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مً نبل الكسد في الخػامل مؼ مشٌالث مىانل خُاجه, ان هرا الخػامل ٌػخمد غلى ضُـ غدًدة منها الخطيُل  اإلاظخسدمت

نها واطخدغ الكسد في اطلىب الخكٌحرالري ٌػخمده غلى ػسف خطيائها غىد الحاظت وغلى هرا الاطاض للمػلىماث وجسيُبها وجسٍص

لكت, وان الازخالف في اطالُب الخكٌحر لدي ؾلبت الجامػت والري ًدبػه الكسد ٌػخبر حػبحرا غً شخطِخه حػامله مؼ اإلاىانل اإلاسخ

ومً زم ًمًٌ ان ًهىد الى جدهُو اهداقه وند ًبػده غً جدهُهها ,يما ان مظخىي الؿمىح لدي الكسد ممًٌ ان ًٍىن غالي 

 وقو اطلىب الخكٌحر اإلاظخسدم مً نبل الؿلبت واهؿ
ً
 مما جهدم جبرش مشٍلت البدض الحااومىسكظا

ً
ي واهمُخه غلى الطػُد لالنا

ًادًمي ومداولت غلمُت للخػسف غلى اطالُب الخكٌحر وغالنتها بمظخىي الؿمىح لدي ؾلبت الجامػت.   ما الحالي البدض ٌظتهدف -الا

 -: غلى الخػسف - ًأحي

 . الجامػت ؾلبت لدي الظاةدة الخكٌحر اطالُب-1

 .  الجامػت ؾلبت لدي الؿمىح مظخىي -2

 . الجامػت ؾلبت لدي(واإلاسخلت الىىع,)مخؿحري  الخكٌحروقو أطالُب في الكسوم-3

 . ؾلبتالجامػت لدي(الىىع,واإلاسخلت)مخؿحري  وقو الؿمىح مظخىي  في الكسوم-4

جم اغداد اداجا ولخدهُو اهداف البدض الحالي .  الجامػت ؾلبت لدي الؿمىح ومظخىي  الخكٌحر اطالُب بحن الػالنت مػسقت-5

ُت جهازب الاطبىغحن لالبدض لهُاض اطالُب الخكٌحر ومظخىي الؿمىح وجم ا خدهو مً الطدم والشباث والخمُحزوؾبو في مدة شمى

 (91),جم الخؿبُو غلى غُىت ًم ؾلبت نظم اللؿت الػسبُت في ًلُت التربُت الاطاطُت للمسخلخحن الاولى والسابػت وشملذ الػُىت 

ًاالحي: (53ذًىز و) (38غلى )ؾالب مىشغحن  ًاهذ الىخاةج   
ً
  ئن -اهار وبػد ظمؼ البُاهاث ومػالجتها اخطاةُا

ً
 أطلىبي مً يال

 والسابؼ الشالض بالترجِب ظاءث التي(  الىانعي, ,الخدلُلي الػملي)زم  , الخىالي غلى اإلاخىطؿاث أغلى خهها واإلاشالي الخكٌحرالتريُبي

 دالت قسوم وظىد غدم الخدلُل هخاةج مً جبحن ,غُا ؾمىح بمظخىي  جخمخؼ البدض غُىت نأواجطح  , الخىالي غلى والخامع

 دالت قسوم وظىد غدمويرلَ  الجامػت ؾلبت لدي الخكٌحر أطالُب فيواإلاسخلخحن الاولى والسابػت  وؤلاهار الرًىز بحن ئخطاةُا

 ومظخىي  الخكٌحر اطالُب بحن لػالنتلاما باليظبت  ,لدي ؾلبت الجامػت الؿمىح.مظخىي .فيواإلاسخلت .الرًىزوؤلاهار.بحن ئخطاةُا

 الخىصُاث  . الؿمىح ومظخىي  الخكٌحر اطالُب بحن ئخطاةُت داللت ذاث غالنت هىاى ئن اجطح الجامػت ؾلبت لدي الؿمىح

 ؤلامٍان ندز لخالءم جدَزظهم أطالُب بخٌُُل بالجامػت الخدَزع هُئت أغػاء نُام غسوزة -1 -: الخىصُاث -1   -: واإلالترخاث

ت للنهىع الخكٌحرللمخػلمحن بأطالُب الخػلُمُتباالهخمام اإلاإطظاث جىظُه-ب ؾالبهم حػلم أطالُب ربٍى  وجدهُو بالػملُتالت

 .ألازسي  الخػلُمُت اإلاساخل في الؿلبت الخكٌحرلدي أطالُب غلى للخػسف ئظساءدزاطت-:اإلالترخاث-2.الهدف

ف بالبدث -:الاول  الفصل   -الخعٍس
ا

 اشدًادا الخكٌحر بمىغىع الاهخمام اشداد لهد The Problem of Research:البدث مشيلت:أول

 نىاةم مً الػدًد في الاهخمام ذلَ جمشل خُض , مىه الشماهِىاث غهد في الطُما الػشٍسً الهسن  مً الشاوي الىطل في ملحىظا

ت والخؿبُهاث البدىر مً الػدًد وئظساء , الؿاةلت ألامىاُ ,وئهكام الٌبحرة الجهىد وبرُ الخػلُمُت, والبرامج الخكٌحر  التربٍى

  والىكظُت
ً
 واطدشمازها ؤلابداغُت ؾاناتهم ًم والاطخكادة  اإلاخػلمحن غىد الخكٌحر جىظُم ئلى أبػادها بٍل البىاءة التربُت بمبادب غمال

 في أطاطُت أداة ٌشٍل الخكٌحر ئن خُض , الظلُم الىمى غلى وحظاغدهم اخخُاظاتهم جلبي التي والبرامج الخدماث جىقحر زالُ مً
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ت الىظم حػد لم لرلَ , اإلاػسقت جدطُل ربٍى ُ  ملء ئلى تهدف الت  الػمل ئلى ذلَ حػدث بل , قهـ والحهاةو باإلاػازف الؿلبت غهى

 وجٌمً   . (29:  2007 , وهىقل ابىظادو) اإلاػاضسة الحُاة مخؿلباث مؼ الخػامل مً الكسد لُخمًٌ الخكٌحر وحػلُم جىمُت غلى

ت الخػلُمُت الػملُت مً يشحرة ظىاهب في البدض مشٍلت ربٍى  ألاهظمت مً الٌشحر جمازض خُض , الخػلُمُت اإلاإطظاث في والت

  الخػلُمُت
ً
  ججاهال

ً
 دون  مً الجاقت باإلاػلىماث الؿلبت أدمؿت خشى بػملُاث تهخم ش ئ ًل نبل ئنها ئذ الخكٌحر أطالُب غد قادخا

را حػد الكسد ًدبػها التي الخكٌحر أطالُب ئن , الخػلم غملُت بىطاؾتها جخم التي بالٌُكُت جبطحرهم  ًمًٌ زم وًم شخطِخه غً حػبح

 في ههظ ئلى أو الػهلُت ندزاتهم غػل ئلى ًسظؼ ال الؿلبت مً يشحر قشل أن غلى البدىر دلذ ئذ , أهداقه جدهُو ئلى جهىده أن

ًائهم ًاز الخكٌحر أطالُب مً للٌشحر ايدظابهم هدُجت وئهما ذ  الري الظبب غً الؿلبت مً الٌشحر ًدظاءُ وند الخاؾئت والاطخر

,  الحازسي) الامخدان في مىسكػت جهدًساث غلى ًدطلىن   ئنهم خُض ظدوي  دون  اإلارايسة في الٌبحرة الجهىد برلهم وزاء ًٌمً

غً ٌػد الكسد ًدبػه والري الجامػت ؾلبت لدي الخكٌحر اطالُب في الازخالف وان  .(68: 1999
ً
 ان ًمًٌ زم وًم شخطِخه حػبحرا

  ًٍىن  ان ممًٌ الكسد لدي الؿمىح مظخىي  ان يما , جدهُهها غً ًبػده وند اهداقه جدهُو الى ًهىد
ً
  أو غالُا

ً
 وقو مىسكظا

  الكسد نبل ًم اإلاظخسدم الخكٌحر اطلىب
ً
ًادًمي الطػُد غلى الحالي البدض مشٍلت جبرش جهدم مما واهؿالنا  ظادة مداولت الا

 اإلاشٍلت هره ئلى الػسبُت الدزاطاث مً الٌشحر وأشازث   .   الؿمىح بمظخىي  وغالنتها الخكٌحر اطالُب غلى الخػسف في وغملُت

 هره أن الى (2010 الػظٌسي  دزاطت) وأشازث (2001 زَسشت دزاطت(,)1996 الظسوز دزاطت,) (1995 خظحن دزاطت)مشل

 الازخبازاث واظخُاش والظمؼ الحكظ هدى اهخمامها ظل ووظهذ,  الػهلُت بالػملُاث الاهخمام ججاهلذ ند الخػلُمُت اإلاإطظاث

  ٌػد لم الري( الامخداهاث)
ً
 ئلى أدي مما اإلاسخلكت الحُاة مجاالث في وجؿبُهاتها الخػلُمُت اإلاادة واطدُػاب قهم في قاغال أطلىبا

كٌس الػىاؾل ئلى ًىهاد ظُل ئغداد  بحن جىاظدها زالُ مً الباخشت جدظظذ وند    (.12: 2010سي,الػظٌ) مىؿهُت بؿٍسهت واًل

 الامخدان ناغت الى دزىلهم غىد الدزاطُت اإلاادة ووظُان جكٌحرهم اطالُب مً الؿلبت الٌشحرمً مػاهاة الجامعي السبـ في الؿلبت

 ىزالحػ غلى مىاظبتهم مً السؾم غلى ووظُانهم جكٌحرهم حشدذٌشٍىن مً  الؿلبت مً غددؾحرنلُل وهىاى, الاطئلت نساءة اوغىد

  . 

 
ا

The Importance of أهمُتالبدث:ثاهُا  Researchؤلاوظان ًمخلٌه الري اإلاػسفي الػهلُـ البىاء في أطاطُا ٌػدالخكٌحرغىطسا 

خمحز خأزس ًإزس اهه أي منها, اإلاإلل البىاء غىاضس الخأزحرمؼ ًدبادُ ًجػله الري اإلاىظىمي بػمله ٍو  ألازسي  اإلاػسقُت الػملُاث ببهُت ٍو

إزس  والرايسة , والخطىز , والاهدباه , ًاإلدزاى خمحز ,( والاظخماغُت والاهكػالُت الػاؾكُت) الشخطُت بجىاهب ٍو  ًغ الخكٌحر ٍو

  أيثرها بأهه ألازسي  اإلاػسقُت الػملُاث طاةس
ً
  وأشدها زنُا

ً
 وؤلاخاؾت واإلاىانل والظىاهس ألاشُاء غمو ئلى الىكاذ غلى واندزها حػهُدا

 خل غلى ٌظاغد الري قهى , ؤلاوظان خُاة في ألاطاطُت الػىامل مً مهما غامال الخكٌحر ٌػد يما, ( 2010,163 , الهادي غبد)  بها

 دغمع,)وحظُحرهالطالحه يشحرة أمىز في والخدٌم الظُؿسة ؤلاوظان ٌظخؿُؼ وبه ؤلازؿاز مً يشحر وججىب اإلاشٌالث مً يشحر

 وجىمُت ذاجه لخدهُو ًمخلٌها التي الىطاةل اخد ٌػد يما واطخمسازه وظىده وغسوزة ؤلاوظان لخهدم أداة ٌػد قهى ,( 2010,9

بدع لُكٌس ؤلاوظان غهل جىمُت غلى ظاهدة حػمل الريُت ألامم ئن , وندزاجه مىهبخه ؿىز ٍو بخٌس اإلاىظىد ٍو ُ  , الجدًد ٍو  قالػهى

ُ  جىمُت ئلى الحاظت أمع في وئهىا , والسقي الخهدم ئلى ًإدي واطدشمازها هرا غطسها في الحهُهُت الثرواث هي  بدُض ؾلبدىا غهى

ريس    , ( 165: ص , 1995 , خبِب)  الابخٍاز غلى وبالهدزة الخكٌحر في بالػلمُت جدظم  هى ًالخظ ما أيثر ئن 1974 , زحرهللا ٍو

هت في ألاقساد ازخالف  اإلااغُت الطىز واطترظاع آلالُت الىاخُت ئلى ًمُل مً قمنهم الخكٌحر في مػحن أطلىب قسد قلٍل جكٌحرهم ؾٍس

ُ  غلُه مخكو هى ما بٍل الخمظَ ئلى ًمُل مً ومنهم ,     , (42:  ,ص 1974, زحرهللا) , حؿُحر أو حػدًل أي ومػازغت به ومػمى

سي  ً غىد ألاهمُت في ؾاًت ٌػد الخكٌحر في ؤلاقساد وأطالُب ؾسم  مػسقت ئن ئلى 2005 اإلاػاؾي أبى ٍو  ظدًدة اظخماغُت غالناث جٍٍى

 وناد)  للخػامل الازخُازألامشل غلى حظاغد زم الشخطُت,مً غلى الاطخدالُ غلى حظاغد الخكٌحر أطالُب قمػسقت ألاشخاص, بحن

ر  الدزاطاث في الخكٌحر أطالُب اطخسدام أهمُت وجسظؼ    ( ,  9:  ,ص2008 , تالت  ألاطالُب غً جطىزا حػؿُىا ألنها والىكظُت بٍى

ذ قهد الخكٌحر أطالُب مىغىع وألهمُت الجامػت ؾلبت زاضت وبطىزة الؿلبت لدي اإلاكػلت  ظىاهب جىاولذ غدًدة دزاطاث أظٍس

 خظب الؿلبت بحن قسوم وظىد ئلى( 1998, عجىة) دزاطت  جىضلذ قهد , بها اإلاخػلهت واإلاخؿحراث هماذظها مً مسخلكت

( ئهار -ذًىز)الىىع خظب قسوم وظىد وغدم ؤلاوظاوي الخسطظ لطالح اإلادلي ألاطلىب باطخصىاء( ئوظاوي-غلمي)الخسطظ
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 الؿلبت بحن ئخطاةُت داللت ذاث قسوم وظىد غدم ئلى   ( 2004 الشمظـي,)دزاطـت وجىضلذ,ؤلاهار لطالح اإلادلي باطخصىاءألاطلىب

  داللت  قسوم وظىد ماغدا الدزاطُت واإلاسخلت الىىع مخؿحري  وقو
ً
 ولطالح الدشَسعي ألاطلىب في والؿالباث الؿلبت بحن ئخطاةُا

 في اإلاظُؿسة الخكٌحر أطالُب جددًد ئلى Harrison & Bramison, 1983  وبسامظىن  هاَزظىن  دزاطت دزاطت وجىضلذ ,ؤلاهار

ًاهذ الؿسبي اإلاجخمؼ  الػملي والخكٌحر ,% 24 الىانعي والخكٌحر ,% 35 الخدلُلي والخكٌحر ,% 37 اإلاشالي الخكٌحر:  ألاحي الىدى غلى و

 لدي اإلاكػل الخكٌحر أطلىب ئن الى2000 اللهُبي دزاطت وجىضلذ      , ( 19: ص, 1996 خبِب)-% 11 التريُبي والخكٌحر ,% 18

 وأزحرا,  الػملي قالخكٌحر , الىانعي كٌحرالخ زم , الخدلُلي الخكٌحر أطلىب ًلُه اإلاشالي الخكٌحر أطلىب هى واإلاػلماث اإلاػلمحن

 قسوم وظىد غلى الدزاطت جدُ ولم,  اإلاػلمحن غً اإلاشالي بالخكٌحر ًخمحزن  اإلاػلماث ئن ئلى الدزاطت جىضلذ يما,  التريُبي الخكٌحر

 أللهُبي)  الدزاس ي الخسطظ الدزاطُت اإلاسخلت إلاخؿحراث جبػا واإلاػلماث اإلاػلمحن لدي الخكٌحر أطالُب في ئخطاةُت دالت ذاث

,2000 . ) 

 قػلىا% 7و التريُبي الخكٌحر أطلىب قػلىا اإلاطٍست الجامػاث ؾلبت مً% 6 ان ئلى 1995 خبِب دزاطت أشازث خحن في      

 قػلىا% 24و الخدلُلي الخكٌحر أطلىب قػلىا%  32 و الىانعي الخكٌحر أطلىب قػلىا%  17 بِىما  الػملي الخكٌحر أطلىب

