
 

 املقدمة

ػد مسهص الخدىم او ماٌظمى اخُاها بمسهص الظبؽ  او  مىكؼ  َو

ا لخفظير الظلىن البؼسي في مىاكف   خٍُى
ً
الظبؽ مخغيرا

الحُاة اإلاسخلفت إذ  ػغلذ دزاطت مىكؼ الظبؽ غلماء 

ت بىصفه طمت شخصُت  الىفع إلاا لهرا اإلافهىم مً ؤهُم

حظاغد الفسد غلى ان ًىظس إلى اهجاشاجه مً هجاح ؤو فؼل في 

 (1:  1002طىء ما لدًه مً اطخػداداث وكدزاث . )غلي ، 

خُث ٌػخبر هرا اإلاىطىع مً اخدي و ابسش اإلاىاطُؼ التي هالذ 

اهخمام الػدًد مً الباخثين في مجاٌ  التربُت و غلم الىفع، 

ألهه له دوز هبير في خُاة الفسد ، خُث ًيؼإ الفسد في وطؽ و 

ُىت  مدُؽ ًجد هفظه مظؼسا ألجباع ؤهماغ طلىهُت مػ

لم ًسض ى غنها. و  ًفسطها الىاكؼ، واإلادُؽ طىاء زض ى غنها ؤو 

مً هره ألاػيالُت براث جبرش كدزاث الفسد و جخددد وافيازه 

. فالفسد الري ًىلاذ للمدُؽ  بما فُه وما غلُه غادة 
َ
مظخلبال

ه الؼمىخاث هثيرة   ما ًيىن فسدا بظُؼا ، ؤما الفسد   الري  ل

 ما ًصؼدم بالىاكؼ و مدُؼه ، لىً اًماها مىه بإن 
ً
فػادة

 مً احل كدزاجه هي التي 
َ
جىصله ،  ًجػله ان ًلاوم دائما

  .جدلُم جفىكه في ػتى اإلاجاالث خُاجه

الخازجي هى  –و مسهص الظبؽ اي  اإلاسهص الظبؽ الدازلي 

مجمىغت مً ألاغخلاداث الدازلُت ؤو الخازحُت الػامت 

، جفصل بين ألافساد في ادزاههم 
َ
اإلاخجاوظت والثابخت وظبُا

ى  لألخدار والىكائؼ التي ًمسون بها، فمنهم  مً ًسد ذلً ال

الػىامل وؤطباب دازلُت واليؼاغ الراحي والجهىد اإلابرولت و 

اللدزاث الخاصت و هى ما ٌػسفه بمسهص الالخدىم او الظبؽ 

ى ؤطباب و غىامل الخازحُت  الدازلي ، و منهم مً ًسده ال

والحظ والصدفت وكىة و هفىذ اشخاص آلازٍسً فُىصفىن 

 (4: 1027بؽ الخازجي )غُىت،بإجهم ذوي مسهص او ط

و هره الظمت الصخصُت جإزس غلى طعي الفسد وزاء اػباع  

ه  غلى خل اإلاؼىالث و طُؼسجه غلى  خاحاجه و كدزاج

الصػىباث و زطاه غً الحُاة . وال ػً ان اإلاػسفت الىاضحت 
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 خالصة البحث  

الري له دوز هبير في   ٌػد مىكؼ الظبؽ مً اإلافاهُم ألاطاطُت في غلم الىفع و الصحت الىفظُت     

دىاوٌ ٍو جىحه اغخلاد  الفسد هدى مظخلبله و ألاخدار واإلاىاكف  الري ًددر مػه في البِئت اإلادُؽ بها  

دت مهمت في  لىن غىاصس فاغلت في اإلاجخمؼ وفي جلدمه  الجامػت وهي ػلبتالبدث الحالي ػٍس خُث ًمث
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ً
لخدلم مً الصدق والثباث لهما لى ، وجم ا لىن ا ؤو ًمُ

لخازجي في  مسهص الظبؽ ا ت   غدم وحد فسوق ذاث داللت مػىٍى
ً
مظخىي مسهص بؼيل داٌ، وؤظهسث اًظا
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ُا  والدكُلت لحاحاث الؼلبت ومؼىالتهم حػد غىصسا اطاط

ت ، ا ذ ٌظاغد ذلً غلى مػسفت مً غىاصس الػملُت التربٍى

هُفُت مجابهت اإلاؼىالث والظىاهس الظلبُت وجرلُلها وخلها . 

 (216:  1002)الحىزي ، 

ي بدزاطت مسهص الخدىم لدي  لرا ًىبثم اإلاؼيلت البدث الحال

  . ػلبت ولُت التربُت ألاطاطُت

 : اهمُت البجث

جبرش ؤهمُت هره الدزاطت مً زالٌ جؼسكها الى مىطىع ٌػخبر 

هم اإلاىاطُؼ في مجاٌ غلم الىفع والتربُت ، والري ٌػد مً ا

كلُل الخىاٌو بين الباخثين و ذلً خظب اػالغىا و في خدود 

مػسفخىا، خُث لم ًدظى مىطىع  البدث بإهخمام ً لدي ػلبت 

ولُت التربُت ألاطاطُت  في حامػت طلُماهُت ، وىجهم ًدملىن 

ت ، مظؤلُت هبيرة بػد جسسحهم  في اإلادازض و اإلاس  اهص التربٍى

ي فلد جفُد هره الدزاطت في ازساء البدىر و اطافت  وبالخال

الجدًد للمثيراث الػلمي و جصوٍد الباخثين بمػلىماث حدًدة 

لألطخفادة منها في دزاطاتهم مما ًىظبها صفت اإلادسن للبدىر 

 ً الجدًدة . واًظا جىمً اهمُت الىؼبُلُت في ألاطخفادة م

ت هخائج البدث الحالي في م جاٌ الدزاطاث الىفظُت و التربٍى

هما اجها جظُف ؤهمُت البدىر الجدًدة التي كد ججسي غلى 

غُىاث مؼابهت اطافت الى ذلً فاجها حظاغد غلى جصمُم 

ت للؼلبت حظمذ بخىحه ػاكاتهم و امياهُاتهم فُما  بسامج التربٍى

ٌظاغد جىمُت كدزاتهم و في اػباع خاحاتهم و خل مؼىالتهم  

 . ت هفظُت و شخصُت طلُمتو جمخؼ بصح

 : اهداف البدث

 :تهدف الباخثت في البدث الحالي الى الخػسف غلى

 . مظخىي مسهص الظبؽ  لدي  الػُىت هيل -1

الفسوق في مسهص الظبؽ لدي غُىت البدث خظب  -2

 .مخغير الجيع

الفسوق في مسهص الظبؽ لدي غُىت البدث خظب مخغير -3

 ألازخصاص الدزاس ي

 :خدود البدث

حؼمل الحدود الصماهُت واإلاياهُت للبدث الحالي غلى ػلبت     

ولُت التربُت ألاطاطُت في حامػت طلُماهُت  لػام الدزاس ي 

1027-1028 . 

