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 سميانگ كلم املظحلبل لدي طلبة جامعة   

  جىؿُم مدمىد حىان
 سمُانگ حامعت //  الاطاطُت التربُت ولُت  // كظم اللؼت العسبُت

  

املظحخلص:       

في كلم  الـسوق -2.الجامعت ؾلبت لدي كلم اإلاظخلبل -1على الخعسؾ-:الحالي البدث ٌظتهدؾ       

  اإلاظخلبل
 
 جم البدث اهداؾ . ولخدلُم( أوظاوي – علمي) والخسطظ( أهار -ذوىز ) الجيع إلاخؼحراث جبعا

 للمظخلبل , مجاٌ الىظسة الظلبُت الاؿياز الظلبُت مجاٌ,  ازبعت مجاالث جخػمً اطدباهه اعداد

 والشباث الطدق مً الخدلم وجم,  الصحت مجاٌ, الاطدشازة مً اإلاظخلبل الدزاس ي مجاٌ ,للمظخلبل 

 في والاوظاهُت العلمُت الاكظام مً وؾالبت ؾالب( 111) مً ميىهت عُىت على ؾبم  للـلساث والخمُحز

لت السابعت اإلاسخلت  الاكظام مً ؾالب( 51) العلمُتو الاكظام مً ؾالب (51) بىاكع, العشىاةُت بالؿٍس

  ومعالجتها البُاهاث حمع وبعد, الاوظاهُت 
 
 للخعسؾ على كلم اإلاظخلبل لدي -:واالحي الىخاةج واهذ اخطاةُا

 مظخىي  عىد( 1.1) الجدولُت مً اهبر وهي(, 5.713) بلؼذ اإلادظىبت الخاةُت اللُمت جبحن ان البدث عُىت

  اإلاجاالث زجبذ جم عالي اإلاظخلبل كلم لدحهم الجامعت ؾلبت ان الى ٌشحر وهرا( 1.15) داللت
 
 وؿم جىاشلُا

  مجاٌ ليل اإلائىي  والىشن اإلاسجح الىطـ
 
 وؿم الىخاةج هره وؿظسث, ,هرلً زجبذ الـلساث جىاشلُا

كلم  في الـسوق على الخعسؾ الشاوي بالهدؾ ًخعلم ؿُما اما, اإلاعخمدة والادبُاث الظابلت الدزاطاث

  اإلاظخلبل
 
  ؿسوق الجىحد: آلاحي الىخاةج أظهسث وكد,  الخسطظ,  الجيع إلاخؼحراث جبعا

 
 الجيع إلاخؼحر جبعا

 ذاث ؿسوق الًىحد البدث هخاةج أظهسث وكد( ئوظاوي – علمي) بالخسطظ ًخعلم ؿُما(, ئهار-ذوىز )

وؿظسث  -, كلم اإلاظخلبل  في ؤلاوظاوي الخسطظ ؾلبت وبحن العلمي الخسطظ ؾلبت بحن أخطاةُت داللت

هره الىدُجت بان كلم اإلاظخلبل لدي الروىز والاهار هدُجت لالوغاع العامت التي ٌعِشها الؿلبت جـص ي 

البؿالت وجسدي الىغع اإلاادي ادي لخـص ي الللم لدي الؿلبت بؼؼ الىظس عً الجيع والازخطاص 

  -:الحىصيات
 
 الخىحُه دوز  جيشُـ-1 -: ًأحي بما جىص ي الباخشت الحها جىضلذ التي الىخاةج على بىاءا

ٌ  ووغع جىاحههم التي الللم مشىالث على للخؼلب اليلُاث اكظام ول في والازشاد  -2.  لها اإلاىاطبه الحلى

 ذلً ًلىد وكد اإلاشىالث خل أو الطعبت العماٌ مىاحهه على لللدزة الـسد لدصجُع بالىـع الشلت جلىٍت

ادة وبالخالي الؿمىح مظخىي  في اهسـاع ئلى   الباخشت جلترح -امللترحات:. مظخلبلت على كللت ٍش
 
 اهماال

 هخاةجها وملازهت والهىدطت الاداب ولُاث ؾلبت على ممازلت دزاطت احساء-1 -:الاحي للبدث اإلاسحىه للـاةدة

د احساء على الباخشحن حصجُع -2.  الحالُت الدزاطت هخاةج مع ٌ  الدزاطاث  مً اإلاٍص  بسامج الخطمُم خى

 .الللم مً للخسـُف ئزشادًت
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 .امللدمة: 

 -ًحضمن هرا الفصل : -الحعٍسف بالبحث: --الفصل الاول 

 
ً
 عطسها مع جؿىزالحُاة الحدًشت وجلدمها ٌشهد -مشكلة البحث : -اوال

عت الخؼحراث عً ؿػال والػؼىؽ الىـظُت وألاشماث جىجساث  الحالي  الظَس

ادة زم ومً خسوب وضساعاث مً العالم في ًىدشس وما الىبحرة والخؿىزاث  ٍش

 كلم أن جشحر شأجها مً التي الحُاة في الؿلبت ًىاحهىجها التي الطعىباث

لدحهم اضبذ الاوظان ًىاؿُه العدًد مً اإلاىاكف التي تهدد خُاجه  اإلاظخلبل

د مً كلله ججاه خُاجه وما ًخىكعه مً اخدار كد ال ٌظخؿُع  ومظخلبله وجٍص

مىاحهتها ان كلم اإلاظخلبل ٌشيل زؿس على صحت الاؿساد وطلىههم وكد 

عد الل لم ًيىن ذا دزحت عالُت ؿُإدي الى الازخالٌ في جىاشن خُاة الـسد  َو

عسؾ الللم العام   مً خُاة الاوظان وهي عالمت على اوظاهِخه َو
 
 ؾبُعُا

 
حصءا

 
 
)بأهه خالت هـظُت ازجبؿذ بداالث الخىؾ والهم التي جإذي الاوظان هـظُا

طف الىشحر مً الىاض عطسها الحالي بأهه عطس الللم والخىجس  (. ٍو
 
وحظمُا

حن الـسدي والجماعي الهه عطس ًخمحز بأ هه شدًد الخللب هما جىثر على اإلاظخٍى

ولرلً (. 22:1999:الشاوي )ؿُه الطساعاث والخىجساث والػؼىؽ الىـظُت 

ًسص ى ان ًطبذ كلم اإلاظخلبل ظاهسة لدي ؿئت الشباب الجامعي وهرا ما 

جإهده وطاةل الاعالم وما لهره الظاهسة مً ازاز مسخلـت على الاؿياز 

ع د بدد ذاجه مشيلت حظخدعي والظلىن الخاضت في هره اإلاسخلت الحسحت . َو

الدزاطت والـدظ في هرا الجاهب. ومً زالٌ اإلاالخظت الصخطُت للباخشت 

وما هلله بعؼ الؿلبت وما هلله اولُاء الامىز وما اظهسه زحاٌ التربُت  معاهاة 

الشباب ومشاولهم الىـظُت اذ ان البعؼ مجهم ٌعاهىن مً جىجس وزىؾ 

او زشُتهم مً عدم الحطٌى على  جلللهم خُاٌ الىغع اإلاعِص ي اإلاتردي

عمل بعد الخسسج وىجها هابعت مً واكع ومً هىا ًىؿلم اخظاض الباخشت 

 اهخماماتهم جشاز ألن بداحت الُىم ؾلبت هجد ولرا لدحهموجبرش مشيلت البدث 

 ما :آلاجُت الدظاؤالث عً باإلحابت البدث مشيلت جخجظد لرلً ومشىالتهم

 كلم مظخىي  بحن عالكت هىان وهل ؟ ؿلبتال لدي اإلاظخلبل كلم دزحت مظخىي 

                   ؟ الدزاس ي والخسطظ الجيع مً وول اإلاظخلبل

 
ً
 ؿحها ًػع التي اإلاسخلت بمشابت الجامعُت اإلاسخلت حعد -اهمية البحث: -رانيا

 أن الحلُلي, واإلاادي والاحخماعي الـىسي  ؤلاهخاج مسخلت على كدمه ؤلاوظان

 الخعلُمُت الخىمُت ئخدار ئلى ًإدًان ال الشاهىي  والخعلُم الابخداتي الخعلُم

 ألهه الجامعي بالخعلُم الاهخمام بػسوزة ًىص ي لهرا وهى اإلاظتهدؿت,

   والىـظُت, العللُت واإلاهازاث اللدزاث لخىمُت اإلاىظمت السطمُت الىطُلت

 البشسي  اإلااٌ زأض الجامعت ؾلبت ٌشيل هما(.3: 2113العياش ي:)

