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  التربويالتوجيه فرع ا�رشاد النفسي و
  
  

  :  ستخلصالم
اتجاه طلبة الدراسات العليا نح�و امتح�ان التوف�ل و التع�رف  ھدفت الدراسة إلى بناء مقياس لقياس 

كم��ا ھ��دفت ال��ى التع��رف عل��ى الف��روق ، عل��ى اتج��اه طلب��ة الدراس��ات العلي��ا نح��و امتح��ان التوف��ل 
  ) .والتخصص والشھادة ، الجامعة ( وفق المتغيرات ا0حصائية 

ت��م اختي��ارھم بش��كل عش��وائي م��ن ج��امعتي بغ��داد وا<نب��ار )  ٢٠٩( تكون��ت عين��ة الدراس��ة م��ن  
  . وبمختلف الكليات وا<ختصاصات وللدراسات الدكتوراه والماجستير 

وقد استعمل الباحث الوسائل ا0حصائية المطلوبة <نجاز ھذا البحث بصورة تليق بواقع البح�وث  
 وج�دت الدراس�ة انوبش�كل ع�ام س�لبي نحو امتحان التوفل  ھماتجاھات أظھرت النتائج أن مية والعل

  . ھناك فروق على وفق متغيرات البحث 
وأوصى الباحث بض�رورة أن تأخ�ذ وزارة التعل�يم الع�الي والبح�ث العلم�ي م�ا توص�لت إلي�ه ھ�ذه   

  . لبUد الدراسة في الحسبان من اجل ا<رتقاء بالواقع التعليمي في ا
  

The Attitude of Postgraduates Towards the 
 TOEFL 

Abstract: 
The study aims at constructing a scale to measure the attitudes of 
postgraduate students towards the TOEFL and identifying their attitudes. 
The study also aims at identifying the differences among these attitudes 
taking into account the variables; the university, the field and the 
qualification.  
The subjects of the study include 209 postgraduates selected randomly 
from different colleges in  the university of Anbar and the university of 
Baghdad at the MA and the PhD levels.  
The researcher uses the required statistical rules to perform this study in a 
scientific. The study concludes that there are no attitudes from 
postgraduates towards the TOEFL and there are differences in accordance 
with the change in the study variables.  
The researcher recommends that Ministry of Higher Education and 
Scientific research might take the results of the present study into 
consideration to attain a better educational situation.   

  
  المقدمة

ت من المواضيع المھمة في علم النفس بشكل عام وعلم النفس ا<جتماعي يعد موضوع ا<تجاھا
بشكل خاص، بل أنھا تعد ھي المحور اZساسي لعلم النفس ا<جتماعي فاZفراد يحملون ما 

بداخلھم عددا كبيرا جدا من ا<تجاھات نحو العديد من اZشياء ونحو غيرھم من اZفراد وكذلك 
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انه تھيئ عصبي وعقلي متعلم ، خفي ، منظم حول موضوع  على" نحو أنفسھم  ويقصد به 
و<بد أن " الخبرة لUستجابة بانتظام بطريقة محببة او غير محببة فيما يتعلق بموضوع ا<تجاه 

" او سلبي " مع " يكون لكل إنسان على وجه اZرض اتجاه فأما أن يكون ھذا ا<تجاه ايجابي 
ونظرا لcعUن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،  و ربما يكون ھذا ا<تجاه محايد" ضد 

العراقية قرارا يعد جديدا لطلبة الجامعة وھو امتحان التوفل الذي اختلفت أراء الطلبة حول ھذا 
 ات الطلبة نحو ھذا امتحانيتناول فيه اتجاھ) بحث ( فأرتئ الباحث بان يقوم بدراسة ، القرار

ة نحو ھذا القرار الذي يعد في رأي وحسب استطUع بسيط قام وذلك من اجل معرفة اتجاه الطلب
والرأي اkخر " ذكرھا الطلبة " به الباحث قبل إجراء البحث بأنه غير صحيح لiسباب عدة 

  . الذين يرون انه قرار جيد ويرفع من مستويات الطلبة وخاصة في اللغة ا<نكليزية 
   :مشكلة البحث 

الماجس��تير و ( بس��يط عل��ى عين��ة م��ن طلب��ة الدراس��ات العلي��ا  بع��د أن أج��رى الباح��ث اس��تطUع 
شعر بالمش�كلة م�ن خ�Uل ت�ذمر العدي�د م�ن طلب�ة الدراس�ات العلي�ا م�ن امتح�ان التوف�ل ) الدكتوراه 

وتعزز ھذا الشعور بعد أن أكد الكثير منھم على تخوفھم من الفشل ف�ي ا<متح�ان وبالت�الي < تت�اح 
التق�ديم إل�ى الدراس�ات العلي�ا  ت العلي�ا ل�ذا يحج�م الكثي�ر م�نھم إل�ىالھم الفرص�ة ف�ي التق�ديم للدراس�

  طريق طلبة الدراسات العليا  وعليه يعد امتحان التوفل عقبة كبيرة في
  : أھمية البحث

التربوي والنفسي، وھ�ذا ل�يس بالمس�تغرب <ن  اZدبفي  يحتل موضوع ا<تجاھات مكانة مھمة  
، فھناك اتجاھات نح�و ال�زواج المبك�ر، ون موضوع اتجاھات كل ما يوجد حول الفرد يمكن ان يك

  .وا<ختUط وغيرھا ، سلوتنظيم الن، اZقاربوزواج 
، فا<تجاه ا<يج�ابي نح�و موض�وع مع�ين يس�ھل تعلم�ه ، لUتجاھات دورا مھما في التعليم كما ان  

ل�ذين ل�ديھم اتجاھ�ات ا اZف�رادال�ى ان  با0ض�افةبينما ا<تجاه الس�لبي نح�و الموض�وع يعي�ق تعلم�ه 
ھم ال�ذين  ل�د اZف�راد أداءم�ن  أفض�لفي ذل�ك الموض�وع  أداؤھمنحو موضوع معين يكون  ايجابية

  .١الموضوع اتجاھات سلبية نحو ذلك
وا<تجاھ��ات أنم��اط س��لوكية متعلم��ة أي ع��ادات س��لوكية يكتس��بھا الف��رد ع��ن طري��ق احتكاك��ه   

ھات عن طريق إشباع الدوافع اZولية فمثU الطع�ام وتتكون ا<تجا، بالمؤثرات الخارجية في البيئة
يشبع دوافع الجوع عند الطفل فيتعلم اتجاه إزاء الطعام ، وكذلك عن طري�ق ارتباطھ�ا ب�أمر يجل�ب 
رضا اkخرين ، فالتلميذ الذي يجيد لعبة ك�رة الق�دم ويتف�وق ف�ي ھ�ذه اللعب�ة يجل�ب ل�ه ھ�ذا إعج�اب 

ذا الرض�ا اذا ك�ان لعب�ه دقيق�ا ونظيف�ا مراعي�ا قواع�د اkخرين وتش�جيعھم ورض�اھم عن�ه ويش�تد ھ�
كذلك تلعب التجارب الشخصية في .٢ومن ثم يتكون لدى الطالب اتجاھا إزاء اللعب النظيف، اللعبة

في تكوين ا<تجاھات كما تتأثر حركة تك�وين ا<تجاھ�ات  ماھمالمواقف ا<جتماعية المختلفة دورا 
على المغايرة والمسايرة حي�ث تلع�ب عملي�ة التوح�د م�ع بع�ض بمقدرات الفرد على القيادة وقدرته 

  . ٣في اكتساب بعض ا<تجاھات ماھمالشخصيات والنماذج ا<جتماعية دورا 
كما إن ا<تجاه ھو أسلوب منظم متسق من التفكير والشعور ورد الفع�ل تج�اه الن�اس والجماع�ات   

والمكونات الرئيس�ة لUتجاھ�ات . عامة  او اتجاه أي حدث في البيئة بصورة،والقضايا ا<جتماعية 
ويمكنن�ا الق�ول ب�ان . عات إلى رد الفع�ل والنز، نفعا<توالمشاعر او ا<، والمعتقدات، ھي اZفكار

ا<تجاه قد يتشكل عندما تترابط ھذه المكونات الى حد ان ترتبط ھذه المش�اعر المح�ددة والنزع�ات 
  . ٤الى رد الفعل بصورة متسقة مع موضوع ا<تجاه