 ئقساد مً% 1226 ئن2001 ؾالب دزاطت جىضلذ  .   (25-20:,ص1995 خبِب,)     اإلابدىزحن ألاقساد مً اإلاشالي الخكٌحر أطلىب

 و الىانعي الخكٌحر أطلىب% 1325 قػل بِىما,  الػملي الخكٌحر أطلىب قػلىا% 1627 و التريُبي الخكٌحر أطلىب قػل الػُىت

 أطالُب غلى الخسطظ إلاخؿحر ازس ًىظد وال , اإلاشالي الخكٌحر اطلىب قػلىا% 2527و الخدلُلي الخكٌحر اطلىب قػلىا% 2527

 الخكٌحر أطالُب مً قهـ واخدة بأطلىب ٌظخػُىىن  الػُىت أقساد اؾلب ئن ٌػني وهرا, الخدمت نبل الشاهىٍت مػلمي لدي الخكٌحر

 ئلى( 1998, عجىة) دزاطت  جىضلذو  ,(   2001,ؾالب) مىاطبت بؿحر أو بمىاطبت طىاء بها ًمسون التي اإلاىانل ظمُؼ في الخمظت

 قسوم وظىد وغدم ؤلاوظاوي الخسطظ لطالح اإلادلي ألاطلىب باطخصىاء( ئوظاوي-غلمي)الخسطظ خظب الؿلبت بحن قسوم وظىد

 قسوم وظىد غدم ئلى    .(2004 , الشمظـي) دزاطـت وجىضلذ.  ؤلاهار لطالح اإلادلي ألاطلىب باطخصىاء(  ئهار -ذًىز) الىىع خظب

  داللت قسوم وظىد ماغدا الدزاطُت واإلاسخلت الىىع مخؿحري  وقو الؿلبت بحن ئخطاةُت داللت ذاث
ً
 في والؿالباث الؿلبت بحن ئخطاةُا

 بػؼ لديهم جيشأ ند والحُاة الػلم مجاالث مً مجاُ أي في وظىدهم أزىاء الؿلبت أن يما,ؤلاهار ولطالح الدشَسعي ألاطلىب

ُ  وند مػُىت أهداف لخدهُو الؿمىخت الدواقؼ  أطالُب حػدد وًم غليها, الخؿلب ٌظخؿُؼ ال ند غىاةو بػػها جدهُو دون  ًدى

 الجامػت ؾلبت أن(. 105: 2005 باشا,) لديهم الخكٌحر أطالُب حػدد ئلى ًإدي ند مشٌالث مً ًهابلهم ما وخل مىاظهه في ألاقساد

 الىنذ وفي الجامعي الىطـ ًدههها مجدًت خُاجُت ججسبت ئلى ًخؿلػىن  قهم والتردد الؿمىح بحن جتراوح غدًدة لىىاشع ًخػسغىن 

 اإلاػسقُت باإلاهازاث الؿلبت جصوٍد غً مظإولُت الجامػت قان لرا الخُبت, مشاغس قخخىالهم اإلاظخهبل أمىز لديهم جلخبع ند هكظه

اة مؼ الخػامل غلى نادٍزً ججػلهم التي  ومهازاث ندزاث ًم ًمخلٍىهه ما مؼ ًدىاطب بما ؾمىخاتهم جددًد غلى وحظاغد الُح

 قهى ألازحرة آلاوهت في الػالم شهده الري الظَسؼ الخؿىز ئلى أدث التي الظماث أهم مً الؿمىح ٌػد  ,  (56: 2002, الجبىزي)

 مىظىدا الؿمىح دام وما.  مخهدمت أزسي  ئلى مسخلت ًم الحُاة بمظخىي  لالزجهاء ألاقٍاز وجسجِب الهمم بشحر ًهىم الري الداقؼ

 وشاؾاث ًم ؤلاوظان ًغ ًطدز بما اإلاإزسة اإلاهمت الػىامل مً ألهه والحػازي  الػلمي للخؿىز طهل ًىظد قال ؤلاوظان غىد

 هخاةج وحشحر ,(90: 2009, اإلاشُخي) أقسادها لدي الؿمىح مظخىي  ًم اإلاىاطب الهدز جىقس ئلى ًسظؼ ألامم جهدم أن يما,  وأقٍاز

 ئلى (  2002, الجبىزي) دزاطت جىضلذ قهد وهكظُت وشخطُت مػسقُت: غدًدة بمخؿحراث ًسجبـ الؿمىح مظخىي  أن ئلى الدزاطاث

ًادًمي الؿمىح مظخىي  بحن غالنت وظىد  بمظخىي  ًخمخػىن  ؾلبتالجامػت وان الشخطُت جدمل ونىة اإلانهي الؿمىح ومظخىي  ألا

 ومظخىي  الاهجاش داقػُت بحن مىظبت ازجباؾُه غالنت وظىد ئلى جىضلذ قهد  (  2004, الحظً) دزاطت أما , الؿمىح مً غاُ

 ومظخىي  لالهجاش الداقػُت مظخىي  بحن جكاغل ووظىد( , ئهار -ذًىز) الىىع خظب الؿمىح مظخىي  في قسوم وظىد وغدم,  الؿمىح

 ؾلبت وأن الراحي والخدٌم الؿمىح مظخىي  بحن اًجابُت غالنت هىاى أن ئلى  ( 2006, الخالدي) دزاطت وجىضلذ والؿمىح الػبـ

ُ   بمظخىي  ًخمخػىن  الجامػت  مظخىي  بحن غالنت وظىد .  (Tiwari & et..al, 1980) وآزسون جُىازي  دزاطت وأظهسث , الؿمىح مً غا

ُ   الؿمىح مظخىي  ًٍىن  غىدما ًصداد الهلو أن خُض والهلو الؿمىح  في الىىع خظب اإلاساههحن بحن قسوم وظىد وغدم , غا

  الؿمىح إلاظخىي  أن,الدزاس ي لالهجاش الؿمىح مظخىي 
ً
  دوزا

ً
 غلى الػىء الؿمىح مظخىي  ًلهي ئذ والجماغت الكسد خُاة في مهما
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  وؾمىخاجه الكسد أهداف جمشل وبرلَ اإلاظخهبل مالمذ
ً
  غىطسا

ً
  أطاطُا

ً
 في ئزكانه أو الكسد هجاح أن ذاجه, غً قٌسجه غً مهما

  الىكظُت صحخه في ازس ؾمىخاجه جددًد
ً
 ًسجبـ الؿمىح مظخىي  أن ئلى الدزاطاث هخاةج وحشحر.     (4: 1984 الكخاح غبد)  غمىما

ُت: غدًدة بمخؿحراث ُت مػسق  الؿمىح مظخىي  بحن غالنت وظىد ئلى  (  2002, الجبىزي) دزاطت جىضلذ قهد وهكظُت وشخط

ًادًمي  دزاطت أما.  الؿمىح مً غاُ بمظخىي  ًخمخػىن  ؾلبتالجامػت وان الشخطُت جدمل ونىة اإلانهي الؿمىح ومظخىي  ألا

 في قسوم وظىد وغدم,  الؿمىح ومظخىي  الاهجاش داقػُت بحن مىظبت ازجباؾُه غالنت وظىد ئلى جىضلذ قهد(  2004, الحظً)

 وجىضلذ . والؿمىح الػبـ ومظخىي  لالهجاش الداقػُت مظخىي  بحن جكاغل ووظىد( , ئهار -ذًىز) الىىع خظب الؿمىح مظخىي 

 بمظخىي  ًخمخػىن  الجامػت ؾلبت وأن الراحي والخدٌم الؿمىح مظخىي  بحن اًجابُت غالنت هىاى أن ئلى  ( 2006, الخالدي) دزاطت

  ُ  . الؿمىح مً غا

 :آلاحي في البدث أهمُت جىمً جلدم ما إلى واسدىادا  

ُ  اهه.1  التي باألطالُب وجصوده الؿالب شخطُت بىاء في حظهم التي ألاطاطُت اإلاساخل مً حػد والتي الجامػُت اإلاسخلت ًدىاو

 أغػاء حظاغد الؿلبت لدي الظاةدة الخكٌحر أطالُب مػسقت أن -2.  . الخػلم غملُت ئزىاء اإلاػلىماث مؼ الخػامل في ٌظخسدمها

 بحن الػالنت لكهم مداولت حػد. 3.الدزاطُت للمىاد جهدًمهم غىد الؿلبت مؼ حػاملهم في ألاطالُب جلَ جبني غلى الخدَزظُت الهُئت

 . الؿمىح الخكٌحرومظخىي  أطالُب

 . الجامػت ؾلبت لدي الظاةدة الخكٌحر أطالُب-1   - : على الخعسف البدث ٌستهدف : البدث هدافا

 في الكسوم-4    .  الجامػت ؾلبت لدي( الجيع)مخؿحر الخكٌحروقو أطالُب في الكسوم- 3.    الجامػت ؾلبت لدي الؿمىح مظخىي -2

 . الجامػت ؾلبت لدي( الىىع) مخؿحر وقو الؿمىح مظخىي 

 .  الجامػت ؾلبت لدي الؿمىح ومظخىي  الخكٌحر اطالُب بحن الػالنت مػسقت-5

 ًم(الرًىزوالاهار)  ظامػتيسمُان, /الػسبُت  اللؿت نظم/ الطاطُت التربُت ًلُتا ؾلبت غلى الحالي ًخدددالبدض-:البدث خدود

 . ( 2018 -2017) الدزاس ي للػام الطباخُت الدزاطت( والسابػت–الاولى)اإلاسخلخحن,

ًد ؼىزن -Thinking styles 1 الخفىير أسالُب: أول -:اإلاصطلحاث جدد  , الكسد جمحز التي ألاداءاث ًم مجمىغت) ) 1892 ػَس

 والبِئت هكظه مؼ للخٌُل واطخػمالها اإلاػسفي مسصوهه في بها ًمس التي للخبراث اطخهباله يُكُت غلى دلُال حػد والتي

سي ()اإلادُؿت سىن -2.   (17: 2007,الؿٍس  والاطتراجُجُاث الؿسم  مً مجمىغت)Harrison & Bramson ,1892 وبسامسىن  هاَز

ـــل أن غلى الكسد اغخاد التي الكٌٍست  ًم ًىاظهه ما خُُا وذَل بُئخه أو ذاجه ؾٍسو ًغ لدًه اإلاخاخت اإلاػلىماث مؼ بها ًخػاـمــ

 حػبرغً وئهماهي بهدزة لِظذ الخكٌحر,وهي الكسدفي ؾٍسهت هي2004  سخيرهبرغ - Harrison & Bramson.) 3 ,1982: 45( )مشٌالث

  الخكٌحر اطالُب الباخشت وحػسف    (. 9:ص,2004,طخحرهبرؽ)ًمخلٌها التي الهدزاث اطخسدام في ؾٍسهتالكسداإلاكػلت
ً
 بانها) -: اظساةُا

 ( . الحالي البدض في اإلاػخمدة الخكٌحر أطاًب ناةمت مً خدة غلى اطلىب ًل في اإلاكدىص غليها ًدطل التي الدزظت

 
ا

  زابخت طمت (1880) الفخاح عبد-Level of Aspiration    1 الطمىح مسخىي  -:ثاهُا
ً
ُ  في ألاقساد بحن جكسم  وظبُا  ئلى الىضى

ً ًخكو مػحن مظخىي  ددد اإلاسظعي ئؾازه في للكسد الىكس ي والخٍٍى  الكخاح, غبد( )بها مس التي والكشل الىجاح زبراث خظب ٍو

ادة أبى -2.    .(12: 1990  خُاجه مً مػحن ظاهب في الكسد ئلُه  ًخؿلؼ مددد مظخىي  ذي هدف هدى اًجابي اججاه)(2001) ٍش

خددد آلزس قسد مً الهدف دزظت وجسخلل,  الحُاحي الىمـ بازخالف ذاجه الكسد لدي الهدف أهمُت وجسخلل  في الهدف مظخىي  ٍو

ادة أبى(. )ذاجه غً الكسد ضىزة غىء ػسف      (.21: 2001, ٍش  ًػػه الري اإلاظخىي : بأهه ئظساةُا الؿمىح مظخىي  الحالي البدض َو

 ألؾساع اإلاػد الؿمىح مظخىي  مهُاض غلى اطخجابخه غىد الؿالب غليها ًدطل التي الدزظت زالُ مً غلُه ٌظخدُ لىكظه الكسد

 (.الحالي البدض

  -: الطمىح ومسخىي  الخفىير لسالُب الىظسي  الاطاز -: الثاوي الفصل

 
ا

ػد  -: Thinking Styles رالخفىي اسالُب: أول ت ؤلاوظان أغماُ قجمُؼ , ظمُػها الخػلُمُت اإلاهازاث أطاض هى الخكٌحر ٌُ  مىؿٍى

 غً اطخهباله ًخم إلاشحر ًخػسع غىدما الدماؽ بها ًهىم التي الػهلُت اليشاؾاث مً طلظلت وهى ,(  7:  1999,  الحازسي)  أقٍازه في
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  الخمظت الحىاض مً أيثر أو واخدة ؾٍسو
ً
ػد . ( 30:  2002,  الىهشبىدي) الخبرة أو اإلاىنل في مػنى غً بدشا   الخكٌحر وَُ

ً
 مكهىما

 
ً
 : ًىهه مػهدا

 . اإلاػسفي الجهاش دازل الخجهحز أو اإلاػالجت غملُاث مً مجمىغت جخػمً: Process  غملُت.1

 .الظاهس الظلىى مً غلُه ٌظخدُ ذلَ ومؼ ؤلاوظاوي الػهل دازل ًددر:  Cognitive مػسقُت.2

3. 
ً
خجه اإلاشٍلت أو اإلاظالت خل غىه ًيخج لظلىى جهىد:   مىظهت بدو , الحل هدى ٍو )  للحل اإلاإدًت الخؿىاث وهظام جخابؼ في هرا ٍو

 مجاُ في والباخشحن الىكع غلماء باهخمام خظُذ التي اإلاػاضسة اإلاكاهُم مً الخكٌحر أطالُب مكهىم ٌػد(.   71:  2006,  مدمىد

 اإلاسخلكت والؿسم  الاطتراجُجُاث مً مجمىغت ٌػني الخكٌحر أطالُب مكهىم أن ئلى  2004, طخحرهبرؽ ٌشحر ئذ , التربىي  الىكع غلم

ظخسدمها,  غهله غلى الراجُت الكسد وطُؿسة وألاغمُا اإلاهام واهجاش,  مشٌالتهم لحل غامت بطىزة ؤلاقساد ٌظخسدمها التي  َو

ىمي ًدهو بما وألاقٍاز اإلاهازاث وجىمُت والشخطُت الخػلُمُت مشٌالتهم لحل زاضت بطىزة الؿلبت )  ؤلابداغُت الهدزاث ٍو

,  مػازقه وايدظاب,  ندزاجه جىظُل في للكسد اإلاكػلت وألاطالُب الخكٌحرالؿسم  أطالُب وجبحن ,(  34  ص, 2004, طخحرهبرؽ

 مؼ الخػامل غىد اإلاخبؼ الخكٌحر قأطلىب,  الكسد لها ًخػسع التي واإلاىانل اإلاهام مؼ ًخالءم بما غنها والخػبحر أقٍازه وجىظُم

ــد الكسد ئن ٌػني مما الػلمُت اإلاظاةل خل غىد الخكٌحر أطلىب غً ًسخلل ند الحُاجُت الجىاهب في الاظخماغُت اإلاىانل ــ  نـ

ــد الخكٌحر في أطالُب غدة ٌظخسدم ــره جخؿحر وـنــ ــ ــؼ ألاطالُب هـ ًـ مـ ـ : Sternberg  , 1992 , p )  الصمـ ػد ,(  68  ,  1982 جىزاوع َو

Torrance ًفي الدماؽ هطكي اخد اطخسدام ئلى ًمُل الكسد ئن ًسي  وهى , الخكٌحر أطالُب ئلى أشازوا الرًً الباخشحن أواةل م 

ت باإلاهام اإلاخػلهت اإلاػلىماث ألاٌظس الىطل ٌػالج ئذ , اإلاػلىماث مػالجت لُت مىؿهُت بؿٍسهت اللؿٍى  ألاًمً الىطل أما , ًو

هت الػػلي والػبـ باإلدزاى اإلاخػلهت اإلاػلىماث قُػالج   قسد لٍل وان , مجصةت جدلُلُت بؿٍس
ً
  أطلىبا

ً
ر الخكػُل ـقــي زاضا  والخكٌح

 جخػمً الخكٌحر أطالُب ئن قحري  Kolb 1984 ًىلب أما .(Torrance,  1982: 24) .آلازٍسً جكٌحر بؿسم  الخيبإ الطػىبت ومً

 ذلَ غلى وبىاءً  اإلاػلىماث مػالجت هى آلازس والبػد , واإلاجسدة اإلاادًت الخكٌحر غملُاث ٍوطل , ؤلادزاى:  هما أطاطُحن بػدًً

سي  .(  292:  2004,  الػخىم)   واإلاباشس والخأملي واإلاجسد اإلاادي:  هي الخكٌحر أشٍاُ غىء في أطالُب أزبػت خدد  هاَزظىن  ٍو

 ًىاظهىهه ما خُُا اإلاخاخت اإلاػلىماث مؼ ألاقساد حػامل غً غبازة هي الخكٌحر أطالُب أن( Harrison&Branson,1982) وبسمظىن 

  منها ولٍل( ألاٌظس والىطل ألاًمً الىطل) للدماؽ الىطكُت الظُؿسة أطاض غلى الخطيُل هرا ببىاء وناما  مشٌالث مً
ً
 همؿا

 
ً
يخج( ضىزي –لكظي)ومدخىاه( ؾحرمىؿهي-مىؿهي) ألاداء.هىع خظب.وججهحزاإلاػلىماث مػالجت.آلازسفي.غً مسخلكا  ذلَ غً ٍو

ُت جكٌحر أطالُب زمظت  ,والخدلُليIdealistic ,واإلاشاليRealistic ,والىانعيPragmatic والػملي ,Synthesitic التريُبي:هي أطاط

Analytic(,19: 1995خبِب) .   ً1982 ؾَسؿىزى ئن بالريس الجدًس م Gregorc ًأطالُب في غملىا الرًً الباخشحن أهم م 

 ًسصن  ويُل ,( ؤلادزاى) اإلاػلىماث ألاقساد ًٌدظب يُل ئلى الخكٌحر أطالُب نظم, الخسؿُـ اطالُب ئلى جىضل خُض الخكٌحر

ــخابػُت جٍىن  ند الخىظُم ندزاث بِىما خس ي أو يخجٍسدي جطىل ؤلادزاى ندزاث ,( الخىظُم) اإلاػلىماث ألاقساد  , غشىاةُت أو جـ

(Curt & Rick,2006: 200 ).            