 اهخم لرلً , همائها وطبل جهػتها في الـاعلت الؿاكاث بىضـهم للمجخمعاث

 اإلاشىالث مً لحماًتهم  الىكاةُت الخؿـ بىغع واإلاهخمىن  الباخشىن 

ت مسخلت في ٌعِشىن  وىجهم خُاتهم, مظحرة حعترع التي والطعىباث  عمٍس

 على طىاء والدولُت, اإلادلُت واإلاخؼحراث باألخدار هبحر بشيل جخأزس خظاطت

 الخؿىز  ئن(. 6: 1984 , العظماوي . ) والاكخطادي والشلافي اإلاعسفي اإلاظخىي 

 ووغع زاضت خالت ئلى ًإدي مجخمع ول في والشلافي والاكخطادي الاحخماعي

  ؤلاوظان على ًـسع مخمحز
 
 أشازث وكد . الىـظُت الطساعاث مً أهىاعا

س  شخظ ملُىن ( 451) أن ئلى(  2111) لظىت العاإلاُت الصحت مىظمت جلاٍز

 ًمشل ئذ , الللم أبسشها مً هـظُت ومشاول اغؿساباث مً ٌعاهىن  العالم في

 شهسان)  الىـظُت الاغؿساباث مجمىع مً%(  41 ـ%  31) وظبخه ما خىالي

  )بأهه ٌعسؾ الري اإلاظخلبل كلم مجها عدًدة أهىاع والللم(. 485:  1997

 الخؿس لهرا ًيىن  ال وكد ومظخلبله خُاجه ًتهدد زؿس لىحىد الـسد جىكع

 للمظخلبل الدشاؤمُت والىظسة باألمً الشعىز  ؿلدان عىه ًىجم وحىد أي

على  زؿىزة اإلاظخلبل كلم ٌشيل (.13: 2111والبىا, عظلُت)والحُاة( ,

ٌ  مً بالخىؾ ًخمشل ؿهى , الحُاة العامت  اإلااض ي زبراث عً الىاحم اإلاجهى

 وعدم الخؿس وجىكع ألامً بعدم ٌشعس وججعله الـسد ٌعِشها التي والحاغس

 الطُما الشباب أن عدة دزاطاث وأظهسث (.43: 2119اإلاشُخي,) الاطخلساز,

 هى ما مجها , هشحرة ومشىالث إلاطاعب ًخعسغىن  مجخمعىا في الجامعت ؾلبت

 الخسسج بعد بمظخلبلهم الخـىحر وهرلً ودزاس ي واكخطادي واحخماعي هـس ي

تي أشاز ؿلد والللم, الػُم هـىطهم في جبعث هره ول  ئلى ,(1995)الخىٍس

 في الجامعُىن  الؿلبت لها ًخعسع التي اإلاشىالث مً أهىاع عدة هىالً أن

ت, الىـظُت, اإلاشىالث:  وهي العساق  الاحخماعُت, الاكخطادًت, ألاطٍس

تي) عت اإلاـاحئت للخؼحراث هما (.16: 1995 , الخىٍس  اإلاجخمع في والظَس

 شُىع في وؿاعل مهم له دوز  الخ..  والاكخطادًت والاحخماعُت الظُاطُت

 الخؼُحر أن ئلى ,(2119) الحمداوي دازطت أشازث ؿلد اإلاظخلبل كلم مشاعس

ع  اإلاجخمع ٌعِشها التي والاكخطادًت والظُاطُت الاحخماعُت الحُاة في الظَس

 ألاشماث بىثرة واإلاخمشلت اللاةمت والخددًاث الساهىت الظسوؾ ظل في

 والخىؾ ألامً بعدم ئخظاض الشباب لدي ولدث التي الىـظُت والػؼىؽ

: 2119الحمداوي,) , اإلاظخلبلُت وؾمىخاتهم أهداؿهم جدلُم عدم مً

 كلم بأن الدظلُم مً البد أهه على ,(1999) خظً دزاطت أهدث ئذ(.191

  هىان أن معىاه وهرا زلاؿُت, احخماعُت عىامل بـعل ًيىن  اإلاظخلبل
 
 أمىزا

 حؼُحر على طدخعمد التي اإلالبلت ألاًام مً الخىؾ  حظدشحر اإلاجخمع دازل

 الخؿبُلُت ألاهمُت لرلً جخأهد (.85-71: 1999خظً,)الـسد, أهداؾ

 الخعلُمُت العملُت على واللاةمحن الباخشحن جصوٍد زالٌ مً الحالي للبدث

 مً جيىن  كد بىضـها , الحالي البدث بمخؼحراث الخاضت باإلاعلىماث

 في طلبُت جبعاث مً لها وما الىـظُت الصحت في اإلاإزسة الىـظُت اإلاشىالث

  وغع في الباخشحن حظاعد كد هما , اإلاظخلبلُت وخُاتهم الدزاس ي جدطُلهم

 الجامعت لؿلبت ألاطاطُت الحاحاث جلبُت في حظهم التي اإلاظخلبلُت الخؿـ

 
 
 الصحت واكع لخدظحن الىـظُت ؤلازشادًت البرامج ئحساء زالٌ مً. مظخلبال

ٌ  الىـظُت             ش.الجامعت ؾلبت لدي والخـاؤ

   
ً
 -1-:ًأجي على ما الحعسف البحث ٌظتهدف -اهداف البحث : -رالثا

 كلم مظخىي  في الـسوق-2 حامعت هسمُان. ؾلبت لدي اإلاظخلبل كلم مظخىي 

 ئهار , ذوىز )  الجيع –ا :اإلاخؼحراث وؿم على الجامعت ؾلبت لدي اإلاظخلبل

   (. ئوظاوي , علمي)  الخسطظ – ب  (.

)ولُت  –هسمُان  حامعت بؿلبت الحالي البدث ًخددد -:حدودالبحث –زابعا 

( 2121 -2119)الدزاس ي للعام الطباخُت ألاولُت الدزاطاث (مً التربُت

اء, الىُمُاء( , وولُت  ولالزخطاضاث )العلمُت وحشمل )الباًىلىجي, الـحًز

 حشمل )العسبي,الاحخماعُاث, الىسدي( ,التربُت الاطاطُت الاكظام الاوظاهُت 

   .وؤلاهار( )الروىز  مً وليل

 
َ
( 2113) ضبري  -  :عسفه -املظحلبل: كلم: -:ثحدًداملصطلحات -خامظا

 اإلاظخلبل, في مسجلب شس مً والخىؾ الاؾمئىان وعدم الخىجس مً خالت:

: 2113 ضبري,) واإلاظخلبل, والحاغس اإلااض ي كلم بحن جيامل عً الىاجج

 اإلاظخلبل في الالعلالوي الخـىحر عً هاجج شعىز ( :2116) ئبساهُم -  (.61

: 2116ئبساهُم,) اإلاظخلبل, في خدوثها اإلاخىكعت الظِئت ألاخدار مً والخىؾ

ـاث على الباخث اؾالع بعد(.16  في اإلاعخمد الىظسي  وؤلاؾاز الظابلت الخعٍس



 Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022 

  
Page 332 

 
  

