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The study aimed to investigate the attitudes towards psychological measurement among students 
in teacher and principals’ preparation programs in the college of Education at Sultan Qaboos University, 
and the change level in these attitudes as a result of taking a course on psychological measurement. The 
researchers developed and administered a measure of attitudes towards psychological measurement to 
a sample of 201 students before and after taking the course. The results revealed that the attitudes 
towards psychological measurement were medium before starting the course and then statistically 
improved as a result of taking the course. In addition, the attitudes towards psychological measurement 
for males were higher than for females before taking the course. The change rate in the attitudes 
towards psychological measurement as a result of taking the course was higher with females than with 
males. Finally, the attitudes level towards psychological measurement for students in the principals’ 
preparation program was higher than for students on teacher preparation program before taking the 
course. The rate of development of the attitudes towards psychological measurement as a result of 
taking the course was higher for students on teacher preparation program than for students in 
principals’ preparation program. Keywords: Attitude, psychological measurement, educational 
program. 
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باهتمام العدید من " االتجاهات"حظي موضوع 
الباحثین في مجاالت التربیة وعلم النفس في القرن 
الماضي، حیث كان الفیلسوف اإلنجلیزي هربرت 

أول من استخدم  ١٨٦٢عام   Spencerسبینسر 
). ٣١٨، ص ٢٠٠٥مراد، وسلیمان، ( المصطلح 

نت نظرة علماء النفس إلى مفهوم االتجاه وقد تبای
 Thurstoneوطبیعته، فقد عرفه ثیرستون 

بأنه النزعة النفسیة نحو أو ضد موضوع ) ١٩٣١(
فقد یكون هذا الموضوع مرتبطا بفكرة أو (ما 

) ١٩٦٦(وعرف صالح ...). شخص أو قضیة، 
االتجاه بأنه استعداد كامن لالستجابة بطریقة معینة 

ویؤكد أبو حطب وصادق . ةنحو قضیة جدلی
أن االتجاهات تتمثل في مجموعة ) ١٩٩٦(

األسالیب التي یتعلمها الفرد، كي یكتسب من 
خاللها القدرة على التكیف مع بیئته، وأن مختلف 
المؤسسات التعلیمیة تعمل على تكوین االتجاهات 
وتنمیتها من خالل عدة عوامل منها الحاجات التي 

لتي تؤدي إلى تكوین یحاول الفرد إشباعها وا
اتجاهات معینة نحو األشیاء واألشخاص 
والموضوعات التي ترتبط بهذه الحاجات، كما أن 
المعلومات التي یتعرض لها الفرد تساعد بشكل 

  . كبیر في تشكیل االتجاهات

ولالتجاه ثالثة مكونات رئیسة تتداخل فیما بینها، 
ویتكامل بعضها مع بعض في الوقت نفسه، وهي 

ق بتوجیه االستجابة وتحدیدها من حیث التأیید تتعل
المكون : والرفض، و تتمثل هذه المكونات في

. المعرفي، والمكون الوجداني، والمكون السلوكي
ویتمثل المكون المعرفي في حصیلة الفرد من 

بأشكالها ومستویاتها وأنواعها المختلفة  –المعلومات 
ذات العالقة بموضوع  –من كافة المصادر 

تجاه، ویعتبر هذا المكون المرحلة األولى في اال
عملیة تكوین االتجاه لدى الفرد، أما المكون 

عدم االرتیاح، / الوجداني فیتمثل في االرتیاح
الرفض لموضوع االتجاه، / الكراهیة، التأیید/ الحب

وأما المكون السلوكي فیتضمن االستعدادات 
معرفي واألنماط السلوكیة التي تتسق مع المكونین ال

  ).٢٠٠٥إبراهیم، (واالنفعالي 

وعلى الرغم من تزاید اهتمام المربین بالمجال    
الوجداني إال أنه لم یلق االهتمام ذاته الذي یلقاه 
المجال المعرفي، وقد یرجع السبب في ذلك إلى 
صعوبة تحدید مضمون بعض مفاهیم هذا المجال 

ت بشكل دقیق یسهل قیاسه وتحدیده كالقیم والمعتقدا
وغیرها لما تنطوي علیه من طابع ذاتي، كما أن 
ثبات المتغیرات في هذا المجال هو ثبات نسبي، 
حیث تتغیر نتیجة لبعض العوامل الخارجیة المؤثرة 
على الفرد، فاتجاهات الفرد ومیوله وقیمه لیست إال 

ا للتعلم والتعلیم ً ویشیر الشعلة وعطیة . نتاج
في  ما وبارزادورا مهإلى أن لالتجاهات ) ٢٠٠٤(

حیاة اإلنسان باعتبارها من موجهات سلوكه وعامال 
رئیسا في نجاح الفرد في حیاته الدراسیة، أو 
العملیة، لذا فال بد أن تكون لدى الفرد اتجاهات 
إیجابیة نحو الدراسة التي یتلقاها، أو العمل الذي 

  .یرغب في االلتحاق به

ا من أهم قضای" تعدیل االتجاهات"ویعد موضوع 
علم النفس االجتماعي، فقد یحدث التغییر بشكل 
تلقائي، أو بشكل متعمد من خالل التدخل الموجه 
نحو تغییر االتجاه نحو قضیة معینة أو موضوع 

كما تلعب مجموعة من العوامل المختلفة دورا . ما
في مستوى ونوعیة التغییر، أو التعدیل في االتجاه، 

لفرد، فعندما كارتباط االتجاهات بإشباع حاجات ا
تؤدي االتجاهات إلى إشباع حاجات الفرد وتكون 
منسجمة مع متطلباته الشخصیة، فإن ذلك یؤدي 

 .إلى تیسیر عملیة التغییر بشكل أسرع وأفضل
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) ١٩٧٣(  Khan & Weissویشیر خان وویز 
 & krechإلى أن تصنیف كرتش وكرتشفیلد 

Crutchfield  الذي یوضح نمطین لتغییر
أولهما النمط المتجانس أو المطابق االتجاهات، 
Congruent . ویتمثل هذا النمط في تغییر االتجاه

في نفس وجهة االتجاه القائم، بمعنى أن یزداد 
االتجاه السالب سلبیة، واالتجاه الموجب ایجابیة؛ 
أما النمط الثاني وهو التغییر المخالف أو المضاد 

Incongruent س فیتمثل في تغییر االتجاه في عك
وجهة االتجاه القائم، بمعنى أن تتجول االتجاهات 
السلبیة إلى اتجاهات ایجابیة، بینما تتحول 
االتجاهات االیجابیة إلى اتجاهات سلبیة، ویعتبر 

ویعتمد . النمط األول األسهل تطبیقا لتغییر االتجاه
تغییر االتجاه بشكل ما على السمات الشخصیة 

العامة واالستعداد الذكاء، والقابلیة : لألفراد مثل
لتقبل التأثیر االجتماعي والدافعیة الذاتیة، والحاجة 
إلى المعرفة، أو الدافع المعرفي لدى األشخاص 

  ).٦٩٨-٦٩٦، ص ١٩٩٦أبو حطب، وصادق، (

ومن ثم فإن تكوین االتجاهات اإلیجابیة لدى 
الطالب نحو مواضیع المقررات الدراسیة التي 

ور الجدیرة بالدراسة، یدرسونها تمثل واحدة من األم
وفي حالة االتجاهات نحو القیاس النفسي یكون 
األمر أكثر أهمیة نظرا ألهمیة مهارات القیاس 
النفسي لجمیع العاملین في المیدان التربوي، حیث 
یعد مقرر القیاس النفسي من المقررات األساسیة 
الالزمة في أي برنامج إلعداد التربویین، والتي 

ح في أداء األعمال التعلیمیة تساعد على النجا
  .بشكل جید

ومن األهداف المهمة في أي مقرر دراسي تنمیة 
االتجاهات االیجابیة نحو الموضوع األساسي 
للمقرر ومواضیعه الفرعیة المختلفة، وهذا قد یحسن 
من أداء الطلبة في المقرر، ویساعدهم في تطبیق 

. المعارف والمهارات في حیاتهم العملیة بالمستقبل

وقد تناولت بعض الدراسات قیاس اتجاهات الطلبة 
نحو المقررات الدراسیة بكلیات التربیة، وأكدت على 
أن التحصیل الدراسي للطالب في المقرر یزداد 
عندما تتغیر اتجاهاتهم نحو دراسته من اتجاهات 
سلبیة إلى اتجاهات إیجابیة مثل دراسات كل من 

القادر  ؛ البصیلي، صدیق، وعبد)١٩٨٩(زیدان 
&  Aseeri (2003) ؛  )١٩٩١(؛ زاید )١٩٩٠(

Aldogan.  

إلى ) ١٩٩٨( Belcherوقد هدفت دراسة بیلتشر 
تعرف االتجاهات نحو القیاس النفسي والقدرات 
المدركة في القیاس النفسي لدى معلمي التعلیم 
الفني والمهني بوالیة أوهایو األمریكیة وعالقتها 

س المختلفة، وتكونت بمدى استخدامهم ألدوات القیا
) ٦٨(معلما ومعلمة منهم )١٥٨(عینة الدراسة من 

معلمة، وقد استخدمت الدراسة ) ٩٠(معلما، و
استبانة مكونة من خمسة أجزاء تناولت متغیرات 
الدراسة، توصلت الدراسة إلى وجود اتجاه إیجابي 

من العینة ودرجة %) ٨١(نحو القیاس النفسي لدى 
من القدرات المدركة في متوسطة إلى عالیة جدا 

القیاس النفسي، كما توصلت الدراسة إلى وجود 
عالقة إیجابیة بین اتجاهات المعلمین نحو القیاس 

معامل (النفسي واستخدامهم ألدوات تقویم األداء 
معامل (، وملف أعمال الطالب )٠.٣٣=االرتباط
، بینما كانت العالقة بین القدرات )٠.١٥=االرتباط

لقیاس النفسي واستخدام المعلمین المدركة نحو ا
ألدوات القیاس المختلفة ضعیفة، حیث تراوحت 

  ).٠.١٨، ٠.١٥(معامالت االرتباط ما بین 

 ,Wiseكما تناولت دراسة وایز، لوكن، وروز 

Lukin, Roos  )معتقدات المعلمین حول ) ١٩٩١
التدریب في مجال القیاس والتقویم من خالل تطبیق 

علما ومعلمة في والیة م) ٣٧٨(استبانة على 
نبراسكا بالوالیات المتحدة األمریكیة، توصلت 
الدراسة إلى أن المعلمین الذین درسوا مقررا أو أكثر 
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في القیاس النفسي یمتلكون مهارات القیاس والتقویم 
بدرجة أكبر نوعا ما عن المعلمین الذین لم یدرسوا 
أي مقرر في القیاس النفسي، وفي الوقت نفسه لم 

