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ً
ُٛاض ٛل ٝالامخداهاث لدي هلبت ٠لُت التربُت (ٛظم الجٔساُٗت أهمىذحا)
هیمً ئطماُیل حباز
قسم العلوم التربویت والىفسیت  //كليت التربيت  //جامعت كسميان

بخخُاز خبِب طُِد
قسم الجغسافيا  //كليت التربيت  //جامعت كسميان

أبىبکس یىط ٙاخمد
قسم العلوم التربویت والىفسیت  //كليت التربيت  //جامعت كسميان
اإلاظخخلف
هدفت هره الدزاست الخاليت الى التعسف على مستوى قلق الامتداوي لدى طلبت قسم
الجغسافيا في كليت التربيت بجامعت كسميان  ,وجم جطبيق املىهج الوصفي ,وبلغت حجم
َ
عيىت الدزاست ( )09طالبا مىقسمين إلى ( 54طالب 54 ,طالبت) وجم اختيازهم
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بالطسيقت العشوائيت .يتكون املقياس من ( )09فقسة جمثل كل واخد منها استجابت
سلوكيت وجتكون الاجابت عن كل فقسة من خمست مستوياث جتراوح بين ( )4-1وفق
للتقديساث الفظيت املتدزجت ( دائما  ,غالبا  ,اخياها  ,هادزا  ,ابدا ) ,وجدل الدزجت
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العاليت على ازجفاع مستوى القلق والدزجت املىخفضت على اهخفاض مستوى القلق,
وجم جطبيق مقياس بعد خساب صدقها وجباتها ,وكاهت هتائج الدزاست على هدو التالي :
 ان قلق الامتدان لدى طلبت قسم الجغسافيت في كليت التربيت يتسم بدزجت متوسطت . ول جوجد فسو ق ذاث دللت إخصائيت في قلق الامتدان لدى طلبت قسم الجغسافيا فيكليت التربيت بين الركوز و الاهاث .و جوص ي الدزاست بضسوزة جطويس وجدسين مفاهيم
طالب خول الامتدان بغسض جكوين الاججاهاث لايجابيت لديهم خولها  ,و بجاهب ذلك
ضسوزة جطويس وجدسين إلازشاداث والتوجيهاث التربويت داخل كلياث التربيت بالجامعت
عن كيفيت التعامل مع قلق الامتدان . .
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مٜدمت:
ٌِد الٜل ٝمً الٌىاهس الى٘ظُت الٜدًمت التي زاٜٗذ الاوظان مىر وؼأجه
بظبب ما وِِؼه مً حُٔحراث وكٔىن حِلذ الاوظان ٌؼِس بأن الٜلٝ
ًساٜٗه في ٠ل حىاهب خُاجه ٓحر أن حاهبا مً هرا الٜلً ٝم ً١أن ً١ىن
خالٛا اًجابُا  ,أما الجاهب ألاٟبر ٗهى الٜل ٝالري ٌِـ ٙبمىاهب
الاوظان وئبداُاجه  ,ولرل ٣لِع باإلاظخٔسب أن ً١ىن هىا ٞأحماُا في
السأي لدي مٌِم ُلماء الى٘ع أن الٜل ٝهى اإلاسج١ص الاطاض لجمُّ
ألامساق الى٘ظُت  ,وٍلِب ٟرل ٣دوزا مهما وداِٗا واضخا في جدُٜٝ
الاهجاشاث الاًجابُت في خُاة الاوظان  .ولٜد جسٟصث أبدار الٜلٝ
ودزاطاجه الِدًد خى ٤الٜل ٝالِام  ,ئال أهه بالسٓم مً الاهخمام ال١بحر
الري أبداه الباخشىن بالٜل ٝالِام ً ,هس أًلا الاهخمام اليظبي بدزاطت
أهىاَ أخسي مً الٜل ٝمشل ٛ :ل ٝالاخخُاز بىؿ٘ه ػ١ال مددودا مً
الٜل ٝاإلاسجبى بمىا ٙٛالخٜىٍم والخٜدًس وحؼحر هخائج البدىر الى٘ظُت
الى الدوز اإلاهم الري ٌؼ٢ل مظخىي الٜل ٝفي الخِلُم  ,خُث جبحن أن
الٜل ٝاإلاسجّ٘  ,والٜل ٝاإلاىخ٘م ٠لحهما مً مِىٛاث الوالب ًُ
الخدـُل وجد ُٜٝألاهداٖ ٗ ,الٜل ٝاإلاسجّ٘ ًلِ ٙالخ٘١حر وٍإزس ُلى
الخدـُل  ,وٍإدي الٜل ٝاإلاىخ٘م الى كِ ٙالداُِٗت والاهخمام وُدم
اإلاباالة  ,أما الٜل ٝاإلاخىطى ُِٗد مً الواٛاث الداِٗت للِمل والاداء
والاهجاش  ,وفي هرا الاججاه ًخطح أهه ٠لما شاد الٜل ٝبؼدة ًخدهىز
اإلاظخىي الخدـُلي للوالب ( .الِخُبي  ,6106 ,ؾ , )656وَِد ٛلٝ
الامخدان مخٔحرا مً اإلاخٔحراث التي ٛد جإزس ُلى جدـُل الوالب بـ٘ت
ُامت  ,وجٌهس أهمُت ٛل ٝالاخخُاز مً أهمُت اإلاىا ٙٛالتي ًخِسق لها
الوالب في اإلاجخمّ ٗ ,الخداٛه بالجامِت والخـىُ ٤لى وًُ٘ت والترقي ,
ماهي ئالهماذج مً اإلاىا ٙٛالتي ٛد ًمس بها  ,والتي الًدـل ُلحها ئال بِد
أحخُاشه الاخخبازاث الخاؿت به  ,وهرا ٌِني أن ٛل ٝالامخدان ًخخر أهمُت
خاؿت هٌسا الازجبان الؼدًد بخددًد مـحر الوالب ومظخٜبله الدزاس ي
والِلمي وم٢اهخه في اإلاجخمّ  ( .شهسان  ,6111 ,ؾ)95
ال٘ـل ألاو: ٤
مؼ٢لت البدث:
زاٗ ٝالٜل ٝالاوظان مىر بدء الخلُٜت ختى ًىمىا هره الا أن حجم
الاخظاض بالٜل ٝأو ُدد مشحراجه جبِا الزجٜاء الاوظان في مظحرجه خُاجه
والبِئت التي ٌِِؽ بها(.الُِ١لي,6111 ,ؾ ,)0خُث جدظم خُاة الاوظان
بالخُِٜد وأطبابها وأطالُبها والظسُت في الخٔحر هدُجت الخوىز الِلمي
الهائل والػ ٣ان الخُاة ُلى هرا اليظ ٝالجخلى مً الخىجس واللُٝ
والٜل ٝوالخىٖ ,وذل ٣إلاا ٌظببه الٜل ٝمً كٔىن ه٘ظُت ُلى ألاٗساد
في مخخل ٙمساخلهم الاهمائُت طىاء ٠ان ذل ٣في مساخلهم الخِلُمُت أم
اإلاهىت أم الخُاجُت وَِخبر ٛل ٝالامخداهاث مً أهىاَ الٜل ٝالى٘س ي للوالب
وٍ١ىن ُلى ػ٢ل دزحاث ووظب مخ٘اوهت لديهم وخظب اإلاسخلت الدزاطُت
وزٜت الوالب بى٘ظه و دزحت ال١ما ٤بمِسٗخه بالخُاة الِامت والبِئت التي
ً
ً
جسُسَ بها  .لرا ٌِد ٛل ٝالامخدان مـدزا مخُ٘ا لراث الوالب ومظببا
ل١شحر مً اإلاؼ١الث ِٟد ٛدزجه ُلى الاحابت ووظُان اإلاادة الامخداهُت
ً
وازجباٟه في الخِبحر ُىدما ًسٓب في الاحابت ُلى الاطئلت الامخداهُت ٗلال
ًُ ذلٌ ٣ظبب ٛل ٝالامخدان ومخاُبه هٌسة دوهُت للوالب خُث ًسي في
ه٘ظه ُدم الشٜت وٛلت ال٘١اءة الدزاطُت وجأحُل الامخداهاث ُىدما ًأحي