ُ  Gorden Allport البىزث ظىزدن ٌػد :الخفىير ألسالُب الخاٍزخُت اليشأة   غلم ئلى 1937 غام ألاطلىب قٌسة ندم مً أو

 مً أهماؽ أو distinetive Personality اإلامحزة الشخطُت أهماؽ جطديها التي الحُاة أطالُب غً بالخكطُل جددر غىدما الىكع

طخسدم (.14: 2007 ئبساهُم,) Types of Behavior الظلىى
ُ
  لُطل( Style) ألاطلىب مطؿلح وا

ً
 والخطاةظ ألاوشؿت مً غددا

ادة مؼ الصمً مً إلادة زابذ بشٍل جظهس التي الكسدًت والظلىيُاث  أداةه جدظحن ئلى ًإدي أن ًخىنؼ قأهه بأطلىبه الكسد وعي ٍش

 في( Style) مطؿلح جسظم لرلَ اإلاسخلكت, الحُاة مىانل مؼ الخػامل غىد ًخجاهله أن للكسد ًمًٌ ال آزس ذاحي خع وحشٌُل

  همـ أو ألاطلىب ئلى الػسبُت اللؿت
ً
 بدزاطاث أيثر مسجبـ( ألاطلىب) الشخطُت بدزاطاث أيثر مسجبـ( الىمـ) مكهىم بان غلما

ػد  (.225: 2004 الػخىم,)اإلاػسفي الىكع غلم ُ ( Torrance, 1966) جىزاوع وَُ  أن ًسي  وهى الخكٌحر أطلىب مكهىم اطخسدم مً أو

ت باإلاهام اإلاخػلهت اإلاػلىماث ألاٌظس الىطل ٌػالج خُض اإلاػلىماث مػالجت في الدماؽ هطكي اخد اطخسدام ئلى ًمُل الكسد  اللؿٍى

لُت, مىؿهُت بؿٍسهت  لٍل وأن , مجصةت جدلُلُت بؿٍسهت الػهلي والػبـ باإلدزاى اإلاخػلهت اإلاػلىماث قُػالج ألاًمً الىطل أما ًو

 طخحرهبرط والخظ,  (235:  2011 , غلي) ألازسي  الخكٌحر بؿساةو الخيبإ الطػىبت وًم والخكٌحر الخكػُل في الخاص أطلىبه قسد
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ؼ أن يأطخاذ ُ  ند مخػددة جكٌحر أطالُب مؼ ًخماش ى بما اإلادخىي  غسع ؾٍسهت جىَى ً قئت ًم ضىكهم الرًً الؿلبت خى  اإلاخػثًر

  مخػثًرً اإلاطىكحن الؿلبت مً قٌشحرا المػحن ؾلبت ئلى ؤلاخطاء مادة في جدطُال
ً
 جىاقهذ ما ئذا للىجاح الهدزاث ًمخلٍىن  دزاطُا

 التي والخػلُم الخكٌحر أطالُب جىىع ئدزاى في جكشل الخػلُمُت اإلاإطظت لًٌ , خىلهم مً البِئت مخؿحراث مؼ جكٌحرهم أطالُب

 (.17: 2004 طخحرهبرط,) الخكٌحر في لؿلبتل الخكٌحر وأطالُب جدىاطب ال حػلُم أطالُب وحظخسدم بها, ًهدزونهم

اث  ت لخفىيرا اسالُب فسسثهظٍس سىن  هظٍس   Harrison & Bramson وبسامسىن  هاَز

 غً الىظٍست هره وجٌشل , 1995 الٌٍسم غبد مجدي الػسبُت ئلى وههله Harrison & Bramson 1982 الىظٍست هره وغؼ      

 للخؿُحر نابلت زابخت ألاهماؽ ًاهذ ئذا ما ٍىضحو  الكػلي طلىيه وبحن بُنها الازجباؾاث وؾبُػت , الكسد ًكػلها التي الخكٌحر أطالب

 الخكٌحر أطالُب الىظٍست هره ضىكذ وند. (243: 1995,  خبِب)الخكٌحر أهماؽ في ألاقساد بحن الكسدًت الكسوم جىمى يُل وجبحن

 :  هي أطالُب زمظت ئلى

خطل:  Synthesitic Style التريُبي ألاطلىب. 1  أقٍاز لبىاء بالخىاضل الخكٌحر أطالُب مً ألاطلىب هرا ًكػلىن  الرًً ألاقساد ٍو

  مسخلكت وأضُلت ظدًدة
ً
 الكسد يهخم وال , لرلَ جىضل التي اإلاهازاث وامخالى والابخٍاٍزت الىغىح وئجهان , آلازسون ًكػله غما جماما

َػد , السأي في الجماعي والاجكام اإلاهازهت بػملُاث التريُبي  ًخطل يما التريُبي الكسد لدي اإلاكػلت الػهلُت الػملُت هى الخأمل وَُ

خطل:   Idealistic Style اإلاشالي ألاطلىب. 2. وألاخدار للمىانل الخٍاملُت والىظسة واإلاؿامسة بالخددي  الخكٌحر اإلاشالي الكسد ٍو

ً  هى وما , الكسد باخخُاظاث والاهخمام ألاهداف في والخكٌحر اإلاظخهبلي الخىظه ئلى واإلاُل , ألاشُاء ججاه مسخلكت هظس وظهاث بخٍٍى

برُ , اهخمامه مدىز الاظخماغُت الهُم وجمشل , والىاض للمجخمؼ مكُد هى ما غلى الاهخمام وجسيحز , له باليظبت مكُد  ما أنص ى ٍو

ً ًخطل يما , والػىاؾل والاهكػاالث واإلاشاغس ألاقٍاز إلاساغاة ًمًٌ  بمىانشاث والاطخمخاع واهبظاؾُت مكخىخت غالناث بخٍٍى

مُل آلازٍسً مؼ َػد يما, بهم للشهت ٍو  الػملي ألاطلىب. 3. اإلاشالي للكسد اإلامحزة السةِظت ؤلاطتراجُجُت هى الخمشُلي الخكٌحر ٌُ

Pragmatic Style   :خطل ُ  الخجٍسب بدٍست الػملي الخكٌحر ذو الكسد ٍو جي بشٍل اإلاشٌالث وجىاو ؼ الحل غً والبدض جدٍز  الظَس

 الخدلُلي ألاطلىب.4 , ألاشُاء لػمل ظدًدة ؾسم  ئًجاد في والخكىم  , الػمل في ؤلاظساةُت بالجىاهب والاهخمام للخىاقو والهابلُت

Analytic Style  :خطل  اإلاػلىماث وظمؼ واإلاشابسة والاطخيخاط والدنت والخىظحر والػهالهُت بالخسؿُـ الخدلُلي الخكٌحر ذو الكسد ٍو

ً غدم مؼ  Realistic الىانعي ألاطلىب. 5. بالخكاضُل والاهخمام مىهجُت وؾسم  بدسص اإلاشٌالث ومىاظهت , شمىلُت هظسة جٍٍى

Style  :خطل دشابه , اإلالمىطت بالىخاةج والاهخمام والخجٍسب اإلاالخظت غلى باالغخماد الىانعي الخكٌحر ذو الكسد ٍو  أطلىب ذوي  ٍو

ت -   .( 42:  2003,  ؾاخىن ), لألشُاء الجُد الكهم مداولت خُض مً الػملي الخكٌحر أطلىب ذوي  مؼ الىانعي الخكٌحر  هظٍس

 طخحرهبرط ندم (  Theory of mental self Government  Robert Sternberg  , 1988 ): سخيرهبرج لسوبسث الراحي العللي الخدىم

Sternberg  , 1988 ؾحر زم الراحي الػهلي الخدٌم هظٍست غليها وأؾلو الىظٍست هره Sternberg  ت لخطبذ 1990 غام في اطمها  هظٍس

 أطالُب بػىىان يخابا 1997 غام في واضدز 1997 غام في النهاةُت بطىزتها وظهسث,   Thinking Styles Theory الخكٌحر أطالُب

 أبػاد زمظت لها الظلؿاث أو الحٍىماث ئن أطاض غلى نامذ ند الراحي الػهلي الخدٌم هظٍست في ألاطاطُت الكٌسة قان.  الخكٌحر

خػمً:  الىظُكت.-1:  عي) ٍو خػمً:  الشٍل.2( .خٌمي,  جىكُري,  حشَس خػمً:  اإلاظخىي .3( .قىغىي ,  انلي,  هسمي,  ملٍي) ٍو  ٍو

خػمً: الجزغت.4( .مدلي,  شمىلي)  طخحرهبرط ًهترح ألاطالُب نهاًت في (. Richmon , et.al , 2005 :64-67(.) مداقظ,  مخدسز) ٍو

1997Sternberg,مػحن أطلىب جكػُل نىة ئلى ًسظؼ ألاقساد قازخالف, مسخلكت بدزظاث ولًٌ.ألاطالُب هره.ألاقسادًمخلٍىن  ئن 

    ( .Sternberg , 1997 : 265) واإلاىانل للمهماث وقها

 
ا

ػد -: الطمىح مسخىي  مفهىم  - Level of Aspiration الطمىح مسخىي : ثاهُا  في جأزحر لها التي اإلاخؿحراث ًم الؿمىح مظخىي  ٌُ

لػب الُىمُت الحُاة  جدهُهه مً ٌظخؿُؼ وما ؾمىح مً الكسد لدي ما ندز وغلى , والاظخماعي الىكس ي والخٌُل الخىاقو في دوزا ٍو

ُ  في ئزكانه أو .100: 2009, الصهساوي) آلازٍسً هدى وجىظهه هكظِخه غلى وطلبا ئًجابا ًىػٌع قاهه مػحن مظخىي  ئلى الىضى ) 

سي    ًمشل الؿمىح مظخىي  أن 2001 الطافي ٍو
ً
 وما والجماغت, الكسد خُاة غلى جأزحر ًم له إلاا ؤلاوظاهُت الشخطُت أبػاد ًم بػدا

شحر   (.66:  2001 الطافي,) واهجاشاث, وشاؾاث مً غلُه ًترجب  الهدف جدهُو دزظت هى الؿمىح مظخىي  أن ئلى 2005 خظان َو

ظعى لىكظه الكسد ًػػه الري اإلامًٌ ًادًمُت الىكظُت اإلاجاالث في أداةه زالُ مً لخدهُهه َو  ما غلى والخؿلب, واإلاهىُت وألا
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ً ًخكو بما مشٌالث ًم ًطادقه ٍى .178: 2005, خظان) بها مس التي والكشل الىجاح زبراث وخظب اإلاسظعي وئؾازه الكسد وٍج )  

ُ  للهُم الظلىيُت اإلاٍىهاث اخد الؿمىح مظخىي  غد قهد 1997 الظلمان أما  مهما باإلاشابسة والاطخمساز مخمحزة مٍاهت غلى والحطى

سي    (.133: 1997 الظلمان)  ضػىباث مً الكسد واظه ُ  ٍو   طٍُىن  الؿمىح الشخظ أن 1984 زطى
ً
ُا  ما ئذا اهجاشاجه, ًغ زاغ

 أو مادًت, هجاخاث لُدهو أو أقػل, لٍُىن  ًؿمذ الري الشخظ أن ذلَ مً الىهُؼ وغلى , وندزوها آلازسون غسقها

  زغا طُدهو , اظخماغُت
ً
  (.20: 1984 زطىُ,)باهجاشاجه آلازٍسً زأي غً الىظس بؿؼ زطمها يما ًىجصألاهداف غىدما ذاجُا

ُ  الؿمىح مظخىي  ظهس: الطمىح إلاسخىي  الخاٍزخُت اليشأة  الىكظُت الدزاطاث في( Anspruchsnivean) ألاإلااهُت باللؿت مسة ألو

ً الهسن  بداًاث في ألاإلاان الػلماء أظساها التي  الداقػُت مجاُ في وجالمُره" لُكحن" بها نام التي الدزاطاث زالُ مً الػشٍس

Motivation قساهَ خدد وند.   (11: 1980 الدوزي,) اإلاخػددة وقسوغه الىكع غلم ودزاطاث أدبُاث في اطخػماله شاع زم 

(Frank, 1935 ) ُا الؿمىح مظخىي  غاجهه غلى الكسد ًأزر ئذ مألىف, واظب في اإلاجمل ألاداء بمظخىي  وضكه غىدما مىغىغ

 ُ  . (68: 2001 الطافي,) الظابو أداةه مظخىي  مػسقخه بػد ما ئلى الىضى

 العىامل -  :الػىامل ًم بالػدًد ًخأزس ألاقساد غىد الؿمىح مظخىي  أن ئلى ألادبُاث حشحر : الطمىح مسخىي  في اإلاؤثس العىامل

 الىجاح بخجازب الؿمىح مظخىي  ًخأزس: والكشل الىجاح زبراث  -: غلى وحشخمل هكظه الكسد ئلى الػىامل هره جسظؼ: الراجُت

 آزس هجاخاث جدهُوو  للػمل الكسد ًدقؼ بالىجاح الشػىز أن ئذ الىجاح, جدهُو ئلى ًدخاط قالكسد والحالُت, الظابهت والكشل

 غً الكسد ًٍىنها التي الطىزة وهى , الؿمىح مظخىي  في الخأزحر في مهم غامل الراث مكهىم :الراث مفهىم-.الكشل غٌع غلى

 الػالُت الداقػُت ذوي  ألاقساد أن: الاهجاش دافع -  .للمظخهبل وجؿلػاجه وؾمىخاجه , لحهُهخه الكسد أدزاى جخػمً والتي هكظه,

اث لإلهجاش اإلاىسكػت الداقػُت ذووا ًسخاز خحن في , ؾمىخاتهم في وانػُت أيثر لالهجاش  الفسد ذواء -   .وانػُت ؾحر ؾمىح مظخٍى

 -. وطماث ندزاث مً اإلاسخلكت ألاغماُ جخؿلب وما ندزاجه, غلى والحٌم هكظه قهم غلى ألاقػل هى الرًي الكسد: العللُت وكدزاجه

ُ  جإزس: إلاُىل ا   الكسد مُى
ً
 وأما للكسد, الراجُت بالهدزاث جسجبـ أن أما قهي واإلاظخهبلُت, آلاهُت أهداقه في جإزس يما طلىيه, في يشحرا