م���ن ) ا<تج���اه ( وتتجل���ى أھمي���ة ھ���ذا البح���ث م���ن الناحي���ة النظري���ة ف���ي ك���ون ھ���ذا الموض���وع   
الموضوعات التي نالت ا<ھتمام والدراس�ة لدرج�ة أن كثي�ر م�ن المش�تغلين ف�ي مي�دان عل�م ال�نفس 

  . رأوا إن المحور اZساسي لعلم النفس وخاصة علم النفس ا<جتماعي ھو موضوع ا<تجاھات 
ى مستوى الدراسات الت�ي تناول�ت موض�وع ا<تجاھ�ات فھن�اك ع�دد م�ن الدراس�ات الت�ي وأما عل  

عل��ى رغ��م م��ن أن الباح��ث ل��م يج��د دراس��ة " تناول��ت موض��وع ا<تجاھ��ات نح��و موض��وعات ع��دة 
ف�ي دراس�ته الت�ي )   Jing ٢٠٠٦( فقد أشار ج�اينج " تتناول اتجاھات الطلبة نحو امتحان التوفل 
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ين اتجاھات طلبة الجامعات الصينية نحو امتحان اللغة ا<نجليزية ال�ذي ھدفت إلى فحص العUقة ب
وبين أدائھم علي�ة إل�ى أن الطلب�ة كان�ت ل�ديھم مش�اعر مختلط�ة نح�و ، يجرى على مستوى الجامعة

. فبعضھم يعق أن لديه دافعة قوية Zداء ا<متحان والبعض اkخ�ر غي�ر متأك�د م�ن ذل�ك ، ا<متحان
م�ن تب�اين أداء % ١٥,٤اتجاھ�ات الطلب�ة نح�و ا<متح�ان تفس�ر م�ا نس�بته  كما أظھرت الدراسة أن

وان دافعي��ة تق��ديم ا<متح��ان وقل��ق تق��ديم كان��ا اZفض��لين ف��ي التنب��ؤ ب��أداء الطلب��ة عل��ى ، ا<متح��ان
وف��ي المقاب�ل وج��دت ف��روق ف�ي قل��ق تق�ديم ا<ختب��ار ودافعي��ة تق�ديم ا<ختب��ار وا<عتق��اد . ا<متح�ان

وتناول��ت دراس��ات ع��دة اتجاھ��ات الطلب��ة نح��و أس��اليب .  ٥تحص��يل الطلب��ة بأھمي��ة تع��زى لمس��توى
إن الطلب�ة يفض�لون )   Zoller , Ben –Chaim ١٩٨٨( التق�ويم من�ه دراس�ة زو<ر وب�ن ش�يم 

وان الطالب��ات يفض��لن ، أس��اليب التق��ويم الت��ي تختص��ر الوق��ت و< تحت��اج إل��ى ص��عوبة ف��ي الت��ذكر
كم�ا إنھ�ن اق�ل اس�تعدادا لتق�ديم ا<ختب�ارات اللفظي�ة ، ة ال�ذكورا<ختبارات المنزلية أكث�ر م�ن الطلب�

ففي مجال طبيعة ا<تجاھ�ات نح�و . ٦بغض النظر عن شكل ونوع الفقرات المستخدمة في ا<ختبار
أب�و حط�ب ( علم ال�نفس ھ�ل ھ�ي ايجابي�ة ام س�لبية ؟ أش�ارت اغلبي�ه إل�ى وج�ود اتجاھ�ات ايجابي�ة 

 Wood ,jones، ١٩٩٧وال�ديب ، ١٩٨٨ي والمفت�ي والدس�وق، ١٩٩١والت�ل ، ١٩٨٩وآخرون 
Benjamin 1989 ,Arnett ,Leichner 1982   . ( وأش�ارت دراس�ات أخ�رى إل�ى وج�ود

ف��ي ح��ين وج��دت دراس��ات أخ��رى ) .  Hackett 1995،  ١٩٩٣الح��ارثي ( اتجاھ��ات س��لبية 
 ( وھ��دفت الدراس��ة الت��ي أجراھ��ا. ٧)  Marsten Takooshian 1987( اتجاھ��ات محاي��دة 

إلى التعرف على اتجاھ�ات الطلب�ة ف�ي جامع�ة البلق�اء التطبيقي�ة نح�و ممارس�ة اZنش�طة ) الذيابات 
طال�ب )  ٣٨١( ، وتكون�ت العين�ة م�ن ) أنث�ى  ،ذكر( الرياضية وعرفة الفروق وفق متغير النوع 

( وع وطالبة ، وأظھرت نتائج التحليل وجود اتجاھات ايجابية متقاربة بين الطلبة وف�ق لمتغي�ر الن�
نحو ممارسة اZنشطة الرياضية ، ولم تظھر أي ف�روق ذات د<ل�ة إحص�ائية تع�زى ) أنثى  ،الذكر

  .  ٨لمتغير النوع
  : وكذلك تنطلق أھمية ا<تجاھات من ا<عتبارات اkتية   
  .انه < توجد في علم النفس دراسات علمية أكثر من دراسات ا<تجاھات  -١
 . في دراسات علم النفس ا<جتماعي  إن ا<تجاھات تشكل العمود الفقري -٢
مثل عنص�را أساس�يا ف�ي تفس�ير الس�لوك والتنب�ؤ س�واء أك�ان ذل�ك عل�ى ص�عيد إن ا<تجاھات ت -٣

 . الفرد أم الجماعة 
إن ا<تجاھ��ات تحت��ل مكان��ا ب��ارزا ف��ي دراس��ات الشخص��ية ودينامي��ات الجامع��ة وف��ي مج��ا<ت  -٤

 . وتنمية المجتمع  التربية والدعاية والصحافة وا0دارة وتعلم الكبار
أن لھ��ا وظيف��ة تكيفي��ه حي��ث تس��اعد : وأخي��را ف��ان لUتجاھ��ات أربع��ة وظ��ائف مھم��ة أولھ��ا  -٥

وت��ودي بالق��در عل��ى التواف��ق م��ع المواف��ق  يةا<تجاھ��ات ف��ي تحقي��ق الكثي��ر م��ن اZھ��داف الشخص��
تتول�د وثانيھما أن لھا وظيفة تنظيمية حيث تكسب الشخص معايير واطر مرجعية عندما ، الجديدة 
وثالثھما أن لھا وظيفة دفاعية من حيث أن الشخص عندما تتولد لدية اتجاھات جديدة تقوم ، خبراته

ورابعھ�م أن ا<تجاھ�ات تس�اعد الش�خص ، بوظيفة دفاعية عن الذات عند إحداث تغيرات في البيئة
  .  ٩على الحصول على المعرفة <كتساب معان للعالم المحيط به

فيرى الباحث وحس�ب رأي وزارة التعل�يم الع�الي والبح�ث  أھمية ھذه الدراسةعلق بوأما في ما يت  
العلم��ي العراقي��ة بأھمي��ة امتح��ان التوف��ل س��واء أكان��ت أھميت��ه عل��ى مس��توى الفلس��فة العلمي��ة الت��ي 

وك�ذلك لمعرف�ة ،وم�ن خ�Uل الق�رارات المترتب�ة علي�ة،أو محت�وى ا<متح�ان، يحملھا ھذا ا<متح�ان
بة باللغة ا<نكليزية Zنھا من اللغ�ات المھم�ة س�واء عل�ى المس�توى العلم�ي أو المستوى العلمي الطل

نح�و ھ�ذا ا<متح�ان ث�م يمك�ن أن " محاي�د ، مع، ضد" وكذلك لمعرفة اتجاه الطلبة . بصورة عامة 
  .نحدد اZسباب إذا كان ھناك اتجاه سلبي ونضح حلول لذلك

  أھداف البحث   
  Zھداف التالية تسعى الدراسة الحالية لتحقيق ا :  

  .  TOEFLبناء مقياس اتجاه الطلبة نحو امتحان التوفل  -١
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 . TOEFLمعرفة اتجاه الطلبة نحو امتحان التوفل  -٢
الجامع�ة والش�ھادة (  باعتم�اد المتغي�راتا<رتباطي�ة ف�ي ا<تجاھ�ات  التعرف على العUقة -٣

  . ) تخصصو
  تحديد المصطلحات  
  :لتعريفات لUتجاه منھا ھناك عديد من ا -:ا�تجاھات : أو�  

  .١٠بأنه ميل للقيام بتأيد أو معارضة موضوع اجتماعي :  Krechكرينج  -١
ھ�و تعم�يم <س�تجابات الف�رد تعميم�ا ي�دفع بس�لوكه بعي�دا أو قريب�ا م�ن م�درك  :ثيرستون  -٢