 :حػٍسف مصؼلح البدث

 مسهص الخدىم

( : اهه الدزحت التي غليها ًدزن الفسد ؤن 2966حػٍسف (زوجسش -

مىاصفاجه ، و اليافأة او الخدغُم جدبؼ ؤو حػخمد غلى طلىهه و 

في ملابل الدزحت التي غليها ًدزن الفسد ؤن اليافأة او الخدغُم 

مظبىػت او مديىمت  بلىي زازحُت  وزبما جددر مظخللت 

غً طلىهه ، ؤي ؤن وحهت الخدىم هي مدي ادزان الفسد 

بىحىد غالكت طببُت بين طلىهه و بين ما ًخلى هرا الظلىن 

 (Rotter , 1966: 393) .مً ميافأة ؤو جدغُم

( : هى كدزة الفسد وطُؼسجه غلى الؼٍسلت 1002حػٍسف )غلي -

التي ًدزن بها الػىامل التي طببذ هجاخه او فؼله وازفاكه 

في اجساذ كساز مػين في الظُؼسة غلى اإلاىكف مخدىما وبفػالُت 

غلى ما ًجسي مػخمدا في ذلً غلى زصائصه الصخصُت 

للابلُت ، او غلى الدازلُت )ؤي مً دازل الفسد( واللدزة وا

ظسوف وغىامل زازحُت )ؤي زازج ازاد الفسد( والحظ 

 (21: 1002والصدفت واللدز . )غلي ، 

 

الخػٍسف الىظسي : اغخلاد الفسد بمدي كدزجه او غدم كدزجه -

 .غلى الخدىم في ألاخدار اإلادُؼت به ألاًجابُت منها او الظلبُت

ها - الؼالب مً الخػٍسف ألاحسائي : الدزحت التي ًدصل غلي

 ٌ زالٌ احابخه غلى فلساث اإلالُاض مسهص الخدىم خُث جد

الدزحت اإلاىسفظت غلى الخدىم الخاٍزجي بِىما الدزحت 

 .اإلاسجفػت جدٌ غلى الخدىم الدازلي

 الاػاز الىظسي 

 Locus of Control مىكؼ الظبؽ

اخد اإلافاهُم الؼائػت  Locus of control ٌػد مىكؼ الظبؽ

الػسبُت للمصؼلح الاحىبي مثل مسهص  لرلً حػددث الترحماث

الخدىم ، مىطؼ الخدىم ، وحهت الظبؽ ، مىكؼ الظبؽ، 

الخ. وكد …..مسهص الظبؽ ، مىكؼ الظُؼسة ، مسهص الظُؼسة 

وؼإ مفهىم مىكؼ الظبؽ في مىخصف الخمظِىاث مسجبؼا 

ت زوجس  بىظٍس

Rotter (1954) في الخػلم الاحخماعي زم كام ول مً فازض 

Phares ُمعو ح James  سه لُدخل مىطػا هاما في بخؼٍى

(وان 111: 2997دزاطاث الصخصُت مىر ذلً الحين )ٍشدان ، 

زوجس كام بمػالجت هرا اإلاخغير الدافعي خُث افترض ان الفسد 

ًؼىز جىكػاجه غلى اطاض ما لدًه مً كدزاث في طبؽ ما 

:  2994ًدوز مً خىله مً اخدار والخدىم فيها . )كؼامي ، 

48) 

لت التي  لىم مىكؼ الظبؽ غلى افتراض مفاده ان الؼٍس ٍو

ٌظلً بها الفسد جخإزس إلى خد بػُد بما ًدزن مً غالكاث 

ت بين الظلىن وجىابػه فتراه ٌظلً في طىء ادزاهه لهره  طبُب

ػلىب ،  ( وان الافساد 15:  2994الػالكاث .)ملابلت َو

ر في ًسخلفىن مً خُث ادزاههم إلاىكؼ اللىي اإلاظيرة لألخدا

سخلف هرا اإلاىكؼ اإلادزن لهره اللىي بين ما  خُاتهم ، خُثً 

خداد ). (External) وما هى زازجي (Internal) هى دازلي ؤو ذاحي

 ،2998  :135) 
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فترض زوجس ان الفسد ًدزل إلى ؤي مىكف ومػه جىكػاث  ٍو

جخصل بالىخائج اإلادخملت )اإلاػصشاث( لظلىهُاجه اإلامىىت . وان 

ىم غلى اطاض مً الخبراث الظابلت للفسد. هره الخىكػاث جل

هره الخبراث ًمىً ان جلظم إلى غامت وهىغُت وحؼخمل 

الخبراث الىىغُت غلى جلً الخبراث اإلاؼابهت للمىكف الساهً 

اما الػامت فهي مجمىع ول الخبراث الازسي وجبػا لسوجس فان 

اخخماٌ طلىن مػين ًسخلف جبػا لخىكؼ الصخص باليظبت 

  لظلىن وفلا للمػادلتلىخائج هرا ا

  PB =  F (E) + R.V. 

هي كُمت  .R.Vدالت الخىكؼ ،  F(E)اخخماٌ الظلىن ،   PBخُث

الخػٍصص . وهره اإلاػادلت مؤادها ان جىساز طلىن مػين طيزداد 

ا  إذا واهذ الخبراث الظابلت والساهىت حؼير إلى ان غائدا مجٍص

ىلص الخىساز إذا وان ال ػائد طُيخج مً هرا الظلىن ٍو

 (112:  2989اإلاخىكؼ غير مجصي . )بدزي والؼىاوي ، 

ت  مت زاهٍى ظذ ُك وفي هره اإلاػادلت هجد ان ؤهمُت الخىكؼ ِل

ت زوجس حظدثنى  وان جىكؼ الخػٍصص ومىكػه زصىصا حػل هظٍس

مً هظٍساث الخػلم التي حػخمد غلى اللُمت ؤو الدافؼ فلؽ. 