لدراسة تلك المقررات تأثیرا كبیرا في تحسین  یكن
وخلص . معرفتهم وقدراتهم في القیاس النفسي

الباحثون إلى ضرورة تطویر توصیف مقررات 
القیاس النفسي في برامج إعداد المعلمین للعمل 
على تحسین وتقویم قدرات المعلمین الالزمة للقیام 

  .بأدوارهم في قیاس أداء الطالب وتقویمه

 -Vanzileم كل من فانزیل تامسین وبویز كما قا

Tamsen & Boes )بدراسة لتعرف ) ١٩٩٧
مستوى االتجاه والقلق لدى طلبة الدراسات العلیا 
نتیجة دراسة كل من مقرر النمو المهني ومقرر 

) ٢١(القیاس النفسي، وقد تكونت عینة الدراسة من 
طالبا وطالبة ممن یدرسون مقرر القیاس النفسي في 

ج ماجستیر اإلرشاد النفسي، وقد تم تطبیق برنام
استبانة لقیاس مستوى االتجاه والقلق في بدایة 
ونهایة تدریس مقرر القیاس النفسي، توصلت نتائج 
الدراسة إلى انخفاض مستوى القلق الناتج من 
تدریس مقرر القیاس النفسي، وتحسن مستوى 
االتجاه نحو مقرر القیاس النفسي بدرجة ذات داللة 

صائیة في نهایة دراستهم لهذا المقرر مقارنة إح
ببدایة دراسته، بینما لم تتغیر كل من درجة ثقة 
الطالب بقدرتهم على النجاح والتفوق في المقرر 
نفسه، ومیولهم نحو محتوى المقرر، ونظرتهم لمدى 

  .ارتباط المقرر بأهدافهم المهنیة بعد التخرج

 ,.Kushner, et. alوهدفت دراسة كوشنر وآخرین 
إلى تعرف مقدار التغیر في معتقدات ) ١٩٩٥(

حول ارتباط مقرر ) قبل الخدمة(الطالب المعلمین 
القیاس النفسي مع مقدار ثقتهم في تأدیة المهارات 

) ١١٨(المتعلمة منه، وتكونت عینة الدراسة من 
ا للقیاس النفسي،  ً ا وطالبة ممن یدرسون مقرر ً طالب

لدافعیة األكادیمیة وقد استخدم الباحثون بروفیل ا

لقیاس مستوى الثقة لدى الطالب والذي تم تطبیقه 
خمس مرات خالل تدریس مقرر القیاس النفسي، 
وقد أظهرت نتائج الدراسة درجة متوسطة إلى 
مرتفعة من مستوى الثقة لدى الطالب المعلمین في 
قدرتهم على تأدیة مهارات القیاس ومعتقداتهم حول 

محتوى المقرر، كما أشارت ارتباط هذه المهارات ب
النتائج إلى تغییر كل من مستوى الثقة لدى الطالب 
ومعتقداتهم حول ارتباط محتوى المقرر خالل 
التطبیقات الخمسة، حیث كانت معتقدات الطالب 
مرتفعة في بدایة دراسة المقرر ثم انخفضت في 
أثناء دراسة المقرر نفسه، ثم ارتفعت في نهایة 

مقارب لما كانت علیه في بدایة المقرر إلى مستوى 
الدراسة، كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة 
موجبة ودالة إحصائیا بین مستوى الثقة لدى 

  . الطالب ومعتقداتهم حول مقرر القیاس النفسي

كما تم اإلطالع على الدراسات السابقة المرتبطة 
بقیاس االتجاهات نحو علم النفس واإلحصاء كونها 

. مع االتجاهات نحو القیاس النفسيقریبة الصلة 
التي ) ١٩٩٢(ومن هذه الدراسات دراسة التل 

أثر تدریس مساق جامعي في علم النفس "فحصت 
، "التربوي في اتجاهات الطلبة نحو علم النفس

طالب وطالبة ) ١٠٨(وتكونت عینة الدراسة من 
" مقدمة في علم النفس التربوي"ممن یدرسون مقرر 

سة مقررات في علم النفس، منهم ولم یسبق لهم درا
من اإلناث، واستخدمت ) ٤٦(من الذكور، و) ٦٢(

الباحثة مقیاس االتجاهات نحو علم النفس، والذي 
، وتم تطبیقه قبل )١٩٩١(سبق أن أعدته عام 

تدریس المقرر وبعده، توصلت الدراسة إلى وجود 
بین التطبیقین ) ٠.٠١(فروق دالة عند مستوى 

  .صالح التطبیق البعديالقبلي والبعدي ل

اتجاهات "فتناولت ) ١٩٩٧(أما دراسة الدیب 
الطالب المعلمین نحو علم النفس التربوي وعالقته 
باإلنجاز األكادیمي بین الطالب المصریین 
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) ٦١(، وقد تكونت مجموعة الدراسة من "والعمانیین
ا من المصریین،  ً مانیین، ) ١١٥(طالب ُ من الطلبة الع

قیاس االتجاهات نحو علم النفس واستخدم الباحث م
عبارة تقیس ثالثة أبعاد، ) ٣٠(التربوي والمكون من 

كما حسبت الخصائص السیكومتریة للمقیاس في 
البیئتین المصریة والعمانیة، فكانت بالنسبة لمعامل 

في المجموعة ) ٠.٧٥(ثبات االتساق الداخلي 
مانیة) ٠.٩٦(المصریة ،  ُ وقد . في المجموعة الع

النتائج إلى وجود اتجاه إیجابي نحو علم أشارت 
النفس التربوي لدى الطالب المعلمین المصریین 

مانیین على حد سواء ُ كما أشارت النتائج على . والع
عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین طالب األقسام 
العلمیة وطالب األقسام األدبیة في اتجاهاتهم نحو 

مقرر  علم النفس التربوي وتحصیلهم الدراسي في
علم النفس التربوي وذلك في كل من البیئتین 

مانیة ُ   .المصریة والع

&  Aseeriكما قام كل من الدوغان وعسیري 
Aldogan )بدراسة الخصائص ) ٢٠٠٣

السیكومتریة لمقیاس االتجاه نحو اإلحصاء، وقد 
 یمكن موضوعیة قیاس أداة هدفت الدراسة إلى إعداد

المملكة  في ثونوالباح التربویون منها یستفید أن
 نحو الطالب اتجاهات دراسة في السعودیة العربیة

 هذا في الدراسة أدبیات إثراء على والعمل اإلحصاء،

 المجال، وقد قام الباحثان بترجمة مقیاس ستیفن

، ١٩٨٥ عام الذي أعده في Steven Wiseوایز 
ضافة  ٕ والخاص باالتجاه نحو اإلحصاء وتعریبه وا

 جدیدة اه، كما استخدما أداةعبارات جدیدة إلى محتو 
 التمایز أسلوب اإلحصاء وفق نحو االتجاهات لقیاس

 للمقیاس التالزمي الصدق من للتحقق اللفظي؛ وذلك

في صورته العربیة، وقد تم تطبیق المقیاس على 
ا من) ١٧٨(مجموعة مكونة من  ً  طالب طالب

 في اإلحصاء مادة سجلوا الذین الدراسات العلیا

 في وذلك ى، وجامعة الملك فیصل؛جامعة أم القر 

العام األكادیمي  من األول والثاني الفصلین

 ، كما تم التحقق من الخصائص٢٠٠٠/٢٠٠١
السیكومتریة للمقیاس، وقد توصلت الدراسة إلى 

اإلحصاء،  نحو االتجاهات لقیاس المقیاس صالحیة
مكانیة ٕ  هذه طبیعة معرفة في منه االستفادة وا

لالستفادة منه  الالزمة جراءاتاإل واتخاذ االتجاهات،
 لمفاهیم تعلمهم ومدى الطالب، في زیادة دافعیة 

  .مواضیع اإلحصاء

إلى تعرف أثر ) ٢٠٠٦(بینما هدفت دراسة العفنان 
دراسة مقرر في علم النفس على اتجاهات مجموعة 
من طالب كلیة الطب بجامعة الملك سعود نحو 
 علم النفس، كما هدفت إلى كشف أثر النوع

االجتماعي على االتجاهات نحو علم النفس، من 
أجل ذلك تم تطویر مقیاس لالتجاهات نحو علم 

) ١٨٨(النفس، وقد تكونت مجموعة  الدراسة من 
ا، و ً طالبة من طلبة كلیة الطب بجامعة ) ٧٢(طالب

الملك سعود، وبعد التأكد من الخصائص 
السیكومتریة للمقیاس، تم تطبیقه على أفراد 

االمجموعة  ً ا وبعدی ً وقد أسفرت النتائج عن . قبلی
وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح التطبیق 
البعدي، مما یشیر إلى أن اتجاهات المجموعة قد 
تغیرت نحو مقرر علم النفس بعد دراسته، كما 
توصلت النتائج إلى أن الطالبات لدیهن اتجاهات 

  .أكثر إیجابیة نحو علم النفس مقارنة بالطالب

 

یعد القیاس والتقویم من مرتكزات العملیة التعلیمیة 
حیث یعمل على توفیر البیانات الالزمة للحكم على 
نجاح العملیة التعلیمیة من جوانبها المتعددة، ویقدم 
للقائمین على العملیة التعلیمیة التغذیة الراجعة حول 
الطالب والمنهج الدراسي والمعلم وطرق التدریس 

ولتحقیق ذلك، یتطلب من المعلم ومدیر . لهووسائ
المدرسة أن تتوافر لدیهما المعارف والمهارات 
الالزمة للتمكن من قیاس نواتج تعلم الطلبة وتقویمها 
في المفاهیم والمهارات في مختلف المواد الدراسیة 
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من خالل استخدام أدوات مختلفة كاالختبارات 
ین واألنشطة التحریریة والشفویة واألدائیة والتمار 
  . والمشاریع وملف أعمال الطالب وغیرها

ولما تلعبه االتجاهات من دور فاعل في توجیه 
سلوك الفرد وتحفیزه على بذل الجهد واإلتقان في 
أداءه، فإن الوقوف على مستوى اتجاهات المعلمین 
ومدیري المدارس نحو القیاس النفسي في وقت 

مور الجدیرة مبكر في  أثناء مرحلة إعدادهم من األ
بالدراسة، حیث یعطي مؤشرات عن مستوى هذه 
االتجاهات ویساعد على اتخاذ التدابیر إلحداث 
تغییرات إیجابیة في االتجاهات نحو القیاس 

  .النفسي

وتلعب المقررات الدراسیة دورا كبیرا في تعدیل 
اتجاهات الطلبة نحو مواضیع المقررات في أثناء 