 .١١معين 
، العصبي تنتظم من خUل خب�رة الف�رد –حالة من ا<ستعداد العقلي :  Allportالبورت  -٣

 .١٢ستجابته نحو موضوع أو موفق معين وتوجه ا
موقف أو ميل راسخ نسبيا سواء أكان رأيا أم اھتماما أم غرض�ا ي�رتبط بتأھ�ب <س�تجابة  -٤

 ١٣مناسبة 
مفھ�وم يعب�ر ع�ن نس�ق أو تنظ�يم لمش�اعر الش�خص ومعارف�ه وس�لوكه أي اس�تعداد للقي�ام  -٥

 .١٤بإعمال معينة وتتمثل في درجات القبول أو الرفض لموضوع معين 
   -: TOEFLامتحان التوفل : نيا ثا
  . اختبار اللغة ا<نكليزية كلغة أجنبية وھو أمريكي الصنع  

  : اتجاه الطلبة نحو امتحان التوفل : ثالثا 
وزارة  ال��ذي أقرت��ه  TOEFLويقص��د ب��ه مواق��ف الطلب��ة م��ن اZم��ور المتعلق��ة بامتح��ان التوف��ل  

، والي�ة تطبيق�ه، ومحت�واه، حيث فلس�فة ا<متح�ان وذلك من، التعليم العالي والبحث العلمي العراقية
ويطبق على الطلبة في الجامعات العراقية والذي يعد شرطا للقب�ول ف�ي ، والقرارات المترتبة علية

الدراسات العليا وتقاس تلك ا<تجاھات بالعUمة التي يحص�ل عليھ�ا الطال�ب نتيج�ة ا<س�تجابة ع�ن 
  .  TOEFLتوفل فقرات استبانه ا<تجاھات نحو امتحان ال

الدرجDDة التDDي : أمDDا التعريDDف ا�جرائDDي �تجDDاه طلبDDة الدراسDDات العليDDا نحDDو امتحDDان التوفDDل فھDDو 
   المعد من قبل الباحث يحصل عليھا الطالب على المقياس

  منھجية البحث
  . استخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي لمUئمته لطبيعة المشكلة ومتغيراتھا   
  وعينتھا  حثمجتمع الب 
بمختل��ف الكلي��ات  ا ف��ي الجامع��ات العراقي��ةيتك��ون مجتم��ع الدراس��ة م��ن طلب��ة الدراس��ات العلي��  

  .  ٢٠١١- ٢٠١٠صاصات لسنة وا<خت
 •طالبا وطالبه من الدراسات العليا) ١٠٦( وبلغت عينة الدراسة من اجل التحليل ا0حصائي من   

التربية للعل�وم ا0نس�انية ، العلوم ، لتربية الرياضية ا، الحاسبات ( في جامعة ا<نبار ومن الكليات 
بينم�ا بلغ�ت عين�ة الدراس�ة . وم�ن ا<ختصاص�ات المختلف�ة)  والزراعة ، التربية للعلوم الصرفة ، 

( من اجل التطبيق النھائي والتي اختيرت بطريقة عش�وائية م�ن طلب�ة جامع�ة بغ�داد وم�ن الكلي�ات 
ومن ا<ختصاصات ) التربية ابن رشد ، اkداب ، القانون ، قتصاد ا0دارة وا<، التربية ابن الھيثم 

  .  طالب وطالبة )  ٢٠٩(وطلبة جامعة ا<نبار والتي بلغت  ، المختلفة
  أداة البحث 
وبحسب علم الباح�ث < ،تطلب البحث أداة لقياس اتجاه طلبة الدراسات العليا نحو امتحان التوفل   

ل�ذا ق�ام الباح�ث  ببن�اء مقي�اس الدراس�ة الحالي�ة بع�د ا<ط�Uع ، رضتوجد أداة جاھزة تفي بھ�ذا الغ�
وزارة التعليم الع�الي والبح�ث العلم�ي العراقي�ة  با0ضافة إلى تعليمات، لتوفلعلى أدبيات امتحان ا

المتعلقة با<متحان وعلى ھذا اZساس تم تحديد أھم اZمور المتعلقة بامتحان التوفل وحص�رھا ف�ي 
) . والق��رارات المترتب�ة علي��ة ، والي�ة تنفي�ذه، ومحت��واه، فلس�فة ا<متح�ان: (  أربع�ة مج�ا<ت وھ��ي

  .فقرة ) ٢٨( حيث تكونت الصورة اZولية لiداة من 
  : التحليل ا�حصائي لفقرات المقياس  
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تعد عملية تحليل الفقرات إحصائيا بھدف الكشف عن قدراتھا التمييزية وصدقھا أو تجانسھا من    
ء المقاييس النفسية <ن ھذا التحليل ا0حصائي يوضح مدى دقة الفق�رات ف�ي قياس�ھا مستلزمات بنا

عل�ى )   ١( وZجل ذلك ت�م تطبي�ق المقي�اس بص�ورته اZولي�ة الملح�ق. ما وضعت من اجل قياسه 
  : العينة واستخراج النتائج اkتية 

  :القوة التمييزية للفقرات :أو� 
ليل ا0حصائي وحساب الدرج�ة الكلي�ة لك�ل طال�ب وطالب�ة ت�م بعد تطبيق المقياس على عينة التح  

( ترتيب الدرجة الكلي�ة Zف�راد عين�ة البح�ث ترتيب�ا تص�اعديا ث�م اختي�ار المجم�وعتين المتط�رفتين 
من مجموعة أف�راد العين�ة لك�ل مجموع�ة وب�ذلك بل�غ ع�دد أف�راد % )  ٢٧( وبنسبة ) العليا والدنيا 
دام ا<ختبار التائي لعينتين مستقلتين <ختبار د<ل�ة الف�رق ب�ين وباستخ. فردا )  ٥٣( كل مجموعة 

،  ١٢(المجموعتين المتطرفتين تم التوصل إلى أن جميع الفق�رات دال�ة إحص�ائيا م�ا ع�دا الفق�رات 
  . •يوضح ذلك )  ١( والجدول )  ٢٣،  ١٧،  ١٦

  
  ين معامSت تمييز فقرات المقياس بأسلوب المجموعتين المتطرفت) ١( الجدول 

القيمة التائية   ا<نحراف المعياري   الوسط الحسابي   رقم الفقرة 
  المحسوبة  

  النتيجة 

  الدنيا  العليا  الدنيا  العليا 
  دالة  ٩.٩٠٥  ٠.٩٠٠  ٠.٩٠٣  ١.٦٤٢  ٣.٣٧٧  ١
  دالة  ٩.٨٦٣  ٠.٧٦٨  ٠.٨٨٢  ١.٧٩٢  ٣.٣٧٧  ٢
  دالة  ٧.٢٧٤  ٠.٧٩٦  ١.٠٥٥  ٢.٠١٨  ٣.٣٣٩  ٣
  دالة  ٤.٦٠٣  ١.٠٢٨  ٠.٩٩٧  ٢.٠١٨  ٢.٩٢٤  ٤
  دالة  ٦.٠٤٩  ١.١٥٤  ٠.٨٤٥  ٢.٥٠٩  ٣.٦٩٨  ٥
  دالة  ٦.٠٥١  ١.٠٦٨  ١.٠١٨  ٢.١١٣  ٣.٣٣٩  ٦
  دالة  ٥.٨٩٨  ٠.٩٨٥  ٠.٦٦٢  ٢.٠٩٤  ٣.٠٥٦  ٧
  دالة  ٣.٩٠٧  ٠.٨٤٩  ٠.٩٨٥  ١.٦٧٩  ٢.٣٧٧  ٨
  دالة  ٥.٠٧٤  ٠.٧٩٤  ٠.٨٨٧  ٢.١٥٠  ٢.٩٨١  ٩

