحصائیة و تحلیل البیانات 

باستخدام ) SSPS(تم تحلیل البیانات عن طریق برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

  :العملیات اإلحصائیة اآلتیة

  .اخ لحساب ثبات األداةمعامل ألفاكرنب -1

 .لقیاس إمكانیة التفاعل tow Anova تحلیل التباین -2

  لعینتین مستقلتین غیر متساویتین العدد  tأختبار  -3

  

  

  

  



 
 

  

  السادسالفصل 

  عرض النتائج و مناقشتها

  

  تمھید )6-1(     

  عرض نتائج الدراسة )6-2(

  مناقشة نتائج الدراسة )6-3(

  توصیات الدراسة )6-4(

  مقترحات الدراسة )6-5(

  المراجع

  المالحق

  األشكال
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  : تمھید) 6-1(

 ضوءیتضمن ھذا الفصل عرض النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة و مناقشتھا في 

  .كما یشمل التوصیات و المقترحات  الدراسات السابقة

  عرض نتائج الدراسة) 6-2(

تساؤالت الو ذلك من خالل اإلجابة على  دراسةسیتم عرض النتائج و تفسیرھا وفقًا ألھداف ال

  اآلتیة

تجاھات نحو التخصص الالتعرف على مستوى ا:فیما یخص الھدف األول كان السؤال ھو :أوال

لتحقیق ذلك تم استخراج متوسط العینة . التربیةالدراسي لدى العینة الكلیة من طلبة كلیات 

     لحساب الفروق   tوكذلك قیمة,واالنحراف المعیاري ,والوسط الفرضي للمقیاس ,

  :الھدف األول

  . وضح الفروق بین المتوسط الحسابي للعینة والمتوسط الفرضي للمقیاسی) 11(جدول 

الوسط   المتوسط الحسابي  357العینة الكلیة 
  مستوى الداللة t  األنحراف  الفرضي

357  128.07  90  9.80  7.3  0.00001  

   

من خالل الجدول یتبین وجود فروق بین المتوسط الحسابي للعینة و الوسط الفرضي للمقیاس 

ن طالب جامعة أو ھذا یعني ,0.001وھي دالة إحصائیا عند مستوى  t=7.3فلقد بلغت قیمة 

  .عمر المختار لدیھم اتجاھات ایجابیة نحو التخصص الدراسي

) إناث/ذكور (التعرف على الفروق في النوع  :فیما یخص الھدف الثاني كان السؤال ھو :ثانیًا

ھذا الھدف  الختبار. التربیةفي االتجاھات نحو التخصص الدراسي لدى عینة من طلبة كلیات 

, لمتوسط واإلنحراف المعیاري لإلناثوا,متوسط واإلنحراف المعیاري للذكور التم استخراج 

  .یوضح ذلك) 12(والجدول tقیمة وكذلك استخراج 

  : فروق في النوع
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  tیوضح المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات وقیمة) 12(جدول 
 .الفروق في النوع في عینة الدراسة ومستوى داللة

درجة   العینة
مستوى  T  االنحراف  المتوسط  الحریة

  الداللة
  ذكور
128  127  127.4  8.8  

  إناث  0.35  0.69
230  229  128.4  10.3  

 و یتضح من الجدول عدم وجود فروق بین الذكور و اإلناث في االتجاھات نحو التخصص

وھذا . 0.05إحصائیا عند مستوى داللة  و ھي غیر دالة 0.69بلغت   t إذ أن قیمة الدراسي

  .یعني أن للذكور واإلناث لھم نفس االتجاھات التخصصیة 

( تعرف على فروق التخصص األكادیمي ال :فیما یخص الھدف الثالث كان السؤال ھو  :ثالثًا

التربیة في االتجاھات نحو التخصص الدراسي لدى عینة من طلبة كلیات ) األدبي / علمي ال

  tوكذلك استخراج قیمة ,المعیاري الختبار ھذا الھدف تم استخراج المتوسط واإلنحراف .

   .یوضح ذلك ) 13(والجدول 

الفروق  ومستوى داللة tنحرافات وقیمةیوضح المتوسط الحسابي واإل) 13(جدول

  .في التخصص األكادیمي لعینة الدراسة

درجة   العینة
مستوى  T  االنحراف  المتوسط  الحریة

  الداللة
  أدبي
270  269  128.9  8.9  

  علمي  0.129  1.57
88  87  126.5  11.9  

یتضح من الجدول عدم وجود فروق بین التخصص العلمي و األدبي في االتجاھات نحو 

و ھي غیر دالھ إحصائیا عند مستوى داللة  1.75بلغت  t ن قیمةأالتخصص الدراسي حیث 

ویعني ھذا أن كًال من طالب التخصصات لھم نفس االتجاھات نحو التخصص . 0.05

  .الدراسي

( التعرف على فروق في السنة الدراسیة  :فیما یخص الھدف الرابع كان السؤال  :رابعًا 

  .التربیةفي االتجاھات نحو التخصص الدراسي لدى عینة من طلبة كلیات ) الرابعة / األولى 