ت44:  2998)الحلى ،  الخػٍصص في  ( ولرلً ٌظلم زوجس بإولٍى

جىحه الظلىن وحؼىُله الا ان جازير الخػٍصص ٌػخمد ادزان الفسد 

لىحىد غالكت بين الخػٍصص الري هاله وبين ما كام به مً 

( فاذا ادزن الفسد الخدغُم ؤو 3506:  2995طلىن. )اإلاىيٌز ، 

الخػٍصص الري ًصادفه مسجبؼا ؤو مترجبا غلى طلىهه فان كىة ؤو 

ظلىن غىه في اإلاىاكف اإلاؼابهت فُما طػف اخخماٌ صدوز ال

بػد ًخىكف غلى اًجابُت الخدغُم ؤو طلبِخه وغىدما ًسي 

الفسد ان الخدغُم الري ًدبؼ طلىهه زازج غً هؼاق طُؼسجه 

ؤو جدىمه ؤو مدظم مؼ طلىهه فاهه ًسحؼ هرا الخدغُم إلى 

غىامل زازج ذاجه وغلى ذلً ًدخمل ان ًظػف هرا الظلىن 

صدوزه في اإلاىاكف اإلامازلت في اإلاظخلبل بمػنى ان اخخماٌ 

مان ،  ( وهىرا هيىن 98:  2996ًصبذ اخخماال طػُفا )طُل

امام هىغين مً اإلاىاكف التي ًخم زاللها اهدظاب الظلىن ؤو 

حػلمه فاإلاخػلم الري ًدزن الػالكت الظببُت بين طلىواجه 

الداغمت لها طىاء اواهذ هره  (Reinforcement) واإلاػصشاث

اث اًجابُت ؤم طلبُت ًيؼا لدًه اغخلاد بالظبؽ اإلاػصش

ي اإلاهازة ىل مياهت هامت في حػلمه مسخلف  (Skill) الدازلي ٍو

 . اطالُب الظلىن وػسائله في مػظم اإلاىاكف التي ًمس بها

اما اإلاخػلم الري ال ًدزن الػالكت الظببُت بين طلىواجه 

ازجي واإلاػصشاث الداغمت لها فُيؼإ لدًه اغخلاد بالظبؽ الخ

ىلي الصدفت الدوز الاهبر في حػلمه اطالُب  (Chance) ٍو

سي لُفيىزث215:  2999الظلىن اإلاسخلفت.)الاخمد ،   (. ٍو

(Lefcourt)  ان مفهىم مىكؼ الظبؽ الدازلي والخازجي ال ٌػد

زاصُت ًجب اهدؼافها غىد الفسد بل اهه اداة فاغلت في 

ت الخػلم الاحخماعي جدُذ اإلاجاٌ لخفظير ا إلاالخظاث التي هظٍس

 . ًصسح بها الىاض في احاباتهم غً اطئلت الخىكؼ والظببُت

(Lefcourt, 1976 : 112) لرا فاالجصاف بالظبؽ الدازلي– 

الخازجي ٌػخمد بؼيل اطاض غلى مدي ادزان الفسد للػالكت 

بين الظلىن والاطخجاباث في البِئت وغلى مدي ػػىزه 

س الظبؽ اذن هى باإلاظؤولُت الصخصُت ججاه الاخدار فجىه

جت . )الحىػان ،  الاغخلاد بىحىد غالكت بين الفػل والىُد

ت الخػلم الاحخماعي لسوجس فان الفسد 40:  1000 (وػبلا لىظٍس

ًلىم بظلىن ما لغسض اهجاش هدف مسجبؽ بمػصشاث زاصت 

ان وان ٌػخلد بان افػاله طخػىد إلى هره اإلاػصشاث في مىكف 

 (6:  1002ما .)غلي ، 

مىً جم –ثُل الافساد غلى امخداد واخد ذي ػسفين دازلي ٍو

زازجي وليل فسد دزحت غلى زؽ ًمخد مً الؼسفين جبػا 

ت . )غلي ،  ( 56:  2990لخىكؼ مػمم في ادزان الاخدار الخػٍصٍص

وغىدما ًىصف مىكؼ الظبؽ باهه دازلي ؤو زازجي فهرا ال 

ٌػني ان هىان هىغان ؤو همؼان مً الصخصُت وان ول 

ن ًيىن دازلي ؤو زازجي الظبؽ فاالشخاص شخص اما ا

ًدظمىن بدزحاث مسخلفت مً الخىحه هدى الظبؽ الدازلي ؤو 

( ولرا ال جىحد اهماغ هلُت مً 34:  2995الخازجي. )حابس ، 

هاجين الفئخين إلاىكؼ الظبؽ فلد ًسخلف ادزان الفسد إلاىكؼ 

سخلف مً شخص الزس في   ً الظبؽ مً مىكف الزس هما

س  حؼ ذلً إلى غىامل مسخلفت مً اهمها هفع اإلاىكف ٍو

الدافػُت ومػصشاث الظلىن ومددداث الدوز واإلاىكف 

 (140:  2993.)مدمد ، 

وخٌى افظلُت وىن الاوظان ذي اججاه دازلي للظبؽ ؤو 

اججاه زازجي للظبؽ ٌؼير زوجس إلى اهه مً الاخظً ان ًيىن 

الاوظان ذا طبؽ دازلي ال ذا طبؽ زازجي ولىً مً الخؼا 

هفترض ان الاػُاء الجُدة جىمً لدي الاشخاص الدازليي ان 

ِئت جىمً لدي الاشخاص زازحيي  الظبؽ وان الاػُاء الظ

 (28:  2994الظبؽ .)الػصاوي ، 

 : ابػاد مىكؼ الظبؽ

 : ان إلاىكؼ الظبؽ بػدان

ي  ػبر غً الػىامل اليامىت ف الاٌو : الظبؽ الدازلي : َو

ً الاوظان والري ٌػخلد مػها باجها مظؤ  ولت غما ًدلله م

( والاشخاص الرًً 20:  2993هجاح ؤو فؼل .)دزوشة  ، 

ًلػىن في هرا البػد ًؼلم غليهم فئت الظبؽ الدازلي وهم 

ًدزوىن ان افػالهم وزصائصهم جؤزس في ػيل مػِؼتهم 

لتها . )طلُمان ،  ( وجسي هره الفئت ان طلىهها 98:  2996وػٍس

 (122:  2988)دطىقي ، ما هى الا هدُجت الزادتها وافػالها 
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وجخمثل اهىاع الظبؽ الدازلي بادزان الفسد ان هخائج الاخدار 

ت ؤم اًجابُت فاجها جسجبؽ بالدزحت الاولى  طىاء واهذ طلُب

بػىامل دازلُت جخػلم بصخصِخه مثل الرواء ؤو اإلاهازة 

:  2990واللدزة ؤو الجهد اوطماث الصخصُت اإلاميزة .)غلي ، 

56)  

الظبؽ الدازلي فخخمثل في وىجهم ؤهثر اما زصائص فئت 

خرزا واهدباها لىىاحي البِئت اإلاسخلفت التي جصودهم بمػلىماث 

مفُدة لظلىههم اإلاظخلبلي ، وهم ًخسرون زؼىاث حادة 

جخميز بالفػالُت والخمىً لخدظين ؤخىاٌ البِئت . واجهم ؤهثر 

ظػىن كُمت هبيرة لخػصٍص  اهخماما بلدزاتهم وبفؼلهم ٍو

ً ان جؤزس فيهم اإلاهازاث  . ، وهم ًلاومىن اإلاغٍساث التي ًمى

  (36:  2988الدلُمي ، )

خميز هؤالء ألافساد هرلً بيؼاػهم الفػاٌ والبازش في  ٍو

مجاالث الحُاة اإلاسخلفت وهم ؤكل طسغت في اجساذ اللسازاث 

 غً جىافلهم مؼ مىاكف 
ً
والطُما في ألاغماٌ اإلاخميزة فظال

في اإلادافظت غلى طالمتهم الظغؽ ومداوالتهم الجادة 

 . الصحُت والىفظُت

  (200:  2996طلُمان ، )