 (31: 2001 ظسبى,) الاظخماغُت الػؿىؽ مً جىبشو أن

اث تاإلاجال -فسسث مسخىي الطمىح: هظٍس  ( Kurt Levin 1890-1947)  لُفين لـ هظٍس

 وغالناجه ومػلىماجه وخاظاجه الكسد وشاؾاث في للخىىع هخاةج هي الىمى في جددر التي الظلىيُت الخؿحراث بػؼ أن" لُكحن" ًسي 

  أيثر الظلىى ٍوطبذ الشخظ وشاؾاث جىظُم ًتزاًد الىمى ومؼ همىه مؼ جتزاًد التي
ً
  جٍامال

ً
 أن(.13: 2002 الجبىزي,) وجىظُما

 غلى قُه جإزس وانخطادًت اظخماغُت نُم ًم ذلَ ئلى وما وؾمىخاجه وآماله الكسد لخبراث جسػؼ الحُىي  مجاله في الكسد خسيت

  براجه, مظخهل خُاة خحز قسد لٍل ًٍىن  وهٌرا , الشخظ قيها ًىظد التي الخازظُت الشسوؽ وقو
ً
 اإلاإزسة الشسوؽ الزخالف هظسا

شحر ( 126: 1988 ضالح,) ألاقساد في   مىظم ؾحر مجاُ في ًيخهلىن  ألاقساد بػؼ أن ئلى لُكحن َو
ً
  هكظُا

ً
ُا  أهداقهم قأن لرا واظخماغ

 أهداقهم, جدهُو غلى وبهدزتهم , بأهكظهم الشهت وغػل الُهحن, وغدم , بالؿمىع جدظم خُاتهم ومظازاث , اإلاػالم واضحت ؾحر

ظهس والتزاماتهم, , وجىنػاتهم الاظخماغُت, إلاٍاهتهم واضح قهم لهم لِع أنهم يما   هرا ٍو
ً
 ببػؼ الهُام هدى جىظهاتهم في واضحا

 (.14: 2002 الجبىزي,) الظلبُت الؿمىخاث غً حػبر اإلاهبىلت ؾحر الظلىيُاث

ت ػد -:( Self Efficacy الراث فعالُت) بىدوزا ألبرث ـل اإلاعسفُت الاحخماعُت الىظٍس  اإلاكاهُم أيثر مً الراث قػالُت مكهىم ٌُ

 ًغ الكسد مػخهداث أو,  الراث قػالُت جىنػاث اطم جدذ باهدوزا وغػه الري الحدًض الىكع غلم في أهمُت والػلمُت الىظٍست

ًا بىجاح لُىجص ندزاجه  أن ًمًٌ اإلاكهىم هرا قأن لرا,  ومشاغسه,  وأداةه,  الكسد طلىى غلى جإزس اإلاػخهداث وهره,  مػُىا طلى

إيد . ألاقساد لدي الؿمىح مظخىي  لخكظحر ظُدا مسجٌصا ًمشل  غلى اإلاسء بهدزة الاغخهاد حػني الراث قػالُت أن غلى باهدوزا ٍو

اث غلى الظُؿسة سي  , (133-132: 1995 ظىإلاان,) جددًاث, مً ًهابله ما ومىاظهت خُاجه مجٍس  أن( Bandura,1988) بىدوزا ٍو

خجهىن  الطػبت اإلاهام غً ًبخػدون  الراث بكػالُت مىسكؼ ئخظاض لديهم الرًً ألاشخاص  شخطُت يتهدًداث ئدزايها ئلى ٍو

مخلٍىن   ئلى ؤلازكام ٌػصون خُض جىاظههم التي الػهباث غلى ًخىنل لديهم الىاجح وألاداء , أهداقهم جدهُو في غػُكت مهدزة ٍو

 الػٌع وغلى ؤلازكام, غهب الراث بكػالُت ؤلاخظاض اطخػادة ًإزس مما الطػبت اإلاىانل في مجهىداهم وغػل ندزاتهم ههظ

 الطػبت اإلاىانل في مجهىداتهم وجسجكؼ يخدد الطػبت اإلاهام مً ًهتربىن  الراث بكػالُت مسجكؼ ئخظاض لديهم الرًً ألاشخاص
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 في زاسخا اغخهادا ًمخلٍىن  الرًً أما (.Bandura, 1988 :105) ؤلازكام غهب الراث بكػالُت ؤلاخظاض اطخػادة في طسغت ولديهم

 ألهكظهم ٍوػػىن  الػىاةو, يشحرة بِئتهم, غلى الظُؿسة إلامازطت ؾٍسهت ئلى ًخىضلىن  واإلاشابسة ؤلابداع ؾٍسو غً الراجُت قػالُتهم

ػخمدون  , بالخددي ملُئت أهداقا ٌم اإلااض ي أدائهم غلى َو د ؾٍسو ًغ ولًٌ , ؾمىخهم مظخىي  وجددًد , قاغلُتهم غلى للح  اإلاٍص

 في مػخهداتهم ؾٍسو غً ظُد بشٍل ألاداء ٌػصش ذاجه خد في وهرا , الراجُت لكػالُتهم ذاجُت زؿت بىغؼ ًبادزون الخجازب مً

   . (311: 2005, نؿامي) الراجُت قػالُتهم

 

  الكطل هرا ًخػمً -:البدث احساءاث -:الثالث الفصل 
ً
 البدض مجخمؼ جددًد خُض مً الباخشت اغخمدتها التي للمىهجُت غسغا

غً للمهُاض النهاتي والخؿبُو ضالخُتها مً الخدهو واظساءاث البدض واداة الػُىت ازخُاز ويُكُت
ً
 الىطاةل جددًد قػال

 .  البُاهاث مػالجت في اإلاظخسدمت

  
ا

 الاطاطُت التربُت ًلُت فياإلاسخلخحن الاولى والسابػت  الػسبُت اللؿت نظم ؾالب مً البدض مجخمؼ ًخٍىن .  البدث مجخمع -:اول

ُ  2019 -2018 الدزاس ي للػام/  الطباخُت للدزاطت وؾالبت ؾالب( 134 ) غددهم والبالـ  نظم ؾالب اغداد ًىضح ( 1) ظدو

             ( . الاطاطُت التربُت ًلُت في والسابؼ الاولى للمسخلخحن الػسبُت اللؿت

 (1ظدوُ)                                         

 واإلاسخلت  مجخمؼ البدض مىشع خظب الجيع           

         

 اإلاسخلت       

  الجيع      

 اإلاجمىع
 اهار ذًىز

     83 55 28 الاولى      

 51 32 19 السابػت      

 134 87 47 اإلاجمىع     

        : 
ا

( ؾالب 91)خُض بلـ غدد الػُىت بالؿٍسهت الػشىاةُت , جم ازخُاز الػُىت في اإلاسخلخحن الاولى والسابػت .  عُىت البدث -ثاهُا

( ؾالبت 21( ؾالب و)18بىانؼ ) ( ؾالب مً اإلاسخلت السابػت39و), ( ؾالبت 32( ؾالب و)20ؾالب ًم اإلاسخلت الاولى ) (52بىانؼ )

 (2ظدوُ )   .( ًىضح ذلَ 2ظدوُ ) (53( والاهار )38الرًىز ) خُض بلـ غدد

 الخؿبُهُت مىشغت غلى وقو مخؿحري اإلاسخلت والجيعغُىت البدض             

 اإلاجمىع الاهار الرًىز  اإلاسخلت       

   52 32 20 الاوُ        

 39 21 18 السابؼ       

 91 53 38 اإلاجمىع      

: 
ا

لُب االادبُاث الظابهت في مجاُ اطلؿسع جدهُو اهداف البدض الحالي وًم زالُ اؾالع الباخشت غلى  -: اداجا البدث -ثالثا

د ,  اض الطالُب الخكٌحر ًم نبل )مٍإ ت واإلاسخلت الجامػُت ( للبِئت الػسان2000ُالخكٌحر ومظخىي الؿمىح , اجطح ان هىاى مُه

ببىاء ونامذ الباخشت ( .Harrison & Bramison , 1982)( .  1ملحو )اهظس ( قهسة اغد وقو هظٍست هاَزظىن وبسامظىن 20اإلاخػمً )

 1    وقُما ًأحي جىغُذ لرلَ .  مهُاض ازسلهُاض مظخىي الؿمىح

( مىنل مخبىع 20جم جددًد قهساث اإلاهُاض في دنت الخػبحر ووغىح اإلاػنى وجألل اإلاهُاض مً ) -: ملُاس اسالُب الخفىير -1

( وهره الاطخجاباث الخمظت جمشل اطلىب مً اطالُب الخكٌحر الخمظت )التريُبي , اإلاشالي , 1-5مً) بسمع اطخجاباث مخدزخت

 للمظخجُب , اما الدزظت )5الػملي , الخدلُلي , الىانعي( أذ جمشل الدزظت )
ً
 ونسبا

ً
( قخمشل الاطلىب الانل 1( الاطلىب الايثر اهؿبانا

 غلى اإلاجُب ومً زالُ الدزظاث التي
ً
ًدطل غليها مً هره الاطالُب الخمظت ًمًٌ الٌشل غً اطلىب الخكٌحرالخاص  اهؿبانا

 جم اذ,  الػسانُت للبِئت مالءمتها ومدي الاطدباهت ضالخُت مً الخدهو ولؿسع -: Face Validity  الظاهسي  الصدق-  . لٍل قسد 
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 زالُ ومً لٍل منها حػٍسل ووغؼ اإلاهُاض مٍىهاث جددًد جم ان بػد.الىكع غلم في اإلاسخطحن مً مجمىغت غلى غسغها

 ذلَ ًىضح( 1) ملحو, قسد بٍل الخاص الخكٌحر اطلىب غً الٌشل ًمًٌ الخمظت ألاطالُب هره في غليها هدطل التي الدزظاث

   % .100 الخبراء مىاقهت غلى الاطدباهت خطلذ وند, 

 الهُام السةِظت البدض غُىت غلى ألاداة جؿبُو نبل تالباخش غلى Scale pilot Application -:للملُاس الاسخطالعي الخطبُم -

 لديهم الكهساث وغىح ومدي اإلاهُاض لخػلُماث الػُىت ئقساد قهم مدي مً الخدهو مً البد ئذ , ضؿحرة غُىت غلى بخجسبت

 قهساجه بخؿبُو النهاةُت بطىزجه وئزساظه اإلاهُاض ؾباغت نبل ًىصح ئذ اإلاكدىضحن, مظخىي  في الكهساث ًاهذ ئذا قُما ولخددًد

 ( 50-30) بحن ما جتراوح ضؿحرة غُىت غلى
ً
  ,(185:ص , 2004 , الىبهان) شخطا

ً
 جؿبُو ًخؿلبه الري الصمً خظاب غً قػال

( 12بىانؼ ) وؾالبت ؾالب( 50) غددهم نظم اللؿت الػسبُت بلـ ؾلبت مً غُىت غلى اإلاهُاض بخؿبُو تالباخش ذنام وند , اإلاهُاض

ًاهذ ( ًىضح ذلَ,3( اهار ًم اإلاسخلت السابػت ظدوُ )13( ذًىز و)12اإلاسخلت الاولى , و)( اهار ًم 13ذًىز و)  الكهساث ظمُؼ و

ًان ومكهىمت واضحت  (3ظدوُ ) .        (دنُهت20–15) لإلظابت اإلاظخؿسم  الىنذ و

 غُىت الخؿبُو الاطخؿالعي إلاهُاض اطالُب الخكٌحر                          

 اإلاجمىع اهار ذًىز  اإلاسخلت       

 25 13 12 الاولى      

 25 13 12 السابػت      

 50 26 24 اإلاجمىع             

 الكهسة نىة دزظت غلى الخػسف هى الكهساث جدلُل مً ألاطاس ي الؿسع ئن   : الفلساث جميز كىة --: للفلساث الاخصائي الخدلُل

ًزت الهىة باًجاد الباخشت نامذ وند,  ًزت الهىة خظاب ٌػد ئذ, الخىكُري الاهدباه مهُاض لكهساث الخمُح  مهما ظاهبا للكهساث الخمُح

: Ebel, 1972.)  نُاطها اإلاساد الظمت في الكسدًت الكسوم جىغُذ في ندزتها مً للخأيد وذلَ للكهساث ؤلاخطاتي الخدلُل في  392 )  ,

.  اإلاجمىغخحن ًلخا مً%(  27) جمشل التي والدهُا الػلُا اإلاخؿسقخحن اإلاجمىغخحن دزظاث بحن الكسم  غلى ًبنى الكهساث جمُحز أن ئذ

 اإلاخؿسقخحن جؿبُها لالزخبازالخاتي اإلاجمىغخحن لخمشل الدزظاث مً الدهُا%( 27)و الػلُا% (  27)  وظبت الباخشت ازخازث وند

 وبػد , الخكٌحر أطالُب مً أطلىب ولٍل قهسة ًل دزظاث في والدهُا الػلُا اإلاجمىغخحن في الكسم  الزخباز t-testمظخهلخحن لػُيخحن

ازي  والاهدساف الحظابي اإلاخىطـ اطخسساط  الهىة جمشل اإلادظىبت الخاةُت الهُمت قان , والدهُا الػلُا اإلاجمىغخحن لٌال اإلاػُ

ًزت ت ودزظت( 0.05) داللت مظخىي  غىد( 1,96)  البالؿت الجدولُت بالهُمت مهازهتها زالُ مً اإلاجمىغخحن بحن للكهسة الخمُح  خٍس

ًاهذ( 48) ُ  في مبحن ويما ممحزة الكهساث ظمُؼ و  . (  4) ظدو

 (4ظدوُ )                                       

   ة الخمحًزت إلاهُاض اطالُب الخكٌحرالهى                          

 

 الاطالُب

 

 الكهساث

 الهُمت الخاةُت اإلاجمىغت الػلُا اإلاجمىغت الدهُا

 اإلادظىبت

الهُمت 

 الاخخمالُت
 الاهدساف اإلاخىطـ الاهدساف اإلاخىطـ

 020 6.499- 0. 0489 4.64 0. 10279 3.16 1.1 جسيُبي

 0203 25.642- 0.0 5 0. 0553 2.16 1.2 مشالي

 0204 51.000- 0. 02000 4.040 0.0 2.000 1.3 غملي

 020 22.000- 0 .0500 3.200 0.0 1.000 1.4 جدلُلي

 020 34.000- 0. 05000 4.4000 0.0 1.000 1.5 وانعي

 020 15.648- 0. 03741 4.1600 0. 07702 1.4800 2.1 جسيُبي

 0.0 38.648- 0.0 5.000 0. 04761 1.3200 2.2 مشالي
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 0.0 43.418- 0.0 5.000 0. 03316 2.1200 2.3 غملي

 0.0 15.150- 0. 045826 4.7200 0. 090738 1.6400 2.4 جدلُلي

 0.0 28.146- 0. 047610 3.6800 0.0 1.000 2.5 وانعي

 0.0 15.250- 0. 045810 0 .4720 0. 03016 1.6410 3.1 جسيُبي

 0.0 37.151- 0.0 5.000 0. 04899 1.3600 3.2 مشالي

 0.0   15.650- 02030738 4.1600 0.07701 1.4800 3.3 غملي

 0.01 11.000- 0. 064550 4.6000 0. 04725 2.8400 3.4 جدلُلي

 0.0 10.844- 0. 064550 2.4000 0.0 1.000 3.5 وانعي

 0.042 26.000- 0.0 5.000 0. 20000 3.9600 4.1 جسيُبي

 0.0 15.330- 0. 0 5000 4.6000 0. 50662 2.5600 4.2 مشالي

 0.0 14.000 0. 50000 2.4000 0.0 1.000 4.3 غملي

 0.02 15.064- 0.  50000 4.4000 0. 47610 2.3200 4.4 جدلُلي

 0.0 13.145- 0.  91287 3.4000 0 1.000 4.5 وانعي

 0.05 18.090- 0. 27689 4.0800 0. 55377 1.8400 5.1 جسيُبي

 0.0 37.151- 0.0 5.0000 0. 48990 1.3600 5.2 مشالي

 0.0 23.200- 0. 2000 4.0400 0. 45826 1.7200 5.3 غملي

 0.02 17.816- 0. 27689 3.0800 0. 42589 1.0400 5.4 جدلُلي

 0.04 99.000- 0.0 5.000 0. 20000 1.0400 5.5 وانعي

 0.0 10.392- 0.0 4.0000 0. 56635 2.802 6.1 جسيُبي

 0.04 74.000- 0.0 5.0000 0. 20000 2.0400 6.2 مشالي

 0.03 52.729- 0.0 5.0000 0. 27689 2.0800 6.3 غملي

 0.03 51.000- 0. 20000 3.0400 0.0 1.000 6.4 جسلُلي

 0.042 74.000- 0.0 4.0000 0. 20000 1.0400 6.5 وانعي

 0.042 26.336- 0. 2000 4.0400 0. 47610 1.3200 7.1 جسيُبي

 0.0 18.623- 0.0 5.0000 0. 91287 1.600 7.2 مشالي

 0.0 17.021- 0. 76376 4.6000 0.0 2.000 7.3 غملي

 0.0 23.769- 0. 50000 4.6000 0. 20000 2.0400 7.4 جدلُلي

 0.0 17.644-  0. 95219 4.3600 0.0 1.0000 7.5 وانعي

 0.01 12.569- 0. 48990 4.6400 0. 45461 2.9600 8.1 جسيُبي

 0.0 18.887- 0.0 5.0000 0. 94516 3.3200 8.2 مشالي

 0.0 18.754- 0. 59722 3.2400 0.0 1.0000 8.3 غملي

 0.0 11.704- 0. 93630 3.7200 0. 45826 1.2800 8.4 جدلُلي

 0.0 26.944- 0. 48990 3.6400 0.0 1.000 8.5 وانعي

 0.0 10.914- 0.0 5.0000 0. 97125 2.8800 9.1 جسيُبي

 0.0 16.000- 0.0 5.0000 0. 10000 1.8000 9.2 مشالي
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 0.0 21.000- 0. 50000 4.4000 0. 33166 1.8800 9.3 غملي