  اإلاظخلبل كلم الباخشت حعسؾ -      البدث هرا
 
ا  ٌشيل عام كلم:  بأهه هظٍس

 وما اإلاظخلبلُت ألاخدار مً اإلابرز ػحر بالخىؾ جخمشل مإإلات اهـعالُت خلت

 مظاهس جالشمه , والدشاؤم الاطخلساز وعدم التهدًد مشاعس مً ًطاخبها

 الدزحت:  بأهه ئحساةُا اإلاظخلبل كلم الباخشت وحعسؾ  -    .طلبُت صحُت

 ؿلساث على الطخجابخه البدث عُىت مً ُباإلاظخج علحها ًدطل التي اليلُت

  . الحالي البدث إلػساع الباخشت كبل مً اإلاعد اإلاظخلبل كلم ملُاض

  -:الفصل الثاني

:
ً
 الاؾاز الىظسي لللم اإلاظخلل الـطل هرا ٌعسع -:الاطاز النظسي   -اوال

ً. : املظحلبل كلم مفهىم  - :املظحلبل كلم  كلم ئلى ًىظس العلماء واإلاىظٍس

 البشسي  العىطس حعسع زالٌ مً بازشة هـظُت طمت باهه اإلاظخلبل

 ؿلد. باإلاظخلبل الىزىق  بعدم طاةد شعىز  عً حعبر الخؼحراث مً إلاجمىعت

 وذهس اإلاظخلبلُت باألخدار الـسد اهخمام هى الللم )بازلى(أن ذهس

ت" هخابه في )مُىشُلي(  على اللدزة وعدم  اإلاظخلبل مً الللم أن" الهٍى

ا حعىد وداللخه الىحىد بمعنى الشعىز  ؿلدان و اللسازاث اجساذ  ُ  ئلى واكع

سي )شالِظيى( (.61: 2115)طعىد,  الاهـعالُت , العالكت في الالطخلساز  , ٍو

 في الخؼحر مً والخىؾ اؾمئىان وعدم وكلم جىجس خالت أهه اإلاظخلبل كلم

 خُاجه في للصخظ تهدًد بمشابت ًيىن  مىه اإلاسض ي والجاهب اإلاظخلبل

ػُف اإلاظخلبلُت,  الاؾمئىان وعدم والخىؾ الحصن  مً خالت أهه هرلً ٍو

ا جشحر ئذ اإلاظخلبل, في جددر التي اإلاسػىبت ػحر الخؼحراث مً   تهدًد 
 
 أن خادا

   (.Zaleski, 1996, p.p. 83-90)جددر,  طىؾ مطاةب هىان

 اإلاظخلبل كلم ٌعاوي الري الـسد ئن  : املظحلبل من اللللين ألافساد طمات

َعد   ٌُ  
 
ـلد  باإلاظخلبل الشلت ؿاكدا  عاحصا التردد وهشحر بىـظه الشلت ٍو

 
 واخُىا

 العامت الظماث بعؼ وهىان (.21: 2116ئبساهُم,) ألامىز,  في البذ عً

 على اللدزة غعف - 1:ومجها اإلاظخلبل مً اللللىن  ألاؿساد بها ًدظم التي

 حدًسة ػحر الحُاة أن ؤلاخظاض -2. والؿمىخاث ألاهداؾ جدلُم

 على اإلابيُت الخىكعاث عً أماهُه ؿطل على كدزجه عدم -3.باالهخمام

 واؿُت معلىماث وحىد وعدم باإلاظخلبل الخىهً على اللدزة هلظ -4.الىاكع

 عدم - 5.الحالُت ألاؿياز حشىه وهرلً    اإلاظخلبل عً ألاؿياز لبىاء لدًه

 -6(. 98: 2114 العجمي,)  ٌعاهحها, التي اإلاشىالث مع الخىُف علي كدزجه

 الخؼحراث مً والخىؾ , والتردد والشً الحصن  عالماث وظهىز  الاهؿىاء

  (.19: 2111خظاهحن,. ) باإلاظخلبل خدوثها اإلاخىكع والظُاطُت الاحخماعُت

 الرًً ألاؿساد أن : ألاشخاص حياة في الظلبية املظحلبل كلم ثأريرات

 اإلاعِشت مظخىي  جدظحن على اللدزة عدم  حشُع اإلاظخلبل كلم ٌعاهىن 

 اإلاسوهت وكلت الـىسي  والجمىد للمظخلبل الخسؿُـ على اللدزة وعدم

ً على والاعخماد  ذاجه جدلُم مً الـسد ًخمىً اإلاظخلبل . وال جامحن في آلازٍس

ظهم ىعىع طلىهه, واغؿساب الـسد هـظُت جدؿم في اإلاظخلبل كلم َو  ٍو

 أبى) بالىـع, الشلت وازخالٌ ألاشياٌ مخعددة اغؿساباث ضىزة في ذلً

 حشيل التي الللم أهىاع أخد ًمشل اإلاظخلبل كلم أن هما (.14: 1996 الىىز,

  جمشل التي الـسد خُاة على زؿىزة
 
ٌ  مً زىؿا  زبراث عً ًىجم مجهى

  وخاغسة ماغُت
 
 وجىكع ألامً بعدم ٌشعس ججعله الـسد ؿحها ٌعِش أًػا

شعس الخؿس   الحالت هره لدًه وحظبب الاطخلساز بعدم َو
 
 الدشاؤم مً شِئا

 مشل وزؿحر خلُلي اغؿساب ئلى ألامس جهاًت في به ًإدي كد الري والُأض

  ٌشيل اإلاظخلبل كلم ؿان زّم  مً.  هـس ي اغؿساب أو الاهخئاب
 
  زىؿا

 
جا  مٍص

 بطىزة والُأض , الىطىاطُت وألاؿياز للمظخلبل باليظبت وألامل السعب مً

:  2115 , شلحر) , اإلاظخلبل مً الدشاؤم ٌعاوي ضاخبه ججعل معلىلت ػحر

4.)  

ات ة -أ : املظحلبل لللم املفظسة النظس ووجهات النفظية النظٍس  نظٍس

 هي الللم حظبب التي الخؿس خالت أن ئلى (, )ؿسوٍد ٌشحر : النفس ي الححليل

 باالطخجابت اللُام عً بعجصه واعخلاده, الصاةد بالخىبُه ؤلاوظان شعىز 

رهس, اإلاىاطبت  باليظبت كىجه الـسد جلدًس مً جخيىن  الخؿس خالت أن: ٍو

  بعجصه اعتراؿه ومً الخؿس إلالداز
 
  وعجصه, مىغىعُا وان ئذا بدهُا

 
 , هـظُا

سي  (.23: 1962 ؿسوٍد,)  اخد هى اإلاظخلبل في الخؿس جىكع أن ؿسوٍد ٍو

 ؿدُشما الللم مطادز اخد الخىكع وعد , بالخىكع عالكت وللللم الللم معالم

 الـسد, ًدزهها عجص خالت الخؿس الللم,وخالت ًدطل الخؿس جىكع ًدطل

: هما أطاطُحن هىعحن الى الللم أهىاع ؿسوٍد كظم (.56: 2113العياٌص ي,)

.  الخللي الللم بعد ؿُما ئلحهما أغاؾ زم العطابي, الللم اإلاىغىعي, الللم

 اإلاساوؾ وكلم الؿلُم الهاةم الللم: هما هىعحن ئلى العطابي الللم وكظم

   (.22-21: 2119اإلاشُخي,) اإلاسغُت,

 الللم مـهىم بازػاع  الاطبلُت الىـس ي للخدلُل أن الباخشت اما زأي  - 

سجل الىـع, علم مجاٌ في والخدلُل للدزاطت  وضـه في اإلاخمحز الجهد لها َو

 على الخبراث جأهُده زالٌ مً خدوزه طبب وبُان وجلظمه دكُم بشيل

ىظس. اإلااغُت  كلم ئلى - الىـس ي الخدلُل مدزطت مإطع -( ؿسوٍد) ٍو

 , ًتهدده زؿس خدور مً الـسد جىكع وخساحت شدة زالٌ مً اإلاظخلبل

إدي الـسد أخيام في ًإزس الري الشسوَظمي هرا الللم بالللم  جىكع ئلى ٍو

 الباخشت وجسي  –. اإلاظخلبل مً كلم هى الللم أن ئلى ٌشحر وبرلً. اإلاخىكع

ىهج  آدلس: مشل- الحدًث الىـس ي الخدلُل -أن ىظىن   وهىوي وؿسوم ٍو  واٍز

 ًىلىا لم ليىجهم. الللم جـظحر في معه وازخلـىا ؿسوٍد عً اوشلىا الرًً

 جـظحر في والؼساةص الالشعىزي الجاهب ئلى ؿسوٍد أواله والري هبحرا اهخمام

 البُئي اإلادُـ مع الـسد جـاعل بازس اهخمىا بل.  والللم ؤلاوظاوي الظلىن

 . الللم خدور في وهىعُتها اإلاخبادلت الاحخماعُت العالكاث وازس بالـسد اإلادُـ

ة   مً مخعلم طلىن ان الللم الظلىهُت اإلادزطت جسي : الظلىكية النظٍس

 السوس ي والؿبِب العالم أهد ؿلد , الـسد وطؿها في ٌعِش التي البِئت

  الظلىهُت وألامساع الللم )باؿلىؾ( أن الشهحر
 
 ؿعل زدود ئال هي ما عمىما

 الخـاعالث بحن الخىاشن  ئكامت في ؿشله بظبب اإلاسهصي  العطبي الجهاش

 الشسؾي الخعلم عىامل بحن حعازع مً ًددر وما. وخدًثها كدًمها الشسؾُت

 ,()طىجر الىـع عالم أما   (. 125 ,1988 هماٌ,), هف أو اطدشازة مً

 والىف الاطدشازة عملُتي في الاغؿساباث هدُجت ًيشأ الللم أن ئلى ؿُىظس

 جدذ الـسد ؿحها ٌعِش التي البِئت مً مخعلم طلىن واهه. العطبي للىظام

سي   .الظلبي والخدعُم الاًجابي الخدعُم شسوؽ  أطباب أن الظلىهُىن  ٍو

 مسجبؿا ًيىن  كد ألاضل في الللم أن ًسون وهم زازحُت, جيىن  الللم

 بيظُان جيخهي السبـ, مً مخعاكبت عملُاث مً مىه ومخـسعا بالخىؾ

ظل الخىؾ, زاز الري ألاولي اإلاطدز  وهرا مطدزه, ػمىع مع به الشعىز  ٍو

 أن , الباخشت وجسي  -  (.179: 2118 ضالح,)بالللم, هدعىه هىالري الشعىز 

ت أصحاب   بىضـه ؤلاوظاوي الظلىن ًـظسون الظلىهُت الىظٍس
 
 طلىوا

 
 
م عً مىدظبا  الـسد , ًىدظبها التي اإلااغُت الخبراث زالٌ مً الخعلم ؾٍس

 الللم خدور في ألازسي  اليامىت باألطباب اإلادزطت جلً أهطاز ٌعتِن  ولم

س وهُـُت أعساغه وضف في واهخـىا خـم . عالحه ؾسق  جؿٍى  جلً أصحاب ٍو

ت  الللم خدور في اإلااغُت الخبراث ازس في الىـس ي الخدلُل مدزطت مع الىظٍس
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, مطدزه ًسون أجهم هما , خدوزه مطدز في معهم ازخلـىا لىجهم
 
