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  ملخص الدراسة
  : املوضوع -*

  .    اجتاهات عينة من مواطين مدينة مكة املكرمة حنو علم النفس وعالقتها ببعض املتغريات الدميوغرافية 
  .أستخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي  : منهج الدراسة -*
  : األهداف  -*

 . وجماالت تطبيقه وأمساء علماؤهحنو علم النفس من حيث موضوعهلعينة االتعرف على اجتاهات أفراد 
 . الزمين العمر متغريوبنيالعينة معرفة العالقة بني االجتاه حنو علم النفس لدى أفراد 

  ،  )علمي(، طبيعي )أديب(شرعي (  التخصص يف املرحلة الثانويةحسب العينة حنو علم النفس أفراد  اجتاهات يف الفروقمعرفة  
 ).أخرى        
 . املهين الفروق يف اجتاهات أفراد العينة حنو علم النفس حسب التخصص معرفة 

 ).أديب ، علمي ( معرفة الفروق يف اجتاهات أفراد العينة حنو علم النفس حسب التخصص يف الدراسة اجلامعية 
  . العملية ات اخلربة وبني سنوالعينةالعالقة بني االجتاه حنو علم النفس لدى أفراد معرفة 

  : عينة الدراسة -*
  فردا من األفراد العاملني يف مدينة مكة املكرمة يف بعض املهن املختلفة وكانت على  ) ٣٧٢( بلغت عينة الدراسة       

  :      النحو التايل 
  فردا ، املعلمني         ) ٥١(ملهندسني فردا ، ا ) ٤٥(فردا ، األطباء  ) ٧٠(األكادمييني ، فردا  ) ٥٠(      رجال العلوم الشرعية 

  .فردا  ) ٥٤(رجال األعمال ، فردا  )  ١٠٢      (
  :أدوات الدراسة  -*
 . استبيان الفكرة السائدة عن علم النفس -١
  .على البيئة السعودية ) م ١٩٩٣احلارثي ، (  مقياس االجتاه حنو علم النفس والذي قننه -٢
  :  نتائج الدراسة-*
 .د اجتاهات عامة لدى أفراد عينة الدراسة حنو علم النفس أقرب إىل قطب اإلجيابية    وجو-١
  بني اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو علم النفس   )  ٠,٠١( وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة- ٢

  .       وبني العمر 
أفراد عينة الدراسة حنو علم النفس حسب التخصص يف املرحلة الثانوية                          ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات -٣

  ) .  علمي ، أديب ،أخرى         ( 
  عينة الدراسة حنو علم النفس حسب التخصص املهين عند مستوى داللة        وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أفراد -٤

  .لصاحل األكادمييني  )  ٠,٠١       (
   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو علم النفس حسب التخصص يف الدراسة اجلامعية             -٥

  ) .علمي ، أديب        ( 
بني اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو علم  النفس           ) ٠,٠١(عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وجود  -٦

  .وبني  سنوات اخلربة العملية
  : التوصيات -*
 وأمهية ضرورة حتسني أساس املعرفة النفسية األوىل لدى األفراد عن طريق تطوير مقررات علم النفس يف املرحلة الثانوية -١

  .تدريس  مادة علم النفس من الصف األول إىل الصف الثالث الثانوي بقسميه العلمي واألديب 
  تفعيل الفروع التطبيقية لعلم النفس مثل علم النفس الصناعي وعلم النفس التجاري وعلم النفس القضائي يف املهن اليت      -٢

 .ختدمها هذه الفروع  
  . اخلاص على دعم األحباث والدراسات النفسية ذات التوجهات التطبيقية جيب حث هيئات ومؤسسات القطاع-٣
 . العمل على تطوير أقسام علم النفس يف اجلامعات والكليات ملسايرة التطور اهلائل يف العصر احلديث -٤
  م النفس يف مجيع جماالت    جيب إثراء وسائل اإلعالم املختلفة بالربامج التثقيفية عن احلياة النفسية ومدى احلاجة املاسة لعل-٥

  .         احلياة 
   جيب العمل على إضافة  جمالت علمية حمكمة خاصة بعلم النفس تم بنشر املوضوعات النفسية ذات القيمة واجلودة           -٦

  .     العلمية
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Thesis Abstract 

 
Researcher : Mohammad Ibn Ali Ibn Masawa Ma’ashi 
Degree : Master. 
Title :  Attitudes of a Sample of Makkah Al-Mukarramah Citizens Towards Psychology and Its Relationship
with Some of the Demographic Variables .  
Method: The descriptive method was used in this study.   
Objectives:   
1. To identify the dispositions of the sample members towards psychology, with regard to the subject itself,

names of its specialists and the domains of its application.  
2. To know the relationship between the disposition towards psychology among the sample members and the

chronological age variable. 
3. To determine the differences in the sample members dispositions towards psychology according to their

specialization in the secondary stage (literary, scientific, other).  
4. To determine the differences in the sample member dispositions towards psychology according to the

professional specialization.  
5. To determine the differences in the sample member dispositions towards psychology according to their

specialization in the university (literary, scientific). 
6. To know the relationship between the dispositions towards psychology among the sample members and the

years of practical experience.  
Sample: 

The sample of this study consisted of (372) members working in Makkah Al-Mukarramah in various 
professions, classified as follows:  
Tools:  

1. The common idea about psychology questionnaire.  
2. The scale of disposition towards psychology, sanctioned by Al-Harithi (1993) in the Saudi 

environment. 
Islamic sciences experts (50) members, academicians (70)  members, physicians (45) members, engineers 
(51) teachers (102) members and business men (54) members. 

Results:  
1. There were general dispositions among the sample members towards psychology, nearer to the

positive pole.  
2. There was statistically significant correlation at the (0.01) level between the dispositions of the 

sample members towards psychology and age.  
3. There were no statistically significant differences in the dispositions of the sample members

towards psychology according to their specialization in the secondary school (literary, scientific, 
other).  

4. There were statistically significant differences in the dispositions of the sample members towards
psychology according to their professional specialization at the (0.01) level, in favor of the 
academicians.  

5. There were no statistically significant differences in the dispositions of the sample members
towards psychology according to their specialization in the university (literary, scientific). 

6. There was a statistically significant correlative relationship at the (0.01) level between the 
dispositions of the sample members towards psychology and the years of practical experience.  

Recommendations:  
1. To improve the basis of primary psychological knowledge among individuals through improvement of 

psychology courses in the secondary stage and to stress the importance of teaching psychology starting
the first secondary class through the third secondary class, with both its sections (literary and
scientific).  

2. To activate the applied branches of psychology, like the industrial psychology served by those 
branches.  

3. To encourage the private sector organizations and institutions to support the psychological research
and studies that have applied inclinations.  

4. To work towards development of psychology disciplines in universities and colleges so as to catch up 
with the enormous development in this modern era. 

5. To enrich various information media with cultural programs about psychology in all domains of life. 
6. To try to establish more academic journals specialized in psychology for publishing psychological 

topics that have high academic value and quality.    
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