مىُدها ُ(.بدالٔ٘از ,0977 ,ؾ .)5-4وجخدد مؼ٢لت الدزاطت الخالُت
في ؤلاحابت ُلى الدظاؤالث الخالُت:
 -0مظخىي دزحت الٜل ٝأالمخداوي لدي هلبت ٛظم الجٔساُٗت في أداء
الاخخباز الامخدان .
 -6مظخىي دزحت الٜل ٝالامخداوي لدي هلبت ٛظم الجٔساُٗت في أداء
الاخخباز الامخدان جبِا إلاخٔحر الجيع .
أهُمت البدث :
حِخبر الجامِت ٛمت الهسم في الظلم الخِلُمي في حمُّ البلدان ٟىنها حِني
بأُداد ال٘سد الٜادز ُلى الجهىق باإلاهماث الِلمُت الِملُت والاهخاحُت
وُٛادة مظحرة الجهىق في أي بلد مً بلدان الِام  ,أذ ًٜاض جوىز
البلدان بما جمخل١ت مً مإطظاث للخِلُم الِالي وهىُُت الخسٍجحن في
الخخــاث اإلاخخل٘ت وال جخى ٙٛمهمت الخِلُم الِالي ُلى جخسٍج دِٗاث
مً الولبت طىىٍا بل أن البدث الِلمي ً١ىن زُٜٗا كسوزٍا مالشما
للهدٖ الاو ٤لرل ٣جُ ّٜلى مإطظاث الخِلُم الِالي اإلاظإولُت الِلمُت
وؤلاوظاهُت والتربىٍت والاحخماُُت النها السٟحزة الاطاطُت في الخِلُم
الِالي والبدث الِلمي مخمشلت في ػسٍدت الولبت ال٘اُلت واإلاهمت ٗحها و
مً هىا جأحي أهمُت دزاطت أوكاُهم التربىٍت ومؼ١التهم الدزاطُت
للىؿى ٤الى الخلى ٤الىاجخت التي حظاهم ُٗخ٘م الـِىباث التي
ًىاحهىنها  ,وبرل ٣هلخ ٝزٟب الخٜدم  .ان ال١شحر مً الولبت ٛد
ًىاحهىن ؿِىباث في اطترحاَ اإلاادة أزىاء الامخدان مصخىبا ذل٣
بالخىجس والٜل ٝمما ٛد ًإزس ذل ٣بؼ٢ل طلبي ُلى أدائهم  ( .مدمد ,
 , 6118ؾ, )4وٛد ًـاخب الٜل ٝزدود ِٗل ه٘ظُت وحظمُت ٓحر
مِخادة بظبب جى ّٛال٘ؼل ٗحها أو للِ ٙالشٜت بالى٘ع أو الخىٖ مً
زدود ِٗل الاهل أو السٓبت بالخ٘ىُ ٚلى الاخسًٍ  ,وهرا ما ًجِل الوالب
امام مى ٙٛؿِب ًخددي ام٢اهُت وٛدزاجه  ,وهى ٓحر ٛادز احخُاشة أو
مىاحهت ٛ (.ب , 6112 , ٝؾ , )0وأٟدث ال١شحر مً الدزاطاث أن ال٘ساد
الرًً لِع لديهم ٛل ٝامخداوي ًخمشل ػِىزهم بالظِادة أزىاء الا
طخجابت إلاهام ألاداء ئالمخداوي وذل ٣الن دزحت ػِىز ٛل ٝاإلاخدان جخأزس
بِىامل ُدًدة مجها مظخىي الر٠اء ودُم الاهل الاحخماعي والاهِ٘الي
البىائهم  ,مظخىي الخدـُل  ,مظخىي الدزاس ي  ,وهسٍٜت الظخر٠از ,
الاطخِداد الامخداوي  ,وٛد ٛامذ دزاطاث ٟشحرة أحسٍذ ُلى الوالب
الرًً ًخاٗىن بؼ٢ل مبالٕ ُٗه هالب الُِاهىن مً الخىٖ الؼدًد الى
وكّ بسامج مخىىُت وبظُوت  ,مجها ما ًخىحه الى الاهل ومجها ًخىحه الى
الوالب لخدظحن ٗاُلُت ُملهم وحِدًل الخُٜماث ال٘سدًت والٜىاُاث
الخاؿت وبىاء اطتراجُجُاث ُٜالهُت وحِدًل والاطتراجُجُاث ال٘سدًت
للظُوسة ُلى خوس الامخدان والخٜلُل مً الٜلٗ ( . ٝهمي , 0975 ,
ؾ. )2
وبىاء ُلى ما جٜدم جخلخف أهمُت البدث باالحي :
ٌِد هرا البدث ئكاٗت حدًدة للدزاطاث التي جىاولذ ٛلٝ
الامخدان .
اشداد أهمُت هرا البدث باليظبت للوالب في ُُٟ٘ت الخِامل مّ هره
اإلاؼ٢لت .
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جصوٍد هلبت باإلاِلىماث ال٢اُٗت مً الخدـُل ألا٠ادًمي ل٢ي ال
ًِٜىا في مؼا٠ل ه٘ظُت خاؿت الٜل ٝالى٘س ي .
أًلا مً ػأهه جىٗحر اإلاِلىماث اللسوزٍت للوالب واإلاإطظاث
الِلمُت والجهاث ذاث الـلت بُٔت الىٛىٖ ُلى اإلاؼ١الث
الاحخماُُت والجىاهب الى٘ظُت للوالب ومً زم الِمل جٜدًم
اإلاظاُداث الالشمت مً خُث الخدماث الاحخماُُت وؤلازػادًت
والى٘ظُت الالشمت .
أهداٖ البدث :
يهدٖ البدث الخالي الى ؤلاحابت ًُ ألاطئلت الاجُت:
 .0ما مظخىي الٜل ٝالامخداوي لدي هالب ٠لُت التربُت بٜظم حٔساُٗت
بجامِت ٟسمُان؟
 .6هل جىحد ٗسو ٚذاث داللت ئخـائُت في ٛل ٝالامخدان لدي هالب ٠لُت
ً
التربُت بٜظم حٔساُٗا جبِا إلاخٔحر الىىَ؟
خدود البدث :
ًخددد البدث الخالي بولبت ٠لُت التربُت ٛظم الجٔساُٗا للدزاطاث
الـباخُت ُلى وٗ ٝمخٔحر الىىَ ( الرٟىز الاهار للِام الدزاس ي -6109
)6161
جددًد اإلاـولخاث :
*الٜل: ٝ
ٌِسٖ ( زكىان  )6116 ,هى ُبازة ًُ زدة ِٗل ال٘سد ُلى الخوس الىاحم
ُلى الٜ٘دان أو ال٘ؼل الىاٛعي أو اإلاخـىز و اإلاهم شخـُا لل٘سد ,
خُث ٌؼِس بالتهدًد حساء هرا الٜ٘دان أو ال٘ؼل  ( .زكىان , 6116 ,
ؾ)666
ٌِسٖ ( الجاللي  ) 6118 ,الٜل ٝبأهه ُبازة ًُ زد ِٗل ًٜىم به ال٘سد
خُىما حٔصو ُٜله ٛىي و خُاالث ٓحر مِٜىلت  ,ؿادزة ًُ الالػِىز
الجمعي ٗ ,هى خىٖ مً طُوسة مدخىٍاث الالػِىز الجمعي ٓحر اإلاِٜىلت
التي ماشالذ باُٛت مً خُاة الاوظان البدائُت  ( .الجاللي , 6118 ,
ؾ)687
ٌِسٖ ( الخال , )6102 , ٝبأهه خبرة وحداهُت م١دزة ًم ً١وؿ٘ها بأنها
خالت مً الخىجس والاكوساب وُدم الاطخٜساز والخىٖ وجى ّٛالخوس(.
ُبدالخال , 6102 , ٝؾ)46
حِسٍ( ٙمـو٘ى )6105,الٜل ٝهى زد ِٗل هبُعي لسؤٍت ش يء مخُ ٙأو
خوحرٗ .هى ما ٌؼِس به ال٘سد ُىدما ً١ىن في مأش ٚأو جدذ كٔىن
َ
َ
ه٘ظُت أو ُىد مىاحهت أي خوس مً أي هىَ طىاء ٠ان حظمُا أو وحداهُا
َ
أو ذهىُا( .مـو٘ى,6105,ؾ)06
*ٛل ٝالامخدان :
ُسٗت ٠ل مً :
(ػُِب  )0988 ,بأهه الخالت التي ًـل الحها هدُجت الصٍادة في
الخىجس والخىٖ في اداء الاخخباز و ما ًـاخب الخالت هرة خالت مً
أكوساباث لدًه في الىىاحي الِاهُ٘ت واإلاِسُٗت وال٘ظُىلىحُت .
(ػُِب  ,0988 ,ؾ)0