 0.0 7.653- 0. 87178 3.4800 0. 27689 2.0800 9.4 جدلُلي

 0.0 8.000- 0. 50000 1.8000 0. 0 1.0000 9.5 وانعي

 0.0 15.501- 0.0 5.0000 0. 11225 1.5200 10.1 جسيُبي

 0.042 8.485- 0.0 5.0000 0. 70711 3.8000 10.2 مشالي

 0.0 13.200- 0. 20000 3.0400 0. 45826 1.7200 10.3 غملي

 0.076 18.300- 0. 43589 3.7600 0. 48990 1.3600 10.4 جدلُلي

 0.042 26.000 0. 40000 3.0800 0.0 1.0000 10.5 وانعي

 0.042 9.333- 0.0 5.000 0. 6000 3.8800 11.1 جسيُبي

 0.042 26.000- 0.0 5.000 0. 2000 3.9600 11.2 مشالي

 0.028 11.536- 0. 53852 3.040 0. 48990 1.3600 11.3 غملي

 0.042 26.000- 0.0 3.000 0. 2000 1.9600 11.4 جدلُلي

 0.0 7.494- 0. 90738 2.3600 0.0 1.0000 11.5 وانعي

 0.0 26.865- 0. 90826 5.8000  0. 37417 1.3600 12.1 جسيُبي

 0.018 14.807- 0.0 5.000 0. 35189 3.9600 12.2 مشالي

 0.007 19.451- 0. 45461 3.9600 0. 48990 3.3600 12.3 غملي

 0.013 15.535- 0. 35119 4.0400 0. 0 6000 1.8800 12.4 جدلُلي

 0.0 8.981- 0. 75719 2.3600 0. 0 1.0000 12.5 وانعي

 0.0 8.2190- 0.0 5.000 0. 124097 2.9600 13.1 جسيُبي

 0.0 37.1551- 0.0 5.000 0. 48990 1.360 13.2 مشالي

 0.04 19.728- 0. 90268 3.0812 0. 48920 1.8811 13.3 غملي

 0.0 22.200- 0. 4000 4.0800 0. 27689 1.9200 13.4 جدلُلي

 0.0 22.589- 0. 77028 4.4800 0.0 1.000 13.5 وانعي

 0.0 13.272- 0. 2000 4.9600 0. 56862 3.3600 14.1 جسيُبي

 0.0 11.105- 0.0 5.000 0. 136870 1.9600 14.2 مشالي

 0.042 26.000- 0. 4000 3.0800 0.0 1.000 14.3 غملي

 0.0 26.944- 0.0 4.000 0. 40825 1.800 14.4 جدلُلي

 0.001 15.6670- 0. 6000 2.8800 0.0 1.000 14.5 وانعي

 0.0 15.588- 0.0 4.000  0. 57735 2.2000 15.1 جسيُبي

 ..0.001 11.4450- 0.0 5.000 0. 83066 4.7600 15.2 مشالي

 0.0 28.146- 0. 47610 3.6800 0.0 1.000 15.3 غملي

 0.0 14.537- 0. 55678 3.6800 0. 2000 1.9600 15.4 جدلُلي

 0.0 26.3960- 0. 52281 3.7600 0.0 1.000 15.5 وانعي

 0.0 24.249- 0. 57735 3.8000 0.0 1.000 16.1 جسيُبي

 0.001 15.6560- 0. 0 5.2000 0. 138680 3.8900 16.2 مشالي
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 0.0 25.111- 0. 54160 3.7200 0.0 1.000 16.3 غملي

 0.0 10.982- 0. 94516 4.3200 0. 33166 2.1200 16.4 جدلُلي

 0.0 18.797- 0. 40825 4.8000 0. 84261 1.2800 16.5 وانعي

 0.001 11.1690- 0. 45826 4.7200 0. 87178 2.5200 17.1 جسيُبي

 0.042 49.000- 0.0 5.0000  0. 20000 3.0400 17.2 مشالي

 0.03 16.651- 0. 48990 4.6400 0. 48990 3.9211 17.3 غملي

 0.0 16.162- 0. 96954 4.2400 0. 20000 1.0400 17.4 جدلُلي

 0.0 16.738- 0. 48990 2.6400 0. 0 10.000 17.5 وانعي

 0.0 20.189- 0.0 5.0000 0. 43589 3.2400 18.1 جسيُبي

 0.0 11.635- 0.0 5.0000 0. 97980 2.7200 18.2 مشالي

 0.0 16.164 0. 48990 5.6400 0. 45826 3.2800 18.3 غملي

 0.0 15.662- 0. 57735 3.8000 0. 50662 3.2300 18.4 جدلُلي

 0.0 15.087- 0. 55678 2.6800 0.0 1.0000 18.5 وانعي

 0.042 13.500- 0.0 5.0000 0. 40000 3.9200 19.1 جسيُبي

 0.0 12.970- 0.0 5.0000 0. 58595 3.4800 19.2 مشالي

 0.03 16.159- 0. 9 5.0000 0. 0 1.0000 19.3 غملي

 0.0 16.946- 0. 45826 4.5826 0. 48675 3.9000 19.4 جدلُلي

 0.0 13.266- 0. 66332 2.7600 0.0 1.0000 19.5 وانعي

 0.0 37.151- 0. 48999 4.6400 0.0 1.0000 20.1 جسيُبي

 0.042 76.000- 0.0 5.0000 0. 20000 1.9600 20.2 مشالي

 0.04 16.995- 0. 0 5.400 0. 27689 1.9200 20.3 غملي

 0.005 18.623- 0. 43970 3.8800 0. 50000 1.4000 20.4 جدلُلي

 0.042 99.000- 0. 20000 4.9600 0.0 1.000 20.5 وانعي

 وند , الىكظُت اإلاهاًِع بىاء في غليها الخأيُد ًجب التي اإلاهمت الخطاةظ مً الطدم ٌػد   Items Validity الفلساث صدق - 

 مً الطدم مً الىىع هرا وجدهو  Validity Logical الصدق الظاهسي -1  -: هما الطدم مً هىغان اإلاهُاض هرا بىاء في جدهو

 اإلاظاخت حؿؿي بدُض للمىانل اإلاىؿهي الخطمُم زالُ ًم الخمظت اإلاهُاض مجاالث ًم مجُا لٍل الدنُو الخػٍسل زالُ

-2 – 2   . (1) ملحو.الىكع غلمو التربُت في اإلادٌمحن مجمىغتمً غلى بػدغسغه( Allen & yen ,1979 ,p 96) للمجاُ اإلاهمت

هطد  Validity Construct البىاء صدق  ئن بمىظبه ههسز أن ًمًٌ الري اإلادي غً غبازة اهه أي , اإلاهُاض دزظاث جدلُل به ٍو

ُت ًهِع اإلاهُاض  , الجامػت ؾلبت لدي الخكٌحر أطالُب لهُاض اغد اإلاهُاض ئن وبما ,( Anastasi , 1976 , p:151) مػُىت زاض

 الكهسة غالنت مإشساث:  ئًجاد زالُ ًم ذلَ جدهو وند اإلاكهىم هرا جهِع قهساث وغؼ في ًخدهو الطدم مً الىىع هرا قان

 الدزظت جهِظه الري اإلاكهىم جهِع الكهسة ئن ٌػني للمجاُ الٍلُت بالدزظت الكهسة دزظت ازجباؽ ئن , للمجاُ الٍلُت بالدزظت

ٍلُت الدزظت وان الٍلُت   جمشل والكهسة الازخباز ًهِظه الري الظلىى مدخىي  جمشل ال
ً
 وآزسون الصوبعي) اإلادخىي  هرا مً ظاهبا

 دالت للمجاُ الٍلُت بالدزظت دزظاتها ازجباؽ مػامالث جٍىن  التي الكهساث غلى ؤلابهاء ًخم اإلاإشس هرا غإ وفي( 36,ص1981,

( 0.890) الجدولُت بالهُمت مهازهتها غىد ئخطاةُا دالت الازجباؽ مػامالث ظمُؼ ًاهذ وند ,(  Anastasi , 1976 , p: 154)  ئخطاةُا

ُ  في مىضح ويما( 398) خٍست ودزظت( 0.05) داللت مظخىي  غىد( person) بحرطىن   ازجباؽ إلاػامل                                             ( .5) ظدو

 ُ         (5) ظدو
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                                       ُ  (5) ظدو

 نُم مػامالث الازجباؽ اإلادظىبت لكهساث مهُاض اطالُب الخكٌحر               

زنم 

 الكهسة

مظخىي  اطلىب الخكٌحر                          

 0205الداللتغىد
 وانعي جدلُلي غملي مشالي جسيُبي

 دالت 0.388 0.239- 0.493 0.288- 0.197- 1

 دالت  0.178 0.186 0.062 0.169- 0.380- 2

 دالت 0.373 0.219 0.176- 0.192- 0.209 3

 دالت 0.249 0.182 0.104- 0.357- 0.206- 4

 دالت 0.266 0.227- 0.206 0.128- 0.286- 5

 دالت 0.403 350.- 0.128 0.154- 0.363- 6

 دالت 0.193 0.229 0.253- 0.130- 0.059- 7

 دالت 0.073 0.128 0.249 0.149- 0.164- 8

 دالت 0.316 0.147- 0.065 0.145- 0.081 9

 دالت 0.492 0.202- 0.321- 0.283- 0.188 10

 دالت 0.246 0.085- 0.013- 0.142 0.202- 11

 دالت 0.100 0.201 0.161 0.120 0.200- 12

 دالت 0.164- 0.276- 0.335 0.033 0.170 13

 دالت 0.089 0.216- 0.072 0.049- 0.195 14

 دالت 0.171- 0.032 0.367 0.188- 0.208- 15

 دالت 0.143- 0.006- 0.024- 0.186 0.041 16

 دالت 0.149 0.337- 0.414 0.176- 0.034 17

 دالت 0.898- 0.247 0.010 0.206- 0.067 18

 دالت 0.177 0.154- 0.209 0.447- 0.236 19

 دالت 0.059- 0.295- 0.157 0.022- 0.266 20

هطد , الهُاطاث الاطخجابتغبرطلظلتمً احظام ئلى الشباث ٌشحر -: Reliability الثباث- ُ  به ٍو  غىد الىخاةج هكع غلى الحطى

 الخكٌحر أطالُب مهُاض زباث مً الباخض جدهو وند(  349:  ص  , 1980 , قسط) الظسوف وبىكع أزسي  مسة اإلاهُاض جؿبُو

 غُىت غلى الخكٌحر أطالُب مهُاض بخؿبُو تالباخش ذنام Test – Retest  Reliability الاخخباز اعادة -1  -: هما بؿٍسهخحن

ُ  في مىضح ويما البدض مجخمؼ ًم وؾالبت ؾالب( 50) بلؿذ غشىاةُت  اإلاجمىغت غلى هكظه اإلاهُاض جؿبُو أغُد وند( 6) ظدو

ُ  الخؿبُو مً أطبىغحن مسوز بػد هكظها  الحمُد, غبد) الظابهت اإلاسة في ؤلاظاباث اإلاجُب ًخريس ال ًي مىاطبت قترة وهي ألاو

ُ  الخؿبُهحن بحن بحرطىن  ازجباؽ مػامل بدظاب تالباخش ذونام( 70:  ص ,1999  بهره الشباث مػامل بلـ وند , والشاوي ألاو

هت ( 02614)و , الػملي الخكٌحر ألطلىب( 02657)و , اإلاشالي الخكٌحر ألطلىب( 02622)و , التريُبي الخكٌحر ألطلىب( 0249) الؿٍس

ًان مػامل الشباث وبػد اطخسدام مػامل جصحُذ  الىانعي الخكٌحر ألطلىب( 02367)و , الخدلُلي الخكٌحر ألطلىب طبحرمان بساون 

)02761( , )02515)(, 02767( , )02658يما ًلي ) مًٌ( ًىضح ذل7َظدوُ)( غلى الخىالي 02537( ,  ُ  , ٍو  لهرا الشباث مػامل ئن الهى

م ٌػد اإلاهداز لخهٍى
ً
   .( Gronland, 1981: 102) الازجباؽ مػامل دالالث مهبىال

 

 



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 652 

 
  

 (6ُ )و ظد

 اغادة الازخباز غُىت ًىضح جىشَؼ                   

  

 

 

                                                (7ظدوُ )

مػامل الشباث                       

 الازخبازبحن الخؿبُهحن الاوُ والشاويبؿٍسهت اغادة 

 الخؿبُو الشاوي الخبُو الاوُ  اطالُب الخكٌحر

 02658 0249 التريُبي

 02767 02622 اإلاشالي

 02515 02657 الػملي

 02761 02614 جدلُلي

 02537 02367 وانعي

 هره وحػخمد , للمهُاض الدازلي الاحظام بمػامل الؿٍسهت بهره اإلادظىب الشباث مػامل ٌظمى  -:هسوهباخ – ألفا معادلت -2

هت  الؿٍسهت بهره الشباث مػامل بلـ وند ,(  78 ص ,1989, وهُجً زىزهداًَ) أزسي  ئلى قهسة مً الكسد أداء احظام غلى الؿٍس

 ألطلىب( 02468)و , الػملي الخكٌحر ألطلىب(02734)اإلاشالي,و الخكٌحر ألطلىب( 02817)و , التريُبي الخكٌحر ألطلىب( 02233)

 .( ًىضح ذلَ 8ظدوُ ) الىانعي الخكٌحر ألطلىب( 02836)و , الخدلُلي الخكٌحر

 ( 8ظدوُ )                                            

 مػامل الشباث اطالُب الخكٌحر بؿٍسهت الكا يسوهبار                         

 مػامالث الشباث اطالُب الخكٌحر 

 02233 التريُبي

 02817 اإلاشالي

 02734 الػملي

 02468 الخدلُلي

 02836 الىانعي

 أطالُب( 5)قهسة ًل وجخػمً قهسة ( 20) مً النهاةُت بطُؿخه اإلاهُاض ًخٍىن : النهائُت بصىزجه الخفىير أسالُب ملُاس

   .اطخؿسنذ مدة الخؿبُو انل مً شهسًىضح ذلَ ,ند(2)للخكٌحر,ملحو

 الخكٌحر أطالُب إلاهُاض ؤلاخطاةُت الخطاةظ باطخسساط تالباخش ذنام -: الخفىير أسالُب إلالُاس ؤلاخصائُت الخصائص 

ُ  في مىضحت ويما    (.9) ظدو

 

 

 

 

 

   

 اإلاجمىع اهار ذًىز  اإلاسخلت       

 25 13 12 الاولى       

 25 13 12 السابػت      

 50 26 24 اإلاجمىع      
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 (9ظدوُ )                                              

 الخطاةظ الاخطاةُت إلاهُاض أطالُب الخكٌحر                            

 الاطالُب    

 

 الخطاةظ

 

 جسيُبي

 

 مشالي 

 

 غملي

 

 جدلُلي 

 