ن وجود مقرر القیاس فترة اإلعداد، وعلى الرغم م
النفسي في جمیع برامج كلیات التربیة، فقد لوحظ 
أن األبحاث التي أجریت في مجال دراسة 
االتجاهات نحو القیاس النفسي بسلطنة عمان تكاد 
تكون معدومة في برامج إعداد المعلمین ومدیري 
المدارس، األمر الذي قد یترتب علیه عدم معرفة 

ري المدارس في مستوى اتجاهات معلمي ومدی
المستقبل نحو القیاس وصعوبة التدخل المبكر 

والحظ . لتعدیل االتجاهات وتغییرها بشكل إیجابي
الباحثان تكرار شكوى الطلبة من صعوبة دراسة 
مقرر القیاس النفسي، وانخفاض المستوى 
التحصیلي لبعض الدارسین، كل ذلك مدعاة 
للوقوف على مستوى االتجاهات نحو القیاس 

فسي والحكم على مستوى التغییرات اإلیجابیة الن
نحو القیاس النفسي لدى الطلبة في برامج إعداد 
المعلمین ومدیري المدارس بكلیة التربیة جامعة 

. السلطان قابوس نتیجة تدریس مقرر القیاس النفسي
 كما الحظ الباحثان اختالف المستوى التحصیلي

  الطالبللطالبات في مقرر القیاس النفسي مقارنة ب

الذكور، حیث یرتفع تحصیل الطالبات عن تحصیل 
الطالب، كما تظهر الطالبات سلوكیات ایجابیة في 
المقرر مقارنة بالطالب من حیث االلتزام بحضور 
المحاضرات وأداء الواجبات وتسلیم األعمال 
المطلوبة في الوقت المحدد، مما یوحي بوجود 

سي مقارنة اتجاهات إیجابیة لدیهن نحو القیاس النف
بالطالب، ولذا تهدف الدراسة كذلك إلى تعرف 
الفروق بین اتجاهات الطالب والطالبات نحو 

  .القیاس النفسي

وتقدم كلیة التربیة بجامعة السلطان قابوس مقرر 
القیاس النفسي في ثالثة برامج إلعداد المعلم 
أحدهما تكاملي واآلخر تتابعي، وبرنامج إلعداد 

تلف هذه البرامج الدراسیة وتخ. مدیري المدارس
الثالثة في نوعیة الطلبة المقبولین ومدة البرنامج 
ومكونات الخطة الدراسیة، حیث یتم قبول الطالب 
في البرنامج التكاملي في إعداد المعلم بعد تخرجهم 
من التعلیم العام مباشرة، ویمتد البرنامج إلى أربع 

بشكل  سنوات أو أكثر، تُدرس فیه المقررات التربویة
كالریاضیات (متزامن مع المقررات التخصصیة 

والعلوم واللغة العربیة واللغة االنجلیزیة والدراسات 
بینما یتم قبول الطالب ). االجتماعیة وغیرها

ویسمى  –بالبرنامج التتابعي في إعداد المعلم 
بعد انتهائهم من شهادة  -برنامج التأهیل التربوي 

لجامعیة األخرى البكالوریوس بأحد التخصصات ا
في كلیتي العلوم واآلداب، لیتم إعدادهم وتأهیلهم 
تربویا لمدة عام دراسي كامل، ویقتصر على 
المقررات التربویة فقط بما فیها مقرر القیاس 

  .  النفسي

ویختلف برنامج إعداد مدیري المدارس عن 
البرنامجین السابقین من حیث الهدف منه والمقررات 

قبلون فیه، حیث التي تدرس به، والط ُ لبة الذین ی
یهدف هذا البرنامج إلى إعداد مدیري مدراس 
یمتلكون المهارات اإلداریة والقیادیة كالتخطیط 
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ویتم قبول مدیري مدارس . والتنفیذ والمتابعة والتقییم
على رأس عملهم ولدیهم خبرة سابقة في مجال 

. اإلدارة ویحملون شهادة الدبلوم المتوسط في التربیة
م تفریغ هؤالء الدارسین من عملهم  لمدة عامین ویت

ویغلب على البرنامج . ونصف في البرنامج
المقررات التربویة واإلداریة والتي تهم مدیر المدرسة 

ویتوقع من الدارسین بهذا البرنامج أن . بشكل خاص
تكون لدیهم اتجاهات إیجابیة سابقة نحو القیاس 

المعلمین؛ النفسي تختلف في مستواها عن الطلبة 
نظرا إلدراكهم ألهمیتها في المیدان التربوي 
وممارستهم لها، كما یتوقع أن تدریس مقرر القیاس 
النفسي في هذا البرنامج سیعمل على إحداث تغییر 
إیجابي في االتجاهات نحو القیاس یختلف عن ذلك 

، )التتابعي والتكاملي(في برنامجي إعداد المعلم 
  .حالیة لبحثهوهذا ما تسعى الدراسة ال

      

 

ما مستوى كل من االتجاهات نحو القیاس  .١
النفسي ومقدار التغییر في االتجاهات 
اإلیجابیة نحو القیاس النفسي نتیجة 
تدریس مقرر القیاس النفسي لدى طلبة 
برامج إعداد معلمي ومدیري المدارس 

  بكلیة التربیة بجامعة السلطان قابوس؟

هل تختلف كل من االتجاهات نحو  .٢
القیاس النفسي ومقدار التغییر في 
االتجاهات اإلیجابیة نحو القیاس النفسي 
نتیجة تدریس مقرر القیاس النفسي بین 
طلبة برامج إعداد معلمي ومدیري 
المدارس بكلیة التربیة بجامعة السلطان 

 قابوس؟

من االتجاهات نحو هل تختلف كل  .٣
القیاس النفسي ومقدار التغییر في 
االتجاهات اإلیجابیة نحو القیاس النفسي 

نتیجة تدریس مقرر القیاس النفسي حسب 
النوع االجتماعي لطلبة برامج إعداد 
معلمي ومدیري المدارس بكلیة التربیة 

 بجامعة السلطان قابوس؟

 

همیة الوقوف على ترجع أهمیة هذه الدراسة إلى أ
اتجاهات العاملین في الحقل التربوي من معلمي 
المدارس ومدیریها نحو القیاس النفسي ودور تدریس 
مقرر في القیاس النفسي في إكسابهم المعلومات 
والمهارات الضروریة في القیاس النفسي والالزمة 
حداث تغییرات  ٕ لنجاحهم في عملهم المستقبلي وا

نحو مواضیع القیاس إیجابیة في االتجاهات 
النفسي، حیث إنها تلعب دورا مهما في تنمیة 
إحساسهم بأهمیة تطبیقات القیاس النفسي في مجال 
عملهم المستقبلي، وتتضح أهمیة الدراسة الحالیة 

  :في المجالین التطبیقي والنظري من خالل ما یلي

تساعد نتائج هذه الدراسة القائمین بتدریس مقررات 
كلیات التربیة على تعرف العوامل القیاس النفسي ب

التي یمكن أن تساعدهم في تغییر اتجاهات الطالب 
  .نحو القیاس النفسي

تساعد أعضاء هیئة التدریس في فهم دور استثارة 
كسابهم اتجاهات إیجابیة نحو  ٕ دافعیة الطلبة وا

 . القیاس النفسي خالل تدریس مقرر القیاس

 من التي تاالقتراحا تفید نتائج الدراسة في وضع

مساعدة القائمین على تدریس مقرر القیاس  شأنها
األكادیمي المناسب  المناخ النفسي على إیجاد

القیاس  نحو اإلیجابیة الطالب اتجاهات لتعزیز
 .النفسي

تهتم الدراسة الحالیة بطبیعة االتجاه نحو القیاس 
النفسي ومكوناته لطالب الجامعة، مما قد یتیح 

رامج دراسیة جدیدة وضع تصورات لتصمیم ب
 .لمقررات القیاس النفسي للطالب
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یعرف القیاس النفسي بأنه التقدیر : القیاس النفسي
الكمي لألشیاء في ضوء قواعد معینة، ویمكن القول 
أنه عملیة تستخدم فیها األرقام لوصف وتبویب 
وتنظیم المعلومات والبیانات بصورة سهلة 

  ).٢٠٠٦عالم، (ا وتفسیرها موضوعیة یمكن فهمه

یعرف الباحثان االتجاه : االتجاه نحو القیاس النفسي
بالحالة الوجدانیة أو عملیة تنظیم مشاعر الفرد "

ومعارفه وسلوكه أو استعداداته للقیام بأعمال أو 
كما یعرف ". أفعال معینة متعلقة بالقیاس النفسي

نه الباحثان االتجاه نحو القیاس النفسي إجرائیا بأ
مجموعة األفكار والمشاعر واإلدراكات والمعتقدات 
حول القیاس النفسي والتي تمثلها الدرجة الكلیة 
لمقیاس االتجاهات نحو القیاس النفسي المطور في 

  .الدراسة

البرامج الدراسیة على : البرامج الدراسیة بكلیة التربیة
مستوى البكالوریوس التي تقدمها كلیة التربیة 

برنامج إعداد المعلم : ان قابوس، وهيبجامعة السلط
، وبرنامج التأهیل التربوي )لمختلف المواد الدراسیة(
، و برنامج اإلدارة )لمختلف المواد الدراسیة(

حیث یقوم برنامج إعداد المعلم على . التربویة
النظام التكاملي بین المقررات التخصصیة 
والمقررات التربویة، بینما یقوم برنامج التأهیل 

المقررات (لتربوي على نظام إعداد المعلم التتابعي ا
بینما یهدف ). التخصصیة یتبعها المقررات التربویة

برنامج اإلدارة التربویة إلى إعداد مدیري المدارس 
  .في مجال اإلدارة التربویة والمدرسیة

 

 

 لیةطالبا وطالبة بك) ٢٠١(تكونت عینة الدراسة من 
التربیة جامعة السلطان قابوس في ثالثة برامج 

 

برنامج إعداد (إلعداد معلمي ومدیري المدارس 
المعلم، برنامج التأهیل التربوي، برنامج اإلدارة 

( طالبا بنسبة) ٦٥(، حیث شكل الذكور )المدرسیة
طالبة ) ١٣٦(بینما شكلت اإلناث %)  ٣٢.٣

ى ، وتوزعت عینة الدراسة عل%)٦٧.٧(بنسبة 
) ١٢٧: (البرامج الدراسیة الثالثة، على النحو التالي

طالبا في ) ٤٧(طالبا في برنامج إعداد المعلم، 
طالبا في برنامج ) ٢٧(برنامج التأهیل التربوي، 

  . اإلدارة التربویة

 

من خالل استعراض اإلطار النظري واألدبیات 
ناك السابقة لموضوع الدراسة الحالیة، یتضح أن ه