(الـباْ ٌِ )0997 ,سٗها  ,خالت اهِ٘الُت مإٛخت جالشم الوالب في
مىا ٙٛالامخدان جخمحز بٌهىز اُساق حظمُت و اكوساباث ه٘ظُت
جإزس في الِملُاث الِلُٜت ٗدظبب ؿِىبت في اطترحاَ اإلاِلىماث
ٛبل الامخدان أو ازىائت  ( .الـباْ  ,0997,ؾ)06
 (الؼىػان ُِٗ )6114 ,سٗها طمت في الصخـُت في مى ٙٛمدددوٍخ١ىن مً الاهصُاج والاهِ٘الُت  ,وهما ابسش ُىاؿس ٛل ٝالامخدان ,
وٍددد الاهصُاج ُلى اهه اهخمام مِسفي للخىٖ مً ال٘ؼل وجددد
الاهِ٘الُت ُلى أنها زدود اِٗا ٤للجهاش الِـبي  ( .الؼىػان , 6114 ,
ؾ)5
 أما حِسٍ ٙالاحسائى لٜل ٝالامخدان ٌِسٖ بأهه  :هى الدزحت التي ًدـلُلحها الوالب ُلى مُٜاض ٛل ٝالامخدان اإلاـدز الٓساق هرا البدث.
ال٘ـل الشاوي  :الاهاز الىٌسي والدزاطاث طابٜت :
اإلادىز الاو :٤الاهاز الىٌسي:
الٜل ٝالامخداوي :
ً
ً
ٌِد الٜل ٝمً الاهِ٘االث الاوظاهُت الاطاطُت وحصءا هبُُِا في ٠ل الُاث
الظلى ٞؤلاوظاوي وهى ًمشل أخد أهم الاكوساباث اإلاإزسة ُلى صخت
ال٘سد ومظخٜبلت  ,و ئكاٗت الى جأزحر الظلبي في مجاالث الخُاة اإلاخخل٘ت ,
أذ ٌِخبر الٜل ٝمً الِىامل السئِظُت اإلاإزسة في الصخـُت ؤلاوظاهُت ,
وهى بمشابخت اإلاسق الجىهسي اإلاؼتر ٞفي الاكوساباث الى٘ظُت بل و في
امساق ُلىٍت مخخل٘ت  ,ولى جولّ ؤلاوظان الى ماض ي خُاجه لىحدها
طلظلت مخِاٛبت مً خاالث الٜل ٝجٜل وجصٍد جبِا ؤلاخدار الخُاة
والخوىز الخلازي والخ١ىىلىجي  ( .اإلاؼُذي  ,6102 ,ؾ)654
وٛد أدزُ ٞلماء الى٘ع مىر الخمظُيُاث أهمُت دزاطت الِالٛت بحن
الٜل ٝوالخِلم وٟؼ٘ذ هخائج الدزاطاث الىٜاب ُلى أن بِم الوالب
ًىجصون أٛل مظخىي مً ٛدزاتهم الِ٘لُت في بِم اإلاىا ٙٛالتي جدظم
باللٔى والخٜىٍم ٟمى ٙٛالامخداهاث واهلٜى ُلى الٜل ٝفي هره
اإلاىا ٙٛحظمُت الٜل ٝالامخداوي باُخباز ٌؼحر الى هىَ الٜل ٝالِام الري
ًٌهس في مىا ٙٛمُِىت مسجبوت بمى )Test Anxiey ( ٙٛالامخداهاث
والخٜىٍم بـ٘ت ُامت خُث هجد الوالب في هره اإلاىاٌ ٙٛؼِسون
باالكوساب والخىجس واللُُ(. ٙبدالسخُم ,0989 ,ؾ)54
هٌسٍاث الٜل: ٝ
ٗظس اصخاب الىٌسٍاث الى٘ظُت الٜل ٝج٘ظحراث مخخل٘ت ,ازحِىه ئلى
ُىامل مخخل٘ت  ,وُٗما ًأحي وظخِسق أزاء بِم اإلاىٌسًٍ في الٜلٝ
بدظب اإلادازض الى٘ظُت اإلاخخل٘ت .
أوال  :هٌسٍت الخدلُل الى٘س ي :
ٗظس اصخاب الىٌسٍت الٜل ٝبأهه تهدًد مخىاؿل ًىرز بالخوس ٜٗد أزحِه
(ٗسوٍد ) الى التهدًداث اإلاتزاًدة التي جصٍد مً ػِىز ال٘سد بالخوس  ,ئما (
ادلس ) ٜٗد ذهب ئلى ئن الٜل ٝزاحّ الى مؼاُس الىٜف وُٜدجه الري
ج ددده هٜائـه الجظمُت أو الِٜلُت أو الاحخماُُت طىاء ٠اهذ خُٜٜت أو
وهمُت أذ ئن ُٜدة الىٜف التي ٌؼِس بها ال٘سد ٛد ج١ىن وهمُت وٓحر
خُٜٜت ُ( .بداإلاولب  ,0998 ,ؾ)060
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و ًرهب ال٘سوس ي ( ادلس ) ئلى أن هدٖ الاوظان هى الخ٘ىُ ٚلى ٓحره و
خحن ً٘ؼل ٌؼِس بالٜل ٝئما ( ٠ازًٍ هىزوي ) ٗتري ئن هٌسٍت (ٗسوٍد)
الجىلى الِىامل الاحخماُُت ألاهمُت التي حسخٜها و جٜى ٤أهه الًمً١
ئدزا ٞهبُِت الٜل ٝدون ٗهم الٌسوٖ الاحخماُُت التي ًيؼا ٗحها  ( .بً
ُلى  ,6116 ,ؾ)82
زاهُا  :الىٌسٍت الىحىدًت :
ًسي الىحىدًىن أن الاوظان دائما وأبدا ٌِِؽ للمظخٜبل وٍس ( زولىمي )
ئن الٜلً ٝـاخبه تهدًدا لِالٛاث ال٘سد الاحخماُُت و بِم الُٜم التي
ًخمظ ٣بها و ٌِخٜد بأنها مهمت لىحىدة  ,و مما ًيخج ًُ ذل ٣مً ئخبان
و ؿساَ ًإدي ئلى ػِىز ال٘سد بالٜل . ٝئما ( ٟحر ٟجازد) ٗحري ئن ال٘سد
الًم ً١أن جد ٜٝله شخـِخه مالم ٌِِؽ الٜل ٝو ٌِاهُه في خُاجه التي
ًدُاها الان  .ئن ما ًمحز ؤلاوظان ًُ ٓحره هى زؤٍخه للمظخٜبل ٗهى ٌِِؽ
اإلااض ي في الخاكس مً أحل اإلاظخٜبل  ,و ئذا لم ًجد لى٘ظه مظخٜبال
ٗأهه ًـاب بالٜل ٝزم الُأض و الاٟخئاب ُ ( .بداإلاىِم الخى٘ي , 6116 ,
ؾ)414
زالشا  :الىٌسٍت الظلىُٟت :
ًسي (مىزد) ئن الٜل ٝطلىٟ ٞدظب وٛظسه ُلى أهه ًددر بظبب ٟبذ
ًسي (مىزد) ئن الٜل ٝطلى ٞم١دظب وٗظسه ُلى أهه ًددر بظبب ٟبذ
( أها ألاُلى ) ولِع ٟبذ (الهى ) ُلى ماٗظسه وٗسوٍد وٛا ٤الًيخج الٜلٝ
مً الاِٗا ٤التي ًخجسا ُلى ئزباتها وٟبتها بل مً الاِٗا ٤التي ازج١بها ولم
ًسض ى ُجها .
ئما (ولب ) ٜٗد وؿ ٙالٜل ٝبأهه أمس مإلهم وٓحر طاز ًإدي ئلى
الظلى ٞالري ًم ً١ئن ًىؿ ٙبظىء الخىاٗ ٝبظىء الخىاٗ ٝالري
ً١دظب وٍشبذ ًُ هسٍ ٝالخِلم  ,وٍسي أخسون مً الظلىٟحن أن الٜلٝ
طلى ٞمخِلم أو اطخجابُت خىٖ أػتراهُت م١دظبت مً خُث ج١ىٍجها
ووؼأتها  ,وٍسون ئن هره الاطخجابت حظدشاز بمشحر مداًد لِع ػاجىه وال في
هبُِخه أؿال ما ًشحر الؼِىز بالٜل ٝئال ئن هرا اإلاشحر اإلاداًد ً١دظب
الٜدزة ُلى أطخدُاء الٜل ٝبمشحر هبُعي وٜٗا لِملُت الاػتران ,
ولٜىاهحن الخِلمُ ( .بداإلاولب أمحن  ,0998 ,ؾ)066
زابِا  :هٌسٍت ٛل ٝالخالت – الظمت :
ً
ٛل ٝطمتٌ ,ؼحر ئلى اطالُب ئطخجابت زابخت وظبُا جمحز شخـُت ال٘سد,
اي أن الٜل ٝاإلاؼاز في هره الخالت ً١ىن مسجبوت بصخـُت ال٘سد و لرا
ًسجبى الخ٘اوث في دزحت ٛل ٝطمت اٟثر بصخـُت ال٘سد و ال٘سو ٚال٘سدًت
التي جمحزه  ,و هرا الىىَ مً الٜل ٝهى ألاٟثر ازجباها بالصخت الى٘ظُت
لل٘سد ( مـو٘ى,6105 ,ؾ , )09أما ٛل ٝالخالت ٗهى خالت اهِ٘الُت
مإٛخه شائلت ٌؼِس بها ال٘سد خحن ًخِسق الى مىً ٙٛدزُٗ ٞه تهدًدا ,
ُٗيؼى حهاشه الِـبي الالئزادي و جىجس ُلالجه وَظخِد إلاىاحهت هرا
التهدًد  ,أي أن خالت الٜلٓ ٝحر زابخت جخٔحر اإلاىا ٙٛو ًصو ٤بصاو٤
التهدًد (الِ٢اٌص ي  ,6111 ,ؾ)60
خامظا  :الىٌسٍت الاوظاهُت :
ًسي أصخاب هره الىٌسٍت ئن ؤلاوظان ٠ائً بؼسي مخمحزة وٗسٍد
خـائـه الاًجابُت ٠اإلدازة و خسٍت الاخخُاز واإلابادي والخٜلُدًت
واإلاظئىلُت  ,وجد ُٜٝالراث  ,واله٘خاح ُلى الخحرة  ,ئن الدزاطت

الى٘ظُت ًيبغي ئن جخىحه ئلى ال٢ائً ؤلاوظاوي الظلُم و لِع ئلى ألاٗساد
الِـابحن أو الرهاجُحن ) sgaffer , 1978, p33 ( .
وٍسي (زوحسش ) ئن الٜلً ٝيؼا مً ُدم الخواب ٝبحن الراث والخبرة ٗ ,أن
الصخف ً١ىن س ىء الخىاٗ ٝأو ً١ىن مِسكا للٜل ٝوالتهدًد ومً
ٌظل ٣طلى٠ا داُِٗا أي ئن ال٘سد ٌِاٌؽ الٜل ٝخحن ًىاحه خدزا بيُت
ذاجه  (.الؼىاوي  , 0994 ,ؾ)684
طادطا  :هٌسٍت الٜل ٝفي اإلاىا ٙٛالاخخبازٍت :
ًسي اصخاب هره الىٌسٍت ئن الولبت في مىا ٙٛالامخداهاث ئما أن
ًٌهسوا دواّٗ أهجاش الِمل ُٗخدظً أداؤهم وٍدـلىن ُلى دزحاث
ُالُت في الخدـُل اإلادزس ي أو ًٌهسوا دواّٗ ئزازة الٜلُٗ ٝيؼوىا بها
ًُ ؤلاحابت ًُ أطئلت الامخداهاث ُٗدـلىا ُلى دزحاث مخدهُت في
الخدـُل  ( .حاطم , 0986 ,ؾ)22-26
جٜىم هٌسٍت الٜل ٝفي اإلاىا ٙٛالاخخبازٍت وٜٗا لسأي ( ماهدلسو طازاطىن
) ُلى همىشج الخداخل الري ًسي ئن الٜلً ٝىلد مً أطخجاباث ٓحر
مىاطبت هدى الىاحباث (اإلاهام ) داخل مى ٙٛالامخداهاث الاوؼٔا٤
بالىجاح أو الخ٘١حر في جس ٞالدزاطت  ,هرا الاوؼٔاً ٤خداخل مّ
الاطخجاباث اإلاىاطبت للمهام واللسوزٍت لألداء الجُد في الامخداهاث ٟما
جٜترق هره الىٌسٍت ئن جأزحر ٛل ٝالامخداهاث ُلى ألاداء ًددر في وٛذ
الامخدان ه٘ظه  ,خُث بخداخل الٜل ٝفي ئزىاء الامخدان مً ٛدزة
الوالب ُلى أطترحاَ اإلاِلىماث لدًه  .و لهره الىٌسٍت مجمىُت الىٜان
مً حاهب ٛل ٝالامخدان وهي ٠االحي:
 -0الخمسٟص خى ٤الراث  ,وهٜف الشٜت بالى٘ع .
 -6الاججاهاث الظالبت لدي الوالب واإلاِلمحن والىالدًً هدى الامخداهاث .
 -2ؿِىبت الامخداهاث والؼِىز بان اإلاظخٜبل ًخىُ ٙٛلى الامخداهاث .
 -4اللٔىن البُئُت  ,وخاؿت ألاطسٍت  ,لخد ُٜٝمظخىي همىح ال
ًدىاطب مّ ٛدزاث الوالب .
 -5اللٔىن اإلاباػسة  ,خحن ًخِسق الوالب للتهدًد أو ًىاحه ال٘ؼل.
-6مداولت ئزكاء الىالدًً واإلاِلمحن واإلاىاٗظت مّ السٗا. ٚ
 -7اٟدظاب ٛل ٝالامخدان خحن ًٜترن بمشحراث مى٘سة مشل الخُُٜم
الاحخماعي الظالب  ,اإلاـاخباث ال٘ظُىلىحُت ٓحر الظازة
الهىازي
, 0987 ,
 -8العجص اإلاخِلم وجى ّٛال٘ؼل وهٜف الظُوسة ( .
ؾ)0759
مـادز ٛل ٝالامخدان :
ٌؼحر التربىٍىن في هرا اإلاجا ٤أن لٜل ٝالامخدان مـادز مخِددة مجها
ماًلي :
 -0همىخاث وجىِٛاث و اهخماماث باألطسة .
 -6اطخِداد الوالب ه٘ظه .
 -2اإلاِلم وهسائ ٝالخدزَع .
 -4هسائ ٝالخٜىٍم اإلاخبِت والٌسوٖ اإلادُوت باالمخداهاث .
ُ -5اداث الدزاطت الجُدة ( الوُب  , 0996 ,ؾ)98
اإلادىز الشاوي:
الدزاطاث طابٜت :
.0دزاطت )1981 )Bender.Betz
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بِىىان " الجيع وُالٛخه بٜل ٝالظمت في مادة السٍاكُاث وُالٛخه بٜلٝ
الامخدان" هدٗذ الدزاطت ال١ؼ ًُ ٙالِالٛت بحن ٠ل مً الجيع
ودوز الجيظحن بٜل ٝالظمت في الىالًاث اإلاخددة ألامسٍُ١تٟ ,ما ػملذ
جل ٣الدزاطت ُٛاض ٛل ٝمادة السٍاكُاث ٛل ٝالامخدان باإلكاٗت ئلي
ً
ُٛاض طمت الٜل ٝلدي ُُىت ٛىامها (  ) 56هالبا  ,وٛد ٛام الباخث
ببىاء مُٜاض لٜل ٝالامخدان وجوبُٜت ُلى ُُىت البدث ألاطاطُت بِد
اطخخساج الشباث للمُٜاض ,أما أهم الىطائل ؤلاخـائُت اإلاظخخدمت في
الدزاطت ٗ٢اهذ ( الاخخباز الخائي لُِيخحن مظخٜلخحن و مِامل ازجبان
بحرطىن و طبحرمان بساون)  ,و اهم الىخائج التي جىؿلذ الحها هره
الدزاطت هىاٗ ٞسو ٚدالت ئخـائُا بحن الرٟىز وؤلاهار لـالح ؤلاهار,
ً
أي أن ؤلاهار ج١ىن أٟثر ٛلٜا)Bender.Betz, 1981) .
.6دزاطت )1985(Hunsley
بِىىان " الِالٛت بحن ٛل ٝالامخدان وألاداء ألا٠ادًمي " هدٗذ
الدزاطت جأزحر ٛل ٝالامخدان ُلى اداء هلبت الجامِت في مى ٙٛالامخدان,
وٟرل ٣جٜىٍمهم اإلاِسفي لهرا ألاداء ,اي ًٜ ُٟٙدز الولبت الٜلٜىن في
الامخدان ادائهم و ً٘ ُٟٙظسوهه في مىا ٙٛالخٜىٍم الراحي ,ج١ىهذ ُُىت
َ
الدزاطت مً ( )66هالبا و هالبت مً اإلاسجلحن في مظا ٚؤلاخـاء في
حامِت هىطب في ٟىدا ,و ًخولب هرا اإلاظا ٚالِدًد مً الاخخبازاث ,و
َ
لٜد اٗترق في هرا البدث و وٜٗا للىٌسٍاث اإلاِسُٗت في ٛل ٝالامخدان,
ان الٜل ٝالامخدان ًسجبى باحظا ٚمّ جىِٛاث الخٜدًساث اإلاىخ٘لت,
وادزاُ ٞدم الاُداد الجُد لالمخدان ,وجٜدًساث الراث اإلاىخ٘لت
واإلاظخىٍاث اإلاسجِ٘ت مً الٜلٛ ٝبل الامخدان ,و بخٜدًس جىِٛاث الولبت
وازاتهم وئهجاشاتهم الِ٘لُت في أزبِت امخداهاث مخخالُت ,اػازث الىخائج ئلى
أن ٛل ٝالامخدان ًسجبى باألداء الس يء في الامخدان طىاء في بداًت ال٘ـل
الدزاس ي او في نهاًخه ,خُث ٠اهذ الِالٛت طلبُت بحن ٛل ٝالامخدان و
الاداء ُلى الاخخباز ألاو ٤والشالث والسابّ  ,و٠لها ٠اهذ ازجباهاث دالت ُىد
مظخىي( ٟ ,)1.15ما جبحن ان هره الِالٛت ٓحر مسجبوت بـِىبت
الامخدان ,و ُىد كبى خالت الٜلً ٝهسث الِالٛت بحن ٛل ٝالامخدان
وألاداء مً خال ٤اإلاساخل اإلاخأخسة في اإلاظا ٚئذ بُيذ الازجباهاث الجصئُت
َ
بحن ٛل ٝالامخدان والاداء كبى خالت الٜل ٝبأنها ٓحر دالت اخـائُا ُىد
مظخىي(  ,)1015في الاخخبازًٍ الاو ٤والشاوي ,في الاخخبازًٍ الشالث والسابّ
ٟ ,ما أحسي جدلُل الاهدداز اإلاخِدد لل١ؼ ًُ ٙالِالٛت اإلاىدىُت بحن
الٜل ٝالامخدان والاداء ,ولم جشبذ مشل هره الِالٛت)Hunsley,1985(.
.2دزاطت ُىدة ( )0988بِىىان" أزس حٔحر ؤلاحابت ُلى ُالماث الولبت
وُالٛت هرا الخٔحر بٜل ٝالامخدان وؿِىبت الٜ٘ساث لدي الجامِت
ألازدهُت" أحسٍذ الدزاطت في ألازدن ,واطتهدٗذ مِسٗت أزس حٔحر ؤلاحابت
ُلى ُالماث الولبت و ُالٛت هرا الخٔحر بٜل ٝالامخدان و ؿِىبت
الٜ٘ساث لدي الجامِت ألازدهُت  ,اػخملذ ُُىت البدث ( ) 600هالبا و
ٛد اطخخدم الباخث (مُٜاض طازطىن) لٜل ٝالاخخباز و ؿى ٙالولبت
خظب مظخىي الٜل ٝالى (ٗ ) 2ئاث ٟما ؿى ٙالٜ٘ساث خظب مظخىي
الـِىبت الى (ٗ ) 2ئاث و بِد جدلُل البُاهاث ئخـائُا أًهسث الىخائج
ماًأحي  :وحىد ٗسو ٚفي حجم الخٔحر بحن الاججاهحن الاًجابي والظلبي
لـالح الخٔحر الاًجابي الا ان هخائج الخدلُل الاًجابي لم جٌهس ٗسوٛا ذاث
داللت ئخـائُت بحن مخىطواث الخٔحراث ال٢لُت أو الخٔحراث الاًجابُت