وهم ؤكل كللا مً ؤصحاب الظبؽ الخازجي وؤهدافهم ؤهثر 

لىمىن  ثابسون غلى اإلاهام التي ًيلفىن بها ٍو وطىخا ٍو

لت  خصسفىن بؼٍس بمبادزاث لخددي اإلاىاكف الصػبت ٍو

 في مىؼلُت للىصٌى إلى الحلٌى اإلاىاطبت وهم ؤكل مُال 

 ً سحؼ ذل ً ٍو جلدًمهم الػىن والػؼف واإلاظاغدة لالزٍس

الغخلادهم ان هؤالء الاشخاص الرًً ًؼلبىن الػىن هم 

اإلاظؤولىن غً الحاق الظسز بإهفظهم . )بدزي والؼىاوي ، 

( وؤن ذوي الظبؽ الدازلي هم ؤفساد 111، ص ،  2989

ىسطىن حهىدهم  كادزون غلى الخإزير في الحُاة الاحخماغُت ٍو

ػلىب ،  ،  2994لخدلُم اإلاٍصد مً الىجاح . )ملابلت َو

خمخػىن بفػالُت ؤهبر في حمؼ 15ص ( واجهم اوؼؽ مػسفُا ٍو

اإلاػلىماث وجصيُفها وجىظُمها ومػالجتها ولهم اللدزة غلى 

السبؽ بين الظلىن والخػٍصص الري ًخددد به وذلً ٌػني اجهم 

واطخغاللها ؤهثر اهدباها وكدزة غلى زصد اإلاػلىماث اإلاهمت 

يىهىن مً ذوي الخدصُل الػالي ولدحهم مظخىي  مػسفُا ٍو

ت غالُت   . غاٌ مً الؼمىح وجىكػاث جسبٍى

 (50:  2994كؼامي ، )

ػبر غً الػىامل الخازحُت   الثاوي : الظبؽ الخازجي : َو

ػخلد  اإلاىحىدة في البِئت اإلادُؼت وال دزل لالوظان بها َو

لت غً هخائج طلىهه .)دزوشة الفسد في هفع الىكذ باجها اإلاظؤو

ص 20:  2993،  ه إذا وان خدور الخػٍص ى اه ؼير زوجس إل ( َو

مسجبؼا بالػالم الخازجي فمً اإلاىؼلي ان ًيىن ذلً الطباب 

 : مسخلفت وهيىن خُيئر امام ازبػت اهىاع مً الظبؽ الخازجي

وهرا ًمثل  Luck or Chance الصدفت والحظ -1

يراث الاخخمالُت  اغخلادا بان الػالم غير كابل للخيبؤ ؤو الخاز

وغير الخاطػت للػلل مً وحهت هظس الصخص وحػد اإلاظؤولت 

  (99:  2996غً خدور الخػٍصصاث )طلُمان ، 

مثل اغخلادا لدي الافساد باهه ال  Fate اللدز -2 ٍو

ًمىً ان ٌغيروا مظاز الاخدار الجها اخدار ملدزة طلفا 

 (34:  2988.)الدلُمي ، 

ؤي ان طبؽ  Powerful Others الازسًٍكىي  -3

يرا مً الصخص  ً ؤهثر كىة وجاز الخػٍصص في اًدي اهاض ازٍس

  (57:  2990ذاجه . )غلي ، 

الىىع السابؼ مسجبؽ بالىىغين الاٌو والثاوي  -4

)الصدفت ؤو الحظ واللدز( ففُه ًسي الصخص ان الحُاة 

مػلدة حدا بدُث ال ًمىً الخيبؤ باخداثها وذلً ألن 

لصخص ذاجه جسخلؽ غلُه الامىز فال ًفهمها وال ٌظخؼُؼ ا

 (99:  2996الخيبؤ بها ؤو طبؼها .)طلُمان ، 

والاشخاص في هرا الظبؽ ًؼلم غليهم فئت الظبؽ الخازجي 

والفسد الري ٌػخلد بالظبؽ الخازجي ًخميز باهسفاض في دزحت 

الاخظاض باإلاظؤولُت الصخصُت غً هخائج افػاله باالطافت 

سي زوجس ؤن إلى اف خلازه إلى الظُؼسة غلى ألاخدار في البِئت . ٍو

هؤالء ألافساد ًمُلىن إلى ان جيىن لدحهم طلبُت غامت وكللت 

سحػىن ألاخدار ؤلاًجابُت والظلبُت إلى  في اإلاؼازهت وؤلاهخاج ٍو

ء الظبؽ الصخص ي )الدلُمي ،  ( . هما اجهم 36:  2988ما وزا

غلى مجٍساث الحُاة وهم  ًمخليىن ػػىزا بالعجص في الخإزير 

اكل مً ذوي مىكؼ الظبؽ الدازلي في مداوالتهم للهسوب ؤو 

ججىب اإلاىاكف اإلاجهدة غصبُا وهم ؤهثر جدكُلا في الىظس 

وفدص ألاػُاء مً الدازلُين وؤهثر غسطت لالصابت باالمساض 

 . الىفظُت ومنها اليابت

مؼ  ( وهؤالء الافساد ٌػىشهم الاوسجام33:  2996الساوي ، )

بِئتهم هدُجت عجصهم غً الخىافم بين زغباتهم وبين اوطاع 

( وهم اكل 15:  2994خُاتهم ومػِؼتهم . )ملابلت َوػلىب ، 

ت بدازلي الظبؽ وهم ؤكل  التزاما واكل اكخداء وهفاًت مىاشه

مُال لالغخماد غلى اهفظهم في حؼىُل اخيام مظخلبلُت وهم 

  . إلاهامؤهثر كللا واكل بساغت فُما ًؤدوهه مً ا

 .(27:  2994الػصاوي ، )

ومً هرا الػسض إلاىكؼ الظبؽ ًخطح ان هرا اإلاخغير ٌػد مً 

ؤهثر مخغيراث الصخصُت التي هالذ اهخماما في مجاٌ البدث 

والدزاطت بظبب مالئمخه إلاجاالث مخػددة في غلم الىفع منها 

غلم الىفع الاحخماعي وغلم الىفع الظٍسسي وغلم هفع 
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والخػلم وغلم الىفع البُئي وكد حػل  الؼىاذ والصخصُت