  :فروق السنة الدراسیة



64 
 

في الفروق  یوضح المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات ومستوى الداللة) 14(جدول

  . لدراسیة اعینة الدراسةفي السنة ا

درجات   العینة
مستوى  t  االنحراف  المتوسط  الحرارة

  الداللة
سنة 
  أولى
287  

286  128.8  9.03  

سنة   0.01  2.53
  رابعة
71  

70  124.9  12.04  

        

و یتضح من الجدول انھ توجد فروق بین طالب السنة األولى و السنة الرابعة في التخصص 

طالب  إنو ھذا یعني  ,0.01و ھي دالة إحصائیا عند مستوى  t2.53  الدراسي إذ بلغت قیمة

  .ایجابیة نحو التخصص الدراسي ھمالسنة األولى اتجاھات

إمكانیة تفاعل النوع و التخصص في  والذي یھدف إلىالھدف الخامس ب تعلقفیما ی :خامسًا 

, ولتحقیق ذلك تم استخراج المتوسطات الحسابیة.  الدراسياالتجاھات نحو التخصص 

  . بالجدول  fواستخراج قیمة ,ومجموع متوسط المربعات واإلنحرافات المعیاریة 

المتوسطات الحسابیة ومجموع متوسط المربعات یوضح ) 15(جدول 
  ومستوى الداللة fومتوسط المربعات وقیمة 

التخصص  والتخصص في االتجاھات نحوإمكانیة تفاعل النوع 
  الدراسي لعینة الدراسة

  العینة
   المصدر 

مجموع متوسط 
  العینات

درجة 
مستوى  F متوسط المربعات  الحریة

  الداللة
  0.0001  154223.4  1468318.76  4  5873275.0  النموذج
  0.937  0.006  0.596  1  0.596  النوع

  0.256  1.292  123.013  1  123.013  التخصص
  0.128  2.329  221.708  1  221.708  التخصص/النوع

اإلنحرافات 
  95.2  354  33700.97  المعیاریة

  354  5906976  الكلي
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في االتجاھات نحو التخصص الدراسي تفاعل بین النوع و التخصص  عدم وجود جدول یبینال

وھذا یعني أنھ ال . 0.05وھي غیر دالة أحصائیًا عند مستوى . 2.33تساوي  fإذ أن قیمة ,

  .المتغیرین في االتجاھاتیوجد تأثیر بین 

والذي یھدف إلى إمكانیة تفاعل النوع و السنة الدراسیة في  السادسیتعلق بالھدف فیما  :سادسًا

, ولتحقیق ذلك تم استخراج المتوسطات الحسابیة. االتجاھات نحو التخصص الدراسي 

  . بالجدول  fواستخراج قیمة ,ومجموع متوسط المربعات واإلنحرافات المعیاریة 

  

یوضح المتوسطات الحسابیة ومجموع متوسط المربعات ) 16(جدول 
  ومستوى الداللة fومتوسط المربعات وقیمة 

  لتفاعل النوع والسنة الدراسیة في االتجاھات نحو التخصص الدراسي

مجموع متوسط   العینة/ المصدر
  العینات

درجة 
مستوى  F متوسط المربعات  الحریة

  الداللة
  0.0001  15692.01  1468462.15  4  5873848.6  النموذج
  0.975  0.001  9.499  1  9.499  النوع

  0.030  4.744  443.3  1  443.3  السنة الدراسیة
السنة /النوع

  0.137  2.237  209.37  1  209.37  الدراسیة

اإلنحرافات 
  93.680  354  23127.4  المعیاریة

  354  9806976  الكلي
جدول یوضح عدم وجود تفاعل بین النوع والسنة الدراسیة في االتجاھات نحو التخصص 

وھذا یعني أنھ ال  0.05عند مستوى وھي غیر دالة إحصائیا  f  2.237الدراسي إذ بلغت قیمة 

    .متغیرین في االتجاھاتالیوجد تأثیر بین 

التخصص الدراسي  بینتفاعل الوالذي یھدف إلى إمكانیة  السابعفیما یتعلق بالھدف  :سابعًا

ولتحقیق ذلك تم استخراج . في االتجاھات نحو التخصص الدراسي  والسنة الدراسیة

 fواستخراج قیمة ,ومجموع متوسط المربعات واإلنحرافات المعیاریة , المتوسطات الحسابیة

  . بالجدول 
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یوضح المتوسطات الحسابیة ومجموع متوسط المربعات ) 17(جدول 
  ومستوى الداللة fومتوسط المربعات وقیمة 