قلة في الدراسات التي  -وفي حدود علم الباحثین–
تناولت موضوع االتجاهات نحو القیاس النفسي، 
فلذا قام الباحثان باالستفادة من التراث السیكولوجي 
والخاص باالتجاهات نحو علم النفس التربوي 
واإلحصاء والقیاس النفسي في صیاغة مفردات أداة 

وعات، وندرة الدراسة، نظرا لتقارب هذه الموض
. المقاییس الخاصة باالتجاهات نحو القیاس النفسي

التل : ومن بین الدراسات التي تم االستفادة منها
، والدیب )١٩٩٣(، والحارثي )١٩٩٢، ١٩٩١(
)١٩٩٧( ،Bryant & Barnes (1997)  ،

Aseeri (2003)  &Aldogan والعفنان ،
كما استفاد الباحثان كثیرا من المقیاس ). ٢٠٠٦(
 & Bryantمستخدم في دراسة بریانت وبارنیزال

Barnes  )والذي یتكون من ثالثة أبعاد ) ١٩٩٧
وقد تم إعداد مقیاس . عبارة) ٣١(تحتوى على 

الدراسة الحالیة في ضوء التعریف اإلجرائي الذي 
حدده الباحثان لالتجاه نحو القیاس النفسي، حیث 
تكون مقیاس االتجاهات نحو القیاس النفسي من 

  :بعة أبعاد، هيأر 



 
 

 

  
٩ 
 

ویتمثل في مدى تقبل الجوانب  :الجوانب الرقمیة
المتعلقة بالعملیات الریاضیة واإلحصائیة المتضمنة 

  . في القیاس النفسي

ویتمثل في أهمیة علم  :فائدة القیاس النفسي
القیاس النفسي بالنسبة للمعلم ومدیر المدرسة، 

  .ومساعدته على أداء أدوارهما التربویة بشكل جید

ویتمثل في إحساس  :أهمیة تعلم القیاس النفسي
الطالب بأهمیة القیاس النفسي، وأهمیة دراسة مقرر 

  .القیاس النفسي في البرنامج

ویتمثل في اهتمام الطالب بآراء  :رأي الزمالء
زمالئه نحو مقرر القیاس النفسي قبل تسجیل 
المقرر، وفي أثناء دراسته من خالل أخذ الشورى 

  .وتعرف صعوبة أو سهولة المقررمن الزمالء، 

 : وقد مرت عملیة بناء أداة الدراسة بما یلي

عبارة موجبة تقیس أربعة أبعاد ) ٧٤(صیاغة 
أساسیة حول االتجاه نحو القیاس النفسي باستخدام 

، اماموافق تم(مقیاس لیكرت ذي التدرج الخماسي 
 ).ماموافق، محاید، غیر موافق، غیر موافق تما

بعض العبارات لتكون سلبیة، حیث تعدیل صیاغة 
بقاء ) ٤٢(تم تعدیل  ٕ عبارة بالصیاغة ) ٣٢(عبارة وا

الموجبة، وقد روعي في صیاغة هذه العبارات أن 
 .تكون موزعة على األبعاد األربعة سالفة الذكر

) ٦(تم عرض األداة في صورتها األولیة على عدد 
من المحكمین في مجال علم النفس التربوي 

لنفسي بكلیة التربیة جامعة السلطان واإلرشاد ا
قابوس، وذلك إلبداء الرأي حول وضوح العبارات، 
ومدى ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إلیه، 
ووضوح تعلیمات اإلجابة الخاصة بالمفحوصین، 
لب منهم إجراء أي تعدیالت ممكنة، وقد  كما ُط
أبدى المحكمون بعض التعدیالت لبعض 

وا إلى إلغاء بعض الفقرات، الصیاغات كما أشار 
أمثلة لبعض العبارات التي تم ) ١(ویوضح جدول 

 .تعدیلها

  )١(جدول 
 أمثلة من العبارات التي اقترح المحكمون تعدیلها

 العبارة بعد التعدیل العبارة قبل التعدیل

ا للقیاس ً  اس التربويال بد للمعلم الجید أن یدرس القی اعتقد أن المعلم الجید ال بد أن یكون دارس

 .ال ترتبط مادة القیاس النفسي بتخصصي األكادیمي أشك في عالقة القیاس بمادة تخصصي األصلیة

 .أكره مادة القیاس النفسي لصعوبة محتویاتها الدراسیة أكره مادة القیاس ألنها تابعة لعلم النفس

أوافق آراء زمالئي في رأیهم بأن مادة القیاس سهلة لطالب 
 علمیةالتخصصات ال

اتفق مع آراء زمالئي بأن دراسة مادة القیاس سهلة لطالب 
 .التخصصات العلمیة فقط

ا ا العتمادها على العملیات الحسابیة مادة القیاس صعبة جدً  مادة القیاس صعبة جدً

عبارة في ضوء آراء ) ٢٧(هذا، وقد حذفت 
المحكمین بسبب تشابه األفكار في بعض العبارات، 

ت التي اتفق المحكمون على وأبقیت العبارا
  صالحیتها لقیاس االتجاه نحو القیاس النفسي، 

وكانت نسب اتفاقهم على صالحیة هذه العبارات 
  ، %)١٠٠(، % ) ٨٣.٣٣( تراوحت ما بین

وبالتالي تكون المقیاس في صورته النهائیة بعد 
عبارة تقیس االتجاه نحو القیاس ) ٤٧( التحكیم من

عبارة تقیس ) ١٦(ة، منها النفسي بأبعاده األربع
عبارة أخرى تقیس االتجاه ) ٣١(االتجاه االیجابي، 

األبعاد وعدد عبارات كل ) ٢(السلبي، ویبین جدول 
  .منها وعدد العبارات الموجبة والسالبة في كل بعد

  
  



 

 

 

 

١٠ 
 

  )٢(جدول 
  أبعاد المقیاس وعدد عبارات كل بعد وعدد العبارات الموجبة والسالبة

 البعد
  عدد

 اتالعبار 
 أرقام العبارات

 عدد العبارات

 الموجبة السالبة

 ١٥ الجوانب الرقمیة
٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ١٩، ١٨، ١٦ ،
٤١، ٤٠، ٣٧ 

٤ ١١ 

 ٦ ٨ ٢٩، ١٧، ١٥، ١٤، ١٣، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٣، ٢، ١ ١٤ فائدة القیاس النفسي 

 ٣ ٧ ٣١، ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٢، ١١، ٤ ١٠ أهمیة تعلم القیاس النفسي

 ٣ ٥ ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٩، ٣٨ ٨ رأي الزمالء

 ١٦ ٣١  ٤٧ المجموع

    

 

تم تقدیر درجة االستجابة على العبارات اإلیجابیة 
نحو القیاس النفسي من خالل  في مقیاس االتجاه

ا، والدرجة ) ٥(إعطاء الدرجة  ً لتقدیر موافق تمام
لتقدیر محاید، و ) ٣(لتقدیر موافق، والدرجة ) ٤(

) ١(لتقدیر غیر موافق، و والدرجة ) ٢(والدرجة 
ا، بینما تم عكس میزان  ً لتقدیر غیر موافق تمام

ویتم . تصحیح العبارات التي تقیس االتجاه السلبي
ب درجة المستجیب في األبعاد األربعة والبعد حسا

الكلي من خالل حساب مجموع استجاباته على 
العبارات المكونة لكل بعد وقسمتها على عدد 

وتتراوح درجات المستجیبین . العبارات في كل بعد
،  بحیث )١ــ٥(في كل بعد وفي البعد الكلي ما بین 

ابي عن أقل مستوى لالتجاه اإلیج) ١(تعبر الدرجة 
تمثل أكبر ) ٥(نحو القیاس النفسي، والدرجة 

  .مستوى لالتجاه اإلیجابي نحو القیاس النفسي

 

 

 

تم استخدام عدد من الطرائق للتأكد من الخصائص 
السیكومتریة للمقیاس وجاهزیته للتطبیق في الدراسة، 

  : كالتالي

ورتها تم عرض األداة في ص: صدق المحكمین - أ
من المحكمین في مجال علم ) ٦(األولیة على عدد 

النفس التربوي واإلرشاد النفسي بكلیة التربیة جامعة 
  .قاالسلطان قابوس وقد عرضت نتائج التحكیم ساب

  :االتساق الداخلي لمفردات المقیاس -ب

تم حساب معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل 
یة على عبارة من عبارات المقیاس والدرجة الكل

قیم معامالت ارتباط ) ٣(المقیاس، ویبین جدول 
بیرسون بین الدرجة على كل عبارة والدرجة الكلیة 

، )  ٠.٨٠ـــ  ٠.٢٧(للمقیاس والتي تراوحت ما بین 
ا عند مستوى داللة  ً   وكانت جمیعها دالة إحصائی

، وبذلك یمكن القول إن المقیاس یتمتع ) ٠.٠٠١( 
  .الداخلي لمفرداتهبدرجة مقبولة من االتساق 

  
  
  
  



 
 

 

  
١١ 
 

  )٣(جدول 
  معامالت ارتباط بیرسون بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة على المقیاس

 معامل ارتباط رقم العبارة  معامل ارتباط رقم العبارة  معامل ارتباط رقم العبارة

٠.٥٦ ٣٣  *٠.٧٠ ١٧  *٠.٣٩ ١* 

٠.٥٨ ٣٤  *٠.٦٧ ١٨  *٠.٤٢ ٢* 

٠.٦٧ ٣٥  *٠.٥٩ ١٩  *٠.٦٠ ٣* 

٠.٦٧ ٣٦  *٠.٥١ ٢٠  *٠.٥٣ ٤* 

٠.٦٨ ٣٧  *٠.٦٤ ٢١  *٠.٥٥ ٥* 

٠.٣٢ ٣٨  *٠.٧٣ ٢٢  *٠.٢٩ ٦* 

٠.٣٧ ٣٩  *٠.٨٠ ٢٣  *٠.٥٩ ٧* 

٠.٧١ ٤٠  *٠.٥٢ ٢٤  *٠.٥٢ ٨* 

٠.٥٢ ٤١  *٠.٤٩ ٢٥  *٠.٥٤ ٩* 

٠.٢٧ ٤٢  *٠.٤٥ ٢٦  *٠.٤٥ ١٠* 

٠.٥٧ ٤٣  *٠.٥٩ ٢٧  *٠.٦٥ ١١* 

٠.٣٥ ٤٤  *٠.٦٢ ٢٨  *٠.٧٣ ١٢* 

٠.٤٢ ٤٥  *٠.٦٦ ٢٩  *٠.٥٦ ١٣* 

٠.٥٨ ٤٦  *٠.٥٨ ٣٠  *٠.٤٧ ١٤* 

٠.٥٨ ٤٧  *٠.٦٣ ٣١  *٠.٥٣ ١٥* 

٠.٧٢ ٣٢  *٠.٤٠ ١٦*   

  ٠.٠٠١=دالة عند *  
  

تم حساب ثبات االتساق الداخلي للمقیاس باستخدام 
معامل ألفا كرونباخ باستخدام مجموعة عشوائیة في 