 وانعي

 402692 532494 492341 802659 7328022 اإلاخىطـ

 432000 532000 512000 842000 732000 الىطُـ 

 50200 52200 57200 65200 73200 اإلاىىاُ

 1128661 620798 820156 1127210 521104 الاهدساف اإلاػُازي 

 1402815 362964 642249 1372383 262116 الخباًً

 02332- 02234  02780- 02041- 02842- الالخىاء

 02898- 02603- 02327- 12456- 32296 الخكلؿذ

 45 24 32 33 30 اإلادي

 20 42 34 65 52 انل دزظت 

 65 66 66 98 82 اغلى دزظت 

 غلى الاؾالع-1: آلاجُت الخؿىاث وقو الؿمىح مظخىي  مهُاض بىاء جمAspiration Level scale -: ملُاس مسخىي الطمىح -2  

 .الؿمىح مظخىي  جىاولذ التي الدزاطاث

 (. 3 ) ملحو الجامػت, ؾالب مً مجمىغت ئلى جىظيهه  جم مكخىخا طإالا جػمىذ اطدباهه جهدًم-2

 الجبىزي,) وهي, الؿمىح مظخىي  جىاولذ التي مهاًِع بػؼ غلى الاؾالع جم- 4. الؿمىح إلاظخىي  الىظٍست الخػٍسكاث جدلُل -3

 ًم جٍىن  الؿمىح إلاظخىي  مهُاض غلى الباخشت خطلذ ذيسه جم ما غلى وبىاء(.    1990 الكخاح , غبد)  , (2005, غاًد)  , (2002

  الؿمىح مظخىي  مهُاض قهساث غلى ؤلاظابت بداةل ًاهذ -:والخصحُذ ؤلاظابت بداةل  (4)ملحو,ألاولُت بطىزجه قهسة,( 40)

  غلي   جىؿبو) بداةل اإلاهُاض قهساث مً قهسة ًل أمام وغؼ خُض  الخدزط زماس ي
ً
  غلي   جىؿبو , داةما

ً
  غلي   جىؿبو , ؾالبا

ً
 , أخُاها

  غلي   جىؿبو
ً
 .(غلى الخىالي 122232425)وخددث الدزظاث لٍل بدًل (أبدا غلي   جىؿبو ال , هادزا

 غلى الؿمىح إلاظخىي  الىظسي  والخػٍسل ؤلاظابت وبداةل بكهساجه الؿمىح مظخىي  مهُاض غسع جم  :اإلالُاس فلساث صدق

وفي غىء ازاء الظادة اإلادٌمحن جم الابهاء غلى الكهساث التي خطلذ غلى  الىكع وغلم التربُت في واإلادٌمحن الخبراء مً مجمىغت

       (. 5هساث الازخباز خظب ازاء الخبراء واإلاخسططحن ملحو)ق%(قايثرلرلَ جم الابهاء غلى ظمُؼ 85وظبت اجكام )

 الهُام السةِظت البدض غُىت غلى ألاداة جؿبُو نبل الباخشت غلى Scale pilot Application -:للملُاس الاسخطالعي الخطبُم

 لديهم الكهساث وغىح ومدي اإلاهُاض لخػلُماث الػُىت ئقساد قهم مدي مً الخدهو مً البد ئذ , ضؿحرة غُىت غلى بخجسبت

 قهساجه بخؿبُو النهاةُت بطىزجه وئزساظه اإلاهُاض ؾباغت نبل ًىصح ئذ اإلاكدىضحن, مظخىي  في الكهساث ًاهذ ئذا قُما ولخددًد

 ( 50-30) بحن ما جتراوح ضؿحرة غُىت غلى
ً
  ,(185:ص , 2004 , الىبهان) شخطا

ً
 جؿبُو ًخؿلبه الري الصمً خظاب غً قػال

( 12) بىانؼ وؾالبت ؾالب( 50) غددهم بلـ الػسبُت اللؿت نظم ؾلبت مً غُىت غلى اإلاهُاض بخؿبُو الباخشت نامذ وند , اإلاهُاض

ُ  السابػت اإلاسخلت مً اهار(13)و ذًىز( 12)و, الاولى اإلاسخلت مً اهار( 13)و ذًىز ًاهذ ذلَ, ًىضح( 10)ظدو  الكهساث ظمُؼ و

ًان       ( .دنُهت15-10) لإلظابت اإلاظخؿسم  الىنذ واضحتومكهىمتو
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                                      ُ  (10) ظدو

 مظخىي الؿمىح إلاهُاض الاطخؿالعي الخؿبُو غُىت                 

 اإلاجمىع اهار ذًىز  اإلاسخلت 

 25 13 12 الاولى 

 25 13 12 السابػت

 50 24 24 اإلاجمىع

 الكهسة نىة دزظت غلى الخػسف هى الكهساث جدلُل مً ألاطاس ي الؿسع ئن   -: الفلساث جميز كىة - : للفلساث الاخصائي لخدلُلا

ًزت الهىة باًجاد الباخشت نامذ وند,  ًزت الهىة خظاب ٌػد ئذ, الخىكُري الاهدباه مهُاض لكهساث الخمُح  مهما ظاهبا للكهساث الخمُح

: Ebel, 1972.)  نُاطها اإلاساد الظمت في الكسدًت الكسوم جىغُذ في ندزتها مً للخأيد وذلَ للكهساث ؤلاخطاتي الخدلُل في  392 ) , 

شحر ُ  َو  واطدبػاد,  للمهُاض النهاةُت الطىزة في الخمُحًزت الهىة ذاث الكهساث ئبهاء غسوزة ئلى(  chisell , 1981)  وآزسون ظحز

ت  غالنت هىاى الن حػدًلها أو اإلامحزة ؾحر الكهساث .  للكهساث الخمُحًزت والهىة لهُاطه  اغد ما نُاض في اإلاهُاض دنت بحن نٍى

(chisell , 1981 :35 )  ,(  27) جمشل التي والدهُا الػلُا اإلاخؿسقخحن اإلاجمىغخحن دزظاث بحن الكسم  غلى ًبنى الكهساث جمُحز أن ئذ%

 وند خؿسقخحناإلا اإلاجمىغخحن لخمشل الدزظاث مً الدهُا%( 27)و الػلُا% (  27)  وظبت الباخشت ازخازث وند.  اإلاجمىغخحن ًلخا مً

ُ   في مىضح يما, الخمُحز مػامل مػادلت اطخسدام جم وند,  جلمُر(  27)  غلى مجمىغت ًل شملذ      (11ظدوُ )     ( . 11) ظدو

 الؿمىح مظخىي  مهُاض لكهساث الخمُحًزت الهىة                      

 

 الكهسة

  الػلُا اإلاجمىغت    الدهُا اإلاجمىغت    

 الهُمت الخاةُت

 اإلادظىبت

الهُمت 

 الاخخمالُت
الاهدساف  الىطـ اخظابي 

 اإلاػُازي 

الىطـ 

 الحظابي 

الاهدساف 

 اإلاػُازي 

1 2.96 200 .0 5.00 0.0 -51.000 0.042 

2 3.00 0.0 4.96  200 .0 -49.000 0.042 

3 1.64 490 .0 5.00 0.0 -34.293 0.0 

4 2.00 0.0 4.96 200 .0 -74.000 0.042 

5 3.76 597 .0 5.00 0.0 -10.382 0.0 

6 3.92 1470 .0 5.00 0.0 -3.674 0.0 

7 3.96 2000   .0 5.00 0.0 -26.000 0.042 

8 3.44 507 .0 5.00 0.0 -15.396 0.0 

9 2.04 200 .0 5.00 0.0 -74.000 0.042 

10 3.04 200 .0 5.00 0.0 -49.000 0.042 

11 2.44 507 .0 4.36 200 .0 -34.622 0.0 

12 3.96 200 .0 5.00 0.0 -26.000 0.042 

13 1.52 653 .0 5.00 0.0 -26.638 0.0 

14 1.04 200 .0 4.56 507 .0 -32.313 0.0 

15 2.04 200 .0 4.56 507 .0 -23.133 0.0 

16 3.04 200 .0  5.00 0.0  -49.000 0.042 
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 Face الظاهسي  الصدق-1-1                               وهما الطدم مً هىغان الحالي اإلاهُاض في نداطخسدم Validity الصدق

Validity:- ضالخُت في طابها ذيسه جم يما الخبراء مً مجمىغت غلى غسغه غىد للمهُاض الظاهسي  الطدم مً الخدهو جم 

 بالدزظت الكهسة دزظت ازجباؽ زالُ مً  الطدم مً الىىع هرا مً الخدهو جم-: Construct Validity البىاء صدق - 2.الكهساث

  دالت الازجباؽ مػامالث نُم أن الىخاةج أظهسث بحرطىن  ازجباؽ مػامل اطخػماُ وغىد, للمهُاض الٍلُت
ً
 ًم أيبر أنها ئذ ئخطاةُا

ُ ( 398) خٍست ودزظت( 0.05) داللت مظخىي  غىد( 0.098) الجدولُت الهُمت  . ( 12) ظدو

 ( 12ظدوُ )                           

 مػامل ازجباؽ دزظت الكهسة بالدزظت الٍلُت إلاهُاض مظخىي الؿمىح         

 الازجباؽ الكهسة زنم الازجباؽ زنم الكهسة 

1- 02841 21- 02768 

2- 02689 22- 02103 

3- 02693 23- 02059 

4- 02205 24- 02712 

17 3.04 200 .0 5.00 0.0 -49.000 0.042 

18 2.00 0.0 4.56 507 .0  -25.265 0.0 

19 1.04 200 .0 5.00 0.0 -99.000 0.042 

20 1.04 200 .0 3.36 952 .0 -36.922 0.0 

21 3.04 200 .0 5.00 0.0 -49.000 0.042 

22 1.88 1013 .0 4.96 200 .0 -14.911 0.0 

23 2.00 0.0 4.36 490 .0 -24.087 0.0 

24 4.04 200 .0  5.00 0.0 -24.000 0.042 

25 2.68 478 .0 5.00 0 .0 -24.365 0.0 

26 1.44 507 .0 5.00 0 .0 -35.135 0.0 

27 4.64 490 .0  5.00 0 .0 -3.674 0.0 

28 3.00 0.0 2.12 113 .0 -5.527 0.0 

29 4.00 0.0 3.44 507 .0  -5.527 0.0 

30 2.64 490 .0 4.56 507 .0 -42.622 0.0 

31 2.08 400 .0 5.00 0.0 -36.500 0.042 

32 3.64 490 .0 5.00 0.0 -13.880 0.0 

33 3.04 200 .0 5.00 0.0 -49.000 0.042 

34 1.08 400 .0 5.00 0.0 -49.000 0.042 

35 3.00 0 .0 4.56 507 .0 -15.396 0.0 

36 3.64 490 .0 5.00 0.0 -13.880 0.0 

37 3.04 200 .0 5.00 0.0 -49.000 0.042 

38 4.04 200 .0 5.00 0.0 -24.000 0.042 

39 1.08 400 .0 4.56 507 .0 -26.956 0.0 

40 3.00 0.0 4.56 507 .0 -15.396 0.0 



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 656 

 
  

5- 0.843 25- 02944 

6- 02318 26- 02125 

7- 02344 27- 02318 

8- 02801 28- 02415 

9- 02944 29- 02614 

10- 02605 30- 02339 

11- 02339 31- 02794 

12- 02456 32- 02209 

13- 02581 33- 02887 

14- 02857 34- 02815 

15- 02871 35- 02498 

16- 02887 36- 02887 

17- 0.688 37- 02775 

18- 02738 38- 02953 

19- 02953 39- 02593 

20- 02689 40- 02796 

هطد , الهُاطاث مً طلظلت غبر الاطخجابت احظام ئلى الشباث ٌشحر-: Reliability الثباث   ُ  به ٍو  غىد الىخاةج هكع غلى الحطى

 الخكٌحر أطالُب مهُاض زباث مً الباخض جدهو وند(  349:  ص  , 1980 , قسط) الظسوف وبىكع أزسي  مسة اإلاهُاض جؿبُو

    -: هما بؿٍسهخحن

– Test  الاخخباز إعادة-1  Retest  Reliability ( 50) بلؿذ غشىاةُت غُىت غلى الخكٌحر أطالُب مهُاض بخؿبُو تالباخش ذنام

ُ  الخؿبُو ًم أطبىغحن مسوز بػد هكظها اإلاجمىغت غلى هكظه اإلاهُاض جؿبُو أغُد وند,  البدض مجخمؼ ًم وؾالبت ؾالب  ألاو

 مػامل بدظاب تالباخش ذونام( 70:  ص , 1999 , الحمُد غبد) الظابهت اإلاسة في ؤلاظاباث اإلاجُب ًخريس ال ًي مىاطبت قترة وهي

ُ  الخؿبُهحن بحن بحرطىن  ازجباؽ  جصحُذ مػامل اطخسدام وبػد( 02922) الؿٍسهت بهره الشباث مػامل بلـ وند , والشاوي ألاو

مًٌ(, 02959) ًلي يما الشباث مػامل ًان بساون  طبحرمان ُ  ٍو   ٌػد اإلاهداز لهرا الشباث مػامل ئن الهى
ً
م الػام باإلاحزان مهبىال  لخهٍى

  ( . Gronland, 1981: 102) الازجباؽ مػامل دالالث

لت -  مدي غلى للخػسف الدازلي الاحظام بؿٍسهت الؿمىح مظخىي  إلاهُاض الشباث مػامل الباخشت اطخسسظذ -:الفاهسوهباخ طٍس

 قهساث بحن الاحظام وظىد غلى جدُ اليظبت وهره ,(0.886) الؿمىح مظخىي  إلاهُاض الشباث مػامل بلـ وند , اإلاهُاض زباث

 وند, ذلَ ًىضح(5)قهسة,ملحو( 40)مً بطُؿتهالنهاةُت اإلاهُاض ًخٍىن   : النهائُت بصىزجه مسخىي الطمىح ملُاس. اإلاهُاض

 . اطبىع الخؿبُو مدة اطخؿسنذ

 مظخىي  ؤلاخطاةُتالىضكُتإلاهُاض اإلاإشساث اطخسساط جم-: الطمىح مسخىي  إلالُاس ؤلاخصائُت اإلاؤشساث-

 ُ  (13ظدوُ ).   ًىضح ذلَ(13)الؿمىح,ظدو
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 (13حدول )

 الخطاةظ الاخطاةُت إلاهُاض مظخىي الؿمىح                          

 الدزظت         الخطاةظ      

 151.0879 الىطـ الحظابي

 144.00 الىطُـ

 135.00 اإلاىىاُ

 18.8188 الاهدساف اإلاػُازي 

 354.144 الخباًً

 0.733 الالخىاء

 1.136- الخكلؿذ

 50 اإلادي

 133.00 انل دزظت

 183.00 دزظت اغلى

  ئليها الخىضل جم التي الىخاةج غسع الكطل هرا ًخػمً -:عسض لىخائج ومىاكشتها -الفصل السابع :
ً
 البدض ألهداف وقها

 الهدف   .قاإلاهترخاث الخىضُاث زم وًم الاطخيخاظاث ئلى وضىال الظابهت والدزاطاث الىظسي  ؤلاؾاز غإ في وجكظحرها ومىانشتها

 بدظاب الباخشت نامذ الهدف هرا ,ولخدهُو الجامعت طلبت لدي اإلافضلت الخفىير أسالُب على الخعسف إلى ويهدف: ألاول 

الؿت البدض غُىت لدي الخمظت الخكٌحر أطالُب ًم أطلىب لٍل اإلاػُاٍزت والاهدساقاث الحظابُت اإلاخىطؿاث  ؾالب( 91) الب

  وزجبذ وؾالبت
ً
ُ  في مىضح ويما أطلىب لٍل الحظابي اإلاخىطـ بدظب جىاشلُا  ( .14) ظدو

 (14ظدوُ )     

 الجامػت ؾلبت لدي أطالُب الخكٌحر مهُاض الػُىتغلى اإلاػُاٍزتلدزظاث الحظابُتوالاهدساقاث اإلاخىطؿاث

اطالُب  ث

 الخكٌحر

اإلاخىطـ 

 الحظابي

الاهدساف 

 اإلاػُازي 

الىطـ 

 الكسض ي

دزظت 

 الحٍست

الهُمت 

 الخاةُت

الهُمت 

 الاخخمالُت

 0.001 5.556 90 73 0.2774 74.967 جسيُبي 1

 0.0 12.745 90 65 11.721 80.659 مشالي 2

 0.0 9.115- 90 57 8.0155 49.341 غملي 3

 0.0 5.679 90 52 10.486 56.044 جدلُلي 4

 0.0 7.482- 90 50 11.866 40.692 وانعي 5

ُ  مً ًخطح        ئن( 14) الجدو
ً
 ئن غلى ًدُ مما , الخىالي غلى اإلاخىطؿاث أغلى خهها اإلاشاليو  التريُبيالخكٌحر  أطلىبي مً يال