لتفاعل التخصص الدراسي والسنة الدراسیة في االتجاھات نحو 
  التخصص الدراسي لعینة الدراسة

مجموع متوسط   العینة/ المصدر
  العینات

درجة 
مستوى  F متوسط المربعات  الحریة

  الداللة
  0.0001  17292.20  1469224.6  4  58768985  النموذج

  0.001  12.42  1055.4  1  1055.4  التخصص
  0.001  15.19  1291.19  1  1291.19  السنة الدراسیة

السنة /التخصص
  0.001  39.12  3323.9  1  3323.9  الدراسیة

اإلنحرافات 
  84.9  354  30077.3  المعیاریة

  354  5906976.00  الكلي
في االتجاھات نحو التخصص یتضح من الجدول وجود تفاعل بین التخصص والسنة الدراسیة 

   .0.001وھي دالة إحصائیا عند مستوى داللة  f 39.12حیث بلغت قیمة .الدراسي 

  :الدراسة نتائج مناقشة) 6-3( 

  : التي توصلنا لھا في ھذه الدراسة أتضح اآلتي ومن خالل النتائج 

عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في األتجاھات نحو التخصص الدراسي واألكادیمي   -1

وتتفق مع دراسة ) 1981(وھذه النتائج تختلف مع دراسة زائد .إحصائیًاوھي غیر دالة .

ویتضح عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في االتجاھات نحو ) .1998(المغرم 

صائیا عند حوھي غیر دالة أ 0.96بلغت tن قیمة التخصص الدراسي واألكادیمي إذ أ

یكتنفھ بعض الغموض وقد  النوعفقد أظھرت الدراسة أن موضوع , 0.05مستوى داللة 

وھم یتعرضون لنمط واحد من  للنوعینص التعلیمیة المتاحة رلتساوي الفیرجع السبب 

األحتكاك بین الطالب وربما یكون السبب ھو .م والجو العام یكاد یكون متشابھ یالتعل

 . والطالبات في ھذه المرحلة یقرب من اتجاھاتھم فتتضاءل الفروق بین المجموعتین

 ,عدم وجود فروق بین التخصص العلمي واألدبي في األتجاھات نحو التخصص الدراسي -2

 tحیث أن قیمة).1998(وھذه النتائج تتفق مع دراسة المغرم . إحصائیًاوھي غیر دالة 

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة  0.05ھي غیر دالھ أحصائیًا عند مستوى داللة و 1.75بلغت 

لتشابھ الظروف التعلیمیة التي یواجھھا الطلبة داخل الكلیة بغض النظر عن تخصصاتھم 
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وربما یكون التقارب في التخصصات لمجتمع الدراسة الحالیة حیث التخصص العلمي ,

األدبیة لغة عربیة ولغة إنجلیزیة  والتخصصات,ریاضیات وفیزیاء وحاسوب وأحیاء

 وتربیة خاصة ,ومعلمة فصل

أنھ توجد فروق بین طالب السنة األولى وطالب السنة الرابعة في التخصص الدراسي   -3

إیجابیة نحو  اتجاھاتھموھذا یعني أن طالب السنة األولى تكون , إحصائیًاوھي دالة 

وھي دالة أحصائیًا عند مستوى داللة  2.53بلغت  tحیث أن قیمة .التخصص الدراسي

وربما ترجع إیجابیة طالب السنة األولى نحو التخصص ھو شعور الطالب  0.01

بضرورة التخصص وخاصة خالل ھذه السنوات حیث أصبح الطالب یتخصص من 

وقد تكون التخصصات المتواجدة في السنة األولى لیست موجودة في ,المرحلة الثانویة 

 .وعلى سبیل المثال الریاضیات موجودة في السنة األولى فقط,السنة الرابعة 

 إحصائیًاوھي دالة  ,وجود فروق بین المتوسط الحسابي للعینة والوسط الفرضي للمقیاس  -4

حیث أن  .تجاھات إیجابیة نحو التخصص الدراسيإلدیھم  التربیةویعني أن طلبة كلیات 

وربما یرجع السبب إلى ,0.001لة وھي دالة أحصائیًا عند مستوى دال 7.3بلغت  tقیمة

تكیف الطالب مع طبیعة المواد وشعورھم بأن التخصصات مناسبة لھم ولمستویاتھم 

 . الدراسیة وقد تكون عن رغبة في اختیار التخصص الذي یریده

تجاھات نحو التخصص بین النوع والتخصص الدراسي في االعدم وجود تفاعل   -5

وھذا یعني  0.05حصائیًا عند مستوى وھي غیر دالة أ F 2.33قد بلغت قیمة ف.األكادیمي

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة أن اختالف الجماعات ال یوجد تأثیر بین متغیرین في االتجاھات 