  دالة  ٤.٧٥٩  ٠.٩٧٣  ٠.٧٢٢  ٢.٥٠٩  ٣.٣٠١  ١٠
  دالة  ٤.٥٧٢  ٠.٨٩٩  ٠.٨٨٤  ٢.٨١١  ٣.٦٠٣  ١١
  غير دالة  ١.٩٤٦  ٠.٩٤٨  ٠.٩٤٧  ٢.٨٤٩  ٣.٢٠٧  ١٢
  دالة   ٢.٤٤١  ١.٤٧٢  ١.١٣١  ٢.٢٨٣  ٢.٩٠٥  ١٣
  دالة  ٧.٠٢٦  ٠.٧٤٧  ١.٠٥٢  ١.٤٣٤  ٢.٦٧٩  ١٤
  دالة  ٦.٨٤٥  ٠.٩٥٥  ٠.٩٤٥  ١.٨٣٠  ٣.٠٩٤  ١٥
  غير دالة  -.١٦٨  ١.٢٤٥  ١.٠٥٤٤  ٢.٧٩٢  ٢.٧٥٤  ١٦
  غير دالة  ٠.٨٥٦  ٠.٩٤٥  ٠.٨٦٤  ٣.٣٧٧  ٣.٥٢٨  ١٧
  دالة  ٢.٤٧٣  ١.٢٢٥  ١.٠٤٥  ٢.٨٦٧  ٣.٤١٥  ١٨
  دالة  ٦.١٨٩  ١.٠٢٥  ١.١٣٧  ٢.٢٠٧  ٣.٥٠٩  ١٩
  دالة  ٤.١٩٥  ١.٠٥٥  ٠.٩٣٢  ٢.٦٦٠  ٣.٤٧١  ٢٠
  دالة  ٤.٤٦٣  ١.٠١١  ٠.٨٥٣  ٢.٥٢٨  ٣.٣٣٩  ٢١
  دالة  ٤.٦٨٩  ١.٣٦٤  ١.٠١١  ٢.٤١٥  ٣.٥٠٩  ٢٢
  غير دالة  ١.٨٥٩  ١.٠٤٤  ٠.٩٣٧  ٢.٧١٧  ٣.٠٧٥  ٢٣
  دالة   ٣.٧٠٥  ١.١٢٨  ٠.٩٠٤  ٢.٣٥٨  ٣.٠٩٤  ٢٤
  دالة  ٦.٥١٠  ٠.٩٧٢  ١.١٦٧  ١.٦٩٨  ٣.٠٥٦  ٢٥
  دالة  ٥.١٦٥  ١.٣٠٢  ١.٠١١  ٢.٣٥٨  ٣.٥٢٨  ٢٦
  دالة  ٤.٥٢٦  ١.١٧٧  ١.١٨٣  ١.٨١١  ٢.٨٤٩  ٢٧

  دالة  ٤.٨٥٣  ١.٢٧٩  ١.١١٦  ٢.٤٥٢  ٣.٥٨٤  ٢٨
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   -:الصدق : ثانيا 

لمقاييس وا<ختبارات النفسية Zن�ه يتعل�ق بم�ا يق�يس يعد الصدق من الخصائص المھمة في بناء ا  
والى أي حد ي�نجح ف�ي قياس�ه وھ�و موض�وع < يقتص�ر عل�ى عملي�ة القي�اس ، ا<ختبار أو المقياس

فالصدق ھ�و أن يك�ون المقي�اس ذا ص�لة وثيق�ة . ١٥وإنما قد يمتد إلى المنھج التجريبي بصفه عامة 
إلى أن الصدق ھو تجمع )  Anastasi( نستانزي وكما أشارت ا. ١٦على قياس المتغير المدروس 

إذن المقياس الصادق يعن�ي . ١٧اZدلة التي نستدل بھا على قدرة المقياس على قياس ما اعد لقياسه 
وقد اجري للمقياس الح�الي الص�دق الظ�اھري وھ�و اح�د . ١٨مدى قياس ا<ختبار لما وضع لقياسه 

  . أنواع الصدق 
وع من الصدق على فك�رة م�دى مناس�بة المقي�اس لم�ا يقيس�ه ولم�ن يقوم ھذا الن: الصدق الظاھري 

، طبق عليھم ذلك من خUل وضوح التعليمات ومدى عUقتھا بالبعد أو السمة التي يقيسھا المقي�اس
ال�ى ان أفض�ل )  Ebel( ويش�ير ابي�ل .١٩وغالبا ما يقرر ذلك مجموعة من المختصين في المج�ال 

المقي�اس ھ�و ع�رض فقرات�ه عل�ى مجموع�ة م�ن المختص�ين طريقة للتأك�د م�ن ص�دق ا<ختب�ار أو 
ومن اجل تحقيق ذلك ق�ام الباح�ث . ٢٠للحكم على صUحيتھا في قياس الخاصية التي وضع Zجلھا 

ف��ي مج��ال عل��م ال��نفس )  ٢(  بع��رض المقي��اس عل��ى ع��دد م��ن المحكم��ين و المختص��ين الملح��ق 
ف�أكثر %  ٨٠واعتمد الباح�ث نس�بة )  ٣( والقياس النفسي في استبانه أعدت لھذا الغرض الملحق 

وبعد ان حللت أراء الس�ادة المحكم�ين بش�ان ص�Uحية فق�رات المقي�اس ت�م ، لتحديد صUحية الفقرة
  . يوضح ذلك )  ٢( الموافقة على جميع الفقرات حسب رأي المحكمين وبنسب متفاوتة والجدول 

  
  امتحان التوفلنسبة الموافقة على مقياس اتجاه الطلبة نحو )  ٢( الجدول 

النسبة المئوية   عدد المحكمين   عدد الفقرات   الفقرات 
  للموافقة 

مدى صUحية 
  الفقرات 

٥،  ٣،  ٢،  ١  ،
١٣،  ١١،  ٨   

  صالحة   %٨٥  ٧  ٧

١٢،  ٧،  ٤  ،
١٧، ١٦،  ١٤  ،
٢١،  ٢٠،  ١٩   

  صالحة   %٩٠  ٧  ٩

١٠،  ٩،  ٦  ،
٢٢،  ١٨،  ١٥ 
 ،٢٤،  ٢٣  ،
٢٧،  ٢٦،  ٢٥ 

 ،٢٨   

  صالحة   % ١٠٠  ٧  ١٢

  
أن ارتباط الفقرة بمحك خارجي او داخلي م�ن مؤش�رات ص�دقھا ) انستازي ( ترى : صدق البناء 

وحينم��ا < تت��وفر مح��ك خ��ارجي ف��ان الدرج��ة الكلي��ة للمقي��اس تع��د محك��ا داخلي��ا لحس��اب ص��دق ، 
لمقي�اس وذل�ك تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرج�ة الكلي�ة ل. ٢١فقراتھا 

<ن م�ن مؤش��رات تجانس��ھا وص��دقھا ف��ي قي��اس م��ا وض�عت م��ن اج��ل قياس��ھا وذل��ك بع��د اس��تعمال 
اذ بلغ�ت )  ١٦( وجد أن جميع الفقرات عدت مميزة ما ع�دا الفق�رة )  spss( البرنامج ا0حصائي 

  . يوضح ذلك )  ٣( والجدول . •عند مقارنتھا بالقيمة الجدولية )  ٠.١٠٩( معمل ارتباطھا 
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  معامSت ارتباط فقرات المقياس بالدرجة الكلية للمقياس )  ٣( الجدول 
  النتيجة   معامل ارتباط  رقم الفقرة

  دالة  ٠.٧٧٤  ١
  دالة  ٠.٧٢٥  ٢
  دالة  ٠.٧٣٣  ٣
  دالة  ٠.٤٧٩  ٤
  دالة  ٠.٥٩١  ٥
  دالة  ٠.٥٩٩  ٦
  دالة  ٠.٥٩٢  ٧
  دالة  ٠.٤٣٣  ٨
  دالة  ٠.٥٤٦  ٩

  دالة  ٠.٥٣٠  ١٠
  الةد  ٠.٥١٧  ١١
  دالة  ٠.٣٣٤  ١٢
  دالة  ٠.٣٢٢  ١٣
  دالة  ٠.٦١٨  ١٤
  دالة  ٠.٦٠٧  ١٥
  غير دالة  ٠.١٠٩  ١٦
  دالة  ٠.٢٨٦  ١٧
  دالة  ٠.٣٩٠  ١٨
  دالة  ٠.٥٣٣  ١٩
  دالة  ٠.٤٨١  ٢٠
  دالة  ٠.٥٠٧  ٢١
  دالة  ٠.٥٤٧  ٢٢
  دالة  ٠.٣٣٦  ٢٣
  دالة  ٠.٤٧٨  ٢٤
  دالة  ٠.٦٥٧  ٢٥
  دالة  ٠.٥٨٤  ٢٦
  دالة  ٠.٤٢٠  ٢٧
  دالة  ٠.٥١٨  ٢٨