أحي زم الخكػُل خُض مً ألاولى اإلاسجبت فيالتريُبي  ألاطلىب هي تالجامػ ؾلبت لدي الظاةدة الخكٌحر أطالُب  الخكٌحر أطلىب ً

 غلى والخامع والسابؼ الشالض بالترجِب ظاءث التي(  الىانعي الخدلُلي,, الػملي) ألازسي  باألطالُب مهازهت الشاهُت اإلاسجبت فياإلاشالي 

 ولديهم , اإلاكػلت جكٌحرهم أطالُب في ًسخلكىن  ألاقساد ئن جسي  التي وبسامظىن  هاَزظىن  هظٍست مؼ الىدُجت هره وجخكو , الخىالي

 Harrison) وبسامظىن  هاَزظىن  دزاطت مؼ الىدُجت هره وجخكو , جكٌحرهم غلى ٌظُؿس واخد أطلىب ولِع ألاطالُب مً بسوقُل

& Bramison , 1982)  بدو   ألايثر ألاطلىب التريُبي هى الخكٌحر أطلىب ئنٍو
ً
 الخكٌحر أطلىب أما , البدض غُىت لدي جكػُال

 هاَزظىن  دزاطت في الشالشت باإلاسجبت ظاء قهد الدزاطت هره في الخكػُل خُض مً ألازحرة اإلاسجبت اخخل الري الىانعي

مًٌ   .2001 ؾالب ودزاطت , 2000اللهُبي ودزاطت( Harrison & Bramison , 1982)وبسامظىن   ألاطلىب طُؿسة طبب ئزظاع ٍو

  والػساقي اإلاجخمؼ ؾبُػت ئلى الجامػت ؾلبت التريُبي لدي
ً
ه وما زطىضا   ججػله جٍاد وأقٍاز ومشل ونُم غاداث مً ًدخٍى

ً
 غً مخمحزا
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 , الهادف الػمل وجهدًس واخترام والخلهُت الدًيُت الهُم قُه حظىد مجخمؼ في الكسد ٌػِش ئذ , ألازسي  اإلاجخمػاث ًم ؾحره

ً آلازٍسً شػىز ومساغاة واإلاجامالث والػىاؾل ً للشهت واإلاُل مكخىخت غالناث وجٍٍى  الؿلبت ئن ذلَ ئلى ئغاقت   باآلزٍس

 .واضحت بطىزة شخطُتهم قيها جدبلىز غمٍست مسخلت في ٌػِشىن (  الجامعي الخػلُم مسخلت) الػمٍست اإلاسخلت هره في الجامػُحن

 السوح ضهل هي قاإلاشالُت , السشد مسخلت في لدًه وجصدهس الؿكىلت مىر الكسد لدي جىمى اإلاشالي خُض وظاء باإلاسخلت الشاهُت الخكٌحر

ب اإلاخػلم يُان ًم ألاهم الجصء باغخبازها  , اإلاخػلم في ألازالقي الجاهب وجىمُت الاظخماغُت بمظإولُاجه الهُام غلى اإلاخػلم وجدٍز

 -28: ص ص , 2007 , وشػساوي  الخل)  الخػلُم مً اطخكادة أنص ى اطخكاد ند ًٍىن  قاهه اإلاشُا مً اإلاخػلم انترب ًلما لرلَ

30. ) 

 الحظابي اإلاخىطـ اطخسساط جم الهدف هرا مً وللخدهو كُاس مسخىي الطمىح لدي طلبت الجامعت. -: الهدف الثاوي

ازي  والاهدساف ( 151.0879) الحظابي اإلاخىطـ بلـ قهد الؿمىح مظخىي  مهُاض غلى الؿلبت الطخجاباث الكسض ي واإلاخىطـ اإلاػُ

 الخاةُت الهُمت أن ظهس واخدة لػُىت الخاتي الازخباز وباطخسدام( 135) الكسض ي واإلاخىطـ( 18.8188) بمهداز مػُازي  والاهدساف

 ظهسأن( 1296) والبالؿت( 90) خٍست ودزظت( 0.05) داللت مظخىي  غىد الجدولُت بالهُمت مهازهتها وغىد( 8.155) حظاوي  اإلادظىبت

ُ  غاُ ؾمىح بمظخىي  جخمخؼ البدض غُىت أن غلى ًدُ وهرا.الجدولُت ايبرمً اإلادظىبت الهُمت           .ًىضح ذلَ  (15) ظدو

 (15ظدوُ )

 الجامػت ؾلبت لدي الؿمىحمظخىي  مهُاض غلى اإلاػُاٍزت والاهدساقاث الحظابُت اإلاخىطؿاث   

اإلاخىطـ  الػُىت

 الحظابي

الاهدساف 

 اإلاػُازي 

الىطـ 

 الكسض ي

دزظت 

 الحٍست

الهُمت 

 الخاةُت 

الهُمت 

 الاخخمالُت

 الداللت

 دالت 0.0 8.155 90 135 18.8188 151.0879 91

 وغىح أن غلى أيدث التي لُكحن ًىزث لـ اإلاجُا قىظٍست , الؿمىح إلاظخىي  الىظٍست الخلكُت مظلماث مؼ الىدُجت هره وجخكو    

خمًٌ , الظلىى وزباث الاطخهساز ئلى ًإدي لألقساد الحُىي  اإلاجاُ في الاججاه  غبد)  اإلاظخهبلُت أهداقه جددًد في زالله مً ٍو

ُ  ًم ًخمٌىىن  ألاقساد أن غلى الاظخماغُت اإلاػسقُت هظٍسخه في بىدوزا ألبرث ًإيد يما(.  35:  2010 السخمً,  أهداقهم ئلى الىضى

اث غلى الظُؿسة في بهدزاتهم ٌػخهدون  غىدما وجدهُهها  مؼ الىدُجت هره وجخكو (.132:  1995 ظىإلاان,) ومىاظهتها خُاتهم مجٍس

ُ   بمظخىي  الؿلبت جمخؼ ئلى أشازث التي( 2002) والجبىزي ,( 2006) الخالدي دزاطت  دزاطاث الباخشت ججد ولم الؿمىح مً غا

 ظهدا برلىا ند الجامػت ؾلبت أن ئلى حشحر الىدُجت هره أن الباخشت وجسي  (. غلمها خد غلى)  الحالُت دزاطتها  هخاةج مؼ جخػازع

 ٌػؿيهم هرا الجامػُت الدزاطت بأهمُت ئدزايهم و وغيهم أن يما الجامػُت اإلاسخلت ئلى وضلىا ختى الىجاح مً مخػددة ومساخل ونخا

لدي  واإلاسخلت الفسوق في اسالُب الخفىير وفم مخؼير الجيس -:الهدف الثالث    وجؿلػاتهم ؾمىخهم مظخىي  مً ًٍصد دغما

 اإلاخىطؿاث اطخسساط جم الجيع إلاخؿحري  جبػا الجامػت ؾالب لدي الخكٌحر أطالُب في الكسوم غلى الخػسف ألظلطلبت الجامعت. 

ُ  اإلاػُاٍزت والاهدساقاث الحظابُت  (.                           16) ظدو

  (16ظدوُ )                                              

 الخكٌحر أطالُب في الجيع إلاخؿحر وقها اإلاػُاٍزت والاهدساقاث الحظابُت اإلاخىطؿاث        

اطالُب 

 الخكٌحر

اإلاخىطـ  الػُىت الجيع

 الحظابي

الهُمت  الاهدساف اإلاػُازي 

 الخاةُت

دزظت 

 الحٍست

 الداللت 

 

 جسيُبي

 

 ذًىز

 

38 

 

79.2368 

 

6.13996 

 

 

-0.893 

 

89 

 

0.199 

 4.2397 74.2075 53 اهار

 

 مشالي

 ذًىز

 

38 

 

80.842 

 

11.3245 

 

 

0.125 

 

89 

 

0.901 
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 12.103 80.528 53 اهار

 

 غملي

 ذًىز

 

38 

 

49.7368 

 

8.287 

 

 

0.397 

 

89 

 

0.692 

 7.882 49.0566 53 اهار

 

 جدلُلي

 

 ذًىز

 

38 

 

54.00 

 

6.2124 

 

 

0.670 

 

89 

 

0.505 

 6.016 53.132 53 اهار

 

 وانعي

 

 ذًىز

 

38 

 

40.447 

 

12.383 

 

 

-0.166 

 

89 

 

0.869 

 11.599 40.867 53 اهار

 الهُمت ًاهذ ئذ الجامػت ؾلبت لدي الخكٌحر أطالُب في وؤلاهار الرًىز بحن ئخطاةُا دالت قسوم وظىد غدم الخدلُل هخاةج مً جبحن

 مؼ الىدُجت هره وجخكو( 0205) داللت مظخىي  غىد( 89) خٍست دزظتبو  الجدولُت الهُمت مً انل ألاطالُب لجمُؼ اإلادظىبت الخاةُت

 جبػا قسوم وظىد غدم ئلى الىدُجت هره وحشحر .  الجيع في قسوم وظىد غدم خُض مً( 2004) الشمس ي و(  1998) عجىة دزاطت

 الظسوف خُض مً هكظها الخػلُمُت للبِئت جخػسغان قاإلاجمىغخحن اإلاجمىغخحن بٍلخا اإلادُؿت الظسوف هىع ئلى ٌػىد ند للجيع

ًت الاظخماغُت الحُاة ظسوف في الخهازب ًغ قػال وزازظها الهاغاث دازل الدزاطُت  واإلاجخمؼ ألاطسة في والشهاقُت والانخطاد

ًادًمُت الخلكُت لدشابه ٌػىد وند, قُه ٌػِشىن  الري  والخػلُماث لألهظمت جسػؼ التي ذاتها الجامػت ًلُاث ئلى ًيخمىن  قهم ألا

م واظساءث ص الخهٍى  إلاخؿحري  جبػا الجامػت ؾالب لدياطالُب الخكٌحر  في الكسوم داللت وإلاػسقت   .هكظها الػامت والشسوؽ والخػٍص

الطالُب  الخاةُت اإلادظىبت الهُمت أن الىخاةج وأظهسث, اإلاػُاٍزت والاهدساقاث اإلاخىطؿاث اطخسساط جم اإلاسخلت

ُ .اإلاسخلخحن.بحن.دالتئخطاةُا.قسوم..وظىدغدم.ئلىحشحر .الىدُجت.وهره.(89)خٍست.وبدزظاث.(0.05)داللت.مظخىي .غىد.فيالخكٌحر وال.الاو

ُ .يكقيما.الخكٌحر.ُباطال.مهُاض.في.زابؼ                                   (17ُ )ظد             .                                     .(17)ظدو

 (17ظدوُ)

ُ  اإلاسخلتإلاخؿحر  وقها اإلاػُاٍزت والاهدساقاث الحظابُت اإلاخىطؿاث  الخكٌحر أطالُب في السابؼ(-)الاو

 اطالُب 

 الخكٌحر

 اإلاخىطـ  الػُىت اإلاسخلت 

 الحظابي

الاهدسف 

 اإلاػُازي 

دزظت 

 الحٍست

مظخىي  الهُمت الخاةُت

 الداللت

 

 جسيُبي

 

 الاوُ 

 

52  

 

73.1538 

 

5.588 

 

 

89 

 

 

-1.405 

 

0.663 

 4.312 74.6667 39 السابؼ

 

 مشالي

 

 الاوُ 

 

52 

 

80.519 

 

11.447 

 

 

89 

 

-9.131 

 

0.896 

 12.225 80.846 39 السابؼ

 

 غملي 

 الاوُ 

 

52 

 

49.288 

 

7.8148 

 

 

89 

 

-0.071 

 

0.943 
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 8.378 49.410 39 السابؼ 

 

 جدلُلي 

 

 الاوُ 

 

52 

 

54.1538 

 

6.3505 

 

 

89 

 

1.197 

 

0.763 

 5.6597 52.6154 39 السابؼ

 

 وانعي 

 

 الاوُ 

 

52 

 

41.269 

 

11.709 

 

 

89 

 

0.533 

 

0.595 

 12.184 39.923 39 السابؼ

. طلبت الجامعتلدي والسابع( –واإلاسخلت )الاول (إهاث -ذهىز) الجيس -مخؼيري  وفم الطمىح مسخىي  في الفسوق: لسابعا الهدف

, اطخسساط اإلاخىطؿاث والاهدساقاث اإلاػُاٍزت جم الىىع إلاخؿحري  جبػا الجامػت ؾالب لدي الؿمىح مظخىي  في الكسوم داللت وإلاػسقت

 وبدزظاث (0.05) داللت مظخىي  غىد( 0.277) الجيع مخؿحر في الؿمىح إلاظخىي  اإلادظىبتالخاةُت الهُمت أن الىخاةج وأظهسث

 ا  مظخىي . في.وؤلاهار الرًىز.بحن.ئخطاةُا. دالت.قسوم.وظىد .غدم.حشحرئلى .الىدُجت.وهره.(89)خٍست

ُ .في.مىضح.يما.لؿمىحا   . .(18)ظدو

 

 الىىع إلاخؿحري  جبػا الجامػت ؾالب لدي الؿمىح مظخىي  في الكسوم(18ظدوُ)                           

 بحن قسوم وظىد غدم ئلى أشازث التي( Tiwari & et.,al, 1980) جُىازي  ودزاطت(  2001 الحظً) دزاطت مؼ الىدُجت هره وجخكو  

مًٌ,  الؿمىح مظخىي  في وؤلاهار الرًىز  أبىاب وقخذ الاهار ئلى وهظسجه اإلاجخمؼ بها مس التي ظسوف ظل في الىدُجت هره جكظحر ٍو

 ايظبهً الري الخازجي باإلاجخمؼ والاخخٍاى اإلاددود اليظاء غالم مً الخسوط غلى يشحرا طاغدهً مما ئمامهً الخػلم قسص

 .الرًىز مىاٍشتلؿمىحوؾمىح  أيثرجؿلػا وظػلهً الخبراث الٌشحرمً

 والاهدساقاث اإلاخىطؿاث اطخسساط جم اإلاسخلت إلاخؿحري  جبػا الجامػت ؾالب لدي الؿمىح مظخىي  في الكسوم داللت وإلاػسقت 

ت ( 0.05) داللت مظخىي  غىد( 0.197-) اإلاسخلت مخؿحر في الؿمىح إلاظخىي  الخاةُتاإلادظىبت الهُمت أن الىخاةج وأظهسث, اإلاػُاٍز

 يما الؿمىح مظخىي  اإلاسخلخحن الاُو والسابؼ في بحن ئخطاةُا دالت قسوم وظىد غدم ئلى حشحر الىدُجت وهره( 89) خٍست وبدزظاث

ُ  في مىضح  (19ظدوُ)                                  ( .  19) ظدو

 اإلاسخلت إلاخؿحري  جبػا الجامػت ؾالب لدي الؿمىح مظخىي  في الكسوم      

الىطـ  الػدد اإلاسخلت

 الحظابي

الاهدساف 

 اإلاػُازي 

الهُمت  دزظت الحٍست 

 الخاةُت 

مظخىي 

 الداللت

 ُ  الاو

 

 السابؼ

52 

 

39 

150.75 

 

151.538 

18.554 

 

19.4 

 

89 

 

-0.197 

 

0.46 

دزظت  الاهدساف اإلاػُازي  الىطـ الحظابي الػدد الجيع

 الحٍست

الهُمت 

 الخاةُت 

مظخىي 

 الداللت

 ذًىز

 

 اهار

38 

 

53 

151.737 

 

150.623 

19.488 

 

18.499 

 

89 

 

0.277 

 

0.403 
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 بحن قسوم وظىد غدم ئلى أشازث التي( Tiwari & et.,al, 1980) جُىازي  ودزاطت(  2001 الحظً) دزاطت هره الىدُجت مؼ وجخكو

مًٌ,  الؿمىح مظخىي  في وؤلاهار الرًىز  أبىاب وقخذ الاهار ئلى وهظسجه اإلاجخمؼ بها مس التي ظسوف ظل في الىدُجت هره جكظحر ٍو

