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ملخص البحث :
یتمثــل هــدف البحــث فــي التعــرف علــى االتجاهــات الســائدة لــدى طلبــة المعاهــد الفنیــة نحــو 

التخصص التقني وتبعًا لمتغیري المعهد والجنس . وقد اختار الباحث عینة طبقیـة عشـوائیة وعلـى 

اســـاس التوزیـــع المتناســـب مـــن طلبـــة المرحلـــة الثانیـــة فـــي المعاهـــد الفنیـــة فـــي امانـــة بغـــداد وحســـب 

% ) تقریبـــا ، وبـــذلك بلـــغ عـــدد افـــراد عینـــة ١٠التخصصـــات الموجـــودة فـــي تلـــك المعاهـــد بنســـبة (

اعتمد البحث في قیاس االتجاهات على استبیان أعده الباحث على ) طالبا وطالبة .٥٨٧البحث(

) فقرة وبدرجة مقبولة من الثبات والصدق .٤٤وفق طریقة لیكرت تكون من (

وأظهــرت نتـــائج التحلیـــل اإلحصــائي للبیانـــات أن االتجـــاه نحــو التخصـــص االداري تمتـــاز 

جاهات كال الجنسین في التخصص التكنولـوجي والتخصـص بالسلبیة لكال الجنسین . بینما كان ات

الطبي ایجابیة نحو تخصصهم التقني. واالتجاه نحو تخصص الفنون لدى الذكور تمتاز بالحیادیة 

، فـي حــین یمكـن وصــف اتجاهـات االنــاث بانهـا اتجاهــات ایجابیـة. وقــدم الباحـث جملــة توصــیات 

فــي المـــرحلتین المتوســـطة واالعدادیـــة مـــن اجـــل منهــا التأكیـــد علـــى دور االرشـــاد والتوجیـــه المهنـــي

تحدید طموحات الطلبة ووضع اختیاراتهم في الطریق الصحیح .

Toward Their Technical Specialisation
Dr. Louis Karo Bander

University of Dohuk - College of Basic Education

Abstract:
The aim of this research is to know the sttitudes of technical

institutions students towards their technical specialisation and according
to institution and gender variables . The researcher chose a random class
sample , as the appropriate distribution of second grade students at the
technical institutions in Baghdad and the specialisations available in
thoso institutions with a rate of 10% . Thus the sample members were 587
male and female students .

The research depend on a questionaire prepard by the researcher on
the basis of Lekurt model to measure attitudes , which consisted of 44
items .

). (اتجاه طلبة المعاهد الفنیة نحو تخصصهم التقني) : البحث مستل من رسالة الماجستیر الموسومة (
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Data statistical analysis showed that attitude toward Administrative
specialisation was negative for both genders , where as the attitude of
specialisation in technology and medical specialisation were positive .
Attitude towards arts for males are neutral and positive for females .

The researcher came out with a number of recommendations to
state vocational guidance and councilling in intermediate and secondary
stages to determine students ambitions and to put them on the right path .

مشكلة البحث:
یمكن تحدید مـدى التقـدم او التخلـف فـي بلـد مـا فـي ضـوء متابعـة هـرم العمالـة السـائد مـن 

حیـــث كـــم العـــاملین فـــي كـــل شـــریحة و نـــوع التخصصـــات التـــي لـــدیها و النظـــرة الفاحصـــة لنمـــوذج 

ذج الـدول المتقدمـة توضـح صـورة التخلـف العمالـة السـائد فـي أقطـار العـالم الثالـث و مقارنتهـا بنمـو 

في مجاالت التخصص الكمي و الكیفي، حیث یوضح الشكل "أ" نموذج العمالة السائدة في الدول 

المتقدمــة ( الصــناعیة) بغــض النظــر عــن نــوع النظــام االقتصــادي و االجتمــاعي الســائد فــي تلــك 

لعالم الثالث.البلدان ، بینما یشیر الشكل "ب" الى نموذج العمالة في دول ا

كوادر علیاكوادر علیا

تقنیونتقنیون

مهرة

نصف مهرةمهرة

غیر مهرةنصف مهرة

  (ب)               (أ)           

ن غیــر وان معظــم العمــال مــالمالحــظ فــي الشــكل "ب" ان هــرم العمالــة عــریض القاعــدة و 

، ثـم یتسـع نصف المهرة وقلة هم المهرة ثم یضیق في المنتصف (اختناق) حیـث التقنیـونالمهرة و 

ثـل التقنیـون اكبـر في القمة حیث الكوادر العلیا . في حین نرى عكس ذلك فـي الشـكل "أ" حیـث یم

  . )١٦٠ -١٥٦: ١٩٧٩حجم من الهرم (نوفل ، 
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فـــي النمـــوذج "ب" یهربـــون مـــن منطقـــة وقـــد ترجـــع مجموعـــة االســـباب التـــي تجعـــل االفـــراد

التقنیــون ویؤیــدون التطلــع او الصــعود الــى منطقــة الكــوادر العلیــا الــى النظــرة الســلبیة تجــاه العمــل 

(خصوصا الیدوي).

ختلفــة مســؤوال عــن هــرم العمالــة" یمــون بهــرم التربیــة فیكــون التعلــیم بمراحلــه الم”واذا كــان 

جــه الــى التعلــیم العــام الــذي ال یؤهــل اال الــى اتمــام مرحلــة ، فــاذا كــان التعلــیم یتشــكل هــرم العمالــة 

بینما اذا زاد االهتمـام بـالتعلیم التقنـي وتفـوق علـى ،تالیة(الجامعة) فعلیه تقل فعالیة التعلیم التقني

التعلـــیم العـــام (مـــن الناحیـــة الكمیـــة) فـــالمتوقع انـــذاك ان تفـــتح المنطقـــة الوســـطى مـــن هـــرم العمالـــة 

ن سیاســـة القبـــول فـــي التعلـــیم العـــالي هـــي التـــي تحـــدد شـــكل تـــدفق الطلبـــة فـــي . ذلـــك ال بـــالتقنیین

االختصاصات المختلفة والتي یـنجم عنهـا تـوفیر الكـوادر او حجبـه عـن سـوق العمـل فـاذا زاد عـدد 

، ارتفعت نسبة البطالة بین خریجي هـذه المقبولین في فروع معینة عن حاجات البلد في المستقبل

، واذا قـــل المقبولـــون عـــن الحاجـــة شـــحت الكفـــاءات ر لالمـــوال و الطاقـــات، وفـــي هـــذا هـــد عو الفــر 

-ویكلـف ذلـك مبـالغ طائلـة–الضروریة في البلد ، وهذا یعني اما استیراد المختصـین مـن الخـارج 

لمســـتقبل ضـــرر كبیـــرذلـــك مشـــاریع الخـــدمات وفـــي وامـــا تـــاخیر المشـــاریع الصـــناعیة والزراعیـــة و 

  ). ٥: ص ١٩٧٣االمة(الزوبعي وآخرون ، 

علیــه فــان اســتكمال متطلبـــات هــرم العمالــة یوجــب التوســـع فــي التعلــیم التقنــي ، كمـــا ان و 

 ان المســاعدة تــزداد مــع اســتمرار التقــدم التكنولــوجي . االة الــى المالكــات الفنیــة  الوســطى و الحاجــ

وتقلــل مــن حجــم كفایتــه العقبــات التــي تعتــرض هــذا القطــاع التعلیمــي تحــد مــن بعــض المشــكالت و 

االلتحـاق بهـذه ة بعدم رغبـة الطلبـة فـي الدراسـة و سهامه في عملیة التنمیة ولعل المشكالت المتعلقا

نهـا دراسـة داؤد من الدراسات موقد اشارت الى ذلك العدید ، المعاهد من اكثر المشكالت وضوحا

راسـة االلتحـاق بالدان شعور طلبة المعاهد الفنیة بفشـلهم فـي .) ١٩٨٥) ودراسة العاني (١٩٨٤(

النظــرة االجتماعیــة التــي ال تحتــرم العمــل الیــدوي كمــا ینبغــي یــؤثر فــي قضــیة اإلعــداد الجامعیــة ، و 

، الن ذلــك مــن شــانه ان التقنــي ، ویــنعكس هــذا الشــعور علــى العملیــة التربویــة فــي هــذه المعاهــد

حـد مـن مـا یـؤدي الـى الالنفسـیة مالعوامـل االجتماعیـة و یؤدي الـى انخفـاض نوعیـة الطـالب بتـأثیر 

ــــق و  ) الــــى ان " ١٩٨٥ي(اشــــارت دراســــة بحــــر العلــــوم والهیــــازع، و قــــداالبــــداع لــــدیهمروح الخل

المؤسسات التربویة التـي تقبـل طالبـا ال تتـوفر فـیهم الدافعیـة نحـو الدراسـة التـي یقبلـون علیهـا انمـا 

تخســــر طاقــــات بشــــریة هائلــــة یتحــــول طلبتهــــا الــــى ادوات جامــــدة تــــنعكس علــــى حیــــاتهم الیومیــــة 

  ) .       ٩٥: ص ١٩٨٥(بحر العلوم والهیازعي ، ممارساتهم الفعلیةو 

، واذا كــــان معظمهــــم واذا كانــــت المعاهــــد الفنیــــة تقبــــل طالبــــا بمعــــدالت منخفضــــة عــــادة