ت مدببت ووطُلت  ت الخػلم الاحخماعي هظٍس هرا اإلاخغير مً هظٍس

 (44:  2996هؼف غلى خد زاي فيرش .)حاطم ، 

وكد اخخل مىكؼ الظبؽ مياهت مخميزة في البدىر  الىفظُت 

فمىر ان وؼس زوجس ملُاطه وختى الُىم هجد ان الػدًد مً 

ى دزا طت غالكت هرا اإلاخغير باإلاخغيراث البدىر اججهذ إل

ير ذلً في طلىن الفسد ، ولدزاطت  الازسي وما ًيخج غنها وجاز

طلىن الاوظان في مىاكف احخماغُت وهفظُت ومهىُت وصحُت 

  (45:  2989مسخلفت . )الحلى ، 

زم غم اهدؼازه واطخسدم في اإلاجاٌ التربىي بهدف جددًد 

  مػخلداث ول مً

الػىامل التي جخدىم بادائهم وازس ذلً اإلاػلمين والؼالب خٌى 

  غلى غملُتي الخػلُم

 (20:  2993والخػلم . )دزوشة ، 

 : الدزاطاث الظابلت

( :  الػالكت الازجباػُت بين 2999دزاطت ألاخمد ) -1

دزاطت مُداهُت لدي غُىت  –دافػُت الاهجاش ومسهص الظبؽ 

  مً ػلبت حامػت دمؼم في ولُتي التربُت والػلىم

فذ الدزاطت جددًد الػالكت الازجباػُت بين غامل اطتهد

دافػُت الاهجاش وول مً غامل الظبؽ طىاء لدي افساد الػُىت 

هيل ؤم لدي الروىز والاهار اإلاؼمىلين فيها ، هما اطتهدفذ 

جددًد الفسوق بين ػلبت ولُت الػلىم وػلبت ولُت التربُت 

هجاش اإلاخػللت بالظبؽ الدازلي والظبؽ الخازجي ودافػُت الا 

وجددًد الفسوق هرلً في هره اإلاخغيراث الثالزت بين الروىز 

والاهار في اليلُخين اإلاروىزجين . وجإلفذ غُىت الدزاطت مً 

( ػالب وػالبت هصفهم مً الروىز والىصف آلازس مً 100)

الاهار خُث ػبم غليهم ملُاض مسهص غُىت الظبؽ لدي 

( ، وحسث )حىلُان زوجس( وازخباز الدافؼ لدي )هيرماهص

اإلاػالجت الاخصائُت للىخائج باطخسدام اإلاػادلت الػامت إلاػامل 

الازجباغ والازخباز الخائي وواهذ هخائج الدزاطت جدٌ غلى غدم 

وحىد غالكت ازجباػُت ذاث داللت اخصائُت بين دافػُت الاهجاش 

وول مً الظبؽ الدازلي والظبؽ الخازجي طىاء لدي افساد 

ُىت غُىت البدث هيل ؤم لدي  الروىز والاهار في هره الػ

وهرلً غدم وحىد فسوق ذاث داللت اخصائُت بين ػلبت ولُت 

التربُت وػلبت ولُت الػلىم فُما ًخػلم بمسهص الظبؽ ودافػُت 

الاهجاش وغدم وحىد فسوق ذاث داللت اخصائُت بين الروىز 

والاهار طىاء في مسهص الظبؽ ؤم دافػُت الاهجاش . )ألاخمد ، 

2999  :212)  

( :  اإلاياهت الىفظُت 2994دزاطت ػىبُا ) . -2

الاحخماغُت لدي ػلبت الجامػت مً ذوي مسهص الظُؼسة 

 "الدازلي والخازجي

ُاطها ومػسفت  اطتهدفذ الدزاطت مػسفت مسهص الظُؼسة وك

اإلاياهت الىفظُت والاحخماغُت لدي ػلبت الجامػت وفم مخغير 

ػت اإلاظدىصٍست الجيع وكد جدددث غُىت البدث بؼلبت الجام

 – 2991مً هال الجيظين في الصفىف اإلاىتهُت للػام الدزاس ي 

وكد اػازث الىخائج إلى ان مىكؼ الظبؽ  لدي ػلبت  2993

الجامػت اإلاؼمىلين  مً هىع الدازلي وؤػازث الىخائج إلى ان 

الروىز ًمُلىن الى مىكؼ الظبؽ الدازلي  ؤهثر مً الاهار 

  (23:  2994وهرلً . )ػىبُا ، 

 

( : الصالبت الىفظُت وغالكخه 1027دزاطت غُىت ) -3

 . بمسهص الظبؽ لدي ػلبت الجامػت

هدفذ الدزاطت للخػسف غلى مظخىي الصالبت الىفظُت و 

( مً ػلبت في زالر حامػاث 300ألاهماغ مسهص الظبؽ  لدي)

)ٍشان ، غاػىز ، الجلفت( والخدلم مً وحىد فسوق بين 

الظبؽ حػصي إلاخغير الجيع والظً  الؼلبت في الصالبت و اإلاسهص 

والخسصص ، و لخدلُم ألاهداف اغخمدث الباخثت غلى 

ملُاطا مػدا للُاض مسهص الظبؽ و اظهسث الىخائج بإن 

اغلبُت الؼلبت الجامػت مً همؽ الدازلي في مسهص الظبؽ ، و 

غدم وحىد فسوق ذاث داللت اخصائُت في مظخىي مسهص 

ُىت  الظبؽ خظب مخغير احيع و الخسصص الدزاس ي )غ

 (: ج 1027،

 

 :احساءاث البدث

جبػَذ الباخثت 
ُ
ًخظمً الفصل الحالي الاحساءاث اإلاىهجُت التي ا

 :للصٌى الى الىخائج وغلى الىدى آلاحي

 

 : مىهجُت البدث: جم ألاغخماد غلى اإلاىهح الىصفي في 
ً
اوال

البدث الحالي  ليىهه ؤوظب اإلاىاهج  وؤهثرها مالئمت لدزاطت 

 . لبدثمىطىع ا

زاهُا: مجخمؼ البدث: ًخيىن اإلاجخمؼ الاخصائي للبدث الحالي 

تربُت ألاطاطُت )دزاطاث صباخُت( في حامػت  مً ػلبت ولُت ال

(، وكد بلغ غدد 1029-1028الظلُماهُت للػام الدزاس ي)

 وػالبت1434الؼلبت )
ً
  . ( ػالبا

( ػالب 200زالثا: غُىت البدث: فلد ػملذ غُىت البدث )

لري جم ازخُازها باألطلىب الؼبلي غؼىائي في ازبؼ وػالبت ا

اكظام غلمُت )الحاطىب، الػلىم ألاحخماغُت ، ٍزاض 

 (ألاػفاٌ، الٍساطُاث
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لا الهداف البدث اغخمدث  : ؤدواث البدث : جدُل
ً
زالثا

 :الباخثت لجمؼ البُاهاث مً غُىت البدث غلى ما ًإحي

الظبؽ  ملُاض مسهص الظبؽ:   جم ألاغداد ملُاض مسهص -ا

غلى وفم ما ٌػىظه الخػٍسف الىظسي،  واًظا غلى وفم هخائج 

الدزاطت ألاطخؼالغُت التي كامذ بيها الباخثت ومساحػت 

ألادبُاث الظابلت جم الحصٌى غلى مجمىغت مً الفلساث 

( فلسة، بىصفها صُغت اولُت 10حسي جىخُدها وصُاغتها في )