 الٌشحر ايظبهً الري الخازجي باإلاجخمؼ والاخخٍاى اإلاددود اليظاء غالم مً الخسوط غلى يشحرا طاغدهً مما ئمامهً الخػلم قسص

  .ؾمىخا مىاٍشت لؿمىح الرًىز أيثر وبالخالي جؿلػا أيثر وظػلهً الخبراث مً

اطالُب الخكٌحر  بحن الػالنت غلى للخػسف جامعت.لاالخفىير ومسخىي الطمىح لدي طلبت العالكت بين اسالُب -: الهدف الخامس 

( 0.059-) بلـ وند الازجباؽ مػامل باطخسساط الباخشت نامذ الؿمىح ,ومظخىي ( الىانعي ,  الخدلُلي , الػملي , اإلاشالي , التريُبي) 

 الخابؼ واإلاخؿحر اإلاظخهلت اإلاخؿحراث بحن اإلاخػدد الازجباؽ مػامل ئن وجبحن , الخىالي غلى( 0.19-) و( 0.018-) و( 0.150) و( 0.051) و

اطالُب الخكٌحر ومظخىي  بحن ئخطاةُت داللت ذاث غالنت هىاى ئن أي( 89) خٍست ودزظت( 0205) داللت ومظخىي ( 1.05-) بلـ ند

 دو   ..( ًىضح ذلَ 20الؿمىح, ظدوُ)

       (21ظدوُ)                                 (21ظدُو )                                    (20ظدوُ)                                           

  الػالنت بحن اطالُب الخكٌحر ومظخىي الؿمىح لدي ؾلبت الجامػت

 

 

 مظخىي الؿمىح

 الدزظت الاخخمالُت مػامل الازجباؽ اطالُب الخكٌحر

 0.0021 0.20 جسيُبي

 0.003 0.19 مشالي

 0.002 0.31 غملي

 0.0023 0.22 جدلُلي

 0.0022 0.30 وانعي

 0.002 0.31 اطالُب الخكٌحر مظخىي الؿمىح

الؿمىح لدي ؾلبت  ومظخىي ( جسيُبي , مشالي, غملي ,جدلُلي, وانعي) الخكٌحر أطالُب بحن مىظبت  غالنت هىاى أن الىخاةج أظهسث

دددون اهداقهم للمظخهبل بشٍل  الجامػت , وحػلل الباخشت ان ؾلبت الجامػت ًمخلٍىن مظخىي جكٌحر ظُد ًجػلهم ًسطمىن ٍو

واضح اصحاب ؾمىح غالي بشٍل مخىاقو مؼ مخؿحراث اإلاجخمؼ الجدًد باالغاقت الى ان هره الىدُجت حػىد لالوغاع الحالُت التي 

 مؼ ٌػِشها اإلاجخمؼ مً ج
ً
دظً الظسوف الامىُت والاظخماغُت ججػل الؿالب ان ًٍىن لديهم اطالُب جكٌحر غالُت ومسجبؿت اًجابُا

  مظخىي ؾمىخهم وجؿلػاتهم هدىاإلاظخهبل لخدهُو اهداقهم اإلاسظىة .

 

 ندز لخالءم جدَزظهم أطالُب بخٌُُل بالجامػت الخدَزع هُئت أغػاء نُام غسوزة -1 .-: الخىصُاث -1 -:الخىصُاث واإلالترخاث 

م الخدَزع وؾساةو ومىاهج مىاد ًىظل أن الخدَزس ي ٌظخؿُؼ بدُض ؾالبهم حػلم أطالُب ؤلامٍان   والخهٍى
ً
 للخطاةظ وقها

      ؾلبتهم حػلم ألطالُب اإلامحزة السةِظت

 اإلايشىد الهدف وجدهُو - التربىٍت بالػملُت للنهىع للمخػلمحن الخكٌحر بأطالُب باالهخمام الخػلُمُت اإلاإطظاث جىظُه -2.

دزاطت اطالُب الخكٌحر  -2    .ألازسي  الخػلُمُت اإلاساخل في الؿلبت الخكٌحرلدي أطالُب غلى للخػسف دزاطت ئظساء -1-: اإلالترخاث.

  وغالنتها بالصحت الىكظُت لدي ؾلبت الجامػت 

 

 -اإلاصادز العسبُت:  

 .اإلاظدىطٍست التربُت, ًلُت الجامػت ؾلبت الاطخداللُتلدي بالهدزة وغالنتها الخكٌحر أطالُب(:2007) غمس أهىاز ئبساهُم, -1

 .غمان , لليشس اإلاظحرة داز ,1ؽ والخؿبُو, الىظٍست الخكٌحر, حػلُم(: 2007) مدمد وهىقل, مدمد ضالح ظادو, أبى -2

(. ميشىزة ؾحر ماظظخحر زطالت) اإلاػانحن الؿلبت لدي الؿمىح بمظخىي  الراث مكهىم غالنت(: 2001) ظابس ئطماغُل. أبىشٍادة -3

 الىؾىُت,قلظؿحن الىجاح ظامػت

  (.15) مج اإلاطٍست اإلاجلت للشخطُت, اإلاسخلكت لألهماؽ أإلامحزه الخكٌحر أطالُب(: 2005) ًىطل اإلاػاؾي, أبى -4
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 الظػىدًت, الػسبُت باإلاملٌت الشسنُت باإلاىؿهت الخكٌحر أطالُب في اإلاػلمحن بحن الكسوم( :  2005) الظمُؼ غبد ضالح , باشا -5

 6 الػدد الىىغُت, التربُت بدىر مجلت

ُ (: 2007)  مدمد اخمد وشػساوي, السخمً غبد واةل , الخل -6   ألازدن , الحامد ,داز والاظخماغُت الكلظكُت التربُت أضى

م الهُاض(:1989)ئلحزابِض هجحنو  زىزهداًَ,زوبسث -7   ,غمانألازدن هكع,مسيصالٌخاب غلم في والخهٍى

 ؾحر ماظظخحر زطالت)  الجامػت ؾلبت لدي الشخطُت جدمل بهىة وغالنخه الؿمىح مظخىي (: 2002) لؿُل طىاء الجبىزي, - 8

 (. اإلاظدىطٍست الجامػت التربُت, ًلُت( ميشىزة

 في واإلاظاةُت الطباخُت الدزاطت ؾلبت غىد الدزاس ي والخدطُل الؿمىح مظخىي  في مهازهت دزاطت(:2001) ًاظم ظسبى,ضادم -9

  زشد, ابً-التربُت ًلُت(ميشىزة ؾحر ماظظخحر زطالت) بؿداد, ظامػت

ذ , الجبالي لُلى: جسظمت الػاؾكي, الرًاء(: 1995) داهُِل ظىإلاان, -10  -----  .الٍٍى

اعلليشس  ,مٌخبتالشهسي 1اإلاػسفي,ؽ قىم  الخكٌحر حػلُم(:1999), مظلم اخمد ألحازسي,ئبساهُم-11  . الٍس

 . ,الهاهسة النهػت مٌخبت , الخكٌحر أطالُب في دزاطاث( : 1995) الٌٍسم غبد خبِب,مجدي -12

م(: 1996) -------------13  اخمد خظحن خظان, -12. الهاهسة , النهػت داز ,1ؽ الىكع, وغلم التربُت في والهُاض الخهٍى

ُت مظخىي  مً بٍل وغالنخه الىظداوي الرًاء(:2005) ًادًمي والاهجاش الحُاة ًغ والسغا الؿمىح وهىغ  ؾالب لدي ألا

 .شمع غحن ظامػت( ميشىزة ؾحر ماظظخحر زطالت)الجامػت

 لدي الؿمىح ومظخىي  الػبـ ومىنؼ الدزاس ي بالخدطُل الاهجاش داقػُت غالنت(:2004) مدمد هللا هبت الحظً, -14

 .الخسؾىم ,ًلُتآلاداب (ؾحرميشىزة ديخىزاه أؾسوخت)الػالي الخػلُم ؾلبتمإطظاث

 البدىر مجلتمسيص بؿداد, ظامػت الؿمىح, بمظخىي  وغالنخه ؾلبت غىد الراحي الخدٌم(: 2006) ئبساهُم أمل الخالدي, -15

ت  والىكظُت . التربٍى

 . الهاهسة , الٌخب غالم , ؤلاوظان طٍُىلىظُت(:  1974) طُد , هللا زحر -16

  ألازدن , غمان ,  والخىشَؼ لليشس ؾُداء داز , الخكٌحر مهازاث( : 2010) همس ,مطؿكى دغمع -17

 ماظظخحر زطالت) الػساقي اإلاجخمؼ في الجامػاث وؾالباث ؾلبت لدي الؿمىح مظخىي  دزاطت(: 1980) مػسوف طػاد الدوزي, -18

 . الهاهسة , شمع غحن ظامػت( ميشىزة ؾحر

 أؾسوخت) اإلاخؿحراث ببػؼ وغالنخه ؤلاغدادًت اإلاسخلت ؾلبت لدي الؿمىح مظخىي  نُاض(: 1984) ئبساهُم زلُل زطىُ, -19

 .بؿداد ظامػت آلاداب ًلُت(. ميشىزة ؾحر ديخىزاه

ُ  ئدزاى(:2009) هللا زشم بً الصهساوي,غلي -20  اإلاخىطؿت اإلاسخلت ؾالب لدي الؿمىح بمظخىي  وغالنخه ألىالدي السقؼ–الهبى

 .الهسي  أم ًلُتالتربُت,ظامػت(ؾحرميشىزة ماظظخحر زطالت) ظدة بمداقظت

 , الىكظُت واإلاهاًِع الازخبازاث ,(: 1981)  الحظً, ئبساهُم الٌىاوي, و ألُاض مدمد بٌس, و  ئبساهُم الجلُل غبد , الصوبعي -21

 . واليشس للؿباغت الٌخب داز , اإلاىضل ظامػت

 ؾلبت مً غُىت لدي ؤلابداغُت اإلاهازاث جىمُت في الخكٌحر لخػلُم( زىٌس اإلاظتر)  بسهامج قاغلُت( : 1996) , هاًل هادًت , الظسوز -22

ت الػلىم ًلُت  (.10) الػدد ,( 5) الظىت , البدىر مسيص مجلت , نؿس ظامػت , ألازدهُت الجامػت في التربٍى

  ,الهاهسة النهػت مٌخبت , ًىطل طػد غادُ جسظمت الخكٌحر, أطالُب( :2004) ,زوبسث طخحرهبرط-23

 ؤلاغدادي, الشالض الطل ؾلبت مً غُىت لدي الؿمىح بمظخىي  وغالنخه الػبـ مىغؼ(: 1997) ئبساهُم هللا غبد الظلمان, -24

 .للٌخاب اإلاطٍست الهُئت ,(12)ع الىكع, غلم مجلت

 (.48) ع: الىكظُت الػلىم مجلت بؿداد, ظامػت الجامػت, ؾلبت لدي الخكٌحر أطالُب(: 2004) غبىد ألامحر غبد الشمس ي -25

 اإلاسخلت وؾالباث الؿالب ًم غُىت لدي الؿمىح ومظخىي  الاهجاش بداقػُت وغالنخه الخدَزس ي اإلاىار(: 2001) هللا غبد الطافي, -26

ت  (.79) ع الػسبي, الخلُج زطالت مجلت الظػىدًت, زالد, اإلالَ ظامػت التربُت, ًلُت بنها, بمدًىت الشاهٍى

 .بؿداد ظامػت مؿبػت والهُاض, الخىظحر بحن الشخطُت(: 1988) خظحن ناطم ضالح, -27



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 663 

 
  

 الؿالب مهازهتبحن دزاطت – اإلاخؿحراث ببػؼ وغالنتها الجامػت ؾالب لدي الخكٌحر أطالُب( :2003) , ,خظحن ؾاخىن  -28

 ( 43)التربُت,ظامػتالصناٍشو,الػدد ًلُت والظػىدًحن,مجلت اإلاطٍسحن

اغُت التربُت في والهُاض لالزخبازاث ؤلاخطاةُت واؾسم  الػلمُت ألاطع( :  1999) , مسوان , الحمُد غبد -29  داز , 1ؽ ,   الٍس

 . ألازدن غمان, , للؿباغت الكٌس

ت أشمت(: 2010) زالظ شري السخمً, غبد -30  زطالت) ؤلاغدادًت, اإلاسخلت ؾلبت لدي للمجخمؼ اإلاػاد بالظلىى وغالنتها الهٍى

 .بؿداد ظامػت الهُشم ابً التربُت ًلُت ,( ميشىزة ؾحر ماظظخحر

 .الػسبُت النهػت داز ,2ؽ والشخطُت, الؿمىح مظخىي (: 1984) ًامُلُا الكخاح, غبد -31

 .مطس الهاهسة, النهػت داز ,3ؽ والشخطُت الؿمىح مظخىي  في طٍُىلىظُت دزاطاث(: 1990)------------------ -32

                                                         ألازدن غمان, , والخىشَؼ لليشس أطامت داز , اإلاػسفي الىكع غلم( : 2010) ,قسسي  الهادي غبد -33

   ألازدن, دازاإلاظحرة 1ؽ وجؿبُو, هظٍست اإلاػسفي الىكع غلم(: 2004) ًىطل غدهان. الػخىم-34

  .التربُت ًلُت اإلاخؿحراث,مجلت لبػؼ وغالنتها الخكٌحر أطالُب(:1998)غبدالػاُ عجىة,-35

 1ؽ , اإلاػسقُت الخكٌحر مهازاث لخىمُت جدٍزبي بسهامج ازس – اإلاػسقُت الخكٌحر مهازاث( : 2010) , ضالح ًديى يكاح , الػظٌسي  -36

 . طىزٍا , دمشو , والخىشَؼ واليشس للؿباغت زهد داز ,

. بؿداد ظامػت ؾلبت لدي( اإلاشٌالث وخل والخػلم الخكٌحر,) أطالُب في الكسدًت الكسوم(: 2011) ئبساهُم ئطماغُل غلي, -37

 (.160) ع بؿداد ظامػت زشد, ابً التربُت ًلُت ألاطخاذ, مجلت

ت مػلمي لدي الخكٌحر أطالُب(: 2001) طػُد مدمد زدمان , ؾالب -38 ٍى  مجلت , ضىػاء التربُت ًلُت , الخدمت نبل الشاه

 ( .11) الػدد , الاظخماغُت الدزاطاث

  بؿداد , اإلاطؿكى مؿبػت , اإلاػاضسة وجىظهاجه مكهىمه – الخكٌحر حػلُم( : 2007) , غؿُت ظاطم طػُد , الؿٍسسي  -39 

 .مطس الهاهسة الػسبي, الكٌس داز. الىكس ي الهُاض(: 1980) ضكىث قسط, –40

اث(:  2005) ًىطل نؿامي, -41  .غمان والخىشَؼ لليشس الكٌس داز ,1ؽ والخػلُم, الخػلم هظٍس

 ؾحر ماظظخحر زطالت , اإلاٌسمت بمٌت الػام الخػلُم ومػلماث مػلمي لدي اإلاكػلت الخكٌحر أطالُب( : 2000)هاضس , اللهُبي -42

 . الهسي  أم ,ظامػت التربُت ,ًلُت ميشىزة

ت زؤي – خدود بال جكٌحر( : 2006) , غسقت الدًً ضالح , مدمىد -43  غالم داز ,1,ؽ وحػلمه الخكٌحر حػلُم في مػاضسة جسبٍى

 .الهاهسة , والؿباغت والخىشَؼ لليشس الٌخب

 ؾالب مً غُىت لدي الؿمىح ومظخىي  الراث قاغلُت مً بٍل وغالنخه اإلاظخهبل نلو(: 2009) مدمد بً ؾالب اإلاشُخي, -44

 .الهسي  أم ظامػت التربُت( ميشىزة ؾحر ديخىزاه أؾسوخت) الؿاةل ظامػت

  ,غمان,ألازدن1ؽ لليشس الظلىيُت,دازالشسوم الػلىم في الهُاض أطاطُاث( :2004)الىبهان,مىس ى -45

  .,بؿداد(1),الػدد(47)الجدًد,مجلد اإلاػلم الخكٌحر,مجلت ؾبُػت(:2002) , الدًً الىهشبىدي,مدمدهجم-46

 مٌت بمدًىت الجامػُت اإلاسخلت ؾالباث لدي الهدف وجىظهاث الخػلم بأطالُب وغالنتها الخكٌحر أطالُب( : 2008) الهام , وناد-47

 . الهسي  أم ظامػت , ميشىزة ؾحر ديخىزاه أؾسوخت , اإلاٌسمت
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