طالبا وطالبة، ) ٥٠(التطبیق األول للمقیاس بحجم 
،  كما )٠.٩٥(وقد بلغ معامل ثبات المقیاس الكلي 

، ٠.٨٥، ٠.٩٢( بلغ معامل الثبات لألبعاد األربعة
على الترتیب، وتعد هذه القیم ) ٠.٧٣، ٠.٨٦

  .مرتفعة مما یدل على ثبات المقیاس المستخدم

 

  :تتلخص إجراءات الدراسة الحالیة فیما یلي

طبق الباحثان مقیاس االتجاهات نحو القیاس 
النفسي على أفراد مجموعة الدراسة في األسبوع 

فصل (صل الدراسي الثاني األول للدراسة من الف
للعام الجامعي للعام الدراسي ) ٢٠٠٧ربیع 
طالبا ) ٢٧٢(، وكان عددهم ٢٠٠٦/٢٠٠٧
 .وطالبة

  

باشر الباحثان مع أساتذة المقرر بقسم علم النفس 
ألفراد ) القیاس النفسي(تدریس وحدات المقرر 

أعید تطبیق المقیاس على أفراد  .مجموعة الدراسة
األسبوع الرابع عشر من  المجموعة أنفسهم في

للعام ) ٢٠٠٧فصل ربیع (الفصل الدراسي الثاني 
، وألسباب ٢٠٠٦/٢٠٠٧الجامعي للعام الدراسي 

مرتبطة بغیاب بعض الطلبة أو عدم اكتمال إجابتهم 
على أحد التطبیقین، أصبحت مجموعة الدراسة 

 . طالبا وطالبة في كال التطبیقین) ٢٠١(

الطالب في التطبیقین أدخلت البیانات الستجابات 
 القبلي والبعدي ببرنامج التحلیل اإلحصائي

)SPSS(وتمت المعالجات اإلحصائیة التالیة :
استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

لمجموعة واحدة، وتحلیل ) ت(المعیاریة، واختبار 



 

 

 

 

١٢ 
 

لمجموعتین ) ت(التباین متعدد المتغیرات واختبار 
 .ألحاديمستقلتین، وتحلیل التباین ا

 

لإلجابة عن أسئلة الدراسة؛ تم تحلیل درجات 
الطالب في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس 
االتجاهات نحو القیاس والفرق في درجات الطالب 
بین التطبیقین كمؤشر لفاعلیة تدریس مقرر القیاس 
النفسي في إحداث تغییرات إیجابیة في اتجاهات 

س النفسي، وتم تكرار هذه العملیة الطلبة نحو القیا
لكل بعد من األبعاد األربعة والدرجة الكلیة 
للمقیاس، ثم ُأجریت التحلیالت اإلحصائیة المناسبة 

  . على هذه الدرجة الجدیدة حسب كل سؤال

ویلزم التأكد من معامل ثبات درجة الفرق في 
االتجاهات نحو القیاس النفسي بین التطبیقین قبل 

اإلجابة عن أسئلة الدراسة، نظرا لكون  توظیفها في
ثباتها أقل من معامل ثبات أي من الدرجتین 

 ,Lord & Novick(المحسوب الفرق بینهما 
1968; Zimmerman, 2009 .( ولحساب معامل

ثبات درجة الفرق بین درجتین، یتطلب حساب 
معامل ثبات الدرجتین وانحرافهما المعیاري ومعامل 

استخدامها في معادلة خاصة  االرتباط بینهما، ثم
 جدولانظر (بحساب معامل ثبات درجة الفرق 

معامل ثبات الفرق في ) ٤( جدولویظهر )). ٤(
االتجاهات نحو القیاس النفسي بین التطبیقین 

  .باستخدام المجموعة الكلیة للدراسة
  )٤(جدول 

  )٢٠١=ن(معامل ثبات الفرق بین التطبیقین لالتجاهات نحو القیاس النفسي 

 األبعاد
 التطبیق البعدي التطبیق القبلي

 *ر 
معامل ثبات درجة 

 *٢ع *٢م *١ع *١م **الفرق

 ٠.٦٢ ٠.٧٩ ٠.٣٩ ٠.٩١ ٠.٦٥ ٠.٩٢ الجوانب الرقمیة

 ٠.٧٠ ٠.٥٣ ٠.٦١ ٠.٨٨ ٠.٧٨ ٠.٨٨ فائدة القیاس النفسي

 ٠.٥٦ ٠.٦٨ ٠.٥٧ ٠.٨٧ ٠.٦٨ ٠.٨٧ أهمیة تعلم القیاس النفسي

 ٠.٤٦ ٠.٤٧ ٠.٤٨ ٠.٧٦ ٠.٦٥ ٠.٧٥ رأي الزمالء

 ٠.٧٧ ٠.٨١ ٠.٦٨ ٠.٩٤ ٠.٨٢ ٠.٩٦ الدرجة الكلیة لالتجاه

معامل : معامل ثبات ألفا كرونباخ للتطبیقین القبلي والبعدي، ر: ٢، م١االنحراف المعیاري للتطبیقین القبلي والبعدي، م: ٢، ع١ع* 
  االرتباط بین التطبیقین

 =معادلة ثبات الفرق** 
 )٢ع× ١ع×ر×  ٢  - ٢م×  ٢٢ع+ ١م×  ٢١ع( 

 )٢ع×  ١ع×  ر×  ٢ - ٢٢ع+ ٢١ع( 

ما مستوى كل من "ونصه  :نتائج السؤال األول
االتجاهات نحو القیاس النفسي ومقدار التغیر في 
االتجاهات االیجابیة نحو القیاس النفسي نتیجة 
تدریس مقرر القیاس النفسي لدى طلبة برامج إعداد 

مدارس بكلیة التربیة بجامعة معلمي ومدیري ال
  ".السلطان قابوس؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات 
الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد االتجاهات 

نحو القیاس النفسي في التطبیقین القبلي والبعدي 
وتظهر النتائج ). ٥( جدولوالفرق بینهما كما في 

النفسي كانت أن متوسطات االتجاهات نحو القیاس 
، وارتفعت بعد )٣.٣٩(متوسطة قبل تدریس المقرر 
،  كما أن بعد )٣.٨١(تدریس المقرر حیث بلغت 

فائدة القیاس النفسي حصل على أعلى متوسط 
حسابي مقارنة ببقیة أبعاد االتجاهات نحو القیاس 

بینما كانت . النفسي قبل تدریس المقرر وبعده



 
 

 

  
١٣ 
 

متقاربة قبل متوسطات األبعاد الثالثة األخرى 
، )٣.٢٢ - ٣.١٥(تدریس مقرر القیاس النفسي 
). ٣.٦٣ - ٣.٥١(وكذلك بعد تدریس المقرر 

ولدراسة الداللة اإلحصائیة في مقدار التغییر في 
االتجاهات نحو القیاس النفسي نتیجة تدریس مقرر 

لمجموعة ) ت(القیاس النفسي؛ تم استخدام اختبار 
مجموعة الكلیة على واحدة للفرق بین درجات أفراد ال

مقیاس االتجاهات نحو القیاس النفسي بالنسبة 
  ). )٥(جدول كما في (للدرجة الكلیة وأبعاده الفرعیة 

  )٥(جدول 
  لالتجاهات نحو القیاس النفسي) ت(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة اختبار 

  ومقدار تغیرها نتیجة تدریس مقرر القیاس النفسي

 البعد
  التطبیق القبلي

 )٢٠١=ن(

  التطبیق البعدي 
 )٢٠١=ن(

 التغیر
  قیمة

 )ت(

 * ١٣.٤٦ )٠.٥١( ٠.٤٨ )٠.٦٨( ٣.٦٣ )٠.٨٢( ٣.١٥ الجوانب الرقمیة

 * ١٠.٠٩ )٠.٥٥( ٠.٣٩ )٠.٣٩( ٤.٣٠ )٠.٦٥( ٣.٩١ فائدة القیاس النفسي

 * ١٠.٩٤ )٠.٥٨( ٠.٤٥ )٠.٦١( ٣.٦١ )٠.٧٨( ٣.١٦ أهمیة تعلم القیاس النفسي

 *  ٦.٣٤ )٠.٦٥( ٠.٢٩ )٠.٥٧( ٣.٥١ )٠.٦٨( ٣.٢٢ رأي الزمالء

 * ١٥.٣٧ )٠.٣٨( ٠.٤٢ )٠.٤٨( ٣.٨١ )٠.٦٥( ٣.٣٩ الدرجة الكلیة لالتجاه

   ٠.٠٥=دال إحصائیا عند * تحتوي الخالیا على المتوسطات الحسابیة واألرقام ما بین القوسین تمثل االنحراف المعیاري،    

قد تراوحت ما ) ت(أن قیم ) ٥( یتضح من جدول
، )رأي الزمالء(بالنسبة للبعد الرابع ) ٦.٣٤(بین 

، بالنسبة للدرجة الكلیة للمقیاس، وكانت )١٥.٣٧(
، )٠.٠٠١( جمیع القیم دالة إحصائیا عند مستوى

مما یشیر إلى وجود فاعلیة لتدریس مقرر القیاس 
النفسي في إحداث تغییرات إیجابیة في االتجاهات 

و القیاس النفسي لدى طلبة برامج إعداد معلمي نح
  .ومدیري المدارس

هل تختلف كل من " ونصه  :نتائج السؤال الثاني
االتجاهات نحو القیاس النفسي ومقدار التغیر في 
االتجاهات االیجابیة نحو القیاس النفسي نتیجة 
تدریس مقرر القیاس النفسي بین طلبة برامج إعداد 

س بكلیة التربیة بجامعة معلمي ومدیري المدار 
  ".السلطان قابوس؟

لإلجابة عن هذا السؤال، أجرى الباحثان تحلیل 
التباین متعدد المتغیرات لألبعاد األربعة لالتجاهات 
نحو القیاس النفسي، وتحلیل التباین األحادي 
للمستوى العام لالتجاهات في كل من التطبیقین 

  ل والفرق بینهما للتحقق من وجود اختالف دا

  

إحصائیا بین الدارسین في البرامج الثالثة إلعداد 
معلمي ومدیري المدارس، وقد أظهرت النتائج في 
التطبیق القبلي أن قیمة ویلكس المبدا ألبعاد مقیاس 
االتجاهات نحو القیاس النفسي كانت دالة إحصائیا 

) ٠.٨٧( بین البرامج الثالثة، حیث بلغت قیمتها 
قیمة ( ٣.٤٩)= ٣٩٠، ٨(بقیمة ف

، مما یشیر إلى وجود اختالف )٠.٠٠١=الداللة
دال إحصائیا بین طلبة البرامج الدراسیة الثالثة في 
مستوى األبعاد األربعة في االتجاهات نحو القیاس 
النفسي قبل تدریس مقرر القیاس النفسي، ویظهر 