یختارونهــا فــي ذیــل قائمــة االختیــارات ، فــان ذلــك یشــیر الــى افتقــار الملتحقــین بتلــك المعاهــد الــى 

.بالتالي نحو التخصصات التقنیةهد و هات االیجابیة نحو هذه المعااالتجا
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نـوع االتجاهـات التـي هو ما ومما تقدم فانه یمكن تحدید مشكلة البحث في السؤال االتي:

، هــل هــي اتجاهــات ایجابیــة نحــو التخصــص تشــیع بــین الطــالب فــي المعاهــد الفنیــة فــي العــراق

  ؟ التقني ام هي اتجاهات سالبة

اھمیة البحث :
ود اتجاهــات ســلبیة ازاء التخصصــات التقنیــة فــي المعاهــد الفنیــة لــیس مــن شــك فــي ان وجــ

) ، ال سـیما ١٩: ص ١٩٨٥(عبد الوهـاب ، سوف ینعكس على نوعیات مخرجات التعلیم التقني 

العضـویة كمـا تسـتهدف تسـتهدف التنمیـة قدراتـه الفكریـة و هدفها اذ و ان االنسان هو وسیلة التنمیة و 

عملیـة ة المجتمـع بانهـا عملیـة تعلیمیـة و ، حیـث یـتم تعریـف تنمیـوجوده االجتمـاعي وبیئتـه المادیـة

باعتبار ان هـذه االتجاهـات یمیة في تغییر اتجاهات االفراد وتصرفاتهمتنظیمیة تتضح كعملیة تعل

، وتتضــح كعملیــة تنظیمیــة فــي االقتصــاديلتــي تــؤثر علــى التغیــر االجتمــاعي و مــن اهــم العوامــل ا

.ایجاد مؤسسات جدیدةالقائمة و اعادة توجیه المؤسسات محاولة

اكثـر مـن النمـو فـي المجـال بالضـرورة نمـوا فـي مجـال الصـناعة والخـدمات فالتقدم یواكـب 

، ویمكـن مالحظـة ذلـك االنكفـاء علـى الزراعـةیواكب التخلف البعد عن الصناعة و ، كما  الزراعي

) .  ١٣: ص ١٩٧٩(نوفل ، ) ١في الجدول (

  )١الجدول (

المختلفة في مجموعة الدول القوى العاملة على قطاعات االقتصادیوضح تطور توزیع

١٩٦٠-١٩٥٠بین المتقدمة والمتطلعة للنمو

الخدمات% الصناعة% الزراعة% السنة مجموعة الدول

32.2 32.3 35.5 1950 الدول المتقدمة

16.2 9.5 74.3 1950 الدول المتطلعة للنمو

36.3 34.6 29.1 1960 ةالدول المتقدم

16.3 11.3 72.4 1960 الدول المتطلعة للنمو

افكــارهم فــي عــادات ســلوكیة تمــع تتطلــب نمــو اتجاهــات االفــراد و وهــذا یعنــي ان تنمیــة المج

التفكیـر السـلیم السلوك المالئم فـي المجتمـع ، و ، الن االتجاهات االیجابیة تؤدي الى اتخاذسلیمة

اة الیومیــة ســواء كانــت تتعلــق تلــك المشــكالت یــؤدي الــى ایجــاد الحلــول الصــحیحة لمشــكالت الحیــ

) الــى اهمیــة المیــول ١٩٨٩رت دراســة عیســوى(بالحیــاة المهنیــة او خــارج حــدود المهنــة ، وقــد اشــا
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تفوقه وتوافقه النفسي واالجتمـاعي و اثرها في نجاح الفرد وتقدمه و الدراسیة او االكادیمیةالمهنیة و 

   ) .٦٠ـ٤٧: ص ١٩٨٩(عیسوي ، او المهني

التي تتمثل في التعرف على اتجاهات طلبة المعاهد همیة البحث الحالي و ن هنا تبرز اوم

، وهـي فـي معظـم جوانبهـا تعتبـر مـن المشـكالت التـي تهـدف الدولـة الفنیة نحو تخصصهم التقنـي

الى حلها من خالل وضعها في مسارات تخدم خطط التنمیة االقتصادیة.

فــق المنظــور التربــوي المتكامــل هــي مشــكلة ومــن جانــب اخــر فــان هــذه المشــكلة وعلــى و 

ســـالمة حیویـــة الن االتجـــاه االیجـــابي للطالـــب نحـــو تخصصـــه یســـاهم بشـــكل فعـــال فـــي تمتعـــه بال

. حیـــث تشـــیر االدبیـــات الـــى ان االبتكـــار فـــي مجـــال المعرفـــة التقنیـــةالنفســـیة واالنجـــاز العلمـــي و 

االعتبــار عــاملین اساســین همــا مــا التربــویین عنــدما یتنــاولون النشــاط الصــفي فــانهم یأخــذون بنظــر 

Simonson,1979یتعلــق باالهـــداف المعرفیـــة ومـــا یــرتبط باتجاهـــات المتعلمـــین ( : P.34 ، (

تفــوق فــي االداء لــدى مــن الدراســة یواكبــه تحصــیل متمیــز و فوجــود اتجــاه ایجــابي نحــو نــوع خــاص 

ا ما كان اتجاهه سالبا ، كما یحدث العكس اذ تنخفض درجات الطالب ویتدنى االداء لدیه اذ الفرد

)(Sherman,1979شــیرمان، حیــث اشــارت دراســةنحــو هــذا النــوع مــن التخصــص او الدراســة

تحصـــــــیلهم المعرفـــــــي هـــــــات الطلبـــــــة نحـــــــو المـــــــواد الدراســـــــیة و ان هنـــــــاك عالقـــــــة بـــــــین اتجاالـــــــى 

Sherman,1979 : P.242-249)وقــد توصــل ایكــن . (Aiken,1972) الــى ان هنــاك (

بــین االتجــاه نحــو الریاضــیات وكــل مــن التحصــیل فــي المــادة الدراســیة والتقــدیرات اً موجبــاً ارتباطــ

Aiken,1972(المدرسـیة  : P.386-395. والحسـن واخـرون (Dutton)وكـذلك یشـیر دوتـون)

) الـى ان حـب دراســة الموضـوع لــه تـأثیر علــى كمیـة العمــل الـذي یحــاول تعلمـه او انجــازه ١٩٨٣(

  ) .٩٤: ص ١٩٨٩(السامرائي وآخرون ، وعیة التعلم المكتسبتأثیره على نفضال عن الطلبة 

وكذلك من وجهة النظر االنسانیة فان العنایة بالطلبة من خالل دراسة جوانب شخصیتهم 

، فــاذا كــان ، ذلــك الن الطالــب ســیاخذ دوره ككــادر وســطي منــتجیســاوي العنایــة بمســتقبل االمــة

، ولمــا كــان ان یـؤدي بــه الـى التوافــق المهنـياتجاهـه ایجابیــا نحـو التخصــص فـان ذلــك مـن شــأنه 

التوافق في میدان المهنة جزء ال یتجزا من توافق الفرد العام ، ومن هنا فـان التوافـق المهنـي یسـهم 

على فرص زیادة االنتاج الفـردي ، عالوةاسهاما ایجابیا في تمتع الفرد بالصحة النفسیة و العقلیة

   ) .٤٤٠: ص ١٩٨٥(راجح ، القومي كما وتحسینه كیفاو 

وعلیه فان دراساتنا التجاهات الطلبـة نحـو التخصـص التقنـي یعنـي االهتمـام بالطالـب اوال 

كانسان ، ومن ثم اعتباره قائما بدور مهم في العملیة االنتاجیة ككادر ملم باسالیب التقنیة الحدیثة 
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بمنزلــة راس المــال االساســي الثقافــة الرفیعــة تعــدامــتالك المهــارة و ، الســیما وان المعرفــة بالتقنیــة و 

ي كل امة فقد انصبت الجهـود علـى . ونظرا الهمیة الشباب باعتباره عدة المستقبل فلمجتمع الغد

توفیر افضل فرص النمو السوي ومن اجل كل هذا ازدهرت االهتمام به ، تكوینا ورعایة وتوجیها و 

االقتصـادیة لحمایتـه مـن  ماعیـة و ب ، واسـتثمرت النظریـات النفسـیة واالجتالبحوث فـي میـدان الشـبا

  ) .١٠: ص ١٩٨٥والتقلیل من معاناته(عودة ، االنحراف

 )١٣٨-١٣٧:  ١٩٧٤، ؛ زهــران١٣١فهمــي،ب.ت :وتجمــع االدبیــات فــي هــذا المیــدان (

جـاه مـن دور حاســم علـى ان التعـرف علـى اتجاهـات األفــراد مـن المسـائل الضـروریة وذلــك لمـا لالت

درجة توافقه مـع مهنتـه مـن خـالل مـا تلعبـه مـن دور فـي توجیـه السـلوك في تحدید في حیاة الفرد و 

، كما انها تساعد على التنبؤ بالسلوك في المواقف الالحقة.في مواقف الحیاة

عوامــل المــؤثرة فــي تحصــیل الطلبــة وفــي مــدى تحقیــق االهــداف علیــه فاالتجاهــات مــن الو 

جــل تحقیقهــا فــي ســبیل اعــداد الكــوادر التقنیــة التعلیمیــة التــي تعمــل المعاهــد الفنیــة مــن االتربویــة و 