التي ینتمي إلیھا الفرد تؤثر في أختالف األتجاھات وتختلف بأختالف البیئات وھذا سبب 

على الرغم من أن  الكلیاتاھات بأختالف بناءًا علیھ تختلف األتج.أختالفھا وتعددھا 

واختالف القائمین بتدریس كمیة المادة باختالف المعھد قد یكون سببًا في ,اللوائح موحدة 

 . عدم وجود تفاعل 

ربما .تجاھات نحو التخصص الدراسيبین النوع والسنة الدراسیة في االعدم وجود تفاعل   -6

في ھذه المرحلة یقرب من ) وإناث ذكور(یكون السبب ھو األحتكاك بین الطالب 

 .اتجاھاتھم فتتضاءل الفروق بین المجموعتین

تجاھات نحو األكادیمي والسنة الدراسیة في االیتضح وجود تفاعل بین التخصص  -7

وجود تفاعل أن اتجاھات الطالب نحو التخصص تتغیر ویمكن تفسیر ,التخصص الدراسي

بما أن عینة ھذه الدراسة ھم طالب السنة األولى .إلى األفضل نتیجة للتقدم في الدراسة 
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یؤدي دورًا  عضو ھیئة التدریسوالرابعة فلعل ذلك ھو العامل المؤثر في ایجابیاتھم وأن 

بھ ومن خالل توفیر جو علمي في تشكیل االتجاھات بنوعیھا من خالل تفاعلھ مع طال

یبعث على الطمأنینة واألمان وربما ترجع لتوفیر الجو العلمي المناسب من خالل التفاعل 

یمكن تفسیر التفاعل في الدراسة الحالیة بأن أعضاء  و,أعضاء ھیئة التدریسبین الطالب و

ألعداد المعلمین ھم من حملة المؤھالت العلیا من  كلیات التربیةھیئة التدریس في 

فھم حاجات الطالب ومعاملتھم على النحو من  عاٍل وعلى مستوى,الدكتوراه والماجستیر 

من بعض الحریة في تشكیل محتوى  ریسدعضو ھیئة التوكذلك بما یتوافر ل,األفضل 

     .وإثارة االھتمام نحو دراستھا,المادة وكمیتھا وإبراز أھمیتھا 

  :الدراسة توصیات) 6-4(

  في ضوء نتائج الدراسة یوصي الباحث باآلتي

بكلیات صص الدراسي قبل التحاقھم العمل على كشف اتجاھات الطالب نحو التخ -1

وذلك بإعداد كتیبات خاصة بتعریف الطالب على التخصصات وكذلك المواد  التربیة

 .التي یدرسونھا في كل تخصص

من قبل أولیاء أمور  بكلیات التربیةلدى الطالب قبل األلتحاق مبدأ الرغبة  احترام -2

 . ومساندتھم الطالب

األقسام األدبیة ودورھا المھم مثلھا مثل األقسام العلمیة في دفع  إبراز أھمیةالعمل على  -3

 .من خالل رسائل معدة لھذا الغرض عجلة التقدم في المجتمع

 .عداد المعلمینخصصة في إأخرى مت التربیةام كلیات العمل على فتح أقس -4

لمستقبلیة حتى نتجنب بطالة ا والنظرة تمعجحاجة المحسب  التخصصاتتوزیع  -5

 .والمساھمة في تقدم المجتمع الخریجین

 .ضرورة وضع برنامج علمي في سیاسة القبول بالجامعات  -6

اعتماد مبدأ النجاح في اختبارات معینة للطلبة عند تقدمھم للقبول في االختصاصات  -7

 التي یرغبون بھا 

  الدراسة مقترحات) 6-5(

 كلیات التربیةار على قتصوعدم اال ,الجامعةغطي جمیع كلیات إجراء دراسة شاملة ت -1

 .تجاھات الملتحقین بھا نحو التخصص الدراسيوذلك لمعرفة ا
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تجاھات طلبة كلیات اآلداب األقسام العلمیة واألدبیة وطلبة مقارنة بین اإجراء دراسة  -2

 .التربیةكلیات 

نحو التخصص  التربیةالطالب الملتحقین بكلیات   إجراء دراسات تتبعیة التجاھات -3

 .الدراسي أثناء وجودھم في الكلیة وبعد عملھم في مھنة التدریس

نحو مھنة التدریس وعالقتھا بعدة  كلیات التربیةطالب  إجراء دراسة التجاھات -4

 .متغیرات
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  المراجع

دراسة العالقة بین التحصیل الدراسي و بعض الجوانب ) 1979(فؤاد  قیولتینإبراھیم،  -

أطروحة ( غیر المعرفیة لدى طالب المرحلة الثانویة ، كلیة التربیة جامعة عین شمس 

 ).دكتوراه غیر منشورة 

 .دار النھضة العربیة ,بیروت علم النفس االجتماعي ، ) 1984(أبو النیل ، محمود السید  -