نتائج تحلیل التباین األحادي لكل بعد ) ٦( جدول
ائج أن هناك اختالفا وتظهر النت. من هذه األبعاد

بین البرامج الدراسیة الثالثة في كل من بعد فائدة 
القیاس النفسي وأهمیة تعلم القیاس النفسي ورأي 

وباستخدام اختبار مربع الفروق الدنیا . الزمالء
)LSD ( للمقارنات البعدیة، تبین أن مستوى اتجاه

طلبة برنامج اإلدارة التربویة نحو فائدة القیاس 
أعلى من اتجاه طلبة برنامج إعداد المعلم، النفسي 

وأن مستوى اتجاه طلبة برنامج اإلدارة التربویة نحو 
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أهمیة تعلم القیاس النفسي أعلى من اتجاه كل من 
طلبة برنامج إعداد المعلم و برنامج التأهیل 
التربوي، وأن مستوى اتجاه طلبة برنامج اإلدارة 

جاه كل من التربویة نحو رأي الزمالء أعلى من ات
طلبة برنامج إعداد المعلم و برنامج التأهیل 

  . التربوي
  )٦(جدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحلیل التباین األحادي لالتجاهات نحو القیاس النفسي ومقدار تغیرها نتیجة تدریس مقرر 
  القیاس النفسي بین طلبة البرامج الدراسیة الثالثة

 )ف(قیمة  التغیر )ف(قیمة  التطبیق البعدي )ف(قیمة  لتطبیق القبليا النوع البعد

الجوانب 
 الرقمیة

 )٠.٨٦( ٣.١٧ برنامج  إعداد المعلم

١.٩٩ 

٠.٦٦( ٣.٦٥( 

٠.٧٦ 

٠.٥٣( ٠.٤٨( 

 )٠.٥١( ٠.٥٥ )٠.٨٠( ٣.٥٣ )٠.٨٠( ٢.٩٩ برنامج التأهیل التربوي ١.٣٨

 )٠.٣٤( ٠.٣٥ )٠.٥٧( ٣.٧٢ )٠.٦١( ٣.٣٧ برنامج اإلدارة التربویة

فائدة 
القیاس 
 النفسي

 )٠.٧٣( ٣.٨٢ برنامج  إعداد المعلم

٤.٢٢ * 

٠.٤١( ٤.٢٩( 

٠.٨٥ 

٠.٦٢( ٠.٤٧( 

 )٠.٤٥( ٠.٣٢ )٠.٣٨( ٤.٢٨ )٠.٥٢( ٣.٩٧ برنامج التأهیل التربوي * ٣.٥٠

 )٠.٢٩( ٠.١٩ )٠.٣٣( ٤.٣٩ )٠.٣٣( ٤.٢٠ برنامج اإلدارة التربویة

أهمیة 
تعلم 

القیاس 
 النفسي

 )٠.٨٣( ٣.٠٩ برنامج  إعداد المعلم

٥.١٩ * 

٠.٦٢( ٣.٥٧( 

١.٤١ 

٠.٦٠( ٠.٤٨( 

 )٠.٥٨( ٠.٥١ )٠.٦٤( ٣.٦٠ )٠.٧٣( ٣.٠٩ برنامج التأهیل التربوي * ٣.١٥

 )٠.٤٤( ٠.١٩ )٠.٤٨( ٣.٨٠ )٠.٤٦( ٣.٦٠ برنامج اإلدارة التربویة

رأي 
 الزمالء

 )٠.٦٨( ٣.٢٢ إعداد المعلمبرنامج  

٥.٠٩ * 

٠.٦١( ٣.٥٠( 

٠.٨١ 

٠.٦٣( ٠.٢٨( 

 )٠.٧٨( ٠.٤٣ )٠.٥٤( ٣.٤٨ )٠.٧٣( ٣.٠٥ برنامج التأهیل التربوي ٢.٥١

 )٠.٣٨( ٠.٠٨ )٠.٤٥( ٣.٦٤ )٠.٣٨( ٣.٥٦ برنامج اإلدارة التربویة

الدرجة 
الكلیة 
 لالتجاه

 )٠.٧٠( ٣.٣٦ برنامج  إعداد المعلم

٣.٧٧ * 

٠.٤٨( ٣.٨٠( 

١.٠١ 

٠.٤٢( ٠.٤٤( 

 )٠.٣٥( ٠.٤٥ )٠.٥٣( ٣.٧٦ )٠.٥٧( ٣.٣١ برنامج التأهیل التربوي * ٤.١٤

 )٠.١٨( ٠.٢٢ )٠.٣٦( ٣.٩٢ )٠.٣٧( ٣.٧٠ برنامج اإلدارة التربویة

   ٠.٠٥=دال إحصائیا عند  *    القوسین تمثل االنحراف المعیاري تحتوي الخالیا على المتوسطات الحسابیة واألرقام ما بین

كما تم مقارنة المستوى العام لالتجاهات نحو 
القیاس النفسي قبل تدریس المقرر بین البرامج 
الدراسیة الثالثة باستخدام تحلیل التباین األحادي، 
والذي أظهر وجود اختالف دال إحصائیا بین طلبة 
هذه البرامج الدراسیة في المستوى العام لالتجاهات 

وتشیر نتائج المقارنات البعدیة إلى ). ٣.٧٩٥=ف(
  أن المستوى العام لالتجاهات نحو القیاس النفسي

لدى طلبة برنامج اإلدارة التربویة أعلى من 
اتجاهات كل من طلبة برنامج إعداد المعلم و 
برنامج التأهیل التربوي قبل تدریس مقرر القیاس 

  .النفسي

دي عدم وجود بینما أظهرت النتائج في التطبیق البع
داللة إحصائیة للفروق بین البرامج الدراسیة الثالثة 
في األبعاد األربعة لالتجاهات نحو القیاس النفسي، 



 
 

 

  
١٥ 
 

بقیمة ) ٠.٩٥(حیث بلغت قیمة ویلكس المبدا 
). ٠.٣٧=قیمة الداللة( ١.٠٩)= ٣٩٠، ٨(ف

وتماشت هذه النتیجة مع نتائج تحلیل التباین 
). ٦( جدولفي  األحادي لكل بعد على حده كما

كما لم یظهر تحلیل التباین األحادي للمستوى العام 
لالتجاهات نحو القیاس النفسي بعد تدریس المقرر 
وجود فروق دالة إحصائیا بین البرامج الدراسیة 

وتشیر هذه النتائج إلى تشابه ). ١.٠١=ف(الثالثة 
طلبة البرامج الدراسیة الثالثة في المستوى العام 

و القیاس النفسي، وفي مستوى كل لالتجاهات نح
بعد من أبعاد االتجاهات بعد االنتهاء من تدریس 

  . مقرر القیاس النفسي

وعند دراسة فاعلیة تدریس مقرر القیاس النفسي 
على إحداث تغییرات في مستوى االتجاهات نحو 
القیاس النفسي على كل من طلبة البرامج الدراسیة 

إحصائیا بین الثالثة، اتضح وجود اختالف دال 
طلبة هذه البرامج في التغییرات اإلیجابیة في 
االتجاهات نحو القیاس النفسي نتیجة تدریس مقرر 
القیاس النفسي، حیث بلغت قیمة ویلكس المبدا 

قیمة ( ١.٩٧)= ٣٩٠، ٨(، بقیمة ف)٠.٩٢(
، كما أظهرت نتائج التحلیل )٠.٠٤٩=الداللة

القیاس  األحادي لكل بعد من أبعاد االتجاهات نحو
وجود فروق دالة إحصائیا ) ٦( جدولالنفسي في 

بین طلبة البرامج الدراسیة الثالثة في فاعلیة تدریس 
مقرر القیاس النفسي في إحداث تغییرات إیجابیة 

: في بعدین لالتجاهات نحو القیاس النفسي، هما
. أهمیة القیاس النفسي، وفائدة تعلم القیاس النفسي

) LSD(الفروق الدنیا  وباستخدام اختبار مربع
للمقارنات البعدیة، یتبین أن تدریس مقرر القیاس 
النفسي أدى إلى إحداث تغییر إیجابي في اتجاهات 
طلبة برنامج إعداد المعلم نحو أهمیة القیاس 
النفسي بدرجة أكبر من ذلك التغییر اإلیجابي 
التجاهات طلبة برنامج اإلدارة التربویة، وأن تدریس 

النفسي أدى إلى إحداث تغییر إیجابي  مقرر القیاس

التجاهات كل من طلبة برنامج إعداد المعلم وطلبة 
برنامج التأهیل التربوي نحو فائدة تعلم القیاس 
النفسي بدرجة أكبر من ذلك التغییر اإلیجابي 

ویظهر . التجاهات طلبة برنامج اإلدارة التربویة
ات تحلیل التباین األحادي للمستوى العام لالتجاه

نحو القیاس النفسي أن تدریس مقرر القیاس النفسي 
أدى إلى إحداث تغییر إیجابي التجاهات كل من 
طلبة برنامج إعداد المعلم وطلبة برنامج التأهیل 
التربوي نحو فائدة تعلم القیاس النفسي بدرجة أكبر 
من ذلك التغییر االیجابي التجاهات طلبة برنامج 

  . اإلدارة التربویة

هل تختلف كل من " ونصه  :لسؤال الثالثنتائج ا
االتجاهات نحو القیاس النفسي ومقدار التغیر في 
االتجاهات االیجابیة نحو القیاس النفسي نتیجة 
تدریس مقرر القیاس النفسي حسب النوع 
االجتماعي للدارسین في برامج إعداد معلمي 
ومدیري المدارس بكلیة التربیة بجامعة السلطان 

  ".قابوس؟

جابة عن هذا السؤال، أجرى الباحثان تحلیل لإل
التباین متعدد المتغیرات لألبعاد األربعة لالتجاهات 

للمستوى العام ) ت(نحو القیاس النفسي واختبار 
لالتجاهات في كال التطبیقین والفرق بینهما للتحقق 
من وجود اختالف دال إحصائیا للنوع االجتماعي 

ائج في التطبیق وقد أظهرت النت. لمجموعة الدراسة
القبلي أن قیمة ویلكس المبدا كانت دالة إحصائیا، 

)= ١٩٦، ٤(،  بقیمة ف)٠.٩٤(حیث بلغت قیمتها 
، مما یشیر إلى وجود )٠.٠٢=قیمة الداللة( ٢.٩٢

اختالف دال إحصائیا بین الذكور واإلناث في 
ا في االتجاهات نحو  ً مستوى األبعاد األربعة مع