ؤكــده النظریــة التربویــة التــي "ایقنــت ان مجــرد تقــدیم المعلومــات ال یكفــي فــي ت، وهــذا مــا المؤهلــة

تحقیق االهداف التربویة وان من الضروري االهتمام بشخصیة الطالب"

  )١٠: ص ١٩٨٨طاقة وآخرون ، (

ي یحملهــــا االفــــراد لــــه دور فــــي تطــــویر وكــــذلك فــــان الكشــــف عــــن طبیعــــة االتجاهــــات التــــ

المجتمــع، وتـــرك هـــذه المشـــاعر دون الكشـــف عنهـــا ومحاولــة معالجـــة الجوانـــب الســـلبیة منهـــا لمـــن 

 -ينتیجـة لمـا یحملـه مـن اتجـاه سـلب–االمور الخطرة وغیر السلیمة ، وذلـك الن عـدم رضـا الفـرد 

بالتالي فشله في المهنة وما ى ذلك و یمكن ان یؤدي به الى الصراع والحیرة والتردد والغیاب وما ال

انخفــاض فــي الــروح المعنویــة الیــه مــن شــعور بــالنقص واالحبــاط وعــدم شــعور باالســتقرار و یــؤدي

هم فــــــي تنظــــــیم العملیــــــات الدافعیــــــة تســــــا) . ذلــــــك الن االتجاهــــــات٩٩: ص ١٩٨٢(عیســــــوي ، 

لمجـــال الـــذي یكـــون فیـــه ، المعرفیـــة ازاء مـــا یواجـــه الفـــرد مـــن مثیـــرات فـــي اواالنفعالیـــة واالدراكیـــة و 

:  ١٩٧٩، (حمـــزةازاء تلـــك الموضـــوعات التــي تواجهـــهوبــذلك تعمـــل علـــى تحدیـــد طریقــة تفكیـــره

. كمــا ان االتجاهــات تســهم فــي " اكســاب االفــراد المعــاییر او االطــر المرجعیــة لفهــم العــالم  )٢١٣

  ).١٨٠:  ١٩٨٢(مرعي وبلقیس ، من حوله "

اه طلبـة المعاهـد الفنیـة نحـو تخصصـهم التقنـي تسـهم وعلى اساس ما تقدم فان معرفة اتجـ

ئج تفیـد فـي وضـع ، وذلك مـن خـالل مـا تكشـفه الدراسـة مـن نتـافي نجاح التخطیط التربوي السلیم

الكفؤ من خالل تالقي المعوقات وتـذلیل الصـعوبات الخطط السلمیة التي تضمن االعدادالبرامج و 

ت االیجابیـــة نحـــو تســـاعد علـــى تكـــوین االتجاهـــااالمكانـــات التـــي والعمـــل علـــى تـــوفیر الظـــروف و 

، ذلـك الن االتجاهـات تغییر االتجاهات السلبیة ان وجـدت، وتعدیل و تعزیزهاالتخصص التقني و 

، بعضــها یــرتبط بنــواح المــؤثراتابــة انعكــاس لمجموعــة مــن العوامــل و التــي یحملهــا الفــرد تعــد بمث
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. فاالتجاهات ما هـي اال انمـاط سـلوكیة مكتسـبة اجتماعیة وثقافیة تحیط بالفرد المتعلماقتصادیة و 

، اقتصادیة(السـید ، دینیة،، تعلیمیةیكتسبها الفرد عن طریق احتكاكه بمؤثرات خارجیة حضاریة

تعـدیل االتجاهـات البحاث تشیر الى امكانیـة تغییـر و ) . السیما وان نتائج ا٢٤٧ -٢٤٥: ١٩٥٨

. ذلـك الن  )٤٨-٣٦: ١٩٧٦یب والتعلـیم (زكـي ، جاهات ایجابیة عـن طریـق التـدر السالبة الى ات

هیــة او ، وامــا تكــون ســالبة كالكراالقبــولالتجاهــات تكــون امــا موجبــة كالحــب واالحتــرام والتحبیــذ و ا

:  ١٩٨٨(عــوض ، Directoryلنفــور والــرفض وهــي فــي ایجابیتهــا وســلبیتها ذات قطبــیناالنبــذ و 

٢٨.(  

ــم فــي الثقافــات القومیــة یكمــا ان " وین اتجاهــات ایجابیــة نحــو العلــم تطلــب تكــتاصــیل العل

العملیـة كمـا یقـول مـارتن، ذلـك ان االتجاهـاتالعملیـة لـدى االفـرادالـروح ترسـیخو التكنولوجیـاو 

)(Martin فــــي المواقــــف بكیفیــــات معینــــة بوصـــفها نزعــــات للســــلوك او التصــــرف حیــــال االشــــیاء و

الـى اسـتخدام مـا لـدیهم مـن معرفـة اد هـي التـي تقـود االفـر مفضلة هي التي تعبر عن جوهر العلـم و 

  ) .٨٧: ص ١٩٨٦(الشیخ ، مهارات علمیة في المواقف الحیاتیة المختلفة"و 

:اھداف البحث
اآلتي :یهدف البحث الحالي الى

.التعرف على االتجاهات السائدة لدى الطلبة في كل تخصص وتبعا لمتغیر الجنس. ١

تبعا في كل معهد نحو التخصص التقني و لدى الطلبةالتعرف على طبیعة االتجاهات السائدة .٢

.لمتغیر الجنس 

حدود البحث :
م فـي المعاهــد ١٩٩٠ -١٩٨٩یتحـدد البحـث الحـالي بطلبــة الصـف الثـاني للعــام الدراسـي 

فنیة داخل حدود امانة بغداد وهي:التابعة لهیئة المعاهد ال

معهـــــد االدارة .٤    ارة الرصـــــافة.معهـــــد االد.٣  معهد الطب الفني..٢  معهد التكنولوجیا..١

.معهد الفنون التطبیقیة٧  معهد الفني بغداد.ال.٦  معهد اعداد المدربین التقنیین..٥   التقني.
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تحدید المصطلحات :
:االتجاه.أ

,Gulford)یقـول جیلفـورد( J. ان االتجـاه :"هــو اسـتعداد خـاص عـام فـي االفـراد ولكنــه

مواقـف بطـرق یمكـن ان یقـال عنهـا وال الشـیاءل الـى االسـتجابةیـدفعهم، و مكتسب بدرجات متفاوتة

  ). ١٣٦:  ١٩٨١ضدها (عبد الرحیم ، انها في صالحها او

,Secord)باكمــان( ویــذكر بــول ســیكورد و  P & Backman ان االتجــاه "یشــیر الــى

تـه" تصـرف تجـاه مظـاهر بیئیمات محددة في الفرد تشمل مشاعره وافكاره ونزعاته التي تجعله یتنظ

  ) .١٠٠:  ١٩٨٢(عبد الجبار وآخرون ، 

ازاء موضـوع نفسـي معـین و ویرى احمـد زكـي صـالح ان االتجـاه" هـو اسـتجابة عنـد الفـرد 

استعداد لدى صاحبه تجعله یستجیب بطریقة معینـة دون بالتالي فإن االتجاه یتضمن حالة تأهب و 

  .)١٩٩:  ١٩٦٦تفكیر او تردد ازاء موضوع معین" (صالح ، 

ن الــى التعریــف االجرائــي ، ومــن امثلــة و قیــاس االتجاهــات غالبــا مــا یلجــأ البــاحث ولغــرض

فهــو یـــرى  ان االتجــاه : مفهـــوم Green,b,f)التعربفــات التــي تتســـم باالجرائیــة ، تعریـــف جــرین (

احــــد ازاء مشــــكلة او موضــــوع یطلقــــه االنســــان لیصــــف بــــه تــــرابط االســــتجابات المتعــــددة للفــــرد الو 

Green,1954معین( : P.335. (

) االتجاه تعریفا اجرائیا بأنه" هو مفهـوم یخلـع علـى مجمـوع ١٩٦٥وعرف عزیز حنا داود(

استجابات الفرد والتي تتمثل في القبول او الرفض بدرجاته المتباینة مـن حیـث الشـدة نحـو شـخص 

debatableاو شـئ خالفـي  objectاو قضـیة جدلیـةControversial issue ًفـي  خصوصـا

  ).٤٦:  ١٩٦٥جتماعیة(داؤد ، المواقف اال

التجـاه الـذي وضـعه عزیـز حنـا داود راسة الحالیة فان الباحـث یتبنـى مفهـوم االغراض الدو 

-وذلك للمبررات االتیة: ١٩٦٥عام 

اختالف التعریفات السابقة فیما بینها في تحدید مكونات االتجاه..١

بالتالي امكانیة وضع التجاه و فهوم االجرائي یسهل عملیة قیاس ودراسة اان االعتماد على الم.٢

استبیان لهذا الغرض.