القوة التنبوئیة لمجموع درجات أمتحان شھادة الثانویة )1985(فتحي,لدیبا,رجاء,أبو عالم -

 . العدد الرابع,المجلة التربویة ,العامة بأداء الطلبة في جامعة الكویت

مجلة أتحاد , التعلیم العالي تغیرات في السیاق واستجابات الحقة) 1990(ملكھ ,أبیض  -

 .العدد الخامس عشر, الجامعات العربیة

دار ,للبحث العلمي الھیئة القومیة,التعلیم العالي في لیبیا ) 1998(لفنیش وآخرون ا,  أحمد -

 .الكتب الوطنیة

المدخل إلى التربیة ، دار النخلة للنشر ) 2000(االحرش ، یوسف أبو القاسم و آخرون ، -

 .2،ط

اتجاھات طالب الجامعیة نحو القراءة و الكتابة ، ) 2002(نجم ، الخالق، عبد  البھادلي -

مجلة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة ، الھیئة القومیة للبحث العلمي السنة التاسعة العدد 

 .التاسع

دراستھ تقویمیة لسیاسة القبول في التعلیم الجامعي في  )1993(عبد الرحیم محمد, البدري -

درجة لالمعاصرة ، بحث مقدم الستكمال متطلبات القبول في ضوء االتجاھات  لیبیا

 .جامعة عین شمس ، القاھرة . یمیة الدكتوراه قسم التربیة المقارنة ، اإلدارة التعل

الكفاءة الداخلیة إلدارة الدراسات العلیا في  )2003(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -

 .ة قار یونس ، بنغازي ،الجامعات اللیبیة ، منشورات جامع

, الصدق التنبؤي لمعاییر القبول في كلیة المعلمین بالطائف) 1996(علي حامد,الثبیتي -

 .العدد الخامس والسبعون, السنة السادسة عشر, رسالة الخلیج العربي

دار سعاد ,الكویت ,خبرات وآراء في الدراسة الجامعیة ) 1993(محمد فضل,الجمالي  -

 .الصباح

دراسة توحید شروط قبول الطالب في الجامعات ) 1990(صالح وآخرون ,الدوسري -

 .الریاض,مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ,
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معاییر القبول في الجامعات العالمیة وجامعات دول مجلس ) 1990(,عبداهللا,الدوغان -

 .العدد العاشر, المجلة العربیة لبحوث التعلیم العالي , التعاون لدول الخلیج العربي

 .2مناھج البحث في علم النفس ، دار المعرفة الجامعیة ،ط) 1999(لدویدار ، عبد الفتاح ا -

 .دار وائل للطباعة والنشر,علم النفس ) 2006(أحمد یحیى ,الزق -

برنامج إعداد المعلم خالل اتجاھات الطلبة المعلمین نحوه ) 1985(حسن محمد,الزیات  -

 .دراسة منشورة,

تجاھات المعلمین بمھنة التدریس بدولة قطر ومدى تأثیرھا ا)2000(حسن جمال,الشرعة -

 .العدد السادس والخمسون,المجلة التربویة , ببعض العوامل الدیمغرافیا

مكتبة ,الجزء األول,الدافعیة لألنجاز الكادیمي والمھني ) 1996(محمد أنور , الشرقاوي -

 .النجلو المصریة 

العدد الثاني , مجلة التعلیم الھندسي,الجامعات معاییر القبول في ) 1988(البیجي ,الشعیبي  -

 .أتحاد المھندسین العرب ,

التحصیل الدراسي وفقًا لعادات األستذكار  )1989(سعاد علي السنوسي ,العشیبي -

رسالة ماجستیر غیر ,جامعة قاریونس,واتجاھات الطلبة نحو الدراسة لكلیة اآلداب

 .بنغازي,منشورة

المجلة العربیة میدانیة اتجاه طالب الجامعة نحو العمل ،  دراسة ,، عبد الرحمن العیسوي -

 .دمشق العدد التاسع  لبحوث التعلم العالي

 .ة  المصریةمكتبال,راسة نفسیة تفسیریة توجیھیھ ، التعلیم د )1974(الغریب ، رمزیة  -

, اتجاھات الطالب نحو األلتحاق بكلیة المعلمین الریاض) 1992(بن مغرم  عبداهللا,الغامدي -

السنة السابعة ,العدد السابع والستون, رسالة الخلیج العربي, المملكة العربیة السعودیة

 .عشر

المنظمة العربیة . الكفایات البشریة في قطاع التعلیم قبل الجامعي )1982(الغامدي ، محمد  -

 .و العلومللتربیة و الثقافة 

دار الفكر للطباعة ,اتجاھات األبناء نحو آبائھم المعوقین) 2000(محمد راضي ,الكبیسي -