مىـ٘ت خظب مظخىي ٛل ٝالاخخُاز او مظخىي الـِىبت ( .الداهسي ,
 ,6110ؾ)60
.4دزاطت الوسٍسي ( )0996بِىىان " ٛل ٝالامخدان و بِم اإلاخٔحراث
لدي هالباث الجامِت" هدٗذ هره الدزاطت الى الاحابت ًُ بِم
الدظاؤالث خىٛ ٤ل ٝالامخدان و بِم اإلاخٔحراث لدي هالباث الجامِت
مشل اإلاظخىي الدزاس ي  ,والخـف و اإلاِد ٤التراٟمي  ,و ٛد اػخملذ
ُُىت الدزاطت ُلى ( )048هالبت مً جخــاث مخخل٘ت في حامِت اإلال٣
طِىد بالسٍاق  ,و هبٜذ ألاداة مً أُداد الباخث لُٜاض ٛل ٝالامخدان
 ,و ٟرل ٣حسي الخأٟد مً ؿد ٚألاداة و زباتها ُلى ُُىت مً الوالباث ,
وٛد جبحن مً هخائج الدزاطت أن هىاٗ ٞسوٛا بحن الوالباث في اإلاظخىٍاث
الدزاطُت اإلاخخل٘ت ُٗما بخِل ٝبٜل ٝالاخخُاز  ,وفي الىٛذ ه٘ظه ال جىحد
ٗسو ٚدالت اخـائُا بحن ذوي الخخــاث الدزاطُت اإلاخخل٘ت في ٛلٝ
الامخدان  ,أما ُٗما ًخخف باإلاِد ٤التراٟمي ٜٗد جبحن أن هالباث
اإلاظخىٍاث الدزاطُت اإلاخخل٘ت ًىحد بُجهً ٗسو ٚفي اإلاِد ٤التراٟمي  ,ئال
أن هره ال٘سو ٚال جىحد بحن هالباث الخخــاث الدزاطُت(.الوسٍسي,
,0996ؾ)40
.5دزاطت العجمي ( )0999بِىىان " الِالٛت بحن الٜل ٝالامخدان
والخدـُل الدزاس ي لدي هالباث ٠لُت التربُت للبىاث باإلخظاء (ألاٛظام
الادبُت) " احسٍذ الدزاطت في ممل١ت الِسبُت الظِىدًت  ,و اطتهدٗذ
مِسٗت الِالٛت بحن ٛل ٝالامخدان و الخدـُل الدزاس ي لدي هالباث ٠لُت
التربُت للبىاث باإلخظاء لألٛظام الادبُت و دزحت الٜل ٝلديهً  ,أػخملذ
الُِىت ( )511هالبت وجم اطخخدام اخخباز ٛل ٝالامخداهاث مً اُداد
(ُبدالسخُم )0989 ,م١ىن مً ( ٜٗ )61سة و بِد جدلُل البُاهاث
اخـائُا  ,اًهسث الىخائج ماًأحي  :حِاوي هالباث ٠لُت التربُت مً ٛلٝ
الامخدان بدزحت مخىطوت باالكاٗت الى اهه جىحد ُالٛت ازجباهُت طالبت
وذاث داللت اخـائُت بحن ٛل ٝالامخدان و الخدـُل الدزاس ي لدي
هالباث ال٢لُت ( العجمي  ,0999 ,ؾ)05-04
.6دزاطت  ")0999) wachelka & katzبِىىان"جخُ٘م ٛل ٝالامخدان
وجدظحن اإلاظخىي الا٠ادًمي ل٢ل مً هلبت الشاهىٍت الِامت وهلبت ال٢لُاث
ممً ٌِاهىن مً ؿِىباث حِلُمُت" احسٍذ الدزاطت في امسٍ٢ا ,
واطتهدٗذ جخُ٘م ٛل ٝالامخدان وجدظحن اإلاظخىي الا٠ادًمي ل٢ل مً
هلبت الشاهىٍت الِامت وهلبت ال٢لُاث ممً ٌِاهىن مً ؿِىباث حِلُمُت ,
اطخخدام اخخباز اإلاجمىُت اللابوت الِؼىائُت اإلاوبُ ٝلحها الاخخباز
الٜبلي والبِدي مً أحل الخِسٖ ُلى ٗاُلُت اإلاِالجت الظلىُٟت اإلاِسُٗت
لخخُ٘م مظخىي ٛل ٝالامخدان و جدظحن اإلاظخىي الا٠ادًمي للولبت
الرًً ٌِاهىن مً ؿِىباث في الخِلم وازج٘اَ وظبت الٜل ٝوالخىجس في
الاخخبازاث  ,وبِد جدلُل البُاهاث اخـائُا أًهسث الىخائج .
 وحىد اهخ٘اق واضح في مظخىي ٛل ٝالامخدان لدي هلبت اإلاجمىُتالخجسٍبُت في دزحاتهم ُىدما احابىا ًُ اطئلت ٛائمت ٛل ٝالامخدان  ,وان
هرا الاهخ٘اق ًددر طسَِا ُ ,ىد اطخخدام الوس ٚاإلاِسُٗت والظلىُٟت
.
 جدظً ملخىي ٛد جم ُٛاطه في مهازاث الدزاطت والخٜدًس الراحيألا٠ادًمي ُىد ُٛاض ذل ٣بىاطوت مُٜاض الِاداث الدزاطُت
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والاججاهاث ومُٜاض ٟىبس طمُث للخٜدًس الراث  ( .طِادة واخسون ,
 , 6114ؾ.)084-082