كـــذلك یمكننـــا التعریـــف االجرائـــي مـــن صـــیاغة تعریـــف لالتجـــاه نحـــو التخصـــص التقنـــي حیـــث .٣

یمكــن ان نضــع تعریفــا اجرائیــا الغــراض الدراســة الحالیــة لالتجــاه نحــو التخصــص التقنــي كمــا 

یأتي:

وع اســتجابات الفــرد والتــي االتجــاه نحــو النخصــص التقنــي: هــو مفهــوم یطلــق علــى مجمــ

تتمثل في قبوله او رفضه للتخصص التقني الذي ینخرط فیه ویعبر عن هذا االتجاه بالدرجة التي 

یحصل علیها الطالب في ضوء استجاباته لفقرات االستبیان المعد لهذا الغرض.
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ب.المعاھد الفنیة:
هـــا الطلبـــة مـــن خریجـــي مؤسســـات تعلیمیـــة مـــدة الدراســـة فیهـــا ســـنتان تقویمیتـــان ، یقبـــل فی

التطبیقــات العملیــة شــهادة مــالهم متطلبــات الدراســة النظریــة و المــدارس االعدادیــة و یمنحــون بعــد اك

هدفها اعداد االطر التقنیة التي تشكل حلقة الوصل بـینو  . الدبلوم في احدى التخصصات التقنیة

ي فـــدادیات المهنیـــة و لـــذین تعـــدهم االعـــالعمـــال المـــاهرین ااالختصاصـــیین مـــن خریجـــي الكلیـــات و 

التعلـیم العـالي لمؤسسات بهیئـة المعاهـد الفنیـة التابعـة لـوزارة مختلف التخصصات ، و ترتبط هذه ا

  ).٨:  ١٩٨٦و البحث العلمي(وزارة التعلیم العالي ، 

ج.التخصص التقني:
االضـــافة الـــى هـــو ذلـــك النـــوع مـــن التخصـــص النظـــامي الـــذي یتضـــمن االعـــداد التربـــوي ب

المعرفة العلمیة والتطبیقیة في احد الفروع االتیة:ارات و اكساب المه

الزراعیة..٥  الفنون التطبیقیة..٤  االداریة..٣  الطبیة..٢   التكنولوجیا..١

الدراسات السابقة :
)١٩٨٣. دراسة سامیة لطفي االنصاري (١

ة وضع مقیاس یحدد اتجاهات التالمیذ نحو المدرسـة الفنیـة فـي جمهوریـإلى هدف البحث 

مصـــر العربیـــة ، قامـــت الباحثـــة بتوجیـــه ســـؤال مفتـــوح الـــى عـــدد مـــن المدرســـین والمدرســـات فــــي 

المـــدارس الفنیـــة لتحدیـــد العوامـــل التـــي تزیـــد (او تقلـــل) مـــن اســـتجابة قبـــول التلمیـــذ لمدرســـته ، وقـــد 

 ةحــددت الباحثــة فــي ضــوء اهــداف التعلــیم الفنــي واجابــات العینــة مــن المدرســین والمدرســات خمســ

اساسیة لبناء المقیاس یتمثل في : منهج المدرسة ، وسیاسة االدارة المدرسیة ، واالمكانات محاور 

والوســـائل التعلیمیـــة بالمدرســـة ، ومســـتقبل المهنـــة ، والعالقـــة مـــع التدریســـیین ، وعلـــى اســـاس هـــذه 

) عبــارة ، وصــمم المقیــاس علــى طریقــة لیكــرت ، وللتأكــد مــن صــحة ٦٦صــیاغة ( تالمحــاور تمــ

بارات لقیاس االتجاه نحو المدرسة الفنیة عرض المقیاس على ستة محكمین من اعضاء تمثیل الع

) ١٢٠هیئات تدریس علم النفس بكلیات التربیة . وبعد ذلك جرب المقیاس على عینة تألفت من (

طالبـــًا وطالبـــة فـــي الصـــف الثـــاني والثالـــث مـــن المـــدارس الفنیـــة للتأكـــد مـــن فهـــم العبـــارات وطریقـــة 

اب الــزمن المناســب لالجابــة وللتحقــق مــن االتســاق الــداخلي ومــدى تمییــز عبــارات االجابــة ولحســ

المقیـاس . وتـم حـذف تسـع فقــرات لعـدم قـدرتها علـى التمییـز ، وبــذلك اصـبح المقیـاس فـي صــورته 

) عبــارة . واســتخدمت الدراســة طریقــة التجزئــة النصــفیة للتحقــق مــن ثبــات ٥٧النهائیــة مكونــة مــن (

) . ثــم طبــق المقیــاس علــى عینــة تكونــت مــن ٠.٨٩الثبــات بعــد التصــحیح (المقیــاس فبلــغ معامــل 

  ) .١٦٦-١٥٣:  ١٩٨٣) تلمیذ وتلمیذة الیجاد المعاییر (األنصاري ، ٦٨٧(
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:١٩٨٤.دراسة یاسین طاقة (٢ (
بناء مقیاس التجاهات الطالب نحو التعلـیم التقنـي وفـق طریقـة لیكـرت إلى هدفت الدراسة 

) عبـارة تتضـمن افكـارا تتعلـق بصـورة مباشـرة ١٣٠٠قـام الباحـث بتجمیـع (. و لتحقیق هذا الهـدف 

او غیــر مباشـــرة بــالتعلیم التقنـــي وذلــك مـــن خــالل االطـــالع علــى بعـــض االدبیــات ومقابلـــة بعـــض 

الطلبة والتدریسیین . ونتیجـة مناقشـة العبـارات تـم حـذف بعضـها ودمـج االخـرى حتـى وصـلت الـى 

الحیة العبــــارات فــــي بنــــاء المقیــــاس المطلــــوب عرضــــت ) عبــــارة ، ولغــــرض التأكــــد مــــن صــــ١٢٧(

العبارات على لجنة من المحكمین المختصین في التعلیم التقنـي وعلـم الـنفس . وعلیـه اصـبح عـدد 

) عبارة نصفها تقریبا صیغت بشكل ایجابي والنصف االخر بشكل سلبي.٧٥العبارات المتبقیة (

لبة من المعهـد الفنـي بالموصـل طبـق ) طالبا وطا٢٧٠اختیرت عینة عشوائیة تألفت من (

علیهم العبارات ، ثم اجرى الباحث عملیـة تحلیـل كـل عبـارة مـن العبـارات وذلـك عـن طریـق ترتیـب 

العبــارات ترتیبــا تنازلیــا وفــق اكبــر قیمــة تائیــة حصــلت علیهــا كــل عبــارة وفــي ضــوء هــذا تــم اختیــار 

) عبارة تمثل الصیغة النهائیة للمقیاس .٢٥(

التحلیـل االحصـائي الختبـار صـالحیة المقیـاس عـن طریـق ایجـاد معامـل وتبین في ضوء

الصـــالحیة الـــذاتي ان المقیـــاس یتســـم بدرجـــة عالیـــة مـــن الصـــالحیة . واســـتخدمت طریقـــة التجزئـــة 

) وبعـد ٠.٨٩النصفیة في ایجاد الثبات حیث بلـغ معامـل االرتبـاط بـین االعـداد الفردیـة والزوجیـة (

-٣٧:  ١٩٨٤) (طاقــة ، ٠.٩٤یرمان بـراون بلــغ معامــل الثبــات (التصـحیح باســتخدام معادلــة ســب

٤٢. (  

):١٩٨٨.دراسة محمد حمزة امیر خان(٣
هـدفت الدراسـة معرفـة االخـتالف فـي اتجـاه طـالب وطالبـات معاهـد التمـریض الثـانوي فــي 

الصــفوف الثالثــة المختلفــة نحــو مهنــة التمــریض فــي المملكــة العربیــة الســعودیة واســتخدمت لــذلك 

) عبـارة موزعـة علـى ٤٧یاسا اعده الباحث ، حیث كانت الصورة االولیة للمقیاس تحتوي علـى (مق

اربعــة ابعــاد هــي: النظــرة الذاتیــة نحــو مهنــة التمــریض ، والتقــدیر الــذاتي للقــدرة الدراســیة ، والتقــدیر 

ان الــذاتي المــادي ، والتقــدیر الــذاتي االجتمــاعي ثــم عــرض المقیــاس علــى لجنــة مــن المحكمــین لبیــ

رأیهــم فــي مــدى صــالحیة العبــارات و انتمائهــا لالبعــاد االربعــة التــي اعتمــدها البحــث ، وعلیــه تــم 

) عبارة ٣٨اعادة صیاغة بعض العبارات وحذف قسم منها ، وبذلك اصبح عدد عبارات المقیاس (

) طالبـــا مـــن ٣١، وللتاكـــد مـــن فهـــم العبـــارات وصـــالحیة المفـــردات تمـــت تجربـــة االســـتبیان علـــى (

معهد التمریض الثانوي بمكة . طالب
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Faceوتحقق الباحث من دراسة المقیاس من خالل الصدق الظاهري( Validity(  الذي

اعتمــد علــى اراء المحكمــین ، وكــذلك صــدق التكــوین الفرضــي وذلــك بحســاب صــدق االبعــاد عــن 

طریق ایجاد معامل االرتباط بین الدرجة على كل بعد مع االبعاد االخرى.