المقرر، ویظهر جدول  القیاس النفسي قبل تدریس
نتائج اختبار ت لكل بعد من هذه األبعاد على ) ٧(

وتظهر النتائج أن هناك اختالفًا بین الذكور . حده
واإلناث في كل من بعد فائدة القیاس النفسي وأهمیة 
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تعلم القیاس النفسي فقط لصالح الذكور، كما تمت 
مقارنة المستوى العام لالتجاهات نحو القیاس 

بل تدریس المقرر بین الذكور واإلناث النفسي ق
، والذي أظهر وجود اختالف )ت(باستخدام اختبار 

دال إحصائیا بین الذكور واإلناث في المستوى العام 

. لصالح الذكور أیضا) ٥.٠٣=ف(لالتجاهات 
وتشیر النتائج إلى أن الذكور لدیهم مستوى عام 
لالتجاهات نحو القیاس النفسي واتجاهات نحو فائدة 
القیاس النفسي وأهمیة القیاس النفسي بدرجة أعلى 

  .من اإلناث قبل تدریس مقرر القیاس النفسي
  )٧(جدول 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار ت لالتجاهات نحو القیاس النفسي
  )ثإنا/ ذكور(ومقدار تغیرها نتیجة تدریس مقرر القیاس النفسي وفق متغیر النوع االجتماعي 

 )ت(قیمة  التغیر )ت(قیمة  التطبیق البعدي )ت(قیمة  التطبیق القبلي النوع البعد

 الجوانب الرقمیة
 )٠.٦٠( ٣.٣١ ذكور

١.٨٨ 
٠.٥٨( ٣.٦٩( 

٠.٧٦ 
٠.٤٤( ٠.٣٨( 

٢.٠٢ * 
 )٠.٥٣( ٠.٥٣ )٠.٧٣( ٣.٦١ )٠.٩٠( ٣.٠٨ إناث

فائدة القیاس 
 النفسي

 * ٢.٤٢ )٠.٤٥( ٤.٠٦ ذكور
٠.٣٨ )٠.٣٧( ٤.٣٢ 

٢.٥٨ )٠.٤٠( ٠.٢٥ * 
 )٠.٦٠( ٠.٤٦ )٠.٤٠( ٤.٢٩ )٠.٧٢( ٣.٨٣ إناث

أهمیة تعلم القیاس 
 النفسي

 )٠.٦٠( ٣.٣٨ ذكور
٢.٧٤ * 

٠.٥٨( ٣.٦٣( 
٠.٢٧ 

٠.٥٣( ٠.٢٥( 
 )٠.٥٨( ٠.٥٤ )٠.٦٢( ٣.٦٠ )٠.٨٤( ٣.٠٦ إناث * ٢.١٨

 رأي الزمالء
 )٠.٦٦( ٣.٢٤ ذكور

٠.٢٨ 
٠.٤٦( ٣.٥٦( 

٠.٨٤ 
٠.٦٥( ٠.٣٢( 

 )٠.٦٥( ٠.٢٨ )٠.٦٢( ٣.٤٩ )٠.٦٩( ٣.٢١ إناث ٠.٤٥

الدرجة الكلیة 
 لالتجاه

 )٠.٤٥( ٣.٥٤ ذكور
٢.٢٤ * 

٠.٤٠( ٣.٨٤( 
٠.٦٩ 

٠.٢٧( ٠.٣٠( 
٢.٩٥ * 

 )٠.٤٢( ٠.٤٧ )٠.٥١( ٣.٧٩ )٠.٧١( ٣.٣٢ إناث

   ٠.٠٥=دال إحصائیا عند * ل االنحراف المعیاريالقوسین تمث تحتوي الخالیا على المتوسطات الحسابیة واألرقام ما بین

أظهرت النتائج في التطبیق البعدي عدم وجود داللة 
إحصائیة للفروق بین الذكور واإلناث في األبعاد 
األربعة لالتجاهات نحو القیاس النفسي، حیث بلغت 

، ٤(، بقیمة ف)٠.٩٤٤(قیمة ویلكس المبدا 
ماشت وت). ٠.٨٨=قیمة الداللة( ٠.٣٠)= ١٩٦

هذه النتیجة مع نتائج اختبار ت لكل بعد على حده 
) ت(كما لم یظهر اختبار ). ٧( جدولكما في 

للمستوى العام لالتجاهات نحو القیاس النفسي بعد 
تدریس المقرر وجود فروق دالة إحصائیا بین 

وتشیر هذه النتائج ).  ٠.٤٧=ف(الذكور واإلناث 
العام  إلى تشابه الذكور واإلناث في المستوى

لالتجاهات نحو القیاس النفسي وفي مستوى كل بعد 
من أبعاد االتجاهات بعد االنتهاء من دراسة 

  . المقرر
  

وعند دراسة التغییر في االتجاهات نحو القیاس 
النفسي نتیجة تدریس مقرر القیاس النفسي على كل 
من الذكور واإلناث، اتضح وجود اختالف دال 

ث في مقدار التغییر في إحصائیا بین الذكور واإلنا
االتجاهات نحو القیاس النفسي نتیجة تدریس 

، )٠.٩٣( المقرر، حیث بلغت قیمة ویلكس المبدا
قیمة ( ٣.٨٤)= ١٩٦، ٤(بقیمة ف

) ت( كما أظهرت نتائج اختبار). ٠.٠٠٥=الداللة
لكل بعد من أبعاد االتجاهات نحو القیاس النفسي 

بین وجود فروق دالة إحصائیا ) ٧( جدولفي 
الذكور واإلناث في تأثیر تدریس مقرر القیاس 
النفسي على ثالثة أبعاد لالتجاهات نحو القیاس 

: النفسي لصالح اإلناث، وهذه األبعاد الثالثة هي
لإلناث،  ٠.٥٥(الجوانب الرقمیة في القیاس النفسي 

 ٠.٥٠(، وأهمیة القیاس النفسي )للذكور ٠.٢٥
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م القیاس النفسي ، وفائدة تعل)للذكور ٠.٢٥لإلناث، 
ویظهر اختبار ). للذكور ٠.٣٣لإلناث،  ٠.٥٥(
للمستوى العام لالتجاهات نحو القیاس النفسي ) ت(

أن تدریس مقرر القیاس النفسي أدى إلى إحداث 
تغییر إیجابي التجاهات اإلناث نحو القیاس النفسي 
بدرجة أكبر من ذلك التغییر االیجابي التجاهات 

 ٠.٣٠لإلناث،  ٠.٤٩(نفسي الذكور نحو القیاس ال
  ).للذكور

 

تعد تنمیة االتجاهات اإلیجابیة نحو القیاس النفسي 
من األهداف المهمة للعدید من مدرسي مقررات 
القیاس النفسي؛ نظرا ألهمیة هذه االتجاهات 
اإلیجابیة في إیجاد بیئة تعلیمیة لزیادة تعلم الطالب 

مفاهیم القیاس النفسي وزیادة فرص التعلم الذاتي ل
ومهاراته، وهدفت الدراسة الحالیة إلى تعرف مستوى 
االتجاهات نحو القیاس النفسي لدى طلبة برامج 
إعداد معلمي ومدیري المدارس وفاعلیة تدریس 
مقرر القیاس النفسي في إحداث تغییرات إیجابیة 

  . في االتجاهات نحو القیاس النفسي

وى االتجاهات نحو وأظهرت نتائج الدراسة أن مست
القیاس النفسي كانت متوسطة قبل تدریس مقرر 
القیاس النفسي، كما أشارت النتائج إلى أن لتدریس 
مقرر في القیاس النفسي أثرا ایجابیا في تنمیة 
االتجاهات نحو القیاس النفسي، حیث ارتفع مستوى 
االتجاهات نحو القیاس النفسي بعد دراسة المقرر 

یه قبل تدریس مقرر القیاس مقارنة بما كان عل
النفسي، األمر الذي یعكس تقبل الطالب المعلمین 
لدراسة مثل هذا المقرر واعتقادهم بأهمیته في مجال 
العمل المستقبلي لهم، وتعد هذه النتیجة متسقة مع 
: نتائج العدید من الدراسات مثل دراسة كل من

، )١٩٩٧(، والدیب )١٩٩١(وایز، لوكن، وروز 
، وذلك من )٢٠٠٦(، والعفنان )١٩٩٨(وبیلتشر 

حیث وجود اتجاه إیجابي نحو القیاس النفسي، أو 

علم النفس، والتأكید على وجود فروق دالة لدى 
أفراد المجموعة لصالح التطبیق البعدي بعد دراسة 

  .  المقررات الدراسیة

كما أوضحت النتائج أن مستوى االتجاهات نحو 
القیاس النفسي القیاس النفسي قبل تدریس مقرر 

كان أكبر لدى الذكور مقارنة باإلناث، ثم حدثت 
تغییرات إیجابیة في اتجاهات كل من الذكور 
واإلناث نحو القیاس النفسي نتیجة لتدریس مقرر 
القیاس النفسي، وأصبح مستوى االتجاهات لدى 

وتشیر النتائج . الذكور واإلناث أكثر قربا من بعض
س مقرر القیاس إلى اختالف معدل تأثیر تدری

النفسي على االتجاهات نحو القیاس النفسي بین 
الذكور واإلناث، حیث كانت التغیرات اإلیجابیة لدى 
اإلناث أكبر من تلك التغییرات اإلیجابیة لدى 

وتتفق هذه النتیجة مع دراسة العفنان . الذكور
في أن الفروق كانت لصالح اإلناث في ) ٢٠٠٦(

نفس، وقد یرجع السبب في االتجاه العام نحو علم ال
ذلك إلى أن اإلناث ال ینشغلن بغیر الدراسة مثل 
الذكور الذین یقومون بأنشطة اقتصادیة واجتماعیة 
في نطاق األسرة والمجتمع، فضال عن ذلك أن 
نظام القبول بجامعة السلطان قابوس یقبل الطالبات 

. للدراسة بها بمعدالت تحصیلیة مرتفعة عن الذكور
جع ذلك إلى سهولة إحداث تغییر إیجابي كما قد یر 

في االتجاهات لدى اإلناث مقارنة بالذكور من 
حیث الطبیعة البیولوجیة والتنشئة االجتماعیة 

  .للجنسین

كما أوضحت النتائج أن مستوى االتجاهات نحو 
القیاس النفسي قبل تدریس مقرر القیاس النفسي 

 برنامج(أكبر في برنامج إعداد مدیري المدارس 
برنامج (مقارنة ببرامج إعداد المعلم ) اإلدارة التربویة

). إعداد المعلم وبرنامج التأهیل التربوي أو أحدهما
وأوضحت النتائج أن مستوى اتجاه طلبة برنامج 
اإلدارة التربویة نحو فائدة القیاس النفسي أعلى من 
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اتجاه طلبة برنامج إعداد المعلم، وأن مستوى اتجاه 
دارة التربویة نحو أهمیة تعلم القیاس طلبة برنامج اإل