 معلىما

 . الىـس ي  الخدلُل مدزطت جساه ما عىع

ة -د سي :  إلانظانية النظٍس  الىخُد الحي الياةً هى ؤلاوظان أن هإالء ٍو

 جىكع وان. لحظت أي في ًددر كد اإلاىث وان خخمُت, جهاًخه أن ًدزن الري

إهد.. ؤلاوظان عىد ألاطاس ي الللم مشحر هى اإلاىث  أن اإلارهب هرا أصحاب ٍو

 بدُث مظخلبال مخىكعت أو"  خاغسة" زاهىت أخدار مً أما ًددر الللم

 مً الللم ؿان ولهرا وئوظاهِخه, ؤلاوظان لىحىد تهدًدا ألاخدار هره جمشل

 ولِع , ومظخلبله الـسد بداغس ًسجبـ ؤلاوظاوي اإلارهب أصحاب مىظىز 

 , والظلىهُىن  الخدلُلُىن  ئلُه ذهب هما خُاجه في ماغُت أخدار في

ؿي,) ىظس (.133: 1998 اللٍس ٌ  ٍو  الللم ئلى( 1987-1912) زوحسش  واز

 أن ًسي  ئذ للخىجس, زؤٍخه بمجمىعها حشيل التي ألاطاطُت ألابعاد بىضـه

 اإلايىهت, ألابعاد مً أهىاع زالزت ًخػمً الحي الياةً ًيخاب الري الخىجس

سي   . الللم -3الىـس ي,  جُاحالاز  عدم -2, .الـظُىلىجي الخىجس -1:هي  ٍو

 بالخىاكؼ اليامل الىعي خخمُت بالػسوزة ٌشترؽ ال الللم وشىء أن زوحسش 

 , الىعي مً ألادوى بالحد ولى ابخعازه كُم وئهما , والخبرة الراث بحن ما

ت أصحاب أن الباخشت وججد -  (.96: 2115 خمصة,)  ؤلاوظاهُت الىظٍس

إهدون  ؤلاوظاوي الظلىن في اإلااض ي الًإهدون بخأزحر  خاحاث ئشباع أهمُت ٍو

إهدون .  الحاغس الصمً في الـسد  في الـسد ًسـم خُىما ًددر بان الللم ٍو

ً مع عالكاجه يىن  آلازٍس  الى جلىده اطخجاباث جلدًم على كادز ػحر ٍو

 . الىجاح

:
ً
 -1 : العسبية الدزاطات -:  املظحلبل كلم ثناولد طابلة دازطات -رانيا

 . -:(2003) العكاٌش ي

 املظحلبل وكلم بالركاءالانفعالي الجامعية وعالكحه البيئة في )الحىافم

 على الخعسؾ ئلى-الهدف :.  العساق في الدزاطة مكان(الجامعة طلبة لدي

 ؾلبت لدي اإلاظخلبل كلم الاهـعالي, الرواء , الجامعُت البِئت في ,الخىاؿم

 ؾالب( 411) -: العينة . والخسطظ الجيع مخؼحري  وؿم على الجامعت,

ت, الجامعت مً وؾالبت  اإلاخمشلت ؤلاخطاةُت اإلاعالجاث وبعد اإلاظدىطٍس

 مظخللخحن لعُيخحن الخاتي والازخباز بحرطىن  ازجباؽ معامل باطخعماٌ

 الخباًً وجدلُل اإلاخعدد الازجباؽ ومعامل واخدة لعُىت الخاتي والازخباز

 البِئت في بخىاؿم البدث عُىت جمخع -1 : النحائج ئلى جىضل , الشالسي

 -2. -.اإلاظخلبل كلم ٌعاهىن  ولىجهم الاحخماعي بالرواء ًمخاشون ؿهم الجامعُت

 وحىد وعدم اإلاظخلبل, كلم ملُاض في وؤلاهار الروىز  بحن ؿسوق وحىد عدم

 البدث إلاخؼحراث( علمي-ئوظاوي) الخسطظ مخؼحر في ئخطاةُا دالت ؿسوق

  (.ؽ -ح: 2113 العياش ي,) الشالر 

 من املحخسجين الشباب لدي املظحلبل )كلم -( :1111دزاطة حظن ) -2

 ( الجامعات

 ( 251) -العينة:.  العساق -:مكان الدزاطة
 
 اإلاىتهُت اإلاساخل مً وؾالبت ؾالبا

ت , بؼداد حامعاث في  -:الهدف. بؼداد مدًىت في الخىىىلىحُا , اإلاظدىطٍس

 وؿم على اليلُاث في مً اإلاخسسححن الؿلبت بحن اإلاظخلبل كلم على الخعسؾ

 , لهم والاحخماعي الاكخطادي الىغع ومخؼحر ,(ئهار ذوىز,)  الجيع مخؼحر

 الؿلبت بحن اإلاظخلبل كلم ٌشُع:  آلاجُت الـسغُاث ازخباز  زالٌ مً

شُع , عالُت بدزحت اليلُاث مً اإلاخسسححن  الؿالب بحن اإلاظخلبل كلم َو

شُع , الؿالباث مً أهثر اليلُاث في اإلاخسسححن  الؿلبت بحن اإلاظخلبل كلم َو

. أكساجهم مً أهثر العالي والاحخماعي الاكخطادي اإلاظخىي  ذوي  مً اإلاخسسححن

  الباخث واعد
 
 اإلاخمشلت ؤلاخطاةُت اإلاعالجاث وبعد. اإلاظخلبل لللم ملُاطا

 ىضلج , الشىاتي الخباًً وجدلُل مظخللخحن لعُيخحن الخاتي الازخباز باطخعماٌ

 مشاعس لدحهم اليلُاث في اإلاخسسححن الؿلبت أن -النحائج:: آلاجُت الىخاةج ئلى

 خالت اإلاظخلبل مً بالللم ؤلاخظاض وان , اإلاظخلبل مً بالللم جدظم

  الؿلبت جيخاب هـظُت
 
 الاكخطادي واإلاظخىي  حيظهم عً الىظس بؼؼ حمُعا

 داللت ذاث ؿسوق هىان لِظذ اهه ئذ ئلُه, ًيخمىن  الرًً والاحخماعي

 واإلاظخىي  الجيع إلاخؼحري  باليظبت( 1551) مظخىي  عىد ئخطاةُت

 (.85 -71: 1999 , خظً)    والاحخماعي الاكخطادي

                                        (. 2002) ، الظبعاوي     

 والحخصص بالجنع وعالكحه التربية كلية طلبة لدي املظحلبل )كلم

 كلم مظخىي  على الخعسؾ -الهدف :. العساق -(،مكان الدزاطة : الدزاس ي

 على الخعسؾ ئلى -الهدف:. عام بشيل التربُت ولُت ؾلبت لدي اإلاظخلبل

  التربُت ولُت ؾلبت لدي اإلاظخلبل كلم مخؼحر بحن العالكت
 
 الجيع إلاخؼحري  جبعا

. التربُت ولُت وؾالبت, ؾالبا( 578) -العينة:(.ئوظاوي -علمي) والخسطظ

 وبعد(. 2112) الخالدي ئعداد اإلاظخلبل كلم ملُاض على الباخشت واعخمدث

 والازخباز  بحرطىن  ازجباؽ معامل باطخعماٌ اإلاخمشلت ؤلاخطاةُت اإلاعالجاث

يذ ازجباؽ ومعامل واخدة لعُىت الخاتي اٌ بٍى  -ئلى: الدزاطت جىضلذ. باطحًر

 اإلاخدلم اإلاخىطـ بحن ئخطاةُت داللت ذاث ؿسوق وحىد - : النحائج

 بحن دالت ازجباؾُت عالكت وحىد -.اإلاظخلبل كلم إلالُاض الىظسي  واإلاخىطـ

 عالكت جىحد ال -. ؤلاهار وإلاطلحت الجيع ومخؼحر اإلاظخلبل كلم مخؼحر

. الدزاس ي الخسطظ ومخؼحر اإلاظخلبل كلم مخؼحر بحن دالت ازجباؾُت

 (.277 – 251: 2118الظبعاوي,)

 )( .   Zaleski,&et,al. 2000) وآخسون، شاًلكس ي  -الدزاطات الاجنبية

 املشسفين( لدي اللىة اطحخدام في الضبط ووجهة املظحلبل كلم ثأرير

ىُت اإلاخددة الىالًاث في -مكان الدزاطة:.  مشسؿا,( 146) -العينة: ألامٍس

حن مً( 63)و اإلادهُحن مً( 83) بىاكع  على الخعسؾ ئلى-الهدف : العظىٍس

 -النحائج :. اللىة اإلاشسؿحن اطخسدام في الػبـ ووحهت اإلاظخلبل كلم جأزحر

 عُىت أؿساد لدي اإلاظخلبل كلم شُىع , أهمها ومً الىخاةج ئلى جىضل

 الطعبت واإلاىاكف الػؼىؽ مً مجمىعت وحىد في الطُما الدزاطت

,(Zaleski,&et,al. 2000,p.p. 87 – 95 . ) 

  –البحث جساءاتإ -:الثالث الفصل
ً
 مجخمع جألف -:البحث مجحمع -:اوال

 مً اإلاسخال السابع العلمُت والاوظاهُت, لالكظام التربُت ولُت ؾلبت مً البدث

 اكظام( 6) على ًخىشعىن  وؾالبت ؾالبا( 239) وعددهم الطباخُت الدزاطاث

اء, الىُمُاء( علمُت اكظام( 3)  الاطاطُت التربُت وولُت )الباًىلىجي,الـحًز

  اوظاهُتوهي)العسبي,الاحخماعُاث,الىسدي(, اكظام( 3) الاوظاهُت الاكظام

 في وؾالبه ؾالبا( 127)و العلمي الخسطظ في وؾالبت ؾالبا( 119) بىاكع

( 61) بىاكع الجيع وبدظب , للمسخلت السابعت ؤلاوظاوي الخسطظ

ٌ , ألاهار. مً( 178) و الروىز .مً  مىشعحن الؿلبت دأعدا. ًىضح( 1) حدو

.  والخسطظ. الجيع وؿلا.
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 ٌ  (2121 -2119)للعام  والخسطظ الجيع مخؼحري  وؿم مىشع البدث مجخمع(1)حدو

 

 الخسطظ

 الجيع      

 اليلُت

 

 الروىز 

 

 الاهار

 

 اإلاجمىع

 

 الاكظام العلمُت

 

 التربُت

 32 23 9 الباًىلىجي

اء  38 27 11 الـحًز

 39 31 9 الىُمُاء

 

 الاكظام الادبُت

 

 التربُت الاطاطُت

 46 32 14 العسبي

 41 34 6 الاحخماعُاث

 41 32 12 الىسدي

 239 178 61   اإلاجمىع

 
ً
لت اإلاسخلت السابعت مً والاوظاهُت العلمُت الاكظام مً العُىت ازخُاز جم :البحث عينة-:رانيا  بىاكع وؾالبت ؾالب( 111) العُىت عدد بلؽ خُث,  العشىاةُت بالؿٍس

( اهار 31( ذوىز و)21بىاكع ) ,الاكظام الادبُت  مً ؾالب وؾالبت( 51)و ( اهار مً اإلاسخلت السابعت31( ذوىز و)21العلمُت بىاكع ) الاكظام وؾالبت مً ؾالب( 51)

ٌ     ذلً ًىضح( 2)مً اإلاسخلت السابعت. وحدٌو   . والجيع  ظمخؼحر الخسط وؿم على مىشعت الخؿبُلُت البدث عُىت(2)حدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على الباخشت الجامعت , واؾلعذ ؾلبت لدي لللم اإلاظخلبل ملُاض بأعداد الباخشت كامذ كُاض كلم اإلاظخلبل , أحل مً -كلم املظحلبل: ملياض: أداة البحث

البُاهاث خطلذ علحها الباخشت مً اؿساد العُىت الاطخؿالعُت بعد مجاالث مً  وجيىن اإلالُاض مً ازبعت البدث, بمىغىع ذاث العالكت الظابلت والدزاطاث ألادبُاث

 عً هاحمت  كلم خاالث اهه:  :الافكاز الظلبية للمظحلبل مجال -1:(ًىضح ذلً وجم جددًد ازبعت مجاالث هي1ملحم ) احاباتهم على طإاٌ الاطدباهت اإلاـخىخت

ٌ  الظلبُت ألاؿياز خػمً ). اإلاظخلبل مً الازجُاح مبعد ٌشعسون الؿلبت ججعل التي اإلاظخلبل خى  به ًلطد:  للمظحلبل الظلبية النظسة مجال -2 ( ؿلسة .11ٍو