والملح�ق ) .  ٢٣، ١٧،  ١٦،  ١٢( ونتيجة لذلك تم ح�ذف الفق�رات غي�ر الممي�زة وھ�ي الفق�رات  
  . فقرة )  ٢٤( وأصبح عدد الفقرات بعد الحذف . يوضح الفقرات المحذوفة)  ٤( رقم 
   -:الثبات : ثالثا 

ع�ين ف�ي ك�ل يقصد بمصطلح الثبات الى مدى تطابق درجات أفراد مجموعة معين�ة عل�ى اختب�ار م
فالثب�ات يش�ير ال�ى ا<س�تقرار ف�ي درج�ات الف�رد الواح�د عل�ى . مرة يعاد اختبارھم بنفس المقي�اس 

وھذا يعني ال�ى أي م�دى يعط�ي مقي�اس مع�ين نف�س النت�ائج ف�ي إج�راءات متك�ررة ، نفس ا<ختبار
  : ولقد تم إيجاد ثبات المقياس بطريقتين اkتيتين .٢٢لنفس ا0فراد 

يمكن عد ا<تساق الداخلي عل�ى ان�ه م�دى قي�ام الفق�رات ال�واردة ف�ي : معامل ا�تساق الداخلي  -١
وإذا كانت جميع الفقرات تقيس فعU نفس الخاصية فيجب ان يت�رابط ، المقياس بقياس الشيء نفسه

دد ومعدل معامUت ا<رتباط الداخلية بين الفقرات مع عدد الفقرات ھو الذي يح، بعضھا مع بعض
  .   ٢٣معامل آلفا
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وقد استعمل معامل الفاكرنباخ لكونه يزودنا بتقدير جيد للثبات ف�ي اغل�ب المواق�ف وتعتم�د ھ�ذه    
وق�د بل�غ معام�ل الثب�ات للمقي�اس .٢٤الطريقة على مدى ثبات الف�رد عل�ى مواق�ف ا<ختب�ار جميعھ�ا 

  ) .  ٠.٩٠١( باستعمال معادلة الفاكرونباخ 
قس�مت فق�رات المقي�اس إل�ى مجم�وعتين او نص�فين باعتم�اد معام�ل :ة طريقة التجزئة النصفي -٢

ولم�ا )  ٠.٧٨٧( وبعد حساب معامل ارتباط بيرسون بين نص�في المقي�اس تب�ين ان�ه ، تميز الفقرة 
كان معامل الثبات المستخرج ھو لنصف المقياس لذلك تم تعديله باستخدام معادلة سبيرمان ب�رون 

   .  ) ٠.٨٨١( وأصبح بعد التعديل 
  وضوح تعليمات المقياس وفقراته وحساب الوقت 

وك�ذلك الكش�ف ع�ن الفق�رات ع�ن ، بھدف معرفة مدى وضوح تعليمات المقياس وفقراته وبدائل�ه  
فضU عن ، الغامضة وغير الواضحة في حالة تطبيقھا على الطلبة وإجراء التعديل ان تطلب ذلك 

وقد تبين للباحث من خUل إجابات الطلبة عل�ى ، حساب الوقت المستغرق في ا0جابة عن المقياس
أم�ا الوق�ت ، المقياس والمناقشة الشفوية معھم ان فقرات المقياس وتعليماته وبدائله كانت واض�حة 

)  ١٢( دقيق�ة بمتوس�ط مق�داره )  ١٥ – ١٠( المستغرق في ا0جابة على المقياس فقد ت�راوح ب�ين 
  . دقيقة 

  الوسائل ا�حصائية
  ئي لعينتين مستقلتين <ستخراج معامل التميز للفقرات ا<ختبار التا -١
 معامل ألفا كرونباخ <ستخراج الثبات - ٢
 معامل ارتباط بيرسون <ستخراج معامل ا<تساق الداخلي  - ٣
  تحليل التباين الثUثي <ستخراج النتائج - ٤
  " SPSS" استعان البحث بـ البرنامج ا<حصائي  - ٥

  : عرض النتائج ومناقشتھا 
  :بناء مقياس لقياس اتجاه طلبة الدراسات العليا نحو امتحان التوفل  :ل الھدف ا_و

تحق��ق الھ��دف اZول ببن��اء مقي��اس اتج��اه طلب��ة الدراس��ات العلي��ا نح��و امتح��ان التوف��ل م��ن خ��Uل  
ا0جراءات المذكورة في موضوع إجراءات البحث وتوصل الباح�ث ال�ى ص�دق وثب�ات وللفق�رات 

  .يوضح ذلك )  ٥( فقرة والملحق )  ٢٨(  القدرة على التميز وتكونت من
  : معرفة اتجاه طلبة الدراسات العليا نحو امتحان التوفل : الھدف الثاني 

بعد استعمال الوسائل ا0حصائية من اجل تحقيق الھدف أعUه وجد إن القيمة التائية داله إحصائيا  
ولكن < توج�د ل�دى طلب�ة )  ١,٦٩( تساوي )  ٢٠٨( وبدرجة حرية )  ٠,٠٥( عند مستوى د<له 

الجامعة اتجاه نجو امتحان التوفل <ن الوسط الحسابي لھم اصغر من المتوسط الفرضي والجدول 
يوض��ح ذل��ك وھ��ذا ي��دل عل��ى ان طلب��ة الدراس��ات العلي��ا واج��ه ص��عوبات <جتي��از ا<متح��ان )  ٤( 

  :بما ھو وبالتالي كونوا اتجاه سلبي نحو ھذا ا<متحان ويعتقد الباحث سبب ذلك ر
  .انه قانون جديد أدخلته الوزارة بالتالي لم يكن ھناك استعداد لھذا ا<متحان  -١
 .قد يكون بسبب ان كفاءة الطلبة باللغة ا<نكليزية ضعيفة بالتالي اثر على اتجاھھم  -٢
 

  يبين اتجاه الطلبة نحو امتحان التوفل)  ٤( جدول الرقم 
  معياري ا<نحراف ال  الوسط الفرضي   الوسط الحسابي 

١٦,١٦  ٧٢  ٦٧,١٣  
  

  ) : التخصص ، الشھادة ، الجامعة ( التعرف على الفروق حسب المتغيرات :الھدف الثالث 
( وبدرج�ة حري�ة )  ٠,٠٥( تبين إنھا ذات د<له إحصائية عند مستوى د<ل�ة : متغير الجامعة  - أ

لمتوس�طات وبالرجوع الى المتوسطات الحسابية نرى ان مجم�وع ا)  ٣,٨٤( تساوي )  ٢٠٠
) جامع��ة ا<نب��ار ( وبالنس��بة ال��ى )  ٦٩,٦٦( يس��اوي ) جامع��ة بغ��داد ( الحس��ابية بالنس��بة ال��ى 

أي إنھ��ا دال��ة لص��الح جامع��ة بغ��داد وي��رى الباح��ث ان س��بب ذل��ك كث��رة )  ٦٤,٦٧( تس��اوي 
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المعاھد او الدورات التي تعنى بھذا ا<متحان بشكل خ�اص وباللغ�ة ا<نكليزي�ة بش�كل ع�ام ف�ي 
  . بغداد او في مدينة بغداد بشكل عام  جامعة

تبين إنھ�ا دال�ه إحص�ائيا ايض�ا وب�الرجوع ال�ى المتوس�طات الحس�ابية بالنس�بة : متغير الشھادة  - ب
 ٦٣,٥٦( لھذا المتغير نجد ان مجموع المتوسطات الحسابية بالنسبة لطلب�ة ال�دكتوراه يس�اوي 

ويع�زو الباح�ث ذل�ك ، الماجس�تير  أي لصالح طلبة)  ٦٨,٨٤( بينما لطلبة الماجستير كانت ) 
كونه اختصاص في مجال علم النفس يرى ان طلبة الماجستير يرون انه من الضروري يكون 
ھناك معرفة باللغ�ة ا<نكليزي�ة لك�ون ان ھن�اك مرحل�ة أخ�رى ال�دكتوراه ف�ي ا<نتظ�ار ويك�ون 

 . أكثرا خوفا وقلقا من طلبة الدكتوراه 
فروق داله إحصائيا على أساس ھذا المتغير ربما <عتقاد  وجد انه < توجد: متغير التخصص  - ت

 .بأھمية اللغة ا<نكليزية بالنسبة لUختصاصين 
استعمل الباح�ث التحلي�ل التب�اين ث�م بع�دھا بالنس�بة للتف�اعUت ) : الجامعة والشھادة ( متغيري  - ث