ال٘ـل الشالث  :مىهجُت البدث وئحساءاجه :
ًخلمً هرا ال٘ـل ُسكا لإلحساءاث التي اجبِها الباخث في جد ُٜٝاهداٖ بدثها بدء مً وؿ ٙاإلاجخمّ وأطلىب اخخُاز الُِىت واخخُاز اإلاُٜاض واحساءاث
الخوبُ. ٝ
أوال  :مجخمّ البدث Research population :
جددًد مجخمّ البدث الخالي بولبت ٛظم الجٔساُٗت في ٠لُت التربُت حامِت ٟسمُان ول١ال الجيظحن للِام للدزاس ي ( , )6161-6109اذا بلٕ مجمىَ هلبت ٛظم
الجٔساُٗت في ٠لُت التربُت مً ذٟىز و إلهار وحدوً )0( ٤ىضح ذل. ٣
حدو)0( ٤
هلبت ٛظم الجٔساُٗت في ٠لُت التربُت مىشُت ُلى وٗ ٝمخٔحر الىىَ للِام الدزاس ي ()6161-6109
ُدد الرٟىز
اإلاجمىَ
ُدد ؤلاهار
242
621
002
زاهُت ُُ :ىت البدث :
حِسٖ الُِىت بانها حصء مً اإلاجخمّ  ,وجيسخب ُلى وٗٛ ٝىاُد و هسائُ ٝملُت لخمشل اإلاجخمّ جمشُال صخُدا  ( ,الخ٘اجي  , 0990 ,ؾ , )77اخخحرث ُُىت
البدث باالطلىب ُؼىائي  ,اُخمدث الباخشىن في اخخُاز ُُىت البدث ُلى الوسٍٜت الِؼىائُت ذاث الخىشَّ اإلادظاوي مً هلبت و هالباث ٛظم الجٔساُٗا و
بأُداد مدظاوٍت اذا جم اخخُاز ( )91هالب وهالبت حامعي مً هلبت الجٔساُٗا بالدظاوي ُلى وٗ ٝمخٔحر الىىَ ( )45ذٟىز و( )45مً الاهار وحدوً )6( ٤ىضح
ذل. ٣
حدو)6( ٤
ُُىت البدث الخوبُُٜت ُلى وٗ ٝمخٔحر الىىَ لٜظم الجٔساُٗا
الرٟىز
اإلاجمىَ
ؤلاهار
91
45
45
زالشا  :أداة البدث :
لٔسق بىاء البدث ٛام الباخث باحساء الخوىاث آلاجُت :
اوال  :اهلّ الباخشىن ُلى الادبُاث ذاث الِالٛت باإلاىكىَ لالطخ٘ادة مجها ؿُآت ٜٗساث اداة البدث الخالي والاهالَ ُلى ػسون بىاء الاطخبُاهاث واإلاُٜاض
في ادبُاث مىاهج البدث في التربُت وُلم الى٘ع ً .خ١ىن اإلاُٜاض مً (ٜٗ )21سة جمشل ٠ل واخد مجها اطخجابت طلىُٟت وجخ١ىن الاحابت ًُ ٠ل ٜٗسة في خمظت
مظخىٍاث جتراوح بحن ( )5-0وٗ ٝللخٜدزاث الٌُ٘ت اإلاخدزحت ( دائما ٓ ,البا  ,اخُاها  ,هادزا  ,ابدا ) وجد ٤الدزحت الِالُت ُلى ازج٘اَ مظخىي الٜل ٝوالدزحت
اإلاىخ٘لت ُلى اهخ٘اق مظخىي الٜل. ٝ
الخوبُ ٝالاطخوالعي :
ٛام الباخشىن بالخجسبت الاطخوالُُت لٔسق الخِسٖ ُلى مدي وكىح مُٜاض مظخىي الٜل ٝالامخداوي ُلى ُُىت مً الولبت البالٕ ُددها ( )25الولبت مً
ٛظم التربُت و ُلم الى٘ع للِام الدزاس ي ( )6161-6109وذل ٣لخأٟد مً :
وكىح الخِلُماث
الصمً اإلاظخٔس ٚفي ؤلاحابت
هالب اإلاجمىُت الاطخوالُُت وحدو بأنهم ٛادزون ُلى اطخخدام وزٛت ؤلاحابت ٗلال ًُ اطدُِابهم للخِلُماث وٗهمهم لٜ٘ساث اإلاُٜاض أذ جساوح الىٛذ
اإلاظخٔس ٚؤلاحابت بحن ( )41-26دُٜٛت بمخىطى ( )26دُٜٛت .
مإػساث ؿد ٚاإلاُٜاض وزباجه :
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ٌِد الـد ٚمً الخـائف اإلاهمت الالشمت لبىاء الاخخبازاث واإلاُٜاض وٍٜـد بالـدُ ٚىدما ًِٜع ما وكّ مً أحل ُٛاطت  (.حابس  ,0982 ,ؾ , )066و
مِنى ذل ٣ئن الاخخباز الـاد ٚهى الري ًِٜع الـ٘ت التي وكّ باألطاض لُٜاطها (طالمت  ,6111 ,ؾ )056لرلُ ٣سق الباخشىن هرا اإلاُٜاض ُلى ()5
خبحرا للخِسٖ ُلى مدي ؿالخُت ٜٗساجه في ُٛاض الهدٖ الري وكّ الحل ُٛاطه  ,بِد ذل ٣اهلّ الباخشىن ُلى مالخٌاث الخبراء خى ٤م١ىهاث اإلاُٜاض
واخر بها  ,أذ جم خرٖ (ٜٗ )6سة وحِدًل (ٜٗ )6ساث  ,وبرل ٣أؿبذ اإلاُٜاض بـُٔت الجهاًت ًخ١ىن مً (ٜٗ )21سة و ل٢ل ٜٗسة (خمظت بدائل) ٌِ .د الشباث
مً خـائف اإلاُٜاض الجُد  ,وَؼحر لدظا ٚالدزحاث التي حمِذ مً ألاٗساد اه٘ظهم ُىدما جوبُ ٝاإلاُٜاض ُلحهم مسة أخسي أو جدذ ًسوٖ أخسي ُ (.ىدة
 ,0996 ,ؾ , )094و هىا ٞهسائُ ٝدًدة لُٜاض الشباث  ,جم ئًجاد زباث الاداة بوسٍٜت الخجصئت الىـُ٘ت اذ ٛظمذ الٜ٘ساث ئلى ٗسدًت وشوحُت و باطخخدام
مِامل ازجبان بحرطىن بلٕ مِامل الشباث ( )1080وهى مِامل زباث مٜبى ٤ألٓساق الدزاطت.

زابِا  :الىطائل ؤلاخـائُت :
اطخخدام الباخشىن الىطائل ؤلاخـائُت آلاجُت :
 اإلاخىطى الخظابي الاخخباز الخاي لُِيخحن إلاظخٜلخحن  :الًجاد ال٘سو ٚفي الٜل ٝالامخداوي بدظب اإلاخٔحر الجيع ( ذٟىز  ,اهار ) . مِامل ازجبان بحرطىن إلًجاد الشباث بوسٍٜت الخجصئت الىـُ٘ت.هخائج البدث:
ُٗما ًلي ُسق للىخائج التي جىؿلذ ئلحها الدزاطت وج٘ظحرها مسجبت خظب أطئلت الدزاطت ,ولخىدي الدٛت واإلاىكىُُت في جددًد مُٜاض الٜل ٝالامخداوي
لدي هالب ٠لُت التربُت بجامِت ٟسمُان في الظإا ٤ألاوٛ ,٤ام الباخشىن باًجاد الُٜم الخظابُت الِ٘لُت للخُازاث اإلاخاخت لُِىت الدزاطت لإلحابت ًُ بىىد
ً
ً
ً
اإلاُٜاض وٜٗا إلاُٜاض لُ١سث الخماس ي ( ٟبحرة حدا=  5دزحاثٟ ,بحرة = 4دزحاث ,مخىطوت= 2دزحاثٛ ,لُال= 6دزحخان ,الجىوبُ ٝلي = دزحت واخدة)  ,وجم
جددًد هى ٤اإلادي ٟما ًلي :اإلادي = ,4=0-5هى ٤ال٘ئت =  , 1081=4÷5وبرلً ٣ـبذ جٜظُم مدي مخىطواث ئحاباث أٗساد الُِىت ٟما ٌؼحر حدو.)4( ٤
ً
حدو ,)4( ٤مخىطواث الىشن اليظبي إلحاباث الُِىت وٜٗا للمُٜاض الخماس ي
الخٜدًس
ال٘ئت الِددًت للمخىطى الخظابي
ابدا
0081-0
ً
هادزا
6061 -0080
اخُاها
2041- 6060
ٓالبا
4061-2040
دائما
5-4060
ًخلمً هرا ال٘ـل ُسق الىخائج التي جم الخىؿل الحها بِد جدلُل أحاباث الولبت ُلى وٗ ٝأهداٖ البدث  ,زم ج٘ظحرها ومىاٛؼتها في كىء ألاهاز الىٌسٍت
و الدزاطاث الظابٜت  ,وجٜدًم ُدد مً الخىؿُاث واإلاٜترخاث وُلى هدى ألحي :
*ئحابت الظإا ٤ألاو :٤وهـه " ما مظخىي الٜل ٝالامخداوي لدي هالب ٠لُت التربُت بٜظم حٔساُٗت بجامِت ٟسمُان " لإلحابت ًُ الظإا ,٤وجم اطخخساج
اإلاخىطواث الخظابُت لالحاباث الُِىت ًُ دزحت الٜل ٝالامخداوي  ,وٟرل ٣خظاب اإلاخىطى الِام لهره الِبازاث ٟخالي:
حدو )4( ٤اإلاخىطواث ئحاباث الُِىت ًُ دزحت الٜل ٝالامخداوي لدي هلبت ٛظم الجٔساُٗت في أداء الاخخُاز الامخدان.
مظخىي
السجبت
اإلاخىطى
دزحت ٛلٝ
الٜ٘ساث
زٛم
َ
ً
ً
ً
ً
ٛلٝ
الخظابي
الٜ٘
ابدا
هادزا
اخُاها
ٓالبا
دائما
زة
ٓالبا
0
2090
05
62
05
04
أحد ؿِىبت في اطدُِاب دزوس ي 61
69
%06.6
%65.5
%06.6
%05.5
%66.6
وٛذ الامخداهاث
ٓالبا
6
2082
8
7
60
01
ٗترة الامخداهاث هي مً أؿِب 44
04
%8.8
%7.7
%6202
%00.0
%4808
ألاوٛاث لدي
ٓالبا
2
2070
8
7
60
68
أػِس باللُ ٝلخدخل بِم 66
68
%8.8
%7.7
62.2
2000
%6808
اإلاِلىماث لدي وٛذ الامخدان
َ
ٓالبا
4
2054
8
01
21
9
جيخابني خالت مً الخىٖ بمجسد أن 22
0
%8.5
%00
%24
%01
% 26.5
ًبدأ ألامخدان
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2054

5

ً
ٓالبا

2056

6

ً
ٓالبا

2045

7

ً
هادزا

2046

8

اخُاها

2024

9

اخُاها

01

ً
اخُاها
اخُاها

66

أػِس باالزجبا ٞوالخىجس ُىد طماعي
ل٢لمت الامخدان
اُاوي مً ؿِىبت في الىىم لُلت
الامخدان
أحد ؿِىبت في أجخاذ الٜسازاث
الظلُمت أزىاء ٗترة الامخداهاث
اػِس باللُٛ ٝبل الامخدان