خػمً ) ؾلبت لدي الحُاة مً والُأض الدشاؤم وهظسة باإلاظخلبل اللادمت للحاالث الظلبي اإلاعسوؾ ػحر الخىؾ و الللم مً خاله  مجال -3( ؿلسة. 8الجامعت. ٍو

خػمً ) .اإلاظخلبلُت الحُاة في الدزاس ي الـشل مً اإلاخىكع الللم اهه :  الدزاس ي املظحلبل لطد :الصحة   مجال -4( ؿلسة . 8ٍو  كلم في جخمشل التي الحاالث بها ٍو

 زالر اإلالُاض ( ؿلسة . وجػم35ً( ؿلسة . وبرلً جطبذ عدد الـلساث حمحها )8). اإلاظخلبل خىادر هدُجت البدهُت والعاهاث باألمساع ؤلاضابت مً اإلاخىكع الؿلبت

  علي جىؿبم) -: وهي ؿلسة ول على لالحابت بداةل
 
 زطظ علي جىؿبم)و(, 3) الدزحت لها جسطظ(هشحرا

 
 الدزحت لها زطظ( على الجىؿبم)و(, 2) الدزحت لها كلُال

 .(ًىضح ذلً  2ملحم )(1)

 بخلٍسس اإلاسخطحن الخبراء مً عدد كُام هي الـلساث ضالخُت مً للخأهد وطُلت أؿػل أن أًبل ذهس( للـلساث اإلاىؿلي الخدلُل) الفلسات صالحية من الحأكد

 (  . Ebel, 1972: P.555) ضالخُتها
 
 على( 2ملحم) مجاالث( 4) على مىشعت ؿلسة( 35عددها بلؽ والتي , ألاولُت بطُؼتها الـلساث عسغذ ؿلد ذلً ئلى واطدىادا

  الىـع علم في  واإلاخسططحن اإلادىمحن مً مجمىعت
 
  ئًجاشا مخػمىا

 
 ضالخُت مدي على خىمهم إلضداز مجها ًخألف التي واإلاجاالث كلم اإلاظخلبل إلاـهىم عاما

 بعؼ حعدًل وجم , أو خرؿها الـلسة على لإلبلاء(  81)%اجـاق وظبت الباخشت اعخمدث وكد الاطخجابت بداةل ضالخُت وهرلً كلم اإلاظخلبل  كُاض في الـلساث

 .   الـلساث

 اإلالُاض ؾباعت كبل ًىصح ئذ لدحهم, الـلساث وغىح ومدي اإلالُاض لخعلُماث العُىت ئؿساد ؿهم مدي مً الخدلم مً البد-:للملياض الاطحطالعي الحطبيم

 ( 51-31) بحن ما جتراوح ضؼحرة عُىت على ؿلساجه بخؿبُم الجهاةُت بطىزجه وئزساحه
 
  , ,(185:ص , 2114 , الىبهان),  شخطا

 
 ًخؿلبه الري الصمً خظاب عً ؿػال

 مً اهار( 11)ذوىز و( 11) بىاكع وؾالبت ؾالب( 41) عددهم بلؽ عشىاتي بشيل ازخحرث الؿلبت مً عُىت على اإلالُاض بخؿبُم الباخشت كامذ وكد اإلالُاض, جؿبُم

ٌ  الاوظاهُت  لالكظام السابعت اإلاسخلت مً اهار( 11)و ذوىز ( 11)و,  السابعت لالكظام العلمُت ولُت التربُت اإلاسخلت  ذلً , ًىضح( 3) ولُت التربُت الاطاطُت , حدو

 (            دكُلت21–15) لإلحابت اإلاظخؼسق  الىكذ ووان  واضحت الـلساث حمُع وواهذ

 

 

 الخسطظ

 الجيع               

 

 اليلُت  

 

 الروىز 

 

 الاهار

 

 اإلاجمىع

 

 الاكظام العلمُت

 

 التربُت

 16 11 6 الباًىلىجي

اء  18 11 8 الـحًز

 16 11 6 الىُمُاء

 18 11 8 العسبي التربُت الاطاطُت الاكظام الادبُت

 16 11 6 الاجحماعيات

 16 11 6 الىسدي

 111 61 41 اإلاجمىع
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 ٌ  كلم اإلاظخلبل إلالُاض الاطخؿالعي الخؿبُم عُىت( 3)حدو

 اإلاجمىع الاهار الروىز  اليلُت

 21 11 11 التربُت

 21 11 11 الاطاطُتالتربُت 

 41 21 21 اإلاجمىع

ت اللىة خظاب ٌعد ئذ: الفلسات ثميز كىة-:للفلسات الاحصائي الححليل  في كدزتها مً للخأهد وذلً للـلساث ؤلاخطاتي الخدلُل في مهما حاهبا للـلساث الخمُحًز

 التي والدهُا العلُا اإلاخؿسؿخحن اإلاجمىعخحن دزحاث بحن الـسق  على ًبنى الـلساث جمُحز أن ئذ( ,  Ebel, 1972 : 392. ) كُاطها اإلاساد الظمت في الـسدًت الـسوق جىغُذ

 لعُيخحن الخاتي الالزخباز جؿبُم اإلاخؿسؿخحن اإلاجمىعخحن لخمشل الدزحاث مً الدهُا%( 27)و العلُا%( 27) وظبت الباخشت ازخازث اإلاجمىعخحن ولخا مً%(  27)جمشل

 الحظابي اإلاخىطـ اطخسساج وبعد كلم اإلاظخلبل, مجاالث مً مجاٌ وليل ؿلسة ول دزحاث في والدهُا العلُا اإلاجمىعخحن في الـسق  الزخبازt  - test مظخللخحن

ت   اللىة جمشل  اإلادظىبت  الخاةُت اللُمت ؿان , والدهُا العلُا اإلاجمىعخحن لىال اإلاعُازي  والاهدساؾ  عىد  بالجدولُت هاملازهت زالٌ مً اإلاجمىعخحن بحن للـلسة الخمُحًز

ٌ . في. مبحن وهما  ممحزة. الـلساث. حمُع. وواهذ( 1.15) داللت. مظخىي   ( .          4) حدو

 ٌ ت اللىة( 4) حدو  كلم اإلاظخلبل للـلساث ومجاالث ملُاض الخمحًز

 

 الـلساث

اللُمت  اللُمت الخاةُت اإلاجمىعت الدهُا اإلاجمىعت العلُا

 الاهدساؾ اإلاخىطـ  الاهدساؾ اإلاخىطـ الاخخمالُت

 دالت1 14.82 1.5164 1.5556 1 3 1

2 3 1 1.137 1.1925 53.11 1= 

3 3 1 1.1741 1.2668 37.488 1= 

4 2.7137 1.4653 1.111 1.1 19.125 1= 

5 3 1 2.137 1.7586 6.596 1= 

6 3 1 1.259 1.4456 21.25 1= 

7 3 1 1.5185 1.5192 15.119 1= 

8 3 1 1.6296 1.492 14.47 1= 

9 3 1 1.3714 1.492 17.217 1= 

11 3 1 1.444 1.5664 15.96 1= 

11 3 1 1.334 1.4814 18.13 1= 

12 3 1 1.137 1.1924 53.11 1= 

13 2.417 1.5117 1.137 1.19245 13.27 1= 

14 2.222 1.4236 1.137 1.19245 13.235 1= 

15 3 1 1.6667 1.5547 12.49 1= 

16 3 1 2.111 1.751 6.15 1= 

17 2.963 1.1925 1.174 1.2669 29.83 1= 

18 2.444 1.514 1 1 14.822 1= 

19 2.4815 1.5191 1 1 15.119 1= 

21 2.333 1.6211 1 1 11.171 1= 

21 3 1 1.7137 1.4653 14.475 1= 

22 3 1 2.7137 1.6156 2.53 1.114= 

23 3 1 1.5556 1.51637 14.822 1= 

24 3 1 1.185 1.39585 23.822 1= 

25 3 1 2.5926 1.6361 3.328 1.112= 

26 3 1 2.1481 1.7698 5.75 1= 

27 3 1 1.148 1.362 26.58 1= 

28 3 1 1.4815 1.51918 15.497 1= 

29 3 1 1.8889 1.3213 18.128 1= 

31 3 1 1.137 1.1925 53.11 1= 
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31 3 1 1.8889 1.751 7.687 1= 

32 3 1 1.8519 1.362 16.48 1= 

33 3 1 1.4444 1.5164 15.96 1= 

34 1.593 1.7971 1 1 3.869 1= 

35 3 1 1.4174 1.5117 16.527 1= 

مجال الافكاز 

 الظلبية 

27.963 1.7586 22.629 1.9667 22.553 1= 

مجال النظسة 

 الظلبية

18.174 1.1715 13.185 1.1755 16.733 1= 

الاطخثازة من 

املظحلبل 

 الدزاس ي

21.444 1.6978 17.629 1.2449 13.889 1= 

 =1 19.86 1.1547 15.556 1.712 21.74 مجال الصحة

 هما الطدق مً هىعان اإلالُاض هرا بىاء في جدلم وكد , الىـظُت اإلالاًِع بىاء في علحها الخأهُد ًجب التي اإلاهمت الخطاةظ مً الطدق ٌعد   -الفلسات: صدق -

ف زالٌ مً الطدق مً الىىع هرا وجدلم -: الظاهسي  الصدق-1  -:  للمىاكف اإلاىؿلي الخطمُم زالٌ مً الخمظت اإلالُاض مجاالث مً مجاٌ ليل الدكُم الخعٍس

  -:البناء صدق-2 –( .   3) ملحم.الىـع التربُت وعلم في اإلادىمحن مجمىعت مً على بعدعسغه( Allen & yen ,1979 ,p 96) للمجاٌ اإلاهمت اإلاظاخت حؼؿي بدُث