جـات العینـة االسـتطالعیة هـذه فـي حسـاب الثبـات ، حیـث تـم حسـاب معامـل واعتمـدت در 

الثبـــات بطـــریقتین همـــا االتســـاق داخـــل اســـئلة االختبـــار والتجزئـــة النصـــفیة ، وبلـــغ معامـــل الثبـــات 

  ) .٠.٩٦بطریقة التجزئة بعد تصحیحه (

) طالبا وطالبة مـن معاهـد التمـریض الثـانوي وقـد توصـلت٤٨٨وتألفت عینة البحث من (

نتــائج البحــث الــى وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة فــي االتجــاه نحــو مهنــة التمــریض بــین طــالب 

وطالبـــات الصـــفوف العلیـــا بمعاهـــد التمـــریض وزمالئهـــم فـــي الصـــفوف االولـــى لصـــالح المجموعـــة 

ـــة  ـــة احصـــائیة فـــي االتجـــاه نحـــو مهن ـــت النتـــائج علـــى وجـــود فـــروق ذات دالل االولـــى ، وكـــذلك دل

.وطالبات معهد التمریض في صالح الطالبات التمریض بین طالب 

  )١٢٥ـ١٠٥:  ١٩٨٧(أمیر خان ، 

:منھج البحث واجراءاتھ
:مجتمع البحث

) طالبــا وطالبــة فــي المرحلــة الثانیــة یتوزعــون علــى ســبعة ٥٨٢٦شــمل المجتمــع االصــلي (

جیـة والطبیـة معاهد في امانة بغداد تابعة لهیئـة العاهـد الفنیـة تضـم التخصصـات االداریـة والتكنولو 

) حسب معاهد ٢والفنون التطبیقیة ویتضح اعداد الطلبة الذین یمثلون مجتمع البحث في الجدول (

وتخصصات تبعا لمتغیر الجنس .

  )٢الجدول (

یبین توزیع افراد المجتمع على المعاهد والتخصصات وتبعا لمتغیر الجنس
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١٣٦٢٨٧٣  ٣٠  ٨٥  ٤٨  ٢٢  ٢٧٥  ١٧٠١٢٢٣٤٩٧  ٣٨٧  ذكور

٢١٧٢٩٥٣  ٩  ١٣٢  ٢٢٤  ١٦  ٣٤٥  ٢٥٥  ٣٩٢٣٨٠  ٩٨٣  إناث

٣٥٣٥٨٢٦  ٣٩  ٢١٧  ٢٧٢  ٣٨  ٦٢٠  ١٣٧٠٥٦٢١٦٠٣٧٥٢  المجموع
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عینة البحث :
اختــار الباحــث عینــة طبقیــة عشــوائیة وعلــى اســاس التوزیــع المتناســب مــن طلبــة المرحلــة 

الثانیـــة فـــي المعاهـــد الســـبعة التابعـــة لهیئـــة المعاهـــد الفنیـــة فـــي امانـــة بغـــداد وحســـب التخصصـــات 

) طالبا ٥٨٧بلغ عدد افراد عینة البحث(% ) تقریبا ، وبذلك ١٠الموجودة في تلك المعاهد بنسبة (

) یوضح توزیع افراد العینة على المعاهـد الفنیـة والتخصصـات وتبعـا لمتغیـر ٥وطالبة ، والجدول (

الجنس .

  )٣الجدول (

یبین توزیع افراد العینة على المعاهد والتخصصات وتبعا لمتغیر الجنس
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  ٢٩٠  ١٤  ٣  ٩  ٥  ٢  ٢٨  ٥٠  ١٢٢  ١٧  ٤٠  ذكور

  ٢٩٧  ٢٢  ١  ١٣  ٢٢  ٢  ٣٥  ٢٦  ٣٨  ٤٠  ٩٨  إناث

  ٥٨٧  ٣٦  ٤  ٢٢  ٢٧  ٤  ٦٣  ٧٦  ١٦٠  ٥٧  ١٣٨  المجموع

البحث :اداة
لغرض تحقیق اهداف البحث ، قام الباحث باعداد استبیان لقیاس اتجاهات طلبة المعاهـد 

الفنیة نحـو تخصصـهم التقنـي ، حیـث تـم تصـمیم االسـتبیان وفـق طریقـة لیكـرت ، علـى اسـاس ان 

یقــوم الطالــب ببیــان اتجاهــه نحــو التخصــص التقنــي باختیــار البــدیل الــذي یتفــق مــع رأیــه مــن بــین 

ل الخمــس اآلتیــة : (اوافــق بشــدة ، اوافــق ، ال رأي لــي ، أعــارض ، أعــارض بشــدة). واتبــع البــدائ

الباحث طریقة لیكرت في بناء االستبیان . وقد مر بناء اداة البحث بالخطوات التالیة:

استشـــارة البحـــوث والدراســـات الســـابقة فـــي میـــدان االتجاهـــات ، وخاصـــة مـــا یتعلـــق منهـــا ببنـــاء  .١

تجاهات .مقاییس لقیاس اال

قام الباحث باجراء سلسلة من المقابالت المفتوحة ، ومنها مقابلة االمـین العـام التحـاد التقنیـین  .٢

ــــیم العــــالي والبحــــث العلمــــي ، وبعــــض  العــــرب ، ومــــدیر ادارة القبــــول المركــــزي فــــي وزارة التعل

د الفنیـة فـي لین في هیئة المعاهد الفنیة ، وبعض اعضاء الهیئـات التدریسـیة فـي المعاهـو المسؤ 

بغداد وذلك بغرض االستفادة من نتائج هذه المقابالت فـي صـیاغة وتحدیـد الفقـرات الـواردة فـي 
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اداة البحــث ، وكــذلك لغــرض ایجــاد التفســیر لمــا تتوصــل الیــه الدراســة مــن نتــائج والمقترحــات 

المناسبة.

ختیـارهم عشـوائیا ) طالـب وطالبـة تـم ا١٠٠تقدیم استبیان استطالعي مفتوح لعینـة تألفـت مـن ( .٣

من طلبة الصف الثاني في المعاهد الفنیة وتضـمن االسـتبیان المفتـوح اشـارة الـى هـدف البحـث 

واهمیتــه ، وضــم ســؤالین لتحدیــد االســباب او العوامــل التــي تجعــل طلبــة المعاهــد الفنیــة یحبــون 

تخصصـــــهم ویقبلـــــون علیهـــــا ، واالســـــباب او العوامـــــل التـــــي تجعلهـــــم ال یحبـــــون او یرفضـــــون 

خصصهم التقني والتي تكون ذات عالقة بالجوانب االجتماعیـة والشخصـیة والكـادر التدریسـي ت

والتــدریبي والمنــاهج وامكانیــات التــدریب والوســائل التعلیمیــة المتاحــة فــي المعاهــد ومــا الــى ذلــك 

من امور اخرى.

ولضــمان حریــة التعبیــر فــي االجابــة علــى االســتبیان المفتــوح وللحصــول علــى اكبــر عــدد 

ین:ءمكن من االراء المتنوعة اتخذ الباحث اجرام

االول: جعـل العینــة االسـتطالعیة هــذه مطابقـة تقریبــا فــي صـفاتها للمجتمــع االصـلي وذلــك عــن -

طریق تمثلها لكل التخصصات والمعاهد .

الثاني: تأكیـد الباحـث للطلبـة المسـتجیبین بـان المعلومـات الـواردة هـي ألغـراض البحـث فقـط وال -

ذكر االسـم ، وكـذلك اعطـى الباحـث فرصـة لالجابـة وذلـك عـن طریـق تـرك االسـتمارات داعي لـ

مع الطلبة المستجیبین ثـم الرجـوع الیهـا فـي الیـوم التـالي مـن توزیـع االسـتبیان علـى افـراد العینـة 

االستطالعیة.

وبناءا على الخطوات السابقة خرج الباحث بخمسة محاور اساسیة اعتمد علیها في اعداد 

ــــــي ، وهــــــذه المحــــــاور هــــــي :االســــــت ــــــذي یقــــــیس االتجــــــاه نحــــــو التخصــــــص التقن بیان النهــــــائي ال

المنـاهج الدراسـیة ومـا  (د) المسـتقبل المهنـي )ج( العوامـل الشخصـیة )ب) العوامل االجتماعیـة (أ(

الكادر التدریسي والتدریبي.(هـ)  یتعلق بها من امكانیات التدریب والوسائل التعلیمیة

) عبارة تنطلق باالتجـاه نحـو التخصـص التقنـي ١٣٦اور تم وضع (وعلى ضوء هذه المح

، بعضــــها ایجابیــــة المضــــمون والــــبعض االخــــر ســــلبیة فــــي مضــــمونها. وبعــــد مناقشــــة العبــــارات 

المصاغة بشكل اولي تم حذف قسم منها ودمج البعض االخر الحتوائها على نفس الفكرة ، فتبقى 

یان.) عبارة تمثل العبارات المقترحة لالستب٦٠(

صدق اداة :
االســــتبیان مناســــبة للغــــرض الــــذي  اتضــــمنهییعنــــي صــــدق االســــتبیان ان العبــــارات التــــي 

) ، ولكــي یتحقــق الباحــث مــن ذلــك عــرض العبــارات ٦٧٧:  ١٩٧٧وضــعت مــن اجلــه (الغریــب ، 

المقترحة على لجنة من الخبراء المختصین فـي مجـال العلـوم التربویـة والنفسـیة وفـي مجـال التعلـیم 
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ني ، وفي ضوء اراء الخبراء ومالحظاتهم تم حـذف بعـض الفقـرات وتعـدیل قسـم منهـا، فاصـبح التق

على لجنة ثانیة من الحكام المختصین في العلوم  ت) عبارة والتي عرض٤٤االستبیان مكونا من (