ت للملُاض.ولغسض الخدلم مً الخصائص الظُيىمتًر

 :للملُاض فلد كامذ الباخثت باألحسائاث آلاجُت

وكد جدلم هرا الىىع  : (Face Validity) الصدق الظاهسي -1

 ً مً الصدق للملُاض غىدما جم غسطه غلى مجمىغت م

َب مً ول زبير بُان  ِل
ُ
م الىفع وكد ػ الخبراء اإلاسخصين في غل

ُاض اإلالسهص الظبؽ ، وواهذ  زؤًه في مدي صالخُت فلساث مل

غلى صالخُت اغلب الفلساث بصىزة  80بت إجفاق الخبراء %وظ

 غىد الىثير مً 
ً
غامت و هره اليظبت حػد مػُازا ملبىال

الباخثين ًخم في طىئه كبٌى الفلسة او حػدًلها  و هرلً جم 

خرف او حػدًل بػع فلساث ألاداة غلى وفم مالخظاث 

( فلسة لخيىن حاهصة 28الخبراء وغلُه جم ألابلاء غلى )

 .ىزتها ألاولُت ألحساءاث الصدق و الثباثبص

ومً ؤحل اًجاد زباث  :(Scale Reliability) زباث اإلالُاض-2

لت اغادة الازخباز فلد جم جؼبُم اإلالُاض غلى  اإلالُاض بؼٍس

( ػالبا وػالبت مً ولُت جسبُت 30غُىت غؼىائُت ميىهت مً )

ألاطاطُت في حامػت الظلُماهُت. وجم جؼبُم اإلالُاض بػد 

، وزظػذ هخائج م ط ي اطبىغين مً الخؼبُم الاٌو

الخؼبُلين الاٌو والثاوي للخدلُل الاخصائي بمػادلت 

لت اغادة  )بيرطىن(، و واهذ كُمت مػامل زباث اإلالُاض بؼٍس

مىً الاغخماد غلُه0.881ألازخباز )   .( وهى مػامل زباث داٌ ٍو

 

ملُاض مسهص الظبؽ بصىزجه النهائُت: وبهره ألاحساءاث -3

لد جم الحصٌى غلى ملُاض زىف مً الظػادة ًخمخؼ ف

بمؤػساث الصدق والثباث، ولفلساجه كدزة غلى الخمُيز، 

خصف بسصائص وصفُت اخصائُت ججػله كٍسبا مً  ٍو

الخىشَؼ ألاغخدالي.وؤصبذ اإلالُاض بصُغخه النهائُت ًخإلف 

ً ألاحابت21مً)   .( فلسة مؼ زمع بدائل م

ب الدزحاث :  ازخازث  جصحُذ ملُاطمسهص الظبؽ وخظا-4

لت )لُىسث في اإلالُاض وكد جم ازخُاز  (Likert الباخثت ػٍس

البدائل آلاجُت لفلساث اإلالُاض واغؼُذ لها الاوشان آلاجُت: 

جىؼبم غلي بدزحت هبيرة حدا، جىؼبم غلي بدزحت هبيرة، 

جىؼبم غلي بدزحت مخىطؼت، جىؼبم غلي بدزحت كلُلت، ال 

حاث آلاجُت غلى البدائل جىؼبم غلي. وكد خظبذ الدز 

( 2،1،3،4،5للفلساث التي حؼير الى مسهص طبؽ الدازلي )

( للفلساث التي حؼير الى مسهص 5،4،3،1،2وخظبذ الدزحاث )

( 90طبؽ الخازجي. لرا اغلى دزحت اإلادخملت للمظخجُب هي )

ُاض هى 28وؤدوى دزحت له هي ) (، و مخىطؽ الفسض ي للمل

 .(دزحت54)

 

  غسض الىخائج

: الخػسف غلى مظخىي مسهص االظبؽ لدي ػلبت اليلُت 
ً
اوال

 التربُت ألاطاطُت

اظهسث الىخائج ان مخىطؽ دزحاث اإلاسهص الخدىم  لدي الػُىت 

(، 4002( دزحت وباهدساف مػُازي كدزه )54،55هيل هى )

( دزحت. وغىد ملازهت 54خُث اإلاخىطؽ الفسض ي للملِع  )

ؼ اإلاخىطؽ الفسض ي اإلاخىطؽ الحظابي لػُىت البدث هيل م

واإلالازهت كُمت الخائُت  (t-test) للملُاض وباطخسدام الازخباز

(، جبين بان 2.96( مؼ كُمت الخائُت الجدولُت)2،37اإلادظىبت)

( هما مىضح في 0.05ال جىحد فسوق  غىد مظخىي الداللت)

 (1الجدٌو )

 

  

مما ٌؼير ذلً الى ان غُىت البدث مً ػلبت اليلُت التربُت 

ُت ٌػاهىن مً مظخىي مىسفع مً مسهص الخدىم ؤو ألاطاط

ًمُلىن الى مسهص الخدىم الخازجي ، بمػنى اجهم ٌػخلدون ان 

خُاتهم و اإلاىاكف الرًً ًىاحهىه مدىم باللىٍة زازج ازادتهم 

 بلدزاتهم الصخصُت. والظبب زبما ًىد الى 
َ
وال ًؤمىىن هثيرا

خمؼ الري جإزسهم ببػع اإلاػخلداث و اللُم الظائدة في اإلاج

ٌؼيرون الى طػف الفسد امام الحظ والىصِب و غدم جمىىه 

في جددًد مصيره وطُؼسجه غلى هره اإلاؼاول و الحىادر 

الري ًددر مػه في الحاطس و اإلاظخلبل . وهره الخُجت 

( الري اػازث بإن ػلبت 1027ًسخلف مؼ هدُجت )غُىت 

ف الجاوػت مً الىمؽ الدازلي في مسهص الظبؽ و هره ألازخال 

 .ٌػىد الى ازخالف الظسوف و ألاخدار ألاحخماغُت بين البئخين

 

 : الخػسف غلى الفسوق في مسهص الظبؽ لدي غُىت البدث 
َ
زاهُا

 خظب مخغير الجيع

ومً ؤحل الخػسف غلى الفسق في مسهص الظبؽ خظب مخغير     

غلى وفم  (t-test) الجيع، فلد اطخسدم الخدلُل ؤلاخصائي

ظابي للمسهص الظبؽ  للؼالب البالغ ملازهت اإلاخىطؽ الح

( مؼ اإلاخىطؼاث 4013( وباهدساف مػُازي كدزه )54088)

وباهدساف 54.18الحظابُت للمسهص الظبؽ للؼالباث البالغ )
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( 0.74(، وبلغذ اللُمت الخائُت اإلادظىبت)3.85مػُازي كدزه )

(، جبين اهه ال 2.96وهي اكل مً  اللُمت الخائُت الجدولُت)

ت بين الؼالب والؼالباث في جىحد فسوق  ذاث داللت مػىٍى

 :(3مظخىي اإلاسهص الظبؽ هما مبين في الجدٌو زكم )

(  (3حدٌو

هخائج ألازخباز الخائي لػُيخين مظخللخين لداللت الفسق في 

  مظخىي مسهص الظبؽ جبػا إلاخغيري الجيع

ألاهدساف  اإلاخىطؽ الحظابي الػُىت اإلاخغير

اللُمت  ظىبتاللُمت الخائُت اإلاد اإلاػُازي 

 مظخىي الداللت الجدولُت

4013 54088 44 ذوىز الجيع

 0074 2096 0005 

 3085 54018 56 اهار 

   

 

ى  ػصي غدم وحىد فسوق في مسهص الظبؽ بين الجيظين ال ٌُ وكد 

تربُت ألاحخماغُت  ان ظسوف الحُاة الحالُت وجددًاتها وزبما ال

الجيظين و ازسث بصىزة مخيافئت غلى افساد الػُىت مً 

ابػدتهم غً الخفىير بصىزة اًجابُت  غً كدزاتهم في الىصىٌ 

الى الظػادة ومظخلبال حُدا  بصىزة غامت.و هره الخُجت 

( و 1027( و )غُىت 2999جىؼبم مؼ  جيُجت ول مً )ألاخمد 

( الري اػازث الى وحىد 2994جسخلف مؼ هدُجت  )ػىبُا 

  .فسوق في مظخىي مىكؼ الظبؽ و لصالح الروىز

 

 : الخػسف غلى الفسوق في مسهص الظبؽ لدي غُىت البدث 
َ
زالثا

 .خظب مخغير ألازخصاص الدزاس ي

 

وللخػسف غلى الفسوق في في مسهص الظبؽ بدظب مخغير 

اوظاوي( هؼفذ هخائج جدلُل البُاهاث  -الخسصص )غلمي 

ؤلاخصائُت ان مخىطؽ الحظابي مً الازخصاص الػلمي بلغ 

( دزحت. اما 3.41ف مػُازي كدزه )( دزحت  وباهدسا54.54)

( 54.56مخىطؽ الحظابي  لؼلبت الازخصاص الادبي فلد بلغ )

( دزحت. وباطخسدام 4.55دزحت  وباهدساف مػُازي كدزه )

غىد ملازهت كُمت الخائُت  (t-test) الازخباز الخائي

(، جبين غدم 2.96( مؼ كُمت الخائُت الجدولُت)0.15اإلادظىبت)

ت في مظخىي مسهص الظبؽ بين وحىد فسوق ذاث دال لت مػىٍى

 . ػلبت الدزاطاث الػلمُت وػلبت الدزاطاث ألاوظاهُت

(  (4حدٌو

هخائج ألازخباز الخائي لػُيخين مظخللخين لداللت الفسق في 

 مظخىي  مسهص الظبؽ جبػا إلاخغير ألازخصاص

ألاهدساف  اإلاخىطؽ الحظابي الػُىتالازخصاص

اللُمت  بتاللُمت الخائُت اإلادظى  اإلاػُازي 

 مظخىي الداللت الجدولُت

0.15 3.41 54.54 50 الػلمي

 2.96 0005 

  4.55 54.56 50 ألاوظاهُت

  

 

ُىت الى ألاػاز  وحػد الىدُجت ؤغاله لخجاوع ألافساد الػ

ألاحخماعي والظُاس ي والثلافي  الري وؼإوا فُه، والخبراث 

واإلاؼىالث واإلاػاهاة التي حػسطىا لها، لرا زغم ازخالف 

ػت اإلاىاد الدزاس ي لم ًإزس غلى ألا  زخصاص الدزاس ي فؼُب

جفىيرهم هدى مظخلبلهم .و هره الخُجت جىؼبم مؼ  جيُجت ول 

( الري اػازا الى غدم وحىد 1027( و )غُىت 2999مً )ألاخمد 

فسوق في مظخىي مىكؼ الظبؽ لدي ػلبت خظب اليلُت و 

 . ألازخصاص الدزاس ي

وفم الىخائج ؤغاله ًمىً غلى  :(Conclusions) ألاطخيخاحاث

 :اطخيخاج آلاحي

ان مسهص الظبؽ غىد الؼلبت اليلُت التربُت  .1

 .ألاطاطُت مً الىىع الخازجي

غدم وحىد فسوق في  هىع اإلاسهص الظبؽ بين  .2

 .الجيظين

غدم وحىد فسوق في  هىع اإلاسهص الظبؽ بين  .3

 (ألازخصاصين )غلمي وؤدبي

 (Recommendations) :الخىصُاث

امياهُت اطخسدام ازخباز اإلالُاض اإلاػد في البدث  -1

الحالي مً كبل الجامػاث بىصفهً لدحهً الخصائص 

ت كادزة للُاض مسهص الظبؽ لدي الؼلبت  .الظاًيىمتًر

ت الػمل غلى جىفير اإلاىار -2 ًجب غلى اإلاؤطظاث التربٍى

ُدظنى لهم التزود باألمل  الىفس ي الظلُم لدي الؼلبت ل

   ت في الحُاة وكدزاتهموبالىظسة ألاًجابُ

اكامت الىدواث والظُمىازاث لخىمُت اإلاسهص الظبؽ  -2

  الدازلي لدي الؼلبت

 

 : (Suggestions)  اإلالترخاث

 له جلترح الباخثت احساء 
ً
سا  للبدث الحالي وجؼٍى

ً
اطخىماال

 :دزاطاث الخلت وغلى الىدىآلاحي

احساء دزاطت ممازلت في الجامػاث واليلُاث  .1

 . الازسي 

 . احساء دزاطت ممازلت غلى مساخل دزاطُت ازسي  .2
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احساء دزاطت ازجباػُت بين مىكؼ الظبؽ وغدد  .3

مً اإلاخغيراث الازسي والثلت بالىفع والاخيام الخللُت 

 . الخ… والىخدة الىفظُت 

احساء دزاطت ملازهت بين الؼلبت ذوي الظبؽ  .4

 .ُتالدازلي والؼلبت ذوي الظبؽ الخازجي في طماث الصخص

ت خٌى ازس بػع البرامج  .5 ُب احساء دزاطت ججٍس

 . الازػادًت غلى مىكؼ الظبؽ

 

 

 

 :اإلاصادز

( . الػالكت الازجباػُت بين دافػُت 2999الاخمد ، ؤمل )-1

الاهجاش ومسهص الظبؽ )دزاطت مُداهُت لدي غُىت مً ػلبت 

  حامػت دمؼم في ولُتي التربُت والػلىم( ، مجلت حامػت

  1ع ، 25دمؼم ، مج

بدزي ، غلي خظين غلي ومدمد مدسوض مدمد  -4

( . مدىز الظبؽ وغالكخه بالظلىن 2989الؼىاوي )