لطد  ئن وبما ,( Anastasi , 1976 , p:151) معُىت زاضُت ًلِع اإلالُاض ئن بمىحبه هلسز  أن ًمىً الري اإلادي عً عبازة اهه أي , اإلالُاض دزحاث جدلُل به ٍو

 زالٌ مً ذلً جدلم وكد اإلاـهىم هرا جلِع ؿلساث وغع في ًخدلم الطدق مً الىىع هرا ؿان , حامعت هسمُان ؾلبت لدي كلم اإلاظخلبل للُاض اعد اإلالُاض

 اليلُت الدزحت جلِظه الري اإلاـهىم جلِع الـلسة ئن ٌعني للمجاٌ اليلُت بالدزحت الـلسة دزحت ازجباؽ ئن,  للمجاٌ اليلُت بالدزحت الـلسة عالكت مإشساث:  ئًجاد

  جمشل والـلسة الازخباز ًلِظه الري الظلىن مدخىي  جمشل اليلُت الدزحت وان
 
 ًخم اإلاإشس هرا غىء وفي( 36,ص1981, وآزسون الصوبعي) اإلادخىي  هرا مً حاهبا

 الازجباؽ معامالث حمُع واهذ وكد ,(  Anastasi , 1976 , p: 154)  ئخطاةُا دالت للمجاٌ اليلُت بالدزحت دزحاتها ازجباؽ معامالث جيىن  التي الـلساث على ؤلابلاء

ٌ (1.15)عىدمظخىي.داللت..(person) بحرطىن   ازجباؽ إلاعامل( 1.891) الجدولُت باللُمت ملازهتها عىد ئخطاةُا دالت  ( .    5)..وهمامىضح..في..حدو

 ٌ  كلم اإلاظخلبل ملُاض لـلساث اإلادظىبت الازجباؽ معامالث كُم    (5) حدو

ازجباؽ   الـلسة الداللت اللُمت الاخخمالُت ازجباؽ بحرطىن  الـلسة

 بحرطىن 

اللُمت 

 الاخخمالُت

 الداللت

 دالت 1.115 1.276 19 دالت 1.131 1.216 1

 دالت 1 1.442 21 دالت 1.113 1.294 2

 دالت 1.11 1.315 21 دالت 1 1.51 3

 دالت 1 1.361 22 دالت 1.113 1.295 4

 دالت 1 1.426 23 دالت 1.14 1.197 5

 دالت 1.115 1.278 24 دالت 1 1.612 6

 دالت 1.117 1.261 25 دالت 1.112 1.311 7

 دالت 1.132 1.215 26 دالت 1.14 1.198 8

 دالت 1 1.418 27 دالت 1.148 1.157 9

 دالت 1 1.431 28 دالت 1.112 1.311 11

 دالت 1.13 1.224 29 دالت 1.111 1.341 11

 دالت 1.112 1.249 31 دالت 1 1.371 12

 دالت 1.14 1.198 31 دالت 1.148 1.196 13

 دالت 1.112 1.311 32 دالت 1.134 1.215 14

 دالت 1 1.314 33 دالت 1.131 1.216 15

 دالت 1 1.361 34 دالت 1 1.314 16

 دالت 1.132 1.215 35 دالت 1.117 1.261 17

  دالت 1.13 1.215 18

لطدبه , اللُاطاث مً الاطخجابتعبرطلظلت احظاق ئلى الشباث ٌشحر -: الثبات- ٌ  ٍو  ؿسج,) الظسوؾ وبىـع أزسي  مسة اإلالُاض جؿبُم عىد الىخاةج هـع على الحطى

لخحن الاداة زباث مً الباخث جدلم وكد( 349  ,1981 لة -1-:هما بؿٍس عني/  النصفية الحجصئة طٍس  ضىزجحن على الشباث مجمىعت عالماث بحن الازجباؽ خظاب َو

جها ًخم مخياؿئخحن لت كظمحن الازخبازهـظه.الى بلظمت جيٍى  العدد لىطف مدظىب( , الىطـي الازجباؽ هىمعامل) الشباث معامل ان وبما, والـسدي الصوجي بؿٍس
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ادة جأزر بمعادلت الىطـي الشباث معامل جصحُذ مً البد لرلً,  الـلساث مً الاضلي ادة الشباث إلاعامل اإلاخىكعت باالعخبازالٍص  طبحرمان معادلت وهي, الـلساث عدد بٍص

 الدزاطاث لشباث مشابه زباث وهىمعامل (1.8964) بلؽ وبعدالخصحُذ(, 1.8895) الخصحُذ كبل للشباث العام خىطـاإلا وبلؽ(. 34952112,عىدة)بساون 

 ٌ ٌ .                                   ذلً ًىضح( 6)الظابلتحدو  الىلي والشباث الازخباز هطـي بحن الشباث معامل كُمت(  6)حدو

 الشباث اإلاعدٌمعامل  معامل الشباث بحرطىن  اإلاجاالث

 1.6991 1.6421 مجاٌ الاؿيازالظلبُت للمظخلبل-1

 1.6894 1.6822 مجاٌ الىظسة الظلبُت للمظخلبل-2

 1.8925 1.8722 مجاٌ اإلاظخلبل الدزاس ي-3

 1.6963 1.6846 مجاٌ الصحت-4

 1.8964 1.8895 معامل  الشباث لالطدباهه الىلي

لت بهره اإلادظىب الشباث معامل ٌظمى -:كسونباخ – ألفا معادلة -2 لتعلى هره للملُاض,وحعخمد الدازلي الاحظاق بمعامل الؿٍس  ؿلسة الـسدمً أداء احظاق الؿٍس

لت.بهره..الشباث.معامل.,وكدبلؽ(1989,78وهُجً, زىزهداًً) أزسي  ئلى  إلاجاٌ(1.6552)الىظسة الظلبُت,و إلاجاٌ(1.8643)إلاجاٌ الاؿياز الظلبُت ,و (1.8827)الؿٍس

ٌ  ( إلاجاٌ الصحت 1.6552الاطدشازة مً اإلاظخلبل الدزاس ي ,و)  . ذلً ًىضح( 7) حدو

 ٌ لت الشباث معامل( 7) حدو  هسوهبار الـا بؿٍس

 معامل الـا هسوهباغ اإلاجاالث

 1.8827 للمظخلبل الاؿيازالظلبُت مجاٌ-1

 1.8643 للمظخلبل الظلبُت الىظسة مجاٌ-2

 1.6552 الدزاس ي اإلاظخلبل مجاٌ-3

 1.8572 الصحت مجاٌ-4

 . ذلً ًىضح(4)ملحم مجاالث زالر على مىشعت  ؿلسة( 35) مً الجهاةُت بطُؼتها الاطدباهت جخيىن : الجهاةُت كُاض كلم اإلاظخلبل بطىزتها اطدباهت

ٌ  في مىضحت وهما لالداة ؤلاخطاةُت الخطاةظ باطخسساج الباخشت كامذ-: الخـىحر أطالُب إلالُاض ؤلاخطاةُت الخطاةظ  (.8) حدو

 اإلاجاالث

 الخطاةظ

 مجال الافكازالظلبية-1

 للمظحلبل

 النظسة مجال-2

 للمظحلبل الظلبية

 الصحة مجال-4 الدزاس ي املظحلبل مجال-3

 18.29 19.62 15.51 25.37 اإلاخىطـ

 18.11 21.11 15.11 25.51 الىطُـ

 18.11 19.11 15.11 24.11 اإلاىىاٌ

 4.391 2.723 4.11 4.761 الخباًً

 2.195 1.651 2.128 2.182 الانحساف املعيازي 

 9.11 9.11 11.11 9.11 اإلادي

 13.11 14.11 11.11 21.11 ادوى كُمت

 22.11 23.11 21.11 31.11 اعلى كُمت

  ئلحها الخىضل جم التي الىخاةج عسع الـطل هرا ًخػمً -:ومناكشتها لنحائج عسض -: السابع الفصل
 
 ؤلاؾاز غىء في وجـظحرها ومىاكشتها البدث ألهداؾ وؿلا

 طلبة لدي املظحلبل كلم مظحىي  -1 على الحعسف إلى ويهدف: ألاول  الهدف .  ؿاإلالترخاث الخىضُاث زم ومً الاطخيخاحاث ئلى وضىال الظابلت والدزاطاث الىظسي 

على ملُاض كلم اإلاظخلبل جبحن ان الىطـ  ( ؾالب وؾالبت 111الباخشت بخدلُل احاباث عُىت البدث البالؼت ) كامذ الهدؾ هرا ,ولخدلُم. كسميان جامعة

( واحساء ازخباز داللت الـسق بحن 81( وعىد ملازهت اإلاخىطـ الحظابي باإلاخىطـ الـسض ي للملُاض البالؽ )3.875( والاهدساؾ اإلاعُازي )78.79الحظابي بلؽ )

( 1.1(, وهي اهبر مً الجدولُت )5.713معادلت الازخباز الخاتي لعُىت واخدة ,ظهس ؿسوق بحن اإلاخىطؿحن, اذ ان اللُمت الخاةُت اإلادظىبت بلؼذ ) اإلاخىطؿحن باطخسدام

دزاطت ول مً خظً (, و 2113( وهرا ٌشحر الى ان ؾلبت الجامعت ٌشُع لدحهم كلم اإلاظخلبل عالي جخـم هره الىدُجت مع دزاطت العياش ي)1.15عىد مظخىي داللت )

( وجـظس هره الىدُجت بان الؿلبت على العمىم ٌعِشىن ػمىع اإلاظخلبل وطـ الـىض ى اإلاجخمعُت بعد 2111(, وشاًيي )2118( ,والظبعاوي )1999)

طبلهم الن البؿالت مشيلت ( ووغع مادي متردي وهثرة البؿالت مما ًجعلهم ًـىسون في اجهم ًخسسحىن مً اليلُت وخالهم خاٌ ممً 2113الخؼُحرالحاضل بعد )