)  ٥( Uحظ�ة ج�دول بع�د مالمتع�ددة نج�د و للمقارنات البعديه •الدالة تم متابعتھا باختبار شيفيه
جامع�ة بغ�داد ( و ) جامعة بغداد والدكتوراه مع جامعة بغ�داد والماجس�تير ( نجد انه بالنسبة لـ 

جامع�ة ا<نب�ار والماجس�تير م�ع جامع�ة بغ�داد ( و ) و الدكتوراه مع جامعة ا<نبار والماجستير
م�ع جامع�ة ا<نب�ار  جامع�ة بغ�داد وال�دكتوراه( بينم�ا نج�د ،  إحص�ائياغي�ر دال�ه ) والماجستير 
بس��بب ان ) جامع��ة بغ��داد وطلب��ة ال��دكتوراه ( ولص��الح  إحص��ائيادال��ه  إنھ��اوج��د ) وال��دكتوراه 

) جامع�ة ا<نب�ار وطلب�ة ال�دكتوراه ( م�ن المتوس�ط الحس�ابي بالنس�بة  أعل�ىالمتوسط الحس�ابي 
( ة المحافظ� س�كنتربما بسبب وحس�ب اعتق�اد الباح�ث ان غالبي�ة طلب�ة جامع�ة بغ�داد ھ�م م�ن 

، م�ن محافظ�ة ا<نب�ار  أكث�رويرى ان اھتمام ھذه المحافظة وحسب خب�رة الباح�ث ) العاصمة 
 إنھاوجد ) جامعة ا<نبار لطلبة الدكتوراه مع جامعة ا<نبار لطلبة الماجستير ( وبالمقارنة بين 

ث في وھذا يؤكد ما توصل اليه البح) جامعة ا<نبار لطلبة الماجستير ( ولصالح  إحصائياداله 
جامع��ة ا<نب��ار وطلب��ة ال��دكتوراه م��ع جامع��ة بغ��داد وطلب��ة ( وبالنس��بة ال��ى ، الھ��دف الثال��ث 

وذل�ك ) طلبة جامعة بغ�داد لدراس�ة الماجس�تير ( ولصالح  إحصائياداله  إنھاوجد ) الماجستير 
 اما اھتم اZكثرجامعة بغداد  أبناءاھتمام باللغة ا<نكليزية وھم  أكثربسبب ان طلبة الماجستير 

  
( متغيري  أساسعلى  الحسابية للمقارنات البعدية المتعددة ا_وساطيبين )  ٥( جدول الرقم 

  وقيمة شيفيه المحسوبة ) الجامعة و الشھادة 
  الد<لة   قيمة شيفيه المحسوبة   الوسط الحسابي   عدد ا<فراد   المجموعاتت   

  غير داله  ٠,٠٥٨  ٦٩,١  ٣٠  بغداد دكتوراه  ١
  ٦٩,٨٩٠  ٧٣  ستير بغداد ماج

  غير داله   ٠,٣٩٨  ٦٩,١  ٣٠  بغداد دكتوراه  ٢
  ٦٧,٠٨٣  ٨٣  ا<نبار ماجستير 

  داله  ١٠,٢٩٤  ٦٩,١  ٣٠  بغداد دكتوراه   ٣
  ٥٥,٥  ٢٢  ا<نبار دكتوراه 

  داله  ١٠,٢٥٦  ٥٥,٥  ٢٢  ا<نبار دكتوراه   ٤
  ٧٦,٠٨٣  ٨٤  ا<نبار ماجستير 

  داله  ١٥,٣٥٠  ٥٥,٥  ٢٢  ا<نبار دكتوراه   ٥
  ٦٩,٨٩٠  ٧٣  بغداد ماجستير 

  غير داله  ١,٣٤٩  ٦٧,٠٨٣  ٨٤  ا<نبار ماجستير   ٦
  ٦٩,٨٩٠  ٧٣  بغداد ماجستير 

عن��د  إحص��ائيانج��د انھ��ا غي��ر دال��ه )  ٦( حظ��ة الج��دول م��ن مU) : الجامع��ة والتخص��ص (  - ج
و )  ا0نس�انيصص جامعة بغداد للتخصص العلمي مع جامعة بغداد والتخ(  اkتيةالمتغيرات 
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جامع��ة ( و )  ا0نس��انيجامع��ة بغ��داد والتخص��ص العلم��ي م��ع جامع��ة ا<نب��ار والتخص��ص ( 
جامع��ة بغ��داد ( و )  ا0نس��انيا<نب��ار والتخص��ص العلم��ي م��ع جامع��ة ا<نب��ار والتخص��ص 

( عند  إحصائيابينما نجدھا داله ، ) والتخصص العلمي مع جامعة ا<نبار والتخصص العلمي 
جامع�ة ( ولص�الح ) داد والتخصص العلمي م�ع جامع�ة ا<نب�ار والتخص�ص العلم�ي جامعة بغ

قارن��ا المتوس��طات الحس��ابية وربم��ا لك��ون وحس��ب اعتق��اد  م��ا اذ) بغ��داد للتخص��ص العلم��ي 
علمي�ة باللغ�ة ا<نكليزي�ة وھ�ذا  أكث�رالباحث ان طلبة التخص�ص العلم�ي ف�ي جامع�ة بغ�داد ھ�م 

جامع�ة ( عن�د  إحص�ائيادال�ه  وأيض�ا، بالنس�بة ال�ى الطال�ب  ربما يعتمد على الدراسات السابقة
جامع��ة بغ��داد ( ولص��الح )  ا0نس��انيا<نب��ار للتخص��ص العلم��ي وجامع��ة بغ��داد للتخص��ص 

بالنسبة للجامعات ويرى الباحث وحسب  اZولوھذا يؤكد نتيجة الھدف )  ا0نسانيللتخصص 
من جامع�ة ا<نب�ار  أكثرباللغة ا<نكليزية  كونه طالبا سابقا في جامعة بغداد ان اھتمام الجامعة

 . 
(  متغيري أساسالمتعدد على الحسابية للمقارنات البعدية  ا_وساطيبين )  ٦( جدول الرقم 

  وقيمة شيفيه المحسوبة ) و التخصص  الجامعة
  الد<لة   قيمة شيفيه المحسوبة   الوسط الحسابي   عدد ا<فراد   المجموعاتت   

  غير داله  ٠,٠٦٥  ٧٠,٠٣٨  ٥٢  بغداد علمي   ١
  ٦٩,٢٧٤  ٥١  بغداد انساني 

  غير داله   ١,٣٠٢  ٧٠,٠٣٨  ٥٢  بغداد علمي  ٢
  ٦٦,٤٣٩  ٤١  ا<نبار انساني 

  داله  ٥,٣٠١  ٧٠,٠٣٨  ٥٢  بغداد علمي   ٣
  ٦٣,٥٦٩  ٦٥  ا<نبار علمي 

  غير داله  ٠,٩٠٨  ٦٣,٥٦٩  ٦٥  ا<نبار علمي    ٤
  ٦٦,٤٣٦  ٤١  ا<نبار انساني 

  داله  ٤,٤٥٤  ٦٣,٥٦٩  ٦٥  ا<نبار علمي  ٥
  ٦٩,٢٧٤  ٥١  بغداد انساني 

  غير داله  ٠,٨٠١  ٦٦,٤٣٩  ٤١  ا<نبار انساني   ٦
  ٦٩,٢٧٤  ٥١  بغداد انساني

وبعد المقارنة بقيمة شيفيه ن�ج انھ�ا دال�ه )  ٧( من مUحظة الجدول : الشھادة والتخصص  - ح
) ص العلم��ي م��ع طلب��ة ال��دكتوراه والتخص��ص ا<نس��اني طلب��ة ال��دكتوراه والتخص��( عن��د  إحص��ائيا
وھ�ذا بس�بب )  وا0نسانيالدكتوراه ( <ن المتوسط الحسابي اكبر من ) الدكتوراه والعلمي ( وصالح 

باللغ�ة  أكث�ران ا<ختصاصات العلمية دائما وحتى عند دخول الكليات وطبيعة المن�اھج ھن�اك اھتم�ام 
طلبة الماجستير للتخصص العلمي مع ( بين  إحصائياوداله ،  نيةا0نساا<نكليزية من ا<ختصاصات 

وكذلك داله ) طلبة الماجستير للتخصص ا<نساني ( ولصالح ) طلبة الماجستير للتخصص ا<نساني 
) طلبة الماجستير لUختصاص العلمي مع طلبة ال�دكتوراه لUختص�اص ا<نس�اني ( بالنسبة  إحصائيا