الخىهُدي واطالُب مىاحهت اإلاؼىالث ، مجلت ولُت التربُت ، 

 . 5ع

( . كلم اإلاظخلبل 2996حاطم ، باطم فازض ) -5

  ومسهص الظُؼسة والسطا غً ؤهداف

)فلظفت في غلم  الحُاة ، اػسوخت دهخىزاه غير ميؼىزة

 . الىفع( ، ولُت آلاداب ، حامػت بغداد

( . مىكؼ الظبؽ 2995حابس ، مدمد خظً ) -6

وغالكخه بالخىافم الىفس ي والاحخماعي لدي ػلبت حامػت 

تربُت ابً زػد ،  بغداد ، زطالت ماحظخير غير ميؼىزة ، ولُت ال

  . حامػت بغداد

ؼ ( . مىك2998خداد ، ًاطمين وهائل ألازسض ) -7

الخدىم اإلادزن وغالكخه بالعجص اإلاخػلم لدي ألاػفاٌ ، مجلت 

ت( ، مج  . 1، ع 15دزاطاث )الػلىم التربٍى

( . مسهص الظُؼسة 2989الحلى ، بثِىت مىصىز ) -8

والخػامل مؼ الظغىغ الىفظُت ، زطالت ماحظخير غير 

  . ميؼىزة ، ولُت آلاداب ، حامػت بغداد

مػسوف الدوزي الحلى ، بثِىت مىصىز وطػاد  -9

( . مسهص الظُؼسة لدي ول مً الجاهدين وؤكساجهم مً 2995)

 .  غير الجاهدين )بدث مُداوي( ، ولُت آلاداب ، حامػت بغداد

الحىزي ، مثنى ػه وغبد الىهاب خظً الػِس ى  -10

( . ؤزس الحصاز غلى الخدصُل الدزاس ي لؼلبت اليلُاث 1002)

، غدد زاص باإلاؤجمس  ألاهلُت ، مجلت ولُت اإلاإمىن الجامػت

ت اإلاإمىن الجامػت اإلاىػلد للفترة   18-17الػلمي الظابؼ في وُل

 .4، ع1، طىت 1002آذاز 

( . مسهص الظبؽ للمػلم 2993دزوشة ، ؤفىان ) -11

وغالكخه بالخدصُل ألاوادًمي للؼالب في اإلادازض الاغدادًت 

 لىوالت الغىر الدولُت في مىؼلت هابلع ، مجلت ابدار الىجاح

 . 9، ع 1لألبدار )الػلىم الاوظاهُت( ، مج

(. مسهص الخدىم 2988دطىقي ، مدمد اخمد ) -12

وغالكخه بمفهىم الراث لدي اغظاء هُئت الخدَزع بالجامػت 

ت الػامت )دزاطت ملازهت( ، مجلت  ومػلمي اإلاسخلت الثاهٍى

ت( ، مج  . 2حامػت اإلالً غبد الػٍصص )غلىم جسبٍى

( . مىكؼ الظبؽ 2988) الدلُمي ، هىاء زحب -13

وغالكخه بالخدصُل الدزاس ي لدي ػلبت الصف السابؼ 

الاغدادي ، زطالت ماحظخير غير ميؼىزة ، ولُت التربُت ، 

 . حامػت بغداد

( . ازس 2996الساوي ، الؼاف ًاطين زظس ) -14

الصساع الىفس ي في اجساذ اللساز وغالكخه بمسهص الظُؼسة لدي 

ظخير غير ميؼىزة ، ولُت الاداب ، ػلبت الجامػت ، زطالت ماح

  . حامػت بغداد

( . 2997ٍشدان ، الؼىاوي غبد اإلاىػم الؼىاوي ) -15

غالكت مىطؼ الظبؽ بالدافؼ لالهجاش لدي ػلبت وػالباث 

 . 2، ع 1الجامػت ، مجلت حسغ للبدىر والدزاطاث ، مج

طلُمان ، غبد السخمً طُد وهؼام ابساهُم غبد  -16

اطت إلاىكؼ الظبؽ وغالكخه بيل مً كىة ألاها ( . دز 2996هللا )

والللم لدي غُىت مً ػلبت وػالباث حامػت كؼس ، مجلت 

ت ، الظىت  . 9، ع 5مسهص البدىر التربٍى

( . مىكؼ 2994الػصاوي ، ؤهىز كاطم ًديى ) -17

الظبؽ لدي الجاهدين وؤكساجهم مً غير الجاهدين ، زطالت 

  . ، حامػت بغدادماحظخير غير ميؼىزة ، ولُت التربُت 

( . الصحت 1002غلي ، الهام فاطل غباض ) -18

الىفظُت وغالكتها بمىكؼ الظبؽ والجيع والػمس لؼلبت 

ت ، زطالت ماحظخير غير ميؼىزة ، ولُت التربُت  اإلاسخلت الثاهٍى

 . ابً زػد ، حامػت بغداد

( . مىكؼ الظبؽ 2990غلي ، غبد الىٍسم طلُم ) -19

كساجهم الرًً ٌػِؼىن مؼ آبائهم في لدي ؤبىاء الؼهداء وؤ

اإلاسخلت اإلاخىطؼت ، زطالت ماحظخير غير ميؼىزة ، ولُت 

 . التربُت، حامػت صالح الدًً

مان ) -20 ( الصالبت الىفظُت وغالكخه 1027غُىت، هاٍز

بمسهص الظبؽ لدي ػلبت الجامػت ، ماحظخير غير ميؼىزة ، 

ٍان غاػىز _ ولُت الػلىم ألاوظاهُت وألاحخماغُت ، حامػت ش 

 الجلفت
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(. اإلاياهت الىفظُت 2994ػىبُا ، ههى غبىدي )  -21

الاحخماغُت لدي ػلبت الجامػت مً ذوي مسهص الظُؼسة 

ت ماحظخير غير ميؼىزة ، ولُت  الدازلي والخازجي ، زطال

ت  . الاداب ، الجامػت اإلاظدىصٍس

( . ؤزس الجيع ومىكؼ 2994كؼامي ، هاًفت ) -22

وادًمي غلى دافؼ الاهجاش لدي ػلبت الظبؽ واإلاظخىي ألا

  . 4) ؤ ( ، ع 12الخىحيهُت الػامت ، مجلت دزاطاث ، مج

( . مسهص 2993مدمد ، ًىطف غبد الفخاح ) -23

 ٌ الخدىم وغالكخه بخلدًس الصخصُت لدي غُىت مً اػفا

اإلاسخلت الابخدائُت بدولت الامازاث الػسبُت اإلاخددة ، مجلت مسهص 

ت والى  . 3، ع 1فظُت ، حامػت كؼس ، الظىتالبدىر التربٍى

( . 2994ملابلت ، هصس ًىطف وابساهُم ٌػلىب ) -24

ؤزس الجيع ومسهص الخدىم غلى مفهىم الراث لدي ػلبت 

حامػت اليرمىن ، اإلاجلت الػسبُت للتربُت ، اإلاىظمت الػسبُت 

 . 1، ع 24للتربُت والثلافت والػلىم ، مج
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