 عً ا
 
لظسوؾ الامىُت وػحرها مما مس خالُت ال ًمىً ججاهلها مً كبل الؿلبت , هما اشداد في الاوهت الازحرة ظاهسة العصوبُت والعىىطت وغعف الاكباٌ على الحُاة ,ؿظال

د مً كلم الؿلبت والىظس   لبلهم .ة الظلبُت في الخـىحر بمظخبه البلد في الىكذ الحاغس مما ًٍص

( )9حدٌو  ( اللُمت الخاةُت والاخخمالُت لدي عُىت البدث لللم اإلاظخلبل9( ًىضح ذلً .  حدٌو

 

اإلاخىطـ  الاهدساؾ اإلاخىطـ العُىت اإلاخؼبر

 الـسض ي

اللُمتالخاةُت 

 اإلادظىبت

اللُمت 

 الاخخمالُت

 (1.15مظخىي الداللت)

 دالت 1.1 5.713 81 3.875 78.79 111 كلم اإلاظخلبل
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  البالؼت زجبذ البدث عُىت لدي  الاطدباهت مجاالث مً مجاٌ وليل للـلساث اإلائىي  والىشن اإلاسجح الىطـ كُمت بُان مع العُىت احاباث جىسازاث وبدظاب 
 
 جىاشلُا

(, اما مجاٌ 81.75الاولى بىشن مئىي )اإلائىي إلاعسؿت زجبت ول مجاٌ وزجبت الـلساث . ؿلد اخخل مجاٌ اإلاظخلبل الدزاس ي اإلاسجبت  والىشن اإلاسجح الىطـ بدظب

( , اماااإلاسجبت الازحرة والسابعت واهذ مً هطِب 76.33(, واخخل مجاٌ الصحت اإلاسجبت الشالشت بىشن مئىي )76.88الاؿياز الظلبُت حاء باإلاسجبت الشاهُت بىشن مئىي )

ٌ  في مىضح مجاٌ الىظسة الظلبُت . وهما  ( .11) حدو

 ٌ  ومجاالتها للـلساث اإلائىي  والىشن اإلاسجح الىطـ كُمت العُىت وبُان جىسازاث احاباث (11)حدو

 البداةل   اإلاجاالث

 

 الفلسات

جىؿبم علي 

 
 
 هشحرا

جىؿبم علي 

 
 
 كلُال

 السجبت الىشن اإلائىي  الىشن اإلاسجح الجىؿبم علي

مجاٌ -1

 الاؿياز الظلبُت

5 81 12 7 2.74 91.33 1 

8 71 21 11 2.6 86.67 2 

1 69 25 12 2.51 83.67 3 

7 51 36 13 2.38 79.33 4 

3 61 14 25 2.36 78.67 5.5 

11 54 28 18 2.36 78.67 5.5 

6 53 27 21 2.33 77.67 7 

9 38 45 17 2.21 73.67 8 

11 27 58 15 2.12 71.67 9 

2 31 31 39 1.91 63.67 11 

4 19 47 34 1.85 61.67 11 

مجاٌ -2

الىظسة 

الظلبُت 

 للمظخلبل

16 82 12 6 2.76 92 1 

15 74 16 11 2.64 88 2 

17 26 49 25 2.11 67 3 

12 27 18 55 1.72 57.33 4 

14 6 54 41 1.66 55.23 5.5 

19 13 41 46 1.67 55.67 5.5 

13 11 32 57 1.54 51.33 7 

18 12 27 61 1.51 51.33 8 

مجاٌ  -3

اإلاظخلبل 

 الدزاس ي

22 94 4 2 2.92 97.33 1 

25 91 7 2 2.89 96.33 2 

26 83 11 6 2.77 92.33 3 

21 71 22 8 2.62 87.23 4 

23 62 26 12 2.5 83.33 5 

24 56 21 22 2.35 78.33 6 

27 44 33 23 2.21 73.67 7 

21 11 14 75 1.36 45.33 8 

مجاٌ -4

 الصحت

31 79 12 9 2.71 91.1 1 

32 73 23 4 2.69 89.67 2 

29 68 29 3 2.65 88.33 3 

35 59 25 16 2.34 81.1 4 

28 45 41 14 2.31 77.1 5 

33 44 41 15 2.29 76.33 6 

31 33 41 27 2.16 68.67 7 

34 5 6 89 1.16 38.67 8 
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 مجاٌ اإلائىي ليل والىشن اإلاسجح الىطـ كُمت ( بُان11حدٌو )

 السجبت  اإلائىي  الىشن الىطـ اإلاسجح اإلاجاالث

 1 81.75 2.453 الدزاس ي اإلاظخلبل مجاٌ-3

 2 76.88 2.31 الظلبُت الاؿياز مجاٌ-1

 3 76.33 2.29 مجاٌ الصحت-4 

 4 64.67 1.94 مجاٌ الىظسة الظلبُت-2

  74.91 2.248 الىلي

                          (. إنظاني ، علمي)  الحخصص – ب(.   إناذ ، ذكىز )  الجنع –ا أ:   املحغيرات وفم على الجامعة طلبة لدي املظحلبل كلم مظحىي  في الفسوق-الهدف الثاني :

 باطخعماٌ الازخباز الخ
 
اتي لعُيخحن مظخللخحن, لخدلُم هرا الهدؾ والًجاد الـسوق لللم اإلاظخلبل وؿم مخؼحر الجيع )ذوىز, اهار( جمذ معالجت البُاهاث اخطاةُا

عدم وحىد ؿسوق ذاث داللت اخطاةُت بحن مخىطـ دزحاث الروىز ومخىطـ دزحاث الاهار في كلم اإلاظخلبل ,اذ واهذ اللُمت الخاةُت  ؿاظهسث هخاةج اإلاعالجت

 ( ًىضح ذلً .12( حدٌو )1.15( عىد مظخىي داللت )1.851( وهي اكل مً اللُمت الجدولُت البالؼت)1.189اإلادظىبت حظاوي )

 حن مظخللخحن لبُان الـسوق بحن الروىز والاهار في كلم اإلاظخلبل( الازخباز الخاتي لعُيخ12حدٌو )

 الداللت الاخخمالُت اللُمت الخاةُت الانحساف املعيازي  اإلاخىطـ الجيع اإلاجاالث 

 ٌ  1.429 2.216 25.75 ذوىز  اإلاجاٌ الاو

 

 ػحر دالت 1.728

 2.139 25.11 اهار

 دالت ػحر 1.873 1.163 1.853 15.55 ذوىز  اإلاجاٌ الشاوي

 2.151 15.48 اهار

 اإلاجاٌ الشلث

   

 دالت ػحر 1.889 1.148 1.424 19.65 ذوىز 

 1.796 19.62 اهار

 دالت ػحر 1.335 1.142 2.162 17.95 ذوىز  اإلاجاٌ السابع

 2.157 18.65 اهار

 دالت ػحر 1.851 1.189 3.164 78.73 ذوىز  الىلي

 4.319 78.85 اهار

 اإلاشاول هـع مً ٌعاهىن  الجيظحن هال بان  الىدُجت هره جـظحر ًخطح مً الجدٌو اعاله ال ًىحد ؿسوق بحن الروىز والاهار الؿساد العُىت في كلم اإلاظخلبل ًمىً

 ًيخاب الللم وان. الؼامؼ للمظخلبل حشاؤمُت هظستهم جيىن  وبالخالي مظخدُلت جىً لم ان بظهىله اهداؿه او اخامه جدلُم ال حظخؿُع وهالهما الظسوؾ وهـع

  الاؿساد
 
( ,وجخعازع 1999( ودزاطت )خظً,2113الُه , جخـم هره الىدُجت مع دزاطت )العياش ي , ًيخمىن  الري الاحخماعي واإلاظخىي  حيظهم عً الىظس بؼؼ حمُعا

 ار .( خُث اهدث على وحىد داللت اخطاةُت إلاخؼحر الجيع لطالح الاه2118مع دزاطت )الظبعاوي , 

  البُاهاث معالجت جمذ( الاوظاوي,العلمي) الخسطظ مخؼحر وؿم اإلاظخلبل في كلم الـسوق والًجاد 
 
 ؿاظهسث, مظخللخحن لعُيخحن الخاتي الازخباز باطخعماٌ اخطاةُا

 اللُمت واهذ اذ, اإلاظخلبل كلم الاوظاهُت فيالاكظام  دزحاث ومخىطـ الاكظام العلمُت دزحاث مخىطـ بحن اخطاةُت داللت ذاث ؿسوق وحىد عدم اإلاعالجت هخاةج

( 2113. جخـم هره الىدُجت مع دزاطت )العياش ي ,( 1.15) داللت مظخىي  عىد( 1.397)البالؼت الجدولُت اللُمت مً اكل وهي( 1.815) حظاوي  اإلادظىبت الخاةُت

ٌ 2118ودزاطت )الظبعاوي,  . ذلً ًىضح( 13)( . حدو

 ٌ  اإلاظخلبل كلم في الخسطظ)العلمي والاوظاوي( بحن الـسوق لبُان مظخللخحن لعُيخحن الخاتي الازخباز( 13) حدو

 الداللت الاخخمالُت  اللُمت الخاةُت  الاهدساؾ اإلاخىطـ الازخطاص اإلاجاالث

 ٌ  ػحر دالت 1.554 1.594 2.173 25.5 العلمي  اإلاجاٌ الاو

 2.326 25524 الاوظاوي

 دالت ػحر 1.462 1.798 1.869 15565 العلمي اإلاجاٌ الشاوي

 2.183 15536 الاوظاوي

 دالت ػحر 1.718 1.362 1.631 19.56 العلمي اإلاجاٌ الشالث

 1.684 19.68 الاوظاوي

 دالت ػحر 1.518 1.113 2.337 17.74 العلمي اإلاجاٌ السابع

 1.67 18.84 الاوظاوي

 دالت ػحر 1.397 1.815 3.748 78.46 العلمي  الىلي

 4.118 79.12 الاوظاوي
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ٌ  مً ًخطح جخـم هره الىدُجت مع دزاطت )العياش ي  اإلاظخلبل كلم في العُىت الؿساد الاكظام العلمُت والاكظام الاوظاهُت بحن ؿسوق ًىحد ال اعاله الجدو

عاهىن مً هـع اإلاشاول كلم اإلاظخلبل عالي لدي اؿساد العُىت بؼؼ   الىدُجت هره جـظحر ًمىً,(2113, الى اجهم ٌعِشىن في هـع البِئت وجدذ هـع الظسوؾ َو

الىظس عً الازخطاص. 