64

ًيخابني الؼ ٣في ٛدزحي ُلى الجابت
ًُ بِم أطئلت الامخدان

26
%2505
66
%64.4
06
%07.7
05
%0606
65
%67.7

62
%6505
66
%68.8
67
%21
66
%68.8
61
%66.6

06
%0202
04
%05.5
25
%62.2
64
%6606
61
%66.6

8
%808
01
%00.0
6
%6.6
06
%02.2
00
06.6

05
%0606
06
%07.7
6
%6.6
02
%04.4
04
%05.5

21

أحد ؿِىبت في جىاو ٤الوِام والبلّ
ؿباح ًىم الامخدان

61
%66.6

62
%65.5

61
%66.6

04
%05.5

02
%04.4

2065

4

جخىجس اُـابي خحن جىشَ اطئلت
الامخدان
أحد ؿِىبت في اهخلام ج٘١حري
أزىاء أداء الامخداهاث
جتزاًد طسُت كسباث ٛلبي وٛذ
الامخداهاث
اػِس باكساب في مِدحي ٛبل
الامخدان
أُاوي مً ُدم جىٌُم الىزٛت في
الاحابت
أٗ١س في الىخائج اإلاترجبت ُلي زطىبي
باالمخدان
اػِس بِدم الٜدزة ُلى الترٟحز وٛذ
الامخدان
أػِس بالٜل ٝمً الجى اإلاخىجس
باألطسة وٛذ الامخداهاث
اٛىم بدس٠اث الازادًت ُىد حلىس ي
ُلى مِٜد الامخدان
خىٖ مً السطىب ٌُِ ٝأدائي في
الامخداهاث
أزىاء الامخداهاث ًيخابني ج٘١حر في
نهاًت الدزاطت بالجامِت
بِد الاهتهاء مً الامخدان اػِس
باللُ ٝإلاساحِت احاباحي
أزٗم اإلاىاٛؼت مّ آلاخسًٍ وٛذ
الامخداهاث
ُىد بداًت الامخدان اػِس اهني
اوس ى اإلاِلىماث التي ٟىهذ اجرٟسها
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وزٛت الاطئلت بدٛت
أخب الجلىض بم٘سدي أزىاء ٗترة
الامخداهاث

اػِس ببرودة في ًداي ٛبل حظلم 06
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ً
هادزا
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ً
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َ
ًدبحن مً الجدو )4( ٤أن ما مظخىي الٜل ٝالامخداوي لدي هلبت ٠لُت التربُت بجامِت ٟسمُان (ٛظم الجٔساُٗا أهمىذحا ) بؼ٢ل ُام ٠اهذ بدزحت (مخىطوت)
ً
ٜٗ ,د بلٕ اإلاخىطى الِام الطخخدامها( ,)2061وهي بدزحت (اخُاها) ,و٠ان أُلى مخىطى خظابي للٜ٘سة" أحد ؿِىبت في اطدُِاب دزوس ي وٛذ الامخداهاث "
بمخىطى ( ,)2090و ٟما " ٗترة الامخداهاث هي مً أؿِب ألاوٛاث لدي " " أػِس باللُ ٝلخدخل بِم اإلاِلىماث لدي وٛذ الامخدان "مسجبت زاهُت والشالشت
بمخىطى ( )2082و ( )2070بدزحت ٟبحرة.
و جخ٘ ٝهره الىدُجت مّ دزاطت (العجمي  )0999 ,والتي اػازث الى ان حِاوي هالباث ٠لُت التربُت مً ٛل ٝالاخخُاز بدزحت مخىطوت ,و جخخل٘ذ هره الىدُجت
مّ الدزاطت ( )Hunsley,1985و ( )1999 ,wachelka & katzو أًهسث الىخائج أن الولبت الرًً لديهم ٛل ٝامخدان مسجّ٘ .

ً
*ئ حابت الظإا ٤الشاوي :وهـه" هل جىحد ٗسو ٚذاث داللت ئخـائُت في ٛل ٝالامخدان لدي هالب ٠لُت التربُت بٜظم حٔساُٗا جبِا إلاخٔحر الىىَ  ,والجدو ٤زٛم
(ً ,)5ىضح اإلاخىطى الخظابي و الاهدساٖ اإلاُِازي و دزحت الخسٍت و الُٜمت الخائُت اإلادظىبت والجدولُت إلاِسٗت ما ئذا ٠اهذ هىا ٞال٘س ٚذاث داللت ئخـائُت
في الٜل ٝالامخداهاث لدي هلبت ٠لُت التربُت جبِا إلاخٔحر الجيع (ذٟىز – ئهار ).
حدو ٤زٛم ( ,)5بحن ال٘سوٛاث وبحن اإلاخىطواث والاهدساٖ اإلاُِازي بحن ُُىتي اإلاخٔحر الجيع(ذٟىز,اهار)
ي
الخائُت مظخى الداللت
الُٜمت الخائُت الُٜمت
دزحت الخسٍت
الاهدساٖ
اإلاخىطى
الِدد
الوالب
اإلاُِازي
1015
الجدولُت
اإلادظىبت
الخظابي
ٓحر دالت
0096
000
88
10288
20605
45
الاهار
ذٟىز

45

6.785

10454

مً الجدو ٤أُالء هجد مخىطى ٛل ٝالوالب في الامخدان ٌظاوي ( )60785بِىما مخىطى ٛل ٝالامخدان لدي ؤلاهار ٌظاوي (ٟ .)20605ما هجد الاهدساٖ
اإلاُِازي لدزحاث الرٟىز والاهار في ٛل ٝالامخدان ٌظاوي ( )10454و ( , )10288أما ُٛمت (ث) اإلادظىبت حظاوي ( )000و هي اؿٔس مً ُٛمت (ث) الجدولُت
ً
(ُ )0096ىد مظخىي مِىىٍت ( , )1015و هرا ٌؼحر ئلى ُدم وحىد ٗسو ٚذاث داللت ئخـائُت بحن دزحاث الرٟىز والاهار في ٛل ٝالامخدان .و بىاءا ُلى هرا
ًم ً١الٜى ٤بأهه :ال جىحد ٗسو ٚذاث داللت ئخـائُت في ٛل ٝالامخدان لدي هلبت ٛظم الجٔساُٗت في أداء الاخخُاز الامخدان جبِا إلاخٔحر الجيع .وأخخل٘ذ هره
الىدُجت مّ الدزاطت ( )Bender.betz,1981و(الوسٍسي )0996 ,و التي أػازث الى ئن ؤلاهار أُلى مً الرٟىز في مُٜاض ٛل ٝألامخدان .
زالشا  :الخىؿُاث واإلاٜترخاث :
الخىؿُاث:
 -0مساُاة الولبت ه٘ظُا ٛبل الامخدان للخخُ٘ ٙمً دزحت الٜل ٝلديهم.
-6اُداد بسامج ئزػادًت للىالدًً للمظاُدة في جٜلُل ٛل ٝالامخدان لدي ابىائهم في مخخل ٙاإلاساخل الخِلُمُت.
 -2أُداد بسامج ئزػادًت حظخخدم ٗىُاث ذاث ٗاُلُت في ُالج اإلاؼ١الث الدزاطُت بـ٘ت ُامت ومؼ٢لت ٛل ٝالامخدان بـ٘ت خاؿت .
 -4كسوزة الِمل ُلى جصوٍد هلبت الجامِت بأدلت جسػدهم الى ُُٟ٘ت اطدشماز الىٛذ وجخوُوه والطخِداد المخدان  ,وأجباَ أطالُب ِٗالت في الخِامل مِه
اإلاٜترخاث :
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 -0أحساء دزاطت مخمازلت للدزاطت الخالُت  ,وُلى ػسائذ احخماُُت أخسي مشل هلبت مِاهد أو هلبت الدزاطاث الِلُا.
 -6أحساء دزاطت باًجاد الِالٛت بحن ٛل ٝالامخدان وبِم اإلاخٔحراث ألاخسي ( مظخىي همىح  ,مسٟص الظُوسة  ,الر٠اء )
 -2ئحساء دزاطت خى ٤أطالُب الخخُ٘ ٙمً ٛل ٝالامخدان.