النفسي أعلى من اتجاه كل من طلبة برنامج إعداد 
المعلم وبرنامج التأهیل التربوي، وأن مستوى اتجاه 
طلبة برنامج اإلدارة التربویة نحو رأي الزمالء أعلى 
من اتجاه كل من طلبة برنامج إعداد المعلم 

ك إلى إدراك وقد یرجع ذل. وبرنامج التأهیل التربوي
مدیري المدارس ممن هم في الخدمة ألهمیة القیاس 
النفسي ودوره في العملیة التعلیمیة؛ نظرا لخبرتهم 
العملیة وممارستهم التطبیقیة في المدارس مقارنة 

الذین لم ینخرطوا في ) معلمین مستقبال(بالطلبة 
  . الممارسة العملیة للتقویم

دارة التربویة كما قد یكون لدراسة طلبة برنامج اإل
لمقرر في القیاس النفسي في إعدادهم السابق 

أثر في ارتفاع مستوى ) دبلوم متوسط للمعلمین(
اتجاهاتهم نحو القیاس النفسي، وتتفق هذه النتیجة 

في أن ) ١٩٩١(مع دراسة وایز، لوكن ، وروز 
أو أكثر في القیاس  راالمعلمین الذین درسوا مقر 
یاس النفسي بدرجة أكبر النفسي یمتلكون مهارات الق

ا ما عن المعلمین اآلخرین ممن لم یسبق لهم  نوعً
دراسة مثل هذه المقررات، بینما أظهرت الدراسة 
أیضا أن هناك تغیرات إیجابیة في اتجاهات طلبة 
جمیع البرامج الدراسیة نحو القیاس النفسي نتیجة 
لتدریس مقرر القیاس النفسي، وأن مستوى 

هذه البرامج الدراسیة أصبح  االتجاهات لدى طلبة
وتشیر النتائج إلى اختالف معدل . أكثر قربا

التغییرات اإلیجابیة في االتجاهات نحو القیاس 
النفسي بین هذه البرامج الدراسیة نتیجة تدریس 
مقرر القیاس النفسي، حیث كانت التغیرات 
اإلیجابیة في االتجاهات نحو القیاس النفسي لدى 

د المعلم أكبر منها لدى طلبة طلبة برنامجي إعدا
  . برنامج إعداد مدیري المدارس

وقد أظهرت النتائج أن تدریس مقرر القیاس النفسي 
أدى إلى إحداث تغییر إیجابي التجاهات كل من 
طلبة برنامج إعداد المعلم وطلبة برنامج التأهیل 
التربوي نحو فائدة تعلم القیاس النفسي بدرجة أكبر 

یجابي التجاهات طلبة برنامج من ذلك التغییر اال
اإلدارة التربویة، وقد یرجع السبب في ذلك إلى أن 
طلبة برنامج التأهیل التربوي قد تقدموا لاللتحاق 
بالجامعة لدراسة برنامج التأهیل التربوي عن رغبة 
منهم في الحصول على فرصة عمل بمجال 
التدریس، مما شجعهم على دراسة مقرر القیاس 

ظهرت هذه الفروق كذلك بالنسبة النفسي، كما 
لالتجاه العام نحو القیاس النفسي والذي قد یعود 
إلى كون هذا المقرر جدیدا عما كانوا یدرسونه 

  .بكلیتي اآلداب والعلوم

وقد یرجع السبب في أن التحسن الحادث لدى طلبة 
برامج إعداد المعلم كان أعلى من طلبة برنامج 

رة السابقة في إعداد مدیري المدارس إلى الخب
القیاس النفسي لدیهم، فمن المتوقع أن تكون لدى 
طلبة برامج إعداد المعلم قابلیة لتنمیة اتجاهاتهم 
نتیجة لتدریس مقرر القیاس النفسي بسبب عدم 
معرفتهم السابقة بالقیاس النفسي وأهمیته لهم 

بینما نجد أن طلبة برنامج . كمعلمین في المستقبل
أقل قابلیة لتعدیل اتجاهاتهم  إعداد مدیري المدارس

نحو القیاس النفسي من خالل مقرر واحد، فخبرتهم 
السابقة في برنامج إعدادهم السابق، أو ممارستهم 

سواء اإلیجابیة أو (المیدانیة في الحقل التربوي 
تجعل لدیهم مستوى معینا من االتجاهات ) السلبیة

نحو القیاس النفسي وغیر قابل للتعدیل بدرجة 
  .رةكبی
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في ضوء نتائج الدراسة السابقة یوصي الباحثان بما 
  :یلي

o  زیادة االهتمام بالجانب التطبیقي في
تدریس مقررات القیاس النفسي؛ حتى 
یكون المقرر أكثر جاذبیة الهتمام 

 .الطالب، وحتى یلمسوا الفائدة من دراسته

o  زیادة االهتمام بتدریس أسالیب القیاس
قویم التربوي المتاحة بالمدارس، وعدم والت

االقتصار على تدریس النظریات واألسس 
السیكومتریة المعتمدة على اإلحصاء 

 .المتقدم فقط

o  توفیر وتنویع مصادر التعلم لمقرر القیاس
النفسي بما یتناسب وقدرات الطالب 
واستعداداتهم، وعدم االقتصار على 

 .استخدام الكتب الدراسیة فقط

o تخدام أعضاء هیئة التدریس ضرورة اس
المتخصصین في القیاس النفسي للوسائط 
التعلیمیة المتعددة عند تدریس موضوعات 
هذا المقرر، حتى یمكن استثارة انتباه 

 .الطالب وزیادة دافعتیهم للتعلم

o  ضرورة توعیة الطالب بأهمیة دراسة
القیاس النفسي كأحد المتطلبات األساسیة 

مة لنجاحهم في إلعدادهم المهني والالز 
 . عملهم كمعلمین ومدیري مدارس

o  زیادة االهتمام بقیاس االتجاهات نحو
القیاس النفسي قبل تدریس مقرر القیاس 
النفسي وبعد االنتهاء منه لتعرف مستوى 
اتجاهات الطلبة للعمل على تنمیتها في 

 . أثناء تدریس المقرر

o  إجراء دراسات تجریبیة لفاعلیة برامج
التجاهات نحو القیاس خاصة لتنمیة ا

 .النفسي من خالل التطبیقات العملیة

o  إجراء دراسات على عینات مختلفة من
التخصصات الدراسیة في برامج إعداد 
المعلمین مستوى لتعرف االتجاهات نحو 
القیاس النفسي واختالفه حسب المادة 

 .الدراسیة

o  إجراء دراسات لمعرفة العالقة بین
سي واألداء االتجاهات نحو القیاس النف

األكادیمي للطلبة في البرنامج الدراسي 
ككل وفي مقرر القیاس النفسي بشكل 

  .خاص
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علم النفس كما ). ٢٠٠٥(محمود محمد  إبراهیم،
 العلوم مجلة. صرالطالب الجامعیون بم صورهیت

التربویة، معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرة، 
١٦٤-١١١ ،١. 

 حصدیق، صال أحمد؛ حمدأعلي  ي،البصیل
، )١٩٩٠( لحمیدعبد القادر، فتحي عبد ا صادق؛

المتوسطة  لكلیاتاتجاهات الطالب والدارسین با
 مجلة. بالسعودیة نحو مادة الكیمیاء ودراستها

العربي، الریاض، مكتب التربیة  خلیجرسالة ال
.٥٢ - ١٩ ،٣٥العربي لدول الخلیج،  

اتجاهات طلبة جامعة ). ١٩٩١(شادیه أحمد  التل،
 مؤتة. االیرموك نحو علم النفس، بنیتها وقیاسه

٩٣-٦٩ ،٦ ردن،األ  ات،للبحوث والدراس 

أثر تدریس مساق ). ١٩٩٢(شادیه أحمد  التل،
الطلبة  تعلم النفس التربوي في اتجاها يجامعي ف

 ردن،للبحوث والدراسات، األ  مؤتة. نحو علم النفس
١٧٠-١٥١  ،٦. 

اتجاهات الشباب ). ١٩٩٣(عجیر  زاید الحارثي،
المصریة  المجلة. السعودي نحو علم النفس

.٨٨- ٥٣ ،٤للدراسات النفسیة،  

اتجاهات الطالب ). ١٩٩٧(محمد  ليع الدیب،
نحو علم النفس التربوي وعالقته باإلنجاز  معلمینال

مانیین: یمياألكاد ُ . دراسة مقارنة بین المصریین والع
لمصریة العامة للكتاب، علم النفس، الهیئة ا مجلة

.٣١-٨ ،١١ القاهرة، 

تكوین وتغییر ). ١٩٩١( دنبیل محم زاید،
 وبعداالتجاهات التربویة لدى طلبة كلیة التربیة قبل 

، جامعة  التربیة ةكلی مجلة. الخبرة بالتدریس
.٣١٠-٢٣٧ ،٦الزقازیق،  

بین  لعالقة، ا)١٩٨٩(عبد المنعم  ويالشنا زیدان،
. التجاه نحو مادة الریاضیاتدافعیة اإلنجاز وا

العربي، مكتب التربیة العربي  الخلیج رسالة مجلة
.٢٣- ١ ،٢٩لدول الخلیج، الریاض،  

عبد السمیع؛ عطیة، محمد  حمدالجمیل م شعلة،
اتجاهات طالبات ). ٢٠٠٤(محمد  هابعبد الو 

كلیة التربیة نحو دراسة المواد التربویة وعالقة ذلك 
. التلمیذاتوتقویم  رسالد ذباكتساب مهارات تنفی

علم النفس، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  مجلة
.٥٦ - ٤٠ ،٦٩القاهرة،  

 ،النفس التربوي علم). ١٩٦٦(زكي  دأحم صالح،
.القاهرة، النهضة المصریة 

أثر دراسة مقرر ). ٢٠٠٦(علي عبد اهللا  العفنان،
عینة من طلبة كلیة  اتجاهاتلعلم النفس على 

 مجلة. الملك سعود نحو علم النفسالطب بجامعة 
 ،٧العلوم التربویة والنفسیة، جامعة البحرین، 

١٢٨ -١١١. 

 القیاس). ٢٠٠٦(الدین محمود  الحص عالم،
 یقاتهوالتقویم التربوي والنفسي أساسیاته وتطب

.القاهرة، دار الفكر العربي. ةوتوجهاته المعاصر  

). ٢٠٠٥( يعل مینصالح أحمد؛ سلیمان، أ مراد،
والمقاییس في العلوم النفسیة  الختباراتا

الكویت، . اخطوات إعدادها وخصائصه: تربویةوال
.دار الكتاب الحدیث 
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