الباح��ث س��ابقا ك��ون  ألي��هوھ��ذا يؤك��د م��ا ت��وص ) Uختص��اص العلم��ي طلب��ة الماجس��تير ل( ولص��الح 
اللغة ا<نكليزي�ة  Zھميةا<ختصاصات العلمية وبالنسبة لطلبة الماجستير اھتماما اكبر بھذا ا<متحان 

الماجس��تير ( عن��د المقارن��ة ب��ين  إحص��ائيادال��ه  أنھ��اوك��ذلك وج��د ،حس��ب اعتق��اد الباح��ث  رأيھ��مف��ي 
اص ص��الماجس��تير لUخت( ولص��الح ) ال��دكتوراه لUختص��اص ا<نس��اني  لUختص��اص ا<نس��اني م��ع

وھذا يؤكد على ان طلبة الماجستير اكثر اتجاھا نحو امتح�ان التوف�ل لكون�ه وحس�ب راي ) ا<نساني 
بالغ�ة وخاص�ة عن�دما يص�لون ال�ى مرحل�ة كتاب�ة البح�ث  أھمي�ةان تعلم اللغة ا<نكليزية ذات الباحث 

ووجد انھ�ا غي�ر . ابة البحث وھذا ا<متحان يساعد على زيادة المعرفة باللغة بالنسبة للمصادر في كت
 ) .دكتوراه علمي مع ماجستير انساني ( و ) دكتوراه علمي مع ماجستير علمي ( عند  إحصائياداله 
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( الحسابية للمقارنات البعدية المتعدد على اساس متغري  ا_وساطيبين )  ٧( جدول الرقم 
  وقيمة شيفيه المحسوبة ) صص الشھادة و التخ

  الد<لة   قيمة شيفيه المحسوبة   الوسط الحسابي   عدد ا<فراد   المجموعات  ت   
  داله  ٦,٣٧٢  ٦٨,٨٤  ٢٥  علمي دكتوراه   ١

  ٥٨,٢٥٩  ٢٧  انساني  دكتوراه
  غير داله   ٠,٨٠٠  ٦٨,٨٤  ٢٥  علمي دكتوراه  ٢

  ٦٥,٧٩٣  ٩٢  انساني  ماجستير
  دالهغير   ٠,٨٢١  ٦٨,٨٤  ٢٥  علمي  دكتوراه  ٣

  ٧٢,٠٦١  ٦٥   انساني ماجستير
  داله   ٦,٥٦٢  ٦٥,٧٩٣  ٩٢  علمي   ماجستير  ٤

  ٧٢,٠٦١  ٦٥  انساني  ماجستير
  داله  ٥,١٩٥  ٦٥,٧٩٣  ٩٢  علمي ماجستير  ٥

  ٥٨,٢٥٩  ٢٧  انساني  دكتوراه
  داله   ١٥,٩٣٥  ٧٢,٠٦١  ٦٥  انساني  ماجستير  ٦

  ٥٨,٢٥٩  ٢٧  انساني دكتوراه

 ) : الشھادة والتخصص ، الجامعة ( بالنسبة لتفاعل المتغيرات الثUث وھي  - خ
 يوضح ذلك )  ٨( والجدول  إحصائياغير داله  وأخرى إحصائياان ھنالك مجموعات داله  

  
الشھادة و ( الحسابية للمقارنات البعدية المتعدد على اساس متغري  ا_وساط)  ٦( جدول 

  المحسوبة وقيمة شيفيه ) التخصص 
عدد   المجموعات  ت   

  ا<فراد 
  الد<لة   قيمة شيفيه المحسوبة   الوسط الحسابي 

  داله  ١٤,٥٠٣  ٧٩,٦  ١٥  بغداد دكتوراه علمي  -١
  ٥٨,٦  ١٥  بغداد دكتوراه انساني

  داله  ٨,٤٥١  ٧٩,٦  ١٥  بغداد دكتوراه علمي  -٢
  ٦٦,١٦٢  ٣٧  بغداد ماجستير علمي

  غير داله  ١,٦٠٤  ٧٩,٦  ١٥  بغداد دكتوراه علمي  -٣
  ٧٣,٧٢٢  ٣٦  بغداد ماجستير انساني

  داله  ١٩,٠٧٣  ٧٩,٦  ١٥  بغداد دكتوراه علمي  -٤
  ٥٢,٧  ١٠  انبار دكتوراه علمي

  داله  ١٣,٨٥٠  ٧٩,٦  ١٥  بغداد دكتوراه علمي  -٥
  ٥٧,٨٣٣  ١٢  انبار دكتوراه انساني 

  داله  ١٠,١٢٥  ٧٩,٦  ١٥  بغداد دكتوراه علمي  -٦
  ٦٥,٥٤٥  ٥٥  انبار ماجستير علمي

  داله  ٣,٩٩٥  ٧٩,٦  ١٥  بغداد دكتوراه علمي  -٧
  ٧٠  ٢٩  انبار ماجستير انساني

  غير داله  ٢,٦٧٦  ٥٨,٦  ١٥  بغداد دكتوراه انساني  -٨
  ٦٦,١٦٢  ٣٧  بغداد ماجستير علمي

  داله  ١٠,٦١٤  ٥٨,٦  ١٥  بغداد دكتوراه انساني  -٩
  ٧٣,٧٢٢  ٣٦  بغداد ماجستير انساني 

  غير داله  ٠,٩١٥  ٥٨,٦  ١٥  بغداد دكتوراه انساني  -١٠
  ٥٢,٧  ١٠  انبار دكتوراه علمي 

  غير داله  ٠,٠١٧  ٥٨,٦  ١٥  بغداد دكتوراه انساني  -١١
  ٥٧,٨٣٣  ١٢  انبار دكتوراه انساني

  غير داله   ٢,٤٨٩  ٥٨,٦  ١٥  بغداد دكتوراه انساني  ١٢
  ٦٥,٥٤٥  ٥٥  انساني ماجستير علمي

  داله  ٥,٦٣٤  ٥٨,٦  ١٥  بغداد دكتوراه انساني  -١٣



  ٣٧١  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

                                                                                                              TOEFLالتوفل  اتجاه طلبة الدراسات العليا نحو امتحان
   م ذر منير مسيھر العاني. م  

  ٧٠  ٢٩  انبار ماجستير انساني 
  داله  ٤,٥٧٢  ٦٦,١٦٢  ٣٧  بغداد ماجستير علمي   -١٤

  ٧٣,٧٢٢  ٣٦  بغداد ماجستير انساني 
  داله  ٦,٢٥٥  ٦٦,١٦٢  ٣٧  بغداد ماجستير علمي   -١٥

  ٥٢,٧  ١٠  انبار دكتوراه علمي
  غير داله   ٢,٧٥٦  ٦٦,١٦٢  ٣٧  ر علمي بغداد ماجستي  -١٦

  ٥٧,٨٣٣  ١٢  انبار دكتوراه انساني 
  غير داله   ٠,٠٣٦  ٦٦,١٦٢  ٣٧  بغداد ماجستير علمي   -١٧

  ٦٥,٥٤٥  ٥٥  انبار ماجستير علمي
  غير داله  ١,٠٥٠  ٦٦,١٦٢  ٣٧  بغداد ماجستير علمي   -١٨

  ٧٠  ٢٩  انبار ماجستير انساني 
  داله  ١٥,١٦٥  ٧٣,٧٢٢  ٣٦  نساني بغداد ماجستير ا  -١٩

  ٥٢,٧  ١٠  انبار دكتوراه علمي 
  داله  ٩,٩٦٣  ٧٣,٧٢٢  ٣٦  بغداد ماجستير انساني   ٢٠

  ٥٧,٨٣٣  ١٢  انبار دكتوراه انساني 
  داله   ٦,٣٧٩  ٧٣,٧٢٢  ٣٦  بغداد ماجستير انساني   -٢١

  ٦٥,٥٤٥  ٥٥  انبار ماجستير علمي
  غير داله  ٠,٩٧٥  ٧٣,٧٢٢  ٣٦  بغداد ماجستير انساني    -٢٢

  ٧٠  ٢٩  انبار ماجستير انساني 
  غير داله  ٠,٦٣٠  ٥٢,٧  ١٠  انبار دكتوراه علمي  -٢٣

  ٥٧,٨٣٣  ١٢  انبار دكتوراه انساني
  داله  ٦,١٢١  ٥٢,٧  ١٠  انبار دكتوراه علمي  -٢٤

  ٦٥,٥٤٥  ٥٥  انبار ماجستير علمي
  داله  ٩,٧٥٨  ٥٢,٧  ١٠  انبار دكتوراه علمي  -٢٥

  ٧٠  ٢٩  انبار ماجستير انساني
  غير داله  ٢,٥٦٩  ٥٧,٨٣٣  ١٢  انبار دكتوراه انساني   -٢٦

  ٦٥,٥٤٥  ٥٥  انبار ماجستير علمي
  داله  ٥,٥٠٩  ٥٧,٨٣٣  ١٢  انبار دكتوراه انساني   -٢٧

  ٧٠  ٢٩  انبار ماجستير انساني
  غير داله   ١,٦٥٢  ٦٥,٥٤٥  ٥٥  انبار ماجستير علمي   -٢٨

  ٧٠  ٢٩  جستير انساني انبار ما
  

  :التوصيات 
م�ن قب�ل وزارة التعل�يم الع�الي والبح�ث العلم�ي ھذه الدراسة يوصي البحثاZخذ بنظر ا<عتبار  -١

لكونھا حسب علم الباحث مشكلة قد واجھة المتق�دمين للدراس�ات العلي�ا كون�ه إج�راء جدي�د بالنس�بة 
  . للطلبة 

ان ) على اساس نتيج�ة البح�ث ( لي والبحث العلمي يتعين على المعنيين في وزارة التعليم العا -٢
 . بشأن ھذا ا<متحان  عملوا على توفير وتھيئة ما يحتاج الطالبي

يتعين على المعنيين في وزارة التربية التركيز على مادة اللغة ا<نكليزية ليكون ھناك استعداد  -٣
 . لھذا ا<متحان 

 في كل ما م�ن ش�أنه تس�ھيل التع�اطي م�ع ةكليات ولUختصاصات كافتكثيف الجھود بالنسبة لل -٤
 . للغة ا<نكليزية ا

عي���د النظ���ر بإع���داد حس���ب نتيج���ة البح���ث م���ن الض���روري بالنس���بة ال���ى جامع���ة ا<نب���ار ان ت -٥
  .ھذا ا<متحان  وإجراءات

  : المقترحات     
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نح��و ال��راغبين بالتق��ديم للدراس��ات العلي��ا ) البك��الوريوس ( ج��راء دراس��ة تتعل��ق باتج��اه الطلب��ة  -١
  .امتحان التوفل ب

  ان التوفل على وفق متغيرات أخرى دراسة العUقة بين اتجاه الطلبة نحو امتح -٢

  الهوامش 

                                                 
، بناء مقياس اتجاھات نحو الكيمياء لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر ، تغريد عبد الرحمن ، حجازي  -  ١

 . ٧٣ص ،  ٢٠٠٨،  ١العدد ،  ٩المجلد ، جامعة البحرين  –كلية التربية ، مجلة العلوم التربوية والنفسية 
  .  ١٠٢-١٠١ص ،  ٢٠٠٧، القاھرة ، مؤسسة طيبة ، علم النفس ا<جتماعي ، احمد علي ، حبيب  - ٢
( تجاھات نحو مھنة التدريس وم الذات وا<ھالصحة النفسية وعUقتھا بمف، عائشة علي عبد الرحيم ، علي  - ٣

رسالة ماجستير ، جامعة ام درمان ا0سUمية ، ) دراسة ميدانية على معلمي المرحلة الثانوية بو<ية النيل اZبيض 
 .  ٥٣ص ،  ٢٠٠٦، غير منشورة 

 ،  ١١٣ص ،  ١٩٩٣،  ٣ط، دار الشروق ، ترجمة سلوى المU ، علم النفس ا<جتماعي ، وليم ، <مبرت  - ٤
 –كلية التربية ، مجلة العلوم التربوية والنفسية  ، اتجاھات طلبة الجامعات اZردنية،وآخرون ، حيدر ، ظاظا -  ٥

  .  ٦٤ص ،  ٢٠٠٨،  ٣العدد ،  ٩المجلد ، جامعة البحرين
 –ة كلية التربي، مجلة العلوم التربوية والنفسية ، اتجاھات طلبة جامعة ا0سراء نحو التقويم، مرعي ، المصري  - ٦

  .  ٨٢ص ،  ٢٠٠٧،  ١العدد ،  ٨المجلد ، جامعة البحرين 
مجلة العلوم التربوية ، اتجاھات طلبة جامعة السلطان قابوس نحو علم النفس ، وآخرون ، علي مھدي ، كاظم  - ٧

  .   ١٦ص ،  ٢٠٠٤، ١العدد ،  ٥المجلد ، جامعة البحرين  –كلية التربية ، والنفسية 
، حمد ، اتجاھات طلبة جامعة البلقاء نحو ممارسة اZنشطة الرياضية ، مجلة علوم إنسانية الذيابات ، ناجح م - ٨

 .  ٢ص ،  ٢٠١٠،  ٤٦العدد ، اZردن 
  .  ١٢٢-١٢١ص ،١٩٩١،  ١ط، اZردن ، دار الكندي ، علم النفس العام ، وآخرون ، وھيب ، الكبيسي  - ٩

  . ١٢١ص ،  ١٩٩١، المصدر نفسه ، وآخرون ،وھيب ، الكبيسي  - ١٠
،  ٢٠٠٦، القاھرة ، دار الفكر العربي ، علم النفس ا<جتماعي رؤية معاصرة ، فؤاد البھي وآخرون ، السيد  - ١١

  .  ٢٥١ص 
12  - Allport G , A Handbook of social psychology , New york ; Harper and Row , 1935 
, pp 810 – 811 .  

 ١٩٨٤، الھيئة العامة لشئون المطابع اZميرية ،  ١ج، النفس والتربية معجم علم ، فؤاد وآخرون ، أبو حطب  ١٣-
 .  ١٧ص ، 
مجلة ، ا<تجاھات الوالدية وأثرھا على التفوق الدراسي والتأخر الدراسي ، خلف هللا احمد محمد ، عربي  - ١٤

  .  ٦ص ، ٢٠١٠، ٤٤العدد ، علوم إنسانية 
بسبب أنھم اخضعوا <متحان التوفل ولديھم ) تير والدكتوراه ماجس( اختار الباحث طلبة الدراسات العليا  •

  .معلومات حول ذلك 
 ) ١.٩٨٢( تساوي )  ١٠٤( وبدرجة حرية )  ٠,٠٥( عند مستوى د<لة  ةالقيمة التائية الجد ولي •

  .  ٩٥ص ،  ١٩٨٧،  ٣ط، القاھرة ، مكتبة ا<نجلو المصرية ، التقويم والقياس ، فؤاد وآخرون ، أبو حطب  ١٥-
    ٢٢٤ص ،  ١٩٧٤، بيروت ، دار النھضة ،القياس والتجريب في علم النفس ، عبد الرحمن محمد، عيسوي  - ١٦

17  - Anastasi ,A, Psychology testing , New York Mc Millan publishing company , 1976 
, p. 134 .  

  .  ٥٢ص ،  ١٩٨٩،  ٣ط، دار الشرق ، حمن ترجمة سعد عبد الر،ا<ختبارات والمقاييس  ، ليونا أ ، تايلر  - ١٨
  .   ٢٢٦ص ،  ١٩٧٤، المصدر نفسه ،  عيسوي ، عبد الرحمن محمد  -  ١٩

20  - Ebel , R , Essential of Educational measurement , 1972 , p. 555 .  
21Anastasia .er .1976 . 

  ) . ٠,١٩٦(تساوي )  ١٠٤( حرية وبدرجة )  ٠.٠٥( قيمة معامل ا<رتباط الجدولية عند مستوى د<لة  •
ص ،١٩٩٦،  ١ط، بيروت ، دار الفكر العربي ، ا<ختبارات النفسية تقنياتھا وإجراءاتھا ، فيصل ، عباس  - ٢٢

٢٤.  
  .  ١٧٠ص ،  ١٩٩٨، القاھرة ، دار الفكر العربي ، النظرية والتطبيق ، القياس النفسي ، سعد ، عبد الرحمن  -  ٢٣
ترجمة عبد هللا زيد الكيUني و عبد ، القياس والتقويم في علم النفس والتربية ، وھيجن ، روبرت ، ثورندايك   - ٢٤

  .  ٧٩ص ،  ١٩٨٩، عمان ، مركز الكاتب اZردني ، الرحمن عدس 
   ٣,٨٤= قيمة شيفيه الحرجة  •