 .والنشر

  .بالمنصورةمكتبة النھضة ,الجزء األول,علم النفس التربوي) 1997(محمد ,الكناني -
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السائدة في العالم حول سیاسة األلتحاق  األتجاھات) 1984(معوض,ھدى ,عبداهللا,بوبطانة -

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة ,المجلد الرابع ,المجلة العربیة للتربیة ,بالتعلیم العالي 

 .والعلوم

الفرق بین المیول المھنیة للفئات من الطالب و طالبات ) 1981(عبد الحمید جابر  ,جابر -

مجتمع القطري ، مركز البحوث التربویة ، التعلیم اإلعدادي و الثانوي و الجامعي بال

 .جامعة قطر ، المجلد الثاني 

، اتجاھات الطالب المعوقین بعد دراستھم لمقرر التربیة  2001، خجاد اهللا ، فتحي الدائ -

 .رسالة ماجستیر ، جامعة قار یونس. الخاصة

 .يعلم النفس االجتماعي ، منشورات جامعة قار یونس ،بنغاز) 1972(جالل ، سعد  -

 .دار الفكر,مكتبة المعارف , المرجع في علم النفس)1985(سعد,جالل -

المعلم مستوى اإلعداد و منزلة المھنة ،رسالة الخلیج العربي ) 1985(جالل، عبد العزیز  -

 .، العدد الثالث عشر ، السنة الرابعة

ریبیة االتجاھات النفسیة نحو مركز المرأة في المجتمع ، دراسة تج) 1965(حافظ إبراھیم  -

، ملكیة لویس كامل في قراءات في علم النفس االجتماعي في البالد العربیة ، المجلد األول 

 .القاھرة  ,، الدار القومیة للطباعة و النشر

 ,، القاھرةالتعلیم الجامعي و التقویم الجامعي بین النظریة و التطبیق  )2001(حسن شحاتة  -

 .مكتبة الدار العربیة للكتاب

 .مكتبة األنجلو المصریة ,التفاعل االجتماعي )1996(منیرة أحمد,حلمي -

 دار غریب للطباعة والنشر ,جاھات سیكولوجیة االت) 2000(عبداللطیف ,خلیفة -

، القاھرة ، الدار  الطبعة الخامسة، أصول علم النفس ، ) 1963(راجح، أحمد عزت  -

  .القومیة للطباعة و النشر

 .علم النفس االجتماعي ، القاھرة ، عالم الكتب ) 1972(، حامد عبد السالم  زھران -

 .دار الفكر العربي ,دراسات في أقتصاد التعلیم وتخطیطھ ) 1991(أسماعیل علي,سعید -

 .السلوك اإلنساني ، الشركة المتحدة للنشر و الطباعة و التوزیع) ت.د(شفیق محمد  -

رؤیة مستقبلیة للتعلیم العالي في ,یم العاليندوة التعل) 2005(صور الصیدنم,شیتھ -

 . جامعة بنغازي,كلیة اآلداب ,النقابة العامة ألعضاء ھیئة التدریس الجامعي ,لیبیا

التعلیم الجامعي ودوره في إعداد وتوفیر القوى العاملة  )2003(عبدالقادر أمحمد, صالح -

 . جامعة بنغازي,رسالة ماجستیر غیر منشورة,
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مكتبة التربیة العربیة , التوجیھ التربوي مع دراسة میدانیة ) 1986(ويالعیس,عبدالرحمن -

 .الریاض,لدول الخلیج 

اتجاھات الطلبة الدارسین في كلیة تأھیل  )1992(قطامي یوسف و ,، عفیفعبد الرحمن -

 .العدد الثالث البحوث مجلة مؤتة للدارسات والمعلمین العالیة نحو مھنة التدریس ، 

على التحصیل الدراسي الوالدیة اثر االتجاھات ) 1975(عبد الغفار ، محمد عبد القادر  -

رسالة ماجستیر غیر (لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة ، كلیة التربیة جامعة عین شمس 

 ).منشورة

 , لیبیا التغییرات الھیكلیة والتنظیمیة وأثرھا على سیاسة التعلیم في) 1994(أمنینة ,عبیر -

 .بنغازي,جامعة قاریونس , كلیة األقتصاد والعلوم السیاسیة,ماجستیر غیر منشورة رسالة 

 .عمان,المدخل إلى علم النفس,)1982(توفیق محي الدین,عبد الحمید,عدس -

الداللة العلمیة لمعاییر القبول في المرحلة الجامعیة ) 1996(محمد ,عسیري,علي,عسیري -

 .جامعة قطر,الثالث عشر العدد ,السنة الثالثةعشر,كلیة اآلداب ,

 .الطبعة الثالثةالمصریة  النجو ، علم النفس التربوي ، مكتبة 1990عطیة ، نوال محمد  -