%) فمــا ٨٠التربویــة والنفســیة. وبعــد حســاب نســبة االتفــاق فــي ارائهــم ، حیــث اعتمــد البحــث نســبة(

علــى قبــول العبــارة وصــالحیتها لقیــاس الظــاهرة المــراد دراســتها ، الن هــذه النســبة تعــد فــوق دلیــل

معیارا مقبوال لدى الكثیر من الباحثین یتم في ضوئه قبول العبـارة وكـدلیل علـى اغلبیـة االراء تجـاه 

%) ، وبذلك ١٠٠-٨١موضوع ما ، وقد تبین ان نسبة االتفاق على الفقرات المتبقیة تتراوح بین (

) عبارة .٤٤اصبح االستبیان في شكله النهائي مكونا من (

ثبات األداة :
اســـتخدم الباحـــث طریقـــة تطبیـــق وٕاعـــادة تطبیـــق االختبـــار الیجـــاد ثبـــات األداة ، حیـــث تـــم 

) طالـب وطالبـة تـم اختیـارهم عشـوائیًا مـن معهـدین ١٠٠تطبیق االستبیان على عینة تكونـت مـن (

ومعهــد التكنولوجیــا ، ثــم أعیــد تطبیــق االســتبیان مــرة ثانیــة علــى همــا : معهــد االدارة فــي الرصــافة

) یومــًا . وبعــد حســاب معامــل ارتبــاط بیرســون بــین نتــائج التطبیقــین ، ١٦نفــس العینــة بعــد مــرور (

) وهي درجة عالیة تشیر الى ثبات األداة .  ٠.٨٩بلغ معامل الثبات (

الوسائل االحصائیة:
انـــات الـــواردة فـــي البحـــث باالضـــافة الـــى النســـبة المئویـــة اســـتخدم الباحـــث فـــي معالجـــة البی

االختبار ، تحلیل التباین، معامل ارتباط بیرسون، المتوسط الحسابيالوسائل االحصائیة االتیة:

التائي.

نتائج البحث ومناقشتھا :
لغـــرض التعـــرف علـــى االتجاهـــات الســـائدة لـــدى الطلبـــة فـــي كـــل تخصـــص وتبعـــا لمتغیـــر 

:یأتيق االختبار التائي حیث اظهرت النتائج ماالجنس تم تطبی

.االتجاه نحو التخصص التقني لدى طلبة التخصص االداري:١
) درجــة بــانحراف ١١٣، ٤٤بلــغ متوســط درجــات الطلبــة الــذكور فــي التخصــص االداري (

) درجـة بـانحراف ١٢٢، ٥٦) درجة ، في حین بلغ متوسط درجات االناث (١٦,٣٠معیاري قدره (

) ، وباســتخدام االختیــار التــائي لكــل مجموعــة وجــد ان قیمــة المالحظــة اكبــر ٥٥,٣٢قــدره( معیــاري

) وعلیــه یمكــن وصــف االتجــاه نحــو التخصــص االداري ٠.٠٥مــن القیمــة الجدولیــة عنــد مســتوى (

بالسلبیة لكال الجنسین.
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وقد یرجع السبب في ذلك الى مستقبل العمل االداري اذ یتسم بـالغموض فـي احـوال كثیـرة

كما انه یكون حشـد المـوظفین فـي دوائـر الدولـة بوزارتهـا ومؤسسـاتها الخدمیـة واالنتاجیـة ، ویـرتبط 

عمل االداري عادة بمفهوم النمطیة والروتین .

.االتجاه نحو التخصص التقني لدى طلبة التخصص التكنولوجي:٢
) ١٤٠.٨١اظهــرت النتــائج ان متوســط درجــات الــذكور فــي التخصــص التكنولــوجي كــان (

) درجـــة ١٤١.١) درجــة ، فـــي حــین بلــغ متوســـط االنــاث (٣٠.٦٥درجــة بــانحراف معیـــاري قــدره (

) ، وبتطبیـــــق االختبـــــار التـــــائي لكـــــل مجموعـــــة وجـــــد ان القیمـــــة ٢٤.٧٢بـــــانحراف معیـــــاري قـــــدره(

ـــة عنـــد مســـتوى داللـــة( ) ویعنـــي ذلـــك ان اتجاهـــات كـــال ٠.٠٥المالحظـــة اكبـــر مـــن قیمـــة الجدولی

لتكنولوجي ایجابیة نحو تخصصهم التقني.الجنسین في التخصص ا

ان مشاریع التنمیـة الصـناعیة كانـت تركـز علـى الكـادر الـوطني إلى ویمكن ان نعزو ذلك 

ممــا ادى الــى زیــادة الحاجــة للكــوادر التقنیــة للعمــل فــي المنشــات الوطنیــة ، ومــا یحصــل علیــه هــذه 

التخصـص التكنولـوجي باعمـال الكوادر من دعـم و محفـزات مادیـة ، وكـذلك امكانیـة قیـام خریجـي

اضافیة خارج الدوام الرسمي مما یوفر لهم امكانیات مادیة.

.االتجاه نحو التخصص التقني لدى طلبة التخصص الطبي:٣
اظهــرت النتــائج ان متوســط درجــات الــذكور فــي التخصــص الطبــي علــى االســتبیان كــان 

كـان متوسـط درجـات االنـاث فـي ) درجة ، بینمـا١٠.١١) درجة بانحراف معیاري قدره(١٤٢.٢١(

) ، وباسـتخدام االختبـار التـائي ١٢.٣٢) درجة بانحراف معیاري قدره(١٤٢.٤٦التخصص الطبي(

) ٠.٠٥لكل مجموعة تبین ان القیمة التائیة المالحظة اكبر من قیمة الجدولیة عند مستوى داللة (

التقني.وعلیه یمكن وصف اتجاهات كال الجنسین بانها ایجابیة نحو تخصصهم 

وقد یرجع سبب ذلك الى حاجة المجتمع القائمة لهذه الكوادر للعمل في المیدان الطبـي ال 

سیما التوسع في عدد المستشفیات والعیادات.

التجاه نحو التخصص التقني لدى طلبة تخصص الفنون:ا.٤
) درجــــة بــــانحراف معیــــاري قــــدره ١٣٨.٤بلــــغ متوســــط درجــــات الــــذكور علــــى االســــتبیان (

) درجــة بــانحراف معیــاري قــدره ١٤٣.٧٧) درجــة ، فــي حــین بلــغ متوســط درجــات االنــاث (١٠.٧(

) وباســـتخدام االختبـــار التـــائي لكـــل مجموعـــة تبـــین ان القیمـــة التائیـــة المالحظـــة بالنســـبة ٢١.٢٣(

) وعلیه یمكن وصف اتجاهـات الـذكور ٠.٠٥للذكور اقل من قیمة ت الجدولیة عند مستوى داللة(

ا في حالـة االنـاث فقـد كانـت قیمـة ت المالحظـة اكبـر مـن قیمـة ت الجدولیـة عنـد بانها حیادیة. ام
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) وعلیه یكمن وصف اتجاهات االناث نحو النخصص التقني بانها اتجاهات ٠.٠٥مستوى داللة (

ایجابیة.

وقــد یرجــع الســبب فــي ذلــك الــى ان هــذا التخصــص یــتالئم مــع امكانیــات المــرأة ، وبــذلك 

سبة للمرأة ، وعلیه فـان نظـرة المجتمـع ایجابیـة ، فـي حـین ینظـر المجتمـع تعتبر من االعمال المنا

الى الذكور العاملین في هذا التخصص نظرة سلبیة.

ومـن اجـل التعـرف علـى طبیعـة االتجاهـات السـائدة لـدى الطلبـة فـي كـل معهـد الهدف الثاني :-

یـــث اظهــرت النتـــائج نحــو التخصـــص التقنــي وتبعـــا لمتغیــر الجـــنس اســتخدم االختبـــار التــائي ح

:یأتيما 

.االتجاه نحو التخصص التقني لدى طلبة معھد االدارة الرصافة:١
) درجــة ١٠٩.٣٥بلــغ متوســط درجــات الــذكور فــي معهــد االدارة الرصــافة علــى االســبیان (

) درجــة بــانحراف ١١٧.١١) بینمــا كــان متوســط درجــات االنــاث (٢٨.٣٦بــانحراف معیــاري قــدره(

) ، وباســتخدام االختبــار التــائي لكــل مجموعــة وجــد ان قیمــة المالحظــة اكبــر ٣٠.٧٢معیـاري قــدره(

) وعلیــــه یمكــــن وصــــف اتجاهــــات كــــال الجنســــین نحــــو ٠.٠٥مــــن قیمــــة الجدولیــــة عنــــد مســــتوى (

التخصص التقني بانها سلبیة.

وقــد یرجــع الســبب كمــا اشــرنا ســابقا الــى وجــود اعــداد كبیــرة مــن المــوظفین االداریــین وهــذا 

ص العمـــل امـــام خریجــــي هـــذا المعهـــد اقـــل مـــن غیــــره مـــن المعاهـــد وكـــذلك المــــردود یعنـــي ان فـــر 

االقتصادي للعمل االداري مقارنة باالعمال االخرى.