اإلاـادز
مـادز الِسبُت :
.0امُىت ,زخمحن(ٛ ,) 6105ل ٝمظخٜبل ُىد هالب حامِت٠ ,لُت الِلىم الاوظاهُت والاحخماُُتٛ ,ظم ُلم الى٘ع وُلىم التربُت  ,حامِت حصائس(( ,)6زطالت
ماحظخحر ٓحر ميؼىزة).
.6حابس ُ ,بد اإلاىِم ( , )0982الخٜىٍم التربىي والُٜاض الى٘س ي  ,ن , 0داز الجهلت الِسبُت  ,الٜاهسة ,مـس.
.2حاطم  ,مدمد حاطم ُ ,الٛت ٛل ٝببِم الخٔحراث اإلادزطُت٠ ,لُت التربُت  ,حامِت بٔداد (,زطالت ماحظخحر ٓحر ميؼىزة ) .
.4الخى٘ي ُ ,بداإلاىِم ( , )6116مىطىُت ُلم الى٘ع ووِم الخُاة  ,ن ,0داز ٛباء لليؼس ,الٜاهسة ,مـس .
.5الداهسي  ,ؿالح خظً أخمد (ٛ , )6110ل ٝالامخدان واإلاظإولُت الاحخماُُت لدي هالباحي اإلاسخلت الشاهىٍت في مدازض مىوٜت الُِىا الخِلُمُت ٠ ,لُت التربُت
 ,اإلاجلت الِساُٛت للِلىم التربىٍت والى٘ظُت وُلم الاحخماَ  ,اإلاجلد ( , )0الِدد (. )6
.6زكىان  ,طامس حمُل ( , )6116اإلاـلخت الى٘ظُت  ,ن , 0داز اإلاظحرة ُ ,مان ,الازدن
.7شهسان  ,مدمد خامد ( , )6111الازػاد الى٘س ي اإلاـٔس  ,نُ , 0الم ال١خب ,الٜاهسة ,مـس .
.8شهسان  ,مدمد خامد ( , )6111الازػاد الى٘س ي اإلاـٔس للخِامل مّ اإلاؼ١الث اإلادزطُت  ,نُ ,0الم ال١خب ,الٜاهسة,مـس .
.9طِادة  ,حىدث أخمد وآخسون ( , )6114ازس بِم اإلاخٔحراث الى٘ظُت والدًمىٓساُٗت ُلى مظخىي ٛل ٝالامخدان لدي هلبت الشاهىٍت الِامت في ػما٤
ٗلظوحن خال ٤اهخ٘اكت الاٛص ى  ,مجلت مسٟص البدىر التربىٍت  ,الظىت ( , )02الِدد (ٛ , )65وس .
.01طالمت ُ ,بدالخٍ٘ مدمد ( , )6110جـمُم الخدزَع  ,ن , 0داز الُاشوزي الِلُت لليؼس والخىشَُّ ,مان ,الازدن .
.00ػُِب ُ ,لى مدمىد (ٛ , )0988ائمت ٛل ٝالامخدان لدي هالب وهالباث اإلاسخاة الشاهىٍت باإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت  ,زطالت الخلُج الِسبي  ,م١خب
التربُت الِسبي لدو ٤الخلُج  ,السٍاق  ,الظىت ( )8الِدد (. )65
.06الؼىاوي  ,مدمد مدسوض ( , )0994هٌسٍاث الازػاد والِالج الى٘س ي  ,ن , 0داز ٓسٍب للوباُت ,الٜاهسة ,مـس .
.02الؼىػان  ,خىان مدمد والاخسون ( , )6114دزاطت إلاظخىي ٛل ٝالامخدان لدي هلبت وهالباث الشاهىٍاث الخخــُت بؼِبُت مـساجه  ,اهترهِذ  ,مٜا٤
في مجلت اإلاِلم .
.04الـباْ  ,زوكت مخي الدًً ( , ) 0997بىاء مُٜاض ٛل ٝالامخدان لدي هلبت اإلاسخلت ؤلاُدادًت حامِت اإلاىؿل ٠ ,لُت التربُت  ,حامِت اإلاىؿل ( .زطالت
ماحظخحر ٓحر ميؼىزة)
.05هسٍسي ُ ,بدالسخمً بً طلمان (ٛ , )0996ل ٝالاخخُاز لدي هالباث حامِت اإلال ٣طِىد وُالٛخه ببٔم اإلاخٔحراث  ,مجلت ٠لُت الاداب  ,حامِت
الاط١ىدزٍت  ,مـس .
.06الوُب  ,مدمد ُبدالٌاهس ( ,)0996مؼ١الث ألاهباء  ,ن , 6اإلاِسٗت الجامُِت ,الٜاهسة ,مـس .
ُ.07بدالخال , ٝزؤوٖ وأمل ابساهُم (ٛ , )6102ل ٝالخ٘اُل( ,ن )0داز ؿ٘اءُ ,مان – ألازدن.
ُ.08بدالسخُم  ,بخُذ وُبدالسخُم (ٛ , )0989ل ٝالامخدان  ,م٘هىم الِالج والُٜاض ,ن ,0هبِت داز الجهلت اإلاـسٍت ,الٜاهسة ,مـس .
ُ.09بدالٔ٘از ُ ,بدالظالم ( , )0977مٜدمت في الصخت الى٘ظُت  ,ن , 0داز الجهلت الِسبُت ,الٜاهسة ,مـس .
.61الِخُبي  ,مدمد خىاٛ , )6108( ٤ل ٝالامخدان والخدـُل الدزاس ي في ُالٛتهما ببِم اإلاخٔحراث الدًمىحساُٗت لدي ُُىت مً هالب ٠لُت التربُت بُِ٘ٙ
بجامِت ػٜساء  ,اإلاجلت التربىٍت الدولُت اإلاخخــت – الِدد الشالث والخمظىن .
.60العجمي  ,مها مدمد ( , )0999الِالٛت بحن الٜل ٝالامخدان والخدـُل الدزاس ي لدي هالباث ٠لُت التربُت للبىاث با إلخظاء (ألاٛظام الادبُت) ٠,لُت التربُت
للبىاث ,مداٌٗت ؤلاخظاء ,ممل١ت الِسبُت الظِىدًت ( زطالت ماحظخحر ٓحر ميؼىزة )
66بً ُلى  ,ألاشز ُٟٙ , )6116( ٚحٔلب ُلى الٜل ٝوجىِم بالخُاة  ,ن , 0داز ٛباء لليؼس ,الٜاهسة ,مـس .
.62الِ٢اٌص ي  ,بؼسي أخمد(ٛ , )6111ل ٝاإلاظخٜبل وُالٛخه ببِم اإلاخٔحراث لدي هلبت الجامِت ٠ ,لُت التربُت  ,الجامِت اإلاظدىـسٍت  ,مـس( ,زطالت
ماحظخحر ٓحر ميؼىزة )
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.64الُِ١لي  ,حباز وادي باهم (ٛ , )6111ل ٝاإلاظخٜبل وُالٜٛخه بداّٗ الِمل ( ,أهسوخه دٟخىزاه ٓحر ميؼىزة ) ٠لُت التربُت  ,الجامِت اإلاظدىـسٍت ,
بٔداد ,الِسا.ٚ
ُ.65ىدة  ,اخمد ( , )0996الُٜاض والخٜىٍم في الِملُت الخدزَظُت  ,ن ,0داز الامل ُ ,مان ,الازدن
ٗ.66همي ,مـو٘ى ( , )0975الصخت الى٘ظُت في الاطسة واإلادزطت واإلاجخمّ  ,ن,6داز الشٜاٗت  ,الٜاهسة ,مـس
ٛ.67ب , ٝلُىا ( , )6112أبىاءها وٛل ٝالامخدان  ,مجلت خُاجىا الى٘ظُت  ,دمؼ – ٝطىزٍا  ,اإلاجلد ( )0الِدد .66
.68مدمد  ,ابساهُم مدمد (ٟ٘ ,)6118اءة الخمشُل اإلاِسفي للمِلىماث في كىء همىذج بُجس الشالسي لدي ُُىت مً هالب ٠لُت التربُت باإلاىُا ( ,زطالت ماحظخحر
ٓحر ميؼىزة ) ٠لُت التربُت  ,حامِت اإلاُىا  ,مـس .
.69اإلاؼُذي ٓ ,الب مدمد ( , )6102أطاطُاث ُلم الى٘ع  ,ن , 0داز اإلاظحرة لليؼس والخىشَّ الوباُتُ ,مان ,الازدن
.21مـو٘ى الجاللي لِمان ( , )6104الخدـُل الدزاس ي  ,ن , 0داز اإلاظحرةُ ,مان ,الازدن .
.20مـو٘ى ,بً مسٍجت ( ,)6105الٜل ٝو ُالٛخه ب٘اُلُت الراث لدي جالمُرالظىت الشالشت مً الخِلُم الشاهىي٠,لُت الِلىم الاحخماُُت ٛظم ُلم الى٘ع,
حامِت ُبد الخمُد ابً بادٌع.مظخٔاهم (زطالت ماحظخحر ٓحر ميؼىزة)
٤
.26الهىازي  ,ماهس مدمد ومدمد الؼىاوي ( , )0987مُٜاض الاججاهاث والاخخبازاث  ,م١خب التربُت الِسبي لدو الخلُج  ,الِدد (.)66
 -مـادز الاه٢لحزًت :

33.Bender .Betz,(1981): The relationship of sex and sex Role to Troit and situation ally Specific Anxiety Types. Journal of Research in
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پىخخهیی جىێژیىهوهٟه:
ئاماهجی جىێژیىهوهٟه بۆ شاهینى ئاطتى دڵهڕاوٟێى جاٛی١سدههوه بىو الیی خىێىد٠ازاوی ٟۆلێژی پهزوهزدهیی شاه١ۆی گهزمیان (خىێىد٠ازاوی بهش ى حىگساٗیا
بههمىوهه) ,همىوههی جىێژیىهوهٟه ( )91خىێىد٠ازی بۆ ههزدوو ڕهگهش ( 45هێر  45 ,مێ) بهػێىهیه٠ی ههڕهمه٠ی لهخۆگسجبىو  ,ڕێباشی به٠ازهێجراو له
جىێژیىهوهٟهدا ڕێباشی وهط٘ی بىو,
ئامساشی جىێژیىهوهٟه پێ١هاجبىو له ئامادهٟسدوی ٗۆزمێٟ ٣ه ( )21بڕگهی له خۆگسجبىو ,پؼذ بهطذ به پێىهزی (پێىجی لێ١هزث)ٟ ,ه خۆی دهبیيیهوه له پێىج
ههڵبژازده بۆ وهاڵمداههوهی ههز بڕگهیه ,ٞئهواهیؽ ( بهههمیؼهی ,بهشۆزی ,هههدێ٠ ٣اث ,بهدهگمهن ,هیچ ٠احێ) ,همسهی بڕگه٠اهیؽ لهپێىهزهٟهدا بهم
ػێىهیه بىو ,ژمازه ( )5بۆ (بهههمیؼهی) و ژمازه ( )4بۆ (بهشۆزی) و ژمازه ( )2بۆ (هههدێ٠ ٣اث) و ژمازه ( )6بۆ (بهدهگمهن) و ژماز ( )0بۆ (هیچ ٠احێ) ,پاغ
دهزهێىاوی ڕاطخگۆیی و حێگحری بڕگه٠ان  ,پاػان جىێژهزان ههطخان به حێبهحێ١سدوی ئامساشی جىێژیىهوهٟه بهطهز همىوههی جىێژیىهوهٟهدا ,ئهویؽ له وهزشی
یهٟهم بۆ طاڵی خىێىدوی ( , )6161-6109ئامساشه ئامازییه به٠ازهاجىوه٠اوی جىێژیىهوهٟه پێ١هاجبىون له (جاٛی١سدههوهی جائی  T.testبۆ دوو همىوههی
طهزبهخۆ ,هاوٟۆڵ١هیی پهیىهطتى پحرطۆن ,هاوههدهژمێرهیی) ,دواجس ئههجامه٠اوی جىێژیىهوهٟه دهزٟهوث ئهویؽ بهم ػێىهیه:
ئاطتى دڵهڕاوٟێى جاٛی١سدههوه الیی ٗێرخىاشاوی ٟۆلێژی پهزوهزدهیی شاه١ۆی گهزمیان (ٗێرخىاشاوی بهش ى حىگساٗیا بههمىوهه) بهػێىهیه٠ی هاوههدیی بىو.حیاواشی له ئاطتى دڵهڕاوٟێى جاٛی١سدههوه الیی ٗێرخىاشاوی ٟۆلێژی پهزوهزدهیی شاه١ۆی گهزمیان (ٗێرخىاشاوی بهش ى حىگساٗیا بههمىوهه) ,بهپێى ڕهگهش (هێر ومێ) ههبیجرا.
Abstract
)Anxiety examination measurement of Students (Department of Geography as a model
Anxiety examination measurement of Students (Department of Geography as a model), The study aims to measure the
anxiety examination for the students (Department of Geography as a model), the purpose of the study used a descriptive
approach, the study has collected (90 Samples) divided between males (45) and( 45) females, to measure anxiety during
exams, for this , researchers used a questionnaire consists of (30) items, then calculated the its validity and stability, The
most important statistical means applied in the study are (T.test for two separated samples and person correlation
coefficient) The study concluded that a medium level of exam anxiety among the study participants. The sex variable had
no effects on the cognitive motivation of the male and female students .The study recommended that there showed give the
student a general idea and guide them, about the exam. This can lead to form a positive trends for the students.
Keywords: Anxiety examination, Students, University
.
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ملخ)0(ٝ
اطماء الظادة اإلاد١محن الرًً جمذ الاطخِاهت بخبراتهم
ث
0
6
2
4
5