 لجامعيا مجلة, التعلیم العالي في لیبیا نشأة وتطوره وأنجازاتھ) 1993(الحوات , علي -

 .العدد األول,

المجلة العربیة ,تقدیر مقیاس لالتجاه نحو مھنة التدریس ) 1994(محمد فضیل,علیمان -

 .العدد األول,عشر المجلد الرابع,جامعة الدول العربیة القاھرة, للتربیة

  .دار النھضة العربیة,علم النفس االجتماعي) 1980(عباس محمود ,عوض -

بحث مقدم ,التغیر ومالمح التجدید في التعلیم الجامعي في مصر) 1995(محمود عیاد ,علي -

 .جامعة عین شمس القاھرة, إلى مركز تطویر التعلیم الجامعي

العلمیة ,مكتبة طرابلس ,) الواقع واألفاق (التعلیم العالي في لیبیا ) 1996(الحوات ,علي  -

 .والعالمیة

 .والتوزیع نظام التعلیم العالي و الجامعي ، دار الجماھیریة للنشر 1968فضل عبد اهللا ، -

عالقتھ باتجاھاتھم نحو مھنة مركز التحكم لدى المعلمین و ) 1998(كاظم ، علي حسین ،  -

 .، الھیئة القومیة للبحث العلمي  مجلة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة السنة الرابعةالتعلیم ،

أستراتیجیة قبول طالب المرحلة الثانویة في مؤسسة التعلیم ) 1994(محمود ,كنساوي  -

العدد التاسع ,عربي رسالة الخلیج ال,) الواقع رؤى مستقبلیة(العالي في ضوء خطط التنمیة

 .مكتبة التربیة لدول الخلیج,واألربعون 
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، االختبارات و استخدامھا في إدارة المواد البشریة و األفراد ، الدار )1997(ماھر ،أحمد،  -

 .یة اإلسكندریة الجامع

مطابع ,دراسات في مشكالت التعلیم الجامعي والعالي ) 1989(حسنین سمیر ,محمد -

 .طنطا,غباشي

العدد الرابع , رسالة الخلیج العربي ,أھداف الدراسات العلیا ) 1992(د محم, مرسي -

 .مكتبة التربیة العربي دول الخلیج, واألربعون

علم النفس االجتماعي ، دار الفكر الجامعي اإلسكندریة ) 1999(معوض ، خلیل میخائیل  -

 .الطبعة الثانیة، 

جتماعي في البالد العربیة ، في علم النفس اال اءاتقر)  1965(لویس كامل ،  ,ملیكة -

 .المجلد األول، القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للتألیف و النشر

التعلیم اإللزامي و دوره في التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة في  )1998(سعد خلیل  ,نبیل -

المؤتمر السنوي السادس ،تجارب معاصرة في التربیة  إلىجمھوریة الصین ، بحث مقدم 

 .و التنمیة ، الجمعیة المصریة للتربیة المقارنة و اإلدارة التعلیمیة ، القاھرة

جامعة ,كلیة اآلداب , نتائج دراسة علمیة لتقویم وتطویر النظام التعلیمي في الجماھیریة -

 . قاریونس

تقریر اللجنة العلیا ) 1996(,والبحث العلمياللجنة الشعبیة العامة للتعلیم ,المصدر -

 .للجامعات

 

 

  

  

  

  



  

  

  المالحق
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  )1(الملحق رقم 

  لجنة المحكمین لمقیاس االتجاھات نحو التخصص الدراسي

  

  .قسم التربیة وعلم النفس جامعة عمر المختار مشارك أستاذ       .  صالح الغماري عبداهللا/ د -            

  .قسم التربیة وعلم النفس جامعة عمر المختار مساعد أستاذ        .        رحیم عبد جاسم/ د -            

  . قسم التربیة وعلم النفس جامعة عمر المختار أستاذ مساعد         .            جعفر جابر/ د -            

  .قسم التربیة وعلم النفس جامعة عمر المختار          .    نجالء فرج أبریك/ أ  -            

  .قسم التربیة وعلم النفس جامعة عمر المختار        .           بولطیعةعلي / أ  -            
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 )2(ملحق رقم 

  مقیاس االتجاه نحو التخصص الدراسي

  )محمد بن عبدالمحسن التویجري  –إسماعیل محمود سالمة (

  

  

    

  .........: السنة الدراسیة: ......... التخصص:........ الجنس:......... الكلیة   

  

  -:أخوتي الطالب

یھدف ھذا المقیاس إلى معرفة اتجاھات الفرد نحو التخصص الذي یدرسھ وأختیاره لھذا 

وإن أجابتك سوف لن ,التخصص ونرجو منكم اإلجابة على جمیع الفقرات بكل دقة وصراحة 

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ولكم جزیل الشكر على تعاونكم

  

  الباحث                               
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  الفقرات  ت
موافق 
  بشدة

  محاید  موافق
غیر 
  موافق

غیر 

موافق 
  أطالقًا

            أحب تخصصي الدراسي ألنھ ممتع   1

2  
ینجذب انتباھي لكل شئ جدید في 

  تخصصي الدراسي 

          

3  
أشعر بالفخر ألختیاري دراسة ھذا 

  التخصص

          

4  
دراستي لتخصص یمكن أن تفید أرى أن 

  المجتمع

          

5  
أشعر بالندم على الیوم الذي اخترت فیھ فیھ 

  تخصصي الدراسي 

          

6  
التحقت بھذا التخصص أنني لم أتمكن من 

  الدراسة في تخصص آخر

          

7  
لم أقتنع في یوم من األیام بأھمیة تخصصي 

  الدراسي

          

8  
شدید كل جدید یتعلق  أتابع بأھتمام

  بتخصصي الدراسي

          

9  
أرى أن تخصصي الدراسي ال یؤكد على 

  القیم الدینیة واألخالقیة للمجتمع

          

10  
أحذر أقربائي وأصدقائي من دراسة 

  تخصصي الدراسي الحالي

          

            یلقى تخصصي الدراسي تقدیرًا من المجتمع  11

12  
العلوم أرى أن تخصصي الدراسي علم من 

  الھامة

          

13  
ینتظرني مستقبل كبیر بسبب دراستي لھذا 

  التخصص
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14  
أرى أن ھناك من التخصصات الدراسیة 

  األخرى ما ھو أفضل من تخصصي 

          

15  
أنفر من مجرد إحساسي أنني أدرس ھذا 

  التخصص 

          

16  
ال أجد أي متعة في دراستي لتخصصي 

  الدراسي الحالي
          

17  
موضوع لھ عالقة بتخصصي الدراسي أي 

  یشد انتباھي
          

18  
أشعر بالخجل من معرفة الناس أنني أدرس 

  ھذا التخصص
          

19  
أرى أن دراسة ھذا التخصص لیس مفید 

  على اإلطالق
          

20  
تخصصي الدراسي یحقق لي المكانة 

  االجتماعیة المناسبة
          

21  
لو أتیحت لي الفرصة لتغییر تخصصي 

  الدراسي لغیرتھ دون تردد
          

22  
أشعر أنني مجبر على الدراسة في ھذا 

  التخصص
          

23  
أرى أن تخصصي یؤكد على القیم الدینیة 

  واألخالقیة للمجتمع
          

24  
دائمًا أقنع إخوتي األصغر مني وأصدقائي 

  بأھمیة تخصصي الدراسي
          

25  
تخصصي الدراسي ال یلقي أي قبول من 

  المجتمع
          

26  
أشعر أن تخصصي الدراسي تافھ وغیر 

  مھم
          

27  
أرى أنھ ال جدوى لمستقبلي من وراء 

  دراسة ھذا التخصص
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28  
أحرص على حضور أي ندوة في مجال 

  تخصصي الدراسي
          

29  
في رأیي أن تخصصي الدراسي من أفضل 

  التخصصات الدراسیة
          

30  
 أشعر بسعادة كبیرة بدراستي لھذا

  التخصص
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Abstract  
 

This study  aims to identify students'  trends toward 

study field specializations in  faculties of Educations in 

cities as Beida , Guba , Derna , and Tobruk in addition 

to dissimilarities between males & Females students. 

We also tends to show differences between students of 

human Science interest and those of applied  Science 

interest with reference to variations between first & 

fourth years students.    

The study sample  include (360) male and female  

students from different faculties of educations in the 

same cities (Tobruk , Derna , Guba and Beida). Samples 

have been chosen according to Random Class 

Proportional  Method  in which  we use Trend Measure 

Device to collect data of specialization  trend that 

proved by both Tewaijry & Salama (1988). . 

Psychometric Scale characteristics  have  been 

extracted as it was known with its accuracy and 

suitability for such way of management . Data have 

been analyzed  by computer using  SPSS programme of 

social science. We rely on "Pirson simple correlation 

coefficient" as wall as "T" test for dissimilarity 

measures and the Double Deferential Analysis for 

Reaction Scale "Tow Anova" 



The statistic analysis revealed   some results that 

shows differences between hypothesis mean and the 

total sample mean that reached T=7.3 value in the 

Favor of "Sample Mean"  which  is  a Function at the 

level = 0.00l. 

No dissimilarities  have been noted between 

specialization  and  sex  whereas  differences have  

been  recorded between specialization and school year 

(first & Forth) where the value T=2-53 has been 

recorded in Favor of first year students. 

Regarding interaction there was no relation  between 

specialization interaction  and school year  but relation 

between specialization and school year   has been 

noted to reach the value of Function = 39 at level 0.00l .    

 