.االتجاه نحو التخصص التقني لدى طلبة معھد االدارة التقني:٢
اظهــرت التــائج ان متوســط درجــات الــذكور فــي معهــد االدارة التقنــي علــى االســتبیان بلــغ 

)، فـــــــــي حـــــــــین كـــــــــان متوســـــــــط االنـــــــــاث ٣٢.٨٦) درجـــــــــة بـــــــــانحراف معیـــــــــاري قـــــــــدره(١١٧.٢٦(

) وتطبیق االختبار التائي لكل مجموعة وجـد ان ٣٤.٥١)درجة بانحراف معیاري قدره (١٣٠.٩٢(

) وعلیــــه یمكــــن وصــــف ٠.٠٥القیمــــة المالحظــــة اقــــل مــــن قیمــــة ت الجدولیةعنــــد مســــتوى داللــــة (

اتجاهات كال الجنسین بانها محایدة.

هما یعدان الطلبة یان معهد االدارة التقني یشترك مع معهد االدارة الرصافة في ان كلومع 

في االختصاص االداري ، اال ان اتجاهات طلبة معهد االدارة التقني تتمیز بانها حیادیة في حـین 

تتسم اتجاهات طلبـة معهـد االدارة الرصـافة بالسـلبیة وقـد یرجـع سـبب هـذا االخـتالف الـى اخـتالف 
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در الــذي یقــوم بمهمــة تــدریس وتــدریب الطلبــة والــذي یــؤثر فــي اتجاهــات الطلبــة بحكــم الموقــع الكــا

القیادي تبعا لنظریة الحكم االجتماعي .

.االتجاه نحو التخصص التقني لدى طلبة معھد التكنولوجیا:٣
ـــى االســـتبیان ( ـــا عل ـــذكور فـــي معهـــد التكنولوجی ـــغ متوســـط درجـــات ال ) درجـــة ١٣٧.٣٩بل

) فـــي حـــین كـــان متوســـط درجـــات االنـــاث فـــي معهـــد التكنولوجیـــا ٣١.٨٢اري قـــدره(بـــانحراف معیـــ

) و باســتخدام االختبــار التــائي لكــل مجموعــة ١٩.٥٥) درجــة بــانحراف معیــاري قــدره (١٢٧.٦٨(

) ٠.٠٥وجد ان قیمة ت المالحظة في كال الحالتین اقل من قیمة ت الجدولیة عند مستوى داللة (

 الجنسین بانها اتجاهات محایدة.وعلیه یمكن وصف اتجاهات كال

ومع ان النتائج اظهرت بان اتجاهات الطلبة نحو التخصص التكنولوجي ایجابیـة اال انهـا 

فــي معهــد التكنولوجیــا كانــت محایــدة ویمكــن ان نعــزو ذلــك لســببین االول هــو كثــرة اعــداد الطلبــة 

الســـتفادة ســـواء مـــن خبـــرات المقبـــولین فـــي معهـــد التكنولوجیـــا ممـــا یـــؤدي الـــى قلـــة فـــرص التـــأثیر وا

الكــادر الموجــود التدریســي والتــدریبي او الخبــرات التدریبیــة التطبیقیــة ولهــذا بقیــت اتجاهــات الطلبــة 

محایدة و لم ترتق الى المستوى االیجابي المطلوب، والثاني طبیعة التخصصات الفرعیة.

یین:.االتجاه نحو التخصص التقني لدى طلبة معھد اعداد المدربین التقن٤
اشـارت التنـائج الــى ان متوسـط درجـات الــذكور فـي معهـد اعــداد المـدربین علـى االســتبیان 

) بینمـــا كــــان مستوســـط درجــــات االنــــاث ٢٦.٦٤) درجــــة بـــانحراف معیــــاري قــــدره(١٤٨.١٨كـــان (

)، وبتطبیـق االختبـار التـائي علـى كـل مجموعـة ١٨.٣٠) درجة بـانحراف معیـاري قـدره(١٥٩.٩٢(

) وعلیـه یمكـن وصـف ٠.٠٥حظة اكبر من قیمة ت الجدولیة عند مسـتوى (تبین ان قیمة ت المال

اتجاهات كال الجنسین بانها ایجابیة.

ولعــل ذلــك یرجــع الــى مــا یتمیــز بــه هــذا المعهــد عــن المعاهــد االخــرى مــن حیــث الكــادر 

الموجود واالمكانات المتوفرة، وكذلك طبیعة التخصصات الموجودة فیـه وفـرص العمـل الـذي یـوفره 

ریجیه حیث یتم تعیـین خریجـي هـذا المعهـد فـي الـورش التدریبیـة فـي المعاهـد الفنیـة وفـي بعـض لخ

المختبرات في الجامعات كمدربین و مساعدین.
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.االتجاه نحو التخصص التقني لدى معھد الطب الفني:٥
اشــارت النتــائج الــى ان متوســط درجــات كــل مــن الــذكور و االنــاث فــي معهــد الطــب الفنــي 

ــــــى االســــــ ــــــوالي(عل ــــــى الت ــــــدره (١٤٣.٦٧تبیان كــــــان عل ــــــاري ق ــــــانحراف معی ) ، ١٠.٧٤) درجــــــة ب

)، وباستخدام االختبار التائي لكـل مجموعـة تبـین ١١.٨) درجة بانحراف معیاري قدره (١٤٢.٥٢(

) وعلیه یمكن وصـف ٠.٠٥ان قیمة ت المالحظة اكبر من قیمة ت الجدولیة عند مستوى داللة (

ایجابیة.اتجاهات كال الجنسین بانها 

ولعـــل ذلـــك یرجـــع الـــى ان فـــرص العمـــل متـــوفرة امـــام الكـــادر التقنـــي الطبـــي وكـــذلك فـــان 

المجتمع ینظر الى المهن الطبیـة نظـرة ایجابیـة، ومـن هنـا فـان مـا یحصـل علیـه االفـراد مـن تقـدیر 

ؤدي بها الى ان تكون ایجابیة، و یسایر ما یؤثر في اتجاهاتهم و یمادي و اجتماعي من شأنه ان 

حته نظریة الحكم االجتماعي.طر 

.االتجاه نحو التخصص التقني لدى طلبة معھد الفنون التطبیقة :٦
) درجـة ١٣٩.٤٢بلغ متوسط درجات الذكور في معهـد الفنـون التطبیقیـة علـى االسـتبیان (

) وفــي حالــة اســتخدام االختبــار التــائي وجــد ان قیمــة ت المالحظــة ٩.٤٣بــانحراف معیــاري قــدره (

) وعلیـه یمكـن وصـف اتجاهـات الـذكور بانهـا ٠.٠٥مة ت الجدولیة عند مستوى داللـة (اقل من قی

اتجاهات محایدة.

) درجـة بـانحراف ١٤٢.٩٥اما بالنسبة لالناث فقد كان متوسط درجاتهن على االسـتبیان (

) و باســتخدام االختبــار التــائي اظهــرت النتــائج ان قیمــة ت المالحظــة الكبــر ١٠.٠٨معیــاري قــدره(

) ولهـذا یمكـن وصـف اتجاهـاتهن نحـو التخصـص ٠.٠٥مة ت الجدولیة عند مستوى داللة (من قی

التقني بانها اتجاهات ایجابیة.

ویمكن ان نعلل ذلك وكما اشرنا سابقا الى ان المجتمع العراقي بصورةعامة ال یزال ینظر 

لرجل ، وعلى سبیل الى العمل في مجال الفنون على انه یناسب المرأة وقدراتها اكثر منه مالئمة ل

المثال التصمیم او التطریز وغیرها من االعمال الفنیة االخرى تعد مقبولة من جانب المرأة . 

.االتجاه نحو التخصص التقني لدى طلبة المعھد الفني بغداد:٧
اشارت النتائج الى ان متوسط درجات الذكور في المعهد الفني بغداد على االستبیان كان 

ـــــانحر ١٣٤.٧٢( ـــــاري قـــــدره() ب ـــــار التـــــائي اتضـــــح ان قیمـــــة ت ٢٢.٤٥اف معی ـــــق االختب ) وبتطبی

) ولهـــذا یمكــن وصـــف اتجاهـــات ٠.٠٥المالحظــة اقـــل مــن قیمـــة ت الجدولیــة عنـــد مســـتوى داللــة(

الــذكور بأنهــا محایــدة . امــا فیمــا یتعلــق باالنــاث فقــد اوضــحت النتــائج ان متوســط درجــاتهن كــان 
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ـــاري قـــدره (١٤١.٢( ـــانحراف معی ـــائي كانـــت قیمـــة ت ٢١.٨٦)درجـــة ب ـــار الت ) و باســـتخدام االختب

المالحظة اكبر من قیمة ت الجدولیة وعلیه یمكن وصف اتجاهاتهن بانها ایجابیة.

ولعل االختالف الموجود بین اتجاهات الـذكور واالنـاث نحـو التخصـص التقنـي یعـود الـى 

الئمـة لالنـاث اكثـر مـن طبیعة االختصاصات الفرعیة الموجودة في هذا المعهد من حیـث كونهـا م

الــذكور علــى وفــق االتجاهــات الســائدة فــي المجتمــع العراقــي عامــة ومــن هنــا نجــد ان اتجاهــاتهن 

ایجابیة وبداللة احصائیة.

التوصیات و المقترحات :
التأكید على دور االرشاد والتوجیه المهني في المرحلتین المتوسطة واالعدادیة من اجل تحدیـد  .١

وضع اختیاراتهم في الطریـق الصـحیح وتوجیههـا فـي المسـار السـلیم لمـا فیـه طموحات الطلبة و 

مصلحة الفرد و المجتمع معا.