-1 -بىاء  على الىخاةج التي جىضلذ الحها الباخشت جىص ي بما ًأحي : -:الحىصيات

على مشىالث جيشُـ دوز الخىحُه والازشاد في ول اكظام اليلُاث للخؼلب 

ت -2الللم التي جىاحههم ووغع الحلٌى اإلاىاطبه لها.    بالىـع الشلت جلٍى

 وكد اإلاشىالث خل أو الطعبت العماٌ مىاحهه على لللدزة الـسد لدصجُع

ادة وبالخالي الؿمىح مظخىي  في اهسـاع ئلى ذلً ًلىد  مظخلبلت على كللت ٍش

. 

 للـاةدة  جلترح الباخشت -امللترحات:
 
احساء -1 -اإلاسحىه للبدث الاحي:اهماال

دزاطت ممازلت على ؾلبت ولُاث الاداب والهىدطت وملازهت هخاةجها مع هخاةج 

د احساء على اإلاخسططحن و الباخشحن حصجُع -2الدزاطت الحالُت .   مً اإلاٍص

ٌ  والابدار زطاث ا الد  . الللم مً للخسـُف بسامج ئزشادًت الخطمُم خى

 -املصادز العسبية:

 الاهـعالي العلالوي ؤلازشاد ؿاعلُت( : 2116) , ئطماعُل ئبساهُم ئبساهُم,-1

 غير ماجظحير زطالة ، اإلانهي الخعلُم ؾالب لدي اإلاظخلبل كلم زـؼ في

 .مصس ، أطيىط جامعة التربية، كلية منشىزة،

 العالج مً ول )ازس -(:1996) معىع الخىاب عبد مدمد الىىز, أبى-2

 ؾلبت مً عُىت لدي اإلاظخلبل كلم جسـُف في الدًني الىـس ي والعالج اإلاعسفي

 ؾىؿا, حامعت التربُت, ولُت ميشىزة, ػحر دهخىزاه أؾسوخت الجامعت(,

 .مطس

تي,-3 اء اإلاساهلحن لدي الحُاة )أطالُب -(:1995) عمس وازم الخىٍس  ألاطٍى

 ػحر دهخىزاه أؾسوخت والاحخماعي(, الصخص ي بخىاؿلهم وعالكتها والجاهدحن

 .بؼداد حامعت آلاداب, ولُت ميشىزة,

 في الامخدان وكلم اإلاظخلبل كلم ) -(:2111) مدمد أخمد خظاهحن,-4

 الشاوي الطف ؾالب مً عُىت لدي الىـظُت اإلاخؼحراث ببعؼ عالكتهما

 , اإلاىُا حامعت , آلاداب ولُت ميشىزة, ػحر ماحظخحر زطالت , الشاهىي(

 .مطس

 الشباب لدي اإلاظخلبل كلم ) -( :1999)شماٌ  مدمىد , خظً -5

 , 249العدد , 22 الظىت , العسبي اإلاظخلبل الجامعاث(, مً اإلاخسسححن

 .بحروث العسبُت, الىخدة دزاطاث مسهص

 بالخمسد وعالكخه )الاػتراب -(:2119) ضالح زشُد مدمد ئكباٌ الحمداوي,-6

 ولُت , ميشىزة ػحر دهخىزاه أؾسوخت الجامعت(, ؾلبت لدي اإلاظخلبل وكلم

 .بؼداد حامعت الهُشم, ابً - التربُت

 العاملحن أبىاء لدي اإلاظخلبل )كلم -(:2115) مسخاز حماٌ خمصة,-7

ت, العلىم مجلت بالخازج( ,  اللاهسة. حامعت ,( 1)العدد التربٍى

 ,(الىـس ي والعالج الىـظُت الصحت) -(:1997)الظالم عبد خامد , شهسان -8

 .مطس  اللاهسة, , الىخب ,عالم 3ؽ

 واإلالاًِع الازخبازاث) -(:1981)وآزسون, الجلُل عبد,  الصوبعي-9

 لليشس داز الىخب(,الىـظُت

 . اإلاىضل,  والخىشَع  

 ؾلبت لدي اإلاظخلبل )كلم -(:2118) مدمد عسؿاث ؿػُلت , الظبعاوي - 11

 15مجلد , العلم ,مجلت الدزاس ي( والخسطظ بالجيع وعالكخه التربُت ولُت

 .اإلاىضل حامعت , التربُت ولُت ,2العدد ,

ف هاهده , طعىد -11  بظمتي وعالكخه اإلاظخلبل )كلم -( :2115)شٍس

 ٌ  حامعت , التربُت ولُت , ميشىزة ػحر دهخىزاه أؾسوخت , والدشاؤم( الخـاؤ

 . طىزٍا , دمشم

 الـساغ وكذ ؤلازشاد أطلىب أزس) -( :1999) عبىد طبتي طعاد الشاوي, -12

 دهخىزاه ,أؾسوخت(دوزالدولت بىاث لدي اإلاظخلبل كلم زـؼ في

ت ولُت ػحرميشىزة,  التربُت,الجامعتاإلاظيخطٍس

يب , شلحر -13  الجهػت مىخبت اإلاظخلبل(, كلم )ملُاض-(:2115) مدمىد ٍش

ت,  .اللاهسة اإلاطٍس

 الظلىهُت والاهدساؿاث الىـظُت )ألامساع -(:2118)خظحن كاطم ضالح,-

 .ألازدن  عمان, دحلت , داز عالحها( , وؾسق  وأعساغها أطبابها

 لدي الخساؿُت اإلاعخلداث )بعؼ -(:2113)  مدمد ئًمان ضبري, -14

ت اإلاجلت , لالهجاش( والداؿعُت اإلاظخلبل بللم وعالكتها اإلاساهلحن  اإلاطٍس

 .مطس , اللاهسة , (38)العدد ,(13) اإلاجلد الىـظُت, للدزاطاث

 لدي اإلاظخلبل كلم للُاض أداة )بىاء -(:2114)مدمد هجالء العجمي, -15

 ولُت , ماحظخحرػحرميشىزة طعىد(,زطالت اإلالً حامعت وؾالباث ؾالب

 ., الظعىدًت.طعىد اإلالً حامعت التربُت,

 البرمجت )ؿاعلُت -(:2111)  خمىدة أهىز  والبىا, مدمد ئبساهُم عظلُت,-16

ت  ألاكص ى حامعت ؾلبت لدي اإلاظخلبل كلم زـؼ في العطبُت اللؼٍى

 اإلاجلد , ؤلاوظاهُت العلىم مجلت , ػصة( بمداؿظاث للخىظُماث اإلاىدظبحن

 .ؿلظؿحن الىجاح, حامعت ,5 العدد ,25

 وشازة ,( 1)ؽ. الىـس ي الؿب مبادب -( :1984)واظم العظماوي,ئبساهُم-17

 .العساق الصحت,

 وعالكخه الجامعُت البِئت في )الخىاؿم -(:2113) اخمد بشسي  , العياش ي-18

 الجامعت(,أؾسوختدهخىزاه ؾلبت لدي اإلاظخلبل وكلم الاهـعالي بالرواء

ت ,الجامعت التربُت ولُت , ػحرميشىزة  .اإلاظدىطٍس

م.)اللُاض(:2112)اخمدطلُمان,عىدة19 ظُت(.في.والخلٍى 5ؽ,العملُتالخدَز

 .الازدن,عمان مؿبعت,

 مىخبت ,1الىـس ي(ؽ واللُاض الىـع )علم -(:1981) ضـىث, ؿسج,21

 .مطس اللاهسة, مدبىلي,

 عشمان مدمد جسحمت ,( 3) ؽ , )الللم( -(:1962)  طُجمىهد , ؿسوٍد-21

 .مطس اللاهسة, العسبُت, الجهػت داز هجاحي,

ؿي,عبداإلاؿلب-22  ,(1)الىـظُت(,ؽ الصحت )في-(:1998)أمحن اللٍس

 .اللاهسة دازالـىسالعسبي,

 2) ؽ ( , وعالحها وأمساغها اهـعاالتها الىـع ) -( :1988)  علي , هماٌ -23

 . ,بؼداد والخىشَع للؿباعت العسبُت داز ,( 

 بيل وعالكخه اإلاظخلبل )كلم -(: 2119) علي مدمد بً ػالب اإلاشُخي,-24

 , الؿاةف( حامعت ؾالب مً عُىت لدي الؿمىح ومظخىي  الراث ؿاعلُت مً

 .الظعىدًت , اللسي  أم حامعت ميشىزة, ػحر دهخىزاه أؾسوخت
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 Abstract: - The current research aims: - Identification of 1 - Future 

anxiety among university students. 2 - Differences in future anxiety 

according to gender variables (male - female) and specialization 

(scientific - human). To achieve the goals of the research, a 

questionnaire was prepared that includes four areas, the field of 

negative thoughts for the future, the field of negative view of the future, 

the field of arousal from the academic future, the field of health. 

Verification of honesty, consistency and discrimination of the 

paragraphs was applied to a sample consisting of (100) male and female 

students from the scientific and human departments in the fourth stage 

in a random manner, by (50) students from the scientific departments 

and (50) students from the human sections, and after data collection and 

statistically processing were The results are as follows: - To get to 

know the future anxiety of the research sample, it was found that the 

calculated T value reached (5.703), which is greater than the tabular 

(0.0) at the level of significance (0.