ألاطم
اطخاذ .د.خظحن اطماُُل ُلي
د.مسٍىان مدمد ؿالح
دُ .بدهللا مدمىد ٟسٍم
مُ.مس ُادُ ٤باض
م.مظاُد .ئازام اخمد ُلی

الخخـف
الاحخماُُاث
الخٜىُاث التربىٍت
هسائ ٝالخدزَع
هسائ ٝالخدزَع
ُلم الى٘ع التربىي

م٢ان الِمل
٠لُت التربُت  /حامِت ٟسمُان
٠لُت التربُت  /حامِت ٟسمُان
وةشازة التربُت
٠لُت التربُت  /حامِت ٟسمُان
٠لُت التربُت  /حامِت ٟسمُان

ملخ)6(ٝ
مُٜاض ٛل ٝالامخداهاث بـُٔخه الجهائُت اإلاوبُ ٝلى ُُىت البدث
پێىاوی دڵهڕاوٟێى جاٛی١سدههوه بهػێىهی ٟۆجای و حێبهحێ١سدوی لهطهز همىوههی جىێژیىهوهٟه
خ١ىمت اٛلُم ٟىزدطخان -الِساٚ
خ١ىمهحی ههزێمی ٟىزدطخانُ -حراٚ
وشازة الخِلُم الِالي والبدث الِلمي
وهشازهحی خىێىدوی بااڵو جىێژیىهوهی شاوظتى
حامِت ٟسمُان -شاه١ۆی گهزمیان
٠لُت التربُت ٟ-ۆلێژی پهزوهزده
ٛظم :التربُت وُلم الى٘ع  -بهغ :پهوزهزدهو دهزووهىاس ى
ُصٍصي هالب /هالبت
جدُت هُبت
بحن ًدً ٣مجمىُت مً الٜ٘ساث التي جخِل ٝبسأً ٣بمدي ُالٛاث الاخسًٍ وجٜدًمهم اإلاظاُدة ل , ٣لرا هسحى الاحابت ُلحها خدة للبدث الِلمي وجٜدم اإلاجخمّ,
وبرل ٣هخمنى أن ج١ىن أحابخ ٣ؿادٛت ُلحهاُ ,لما أن الجابت طخ١ىن طسٍت وال داعي لرٟس الاطم مً أحل أن جومأن ُلى ُملُت الالجابت.
خۆێىد٠ازی خۆػهویظذ.
طاڵوی شاوظذ:
جىێژهزان ههڵدهطتن به ئههجامداوی جىێژیىهوهیه ٞبه هاوهیؼاوی (پێىاههی دڵهڕاوٟێى جاٛی١سدههوه الیی ٗێرخىاشاوی ٟۆلێژی پهزوهزدهی شاه١ۆی گهزمیان) ,له
هێى پێداویظدیه٠اوی جىێژیىهوهٟه جىێژهزان ههطخاون به داهاوی ٟۆمهڵه بڕگهیهٟ ٞه له خىازهوهدا هاجىوه ,حا داوا٠ازیً له بهڕێصجان ههزیهٟێ ٣لهو بڕگاهه
بهووزدی بخىێيىهوه و دواجس هیؼاههی (√) بۆ یهٟێ ٣لهو پێىج بهدیالههیی ٟه بهالجهوه گىهجاوه دابىێن .شۆز طىپاض بۆ هاو٠ازیخان.
ابدا
هادزا
اخُاها
ٓالبا
دائما
الٜ٘ساث
ث
بهشۆزی
هیچ
بهٟهمی
هههدێ٣
بهههمیؼهی
بڕگه٠ان
ژ
٠احێ
٠اث
جيخابني خالت مً الخىٖ بمجسد أن ًبدأ ألامخدان
0
بهدهطخپێ١سدوی جاٛی١سدههوه٠ان جىوش ى جسطێ٢ی گهوزه دهبم
أزىاء الامخداهاث ًيخابني ج٘١حر في نهاًت الدزاطت بالجامِت
6
ههزله٠احی جاٛی١سدههوه٠ان بحر له ٟۆجايهاجنى خىێىدوی شاه١ۆیی
دهٟهمهوه
اػِس باكساب في مِدحي ٛبل الامخدان
2
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4
5
6

7
8

9

01

00

06

02

04
05
06
07
08
09

61

ههطذ به جێ١چىووی ماُیدهم دهٟهم پێؽ دهطخپێ١سدوی
جاٛی١سدههوه٠ان
جخىجس اُـابي خحن جىشَ اطئلت الامخدان
جىوش ى ػڵهژان دهبم له٠احی دابهػ١سدوی پسطیازه٠ان
هل اُاوي مً ؿِىبت في الىىم لُلت الامخدان
ػهوی جاٛی١سدههوه شۆز بهطخهمی خهوم لێ دهٟهوێ
اٛىم بدس٠اث الازادًت ُىد حلىس ي ُلى مِٜد الامخدان
له٠احی جاٛی١سدههوه لهطهز ٟىزطیهٟهم هههدێ حاز حىڵهی ال ئحرادی
دهٟهم
اػِس باللُٛ ٝبل الامخدان
شۆزحاز ههطذ به بێزازیی و وهڕطذ بىون دهٟهم پێؽ جاٛی١سدههوه٠ان
اجرٟس الاحابت الصخُدت ٗىز خسوجي مً الامخدان
بحر لهوه دهٟهمهوه ٟه لهماوهیه٠ی ٟهمدا وهاڵمی ڕاطذ بدهمهوه و
بهشووی دهزچم
اجسدد ٟشحرا الى اإلاساٗ ٝالصخُت ٛبل الامخدان
پێؽ جاٛی١سدههوه چههدیً حاز طهزداوی دهطدؼۆز دهٟهم و دهطذ و
دهم و چاوم دهػۆم
ُىد بداًت الامخدان اػِس اهني اوس ى اإلاِلىماث التي ٟىهذ اجرٟسها
له طهزهجای دهطخپێ١سدوی جاٛی١سدههوه ههطذ بهوه دهٟهم ههمىو
شاهیازییه٠اهم بحرچىوه
مً ُُىبي الاحابت اإلاخعجلت والٔحر دُٜٛت
یهٟێ٢ی جس له ٟێؼه٠اهم بهخێرای وهاڵم دهدهمهوه و هاجىاهم به
ڕێ١خساوی وهاڵم بدهمهوه
بِد الاهتهاء مً الامخدان اػِس باللُ ٝإلاساحِت احاباحي
دوای ٟۆجايهاجنى جاٛی١سدههوه ههطذ به بێژازی و وهڕض بىن دهٟهم
٠اجێ ٣به وهاڵمه٠اهم دا دهچمهوه
أٗ١س في الىخائج اإلاترجبت ُلي زطىبي باالمخدان
بحر لهوه دهٟهمهوه ٟه وهاڵمه٠اهم بهزامبهزه به دهزههچىوهم له
جاٛی١سدههوه٠ان دا
ٗترة الامخداهاث هي مً أؿِب ألاوٛاث لدي
ماوهی جاٛی١سدههوه٠ان ٠اجێ٢ی شۆز هاخۆػً بۆ مً
أزٗم اإلاىاٛؼت مّ آلاخسًٍ وٛذ الامخداهاث
له٠احی جاٛی١سدههوه٠اهدا مىاٛهػهی ٟهض هاٟهم
أخب الجلىض بم٘سدي أزىاء ٗترة الامخداهاث
له هۆلێ جاٛحردههوه خهش دهٟهم دووز بم له خىێىد٠ازه٠اوی جس
اػِس ببرودة في ًداي ٛبل حظلم اطألت الامخدان
دهطخه٠اهم ڕه ٚدهبً له٠احی دابهػ١سدوی پسطیازه٠اوی جاٛی١سدههوه
أحد ؿِىبت في أجخاذ الٜسازاث الظلُمت أزىاء ٗترة الامخداهاث
لهماوهی جاٛی١سدههوه٠اهدا هاجىاهم بڕیازی دزوطذ بدهم
أحد ؿِىبت في اهخلام ج٘١حري أزىاء أداء الامخداهاث
ڕێ١خخنى شاهیازییه٠ان و بحرهێىاههوهیان شۆز ٛىزطه بۆم له ٠احی
جاٛی١سدههوه٠اهدا
خىٖ مً السطىب ٌُِ ٝأدائي في الامخداهاث
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لهجسس ى دهزههچىون ئهطخه ئهدائێ٢ی باغ دهزبڕم له٠احی
جاٛی١سدههوه٠اهدا
خىفي ًجِلني ال أطخوُّ ٛساءة وزٛت الاطئلت بدٛت
60
ئهوههده ػڵهژاوم هاجىاهم هاجىاهم پسطیازه٠اوی جاٛی١سدههوه بهووزدی
بخىێىمهوه
أػِس باالزجبا ٞوالخىجس ُىد طماعي ل٢لمت الامخدان
66
ههطدێ٢ی ههزێيیم ال دزوطذ دهبێ به بیظخنى ووػهی جاٛی١سدههوه
أُاوي مً ُدم جىٌُم الىزٛت في الاحابت
62
زی
جاٛی١سدههوه بهباش ى ڕێ١بخهم له ٠احی
هاجىاهم دهٗخه
جاٛی١سدههوه٠اهدا
ًيخابني الؼ ٣في ٛدزحي ُلى الجابت ًُ بِم أطئلت الامخدان
64
شۆز حاز گىمان له جىاها٠اهم دهٟهم بۆ وهاڵم داههوهی هههدی له
پسطیازه٠ان
اػِس بِدم الٜدزة ُلى الترٟحز وٛذ الامخدان
65
هاجىاهم جهزٟحز ب١هم به٠اجهوه له٠احی جاٛی١سدههوه٠ان دا
جتزاًد طسُت كسباث ٛلبي وٛذ الامخداهاث
66
له٠احی جاٛی١سدههوه٠ان دا لێداوی دڵم شیاد ده٠اث
أػِس بالٜل ٝمً الجى اإلاخىجس باألطسة وٛذ الامخداهاث
67
لهماوهی جاٛی١سدههوه٠ان ههطذ به ٟهػێ٢ی هائازام دهٟهم لههاو
ژێىگهی خێژاههٟهم دا
أػِس باللُ ٝلخدخل بِم اإلاِلىماث لدي وٛذ الامخدان
68
ههطذ به بێزازی و وهڕطبىون دهٟهم له بهبحرهێىاههوهی هههدێ ٣له
شاهیازییه٠ان له٠احی جاٛی١سدههوهدا
أحد ؿِىبت في اطدُِاب دزوس ي وٛذ الامخداهاث
69
لهماوهی جاٛی١سدههوه٠اهدا,له جىاهای وهزگسجنى واهه٠اوی جسدا ئاطخههگیم
بۆ دزوطذ دهبێ
٤
أحد ؿِىبت في جىاو الوِام والبلّ ؿباح ًىم الامخدان
21
بهباش ى هاجىاهم هان بخۆم ,له بهیاهیاوی ڕۆژی جاٛی١سدههوه٠ان دا
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