التنسیق مع وسائل االعالم وخاصة التلفزیـون لتعریـف الجمهـور عامـة والطلبـة بصـورة خاصـة  .٢

لـى خلـق بطبیعة الدراسة واالمكانات المتوفرة في المعاهـد الفنیـة والتـي یمكـن ان تـؤدي بـدورها ا

الرغبة لدى الطلبة وبالتالي تكوین اتجاهات ایجابیة لدیهم نحو التخصص التقني.

اختیار العناصر القیادیة الكفوءة للقیام بمهام التدریس والتدریب في المعاهد الفنیة والتـي یمكـن  .٣

حو ان یكون لهم دور في تعدیل االتجاهات لدى الطلبة واالسهام في تكوین اتجاهات ایجابیة ن

التخصص التقني .

واستكماًال للفائدة یقترح الباحث اجراء الدراسات اآلتیة :

دراسة االسباب الكامنة وراء االتجاهات السلبیة لدى المعاهد الفنیة نحو التخصص التقني. .١

اجــراء دراســة مقارنــة بــین اتجاهــات طلبــة المرحلــة االولــى والمرحلــة الثانیــة للتعــرف علــى اثــر  .٢

ي المعاهد الفنیة على تغیر االتجاهات نحو التخصص التقني.الدراسة ف

القیام بدراسة تتبعیة لخریجي المعاهد الفنیة للتعرف على مستوى النجاح الذي یحققه هؤالء في  .٣

میدان العمل وكذلك العادة النظر في طبیعة البرامج والتدریبات والمقدمة لهم اثناء االعداد.



لویس كارو بندر

٣١

المصادر :
): اتجاه طالب وطالبات معاهد التمریض الثانوي نحو مهنـة ١٩٨٧، محمد حمزة (أمیر خان  .١

  . ٢٧التمریض في المملكة العربیة السعودیة ، مجلة رسالة الخلیج العربي ، الریاض ، العدد

): مقیـــاس اتجاهـــات طـــالب المرحلـــة الثانویـــة الفنیـــة نحـــو ١٩٨٣األنصـــاري ، ســـامیة لطفـــي ( .٢

في السلوك والشخصیة ، المجلد الثالث ، دار المعارف .المدرسة الفنیة ، بحوث 

): تقـویم العملیـة التعلیمیـة فـي قسـم ١٩٨٥بحر العلوم ، حازم محمـد وشـوكت ذیـاب الهیـازعي( .٣

  .  ٢و١المدرسین الصناعیین في الجامعة التكنولوجیة ، مجلة التربوي ، العدد

دار المجمع العلمي ، جدة . ): أسس علم النفس االجتماعي ، ١٩٧٩حمزة ، مختار ( .٤

): اقبال الطلبة على التعلیم التقني في العراق ، بحث مقدم الـى ١٩٨٤داؤد ، أمیرة نور الدین( .٥

.والمهني في الوطن العربي، تونسالندوة العربیة حول اقبال الطلبة على التعلیم التقني

ـــــا ( .٦ ـــــز حن ـــــة وعالقتهـــــا باال١٩٦٥داؤد ، عزی ـــــدى ): الســـــمات االنفعالی ـــــة ل تجاهـــــات االجتماعی

المراهقین المصریین ، أطروحة دكتوراه (غیر منشورة) ، جامعة عین شمس .

): اصول علم النفس ، المكتب المصري الحدیث ، القاهرة .١٩٨٥راجح ، أحمد عزت ( .٧

): اتجاهــات طلبــة كلیــة التربیــة نحــو مهنــة التــدریس ، الكتــاب ١٩٧٦زكــي ، عنایــات یوســف ( .٨

ي التربیة وعلم النفس ، القاهرة .السنوي ف

، عالم الكتب ، القاهرة. ٣): علم النفس االجتماعي ، ط١٩٧٤زهران ، حامد عبد السالم ( .٩

): رغبــات الطلبــة المتقــدمین الــى الكلیــات والمعاهــد ١٩٧٣الزوبعــي ، عبــد الجلیــل وآخــرون ( .١٠

عة الموصل .المختلفة في جامعة بغداد ، مؤسسة دار الكتب للطباعة ، جام

): تقــویم تجربــة تــدریس مــادة البرمجــة وأساســیات ١٩٨٩الســامرائي ، باســم نزهــت وآخــرون  ( .١١

الحاسبة فـي المرحلـة األولـى فـي الكلیـات االنسـانیة والعلمیـة ، مجلـة الحاسـبات االلكترونیـة ، 

  .  ٢١المركز القومي للحاسبات االلكترونیة ، وزارة التخطیط ، بغداد ، العدد

): علم النفس االجتماعي ، دار التألیف ، القاهرة . ١٩٥٨السید ، فؤاد البهي ( .١٢

): العالقة بین اتجاهات الطلبة في المرحلتین الثانویة واالعدادیة نحو ١٩٨٦الشیخ ، عمر ( .١٣

 ٢، العـدد ١٤العلم وسمات شخصیاتهم ، مجلة العلوم االجتماعیة ، جامعة الكویـت ، المجلـد

.

ـــم الـــنفس التربـــوي ، ط١٩٦٦أحمـــد زكـــي (صـــالح ،  .١٤ ـــو المصـــریة ،  ٩) : عل ـــة األنجل ، مكتب

القاهرة .

): بنــاء مقیــاس لتحدیــد اتجاهــات الطــالب نحــو التعلــیم التقنــي ، ١٩٨٤طاقــة ، یاســین طــه ( .١٥

المجلة العربیة للتعلیم التقني ، األمانة العامة لالتحاد العربي للتعلـیم التقنـي ، بغـداد ، المجلـد 

  . ٢ول ، العدداأل



تقنياتجاه طلبة المعاهد الفنیة نحو تخصصهم ال

٣٢

): دراســة االتجاهــات نحــو الزراعــة بــین طــالب المعهــد ١٩٨٨طاقــة ، یاســین طــه وآخــرون ( .١٦

  . ١، العدد ٥الزراعي الفني في النمرود ، مجلة زانكو ، جامعة صالح الدین ، المجلد 

): سیاسـة القبـول واقبـال الطلبـة علـى معاهـد المؤسسـة ، فـي : ١٩٨٥العاني ، طـارق علـي ( .١٧

.یة ، مطبعة مؤسسة المعاهد الفنیةترح ستراتیجیة التعلیم التقني في مؤسسة المعاهد الفنمق

): بناء مقیاس التجاهات طلبة كلیـة التربیـة نحـو ١٩٨٢عبد الجبار ، عبد الحمید وآخرون ( .١٨

مهنة التدریس ، مجلة العلوم التربویة والنفسیة ، بغداد ، كانون الثاني . 

، دار الثقافـة  ٢): علم النفس االجتمـاعي المعاصـر ، ط١٩٨١طلعت حسن (عبد الرحیم ،  .١٩

للطباعة ، القاهرة .

ــــع ١٩٨٥عبــــد الوهــــاب ، هاشــــم محمــــد ســــعید ( .٢٠ ــــي الواق ــــوطن العرب ــــي ال ــــي ف ــــیم التقن ): التعل

واالتجاهات ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس .

الشـــباب الكـــویتي نحـــو قضـــایا الوقـــت والعمـــل والملكیـــة ): اتجاهـــات١٩٨٥عـــودة ، محمـــد ( .٢١

  . ٧، العدد ٢العامة ، المجلة التربویة ، جامعة الكویت ، المجلد

): فــي علــم الــنفس االجتمــاعي ، دار المعرفــة الجامعیــة ، ١٩٨٨عــوض ، عبــاس محمــود ( .٢٢

االسكندریة .

ار النهضـة العربیـة ، بیـروت ): علم النفس واالنتاج ، د١٩٨٢عیسوي ، عبد الرحمن محمد( .٢٣

.

): دراســــة میدانیـــة للمیـــول األكادیمیـــة والمهنیـــة لــــدى ١٩٨٩عیســـوي ، عبـــد الـــرحمن محمـــد( .٢٤

. ٢٤طالب الجامعة ، مجلة اتحاد الجامعات العربیة ، العدد

): التقـــویم والقیـــاس النفســـي والتربـــوي ، مكتبـــة االنجلـــو المصـــریة ، ١٩٧٧الغریـــب ، رمزیـــة ( .٢٥

.القاهرة 

فهمي ، مصطفى ( ب.ت): مجاالت علم النفس ، المجلد األول ، مكتبة مصر ، القاهرة .  .٢٦

، م الــنفس االجتمـاعي ، دار الفرقــان): المیســر فـي علـ١٩٨٢مرعـي ، توفیـق وأحمــد بلقـیس ( .٢٧

عمان .

): التعلــــیم والتنمیــــة االقتصــــادیة ، مكتبــــة االنجلــــو المصــــریة ،١٩٧٩نوفــــل ، محمــــد نبیــــل ( .٢٨

  القاهرة .

ـــیم العـــالي ( .٢٩ ـــة ١٩٨٦وزارة التعل ، مطبعـــة مؤسســـة  ١٩٨٧ــــ١٩٨٦):  مؤسســـة المعاهـــد الفنی

المعاهد الفنیة ، بغداد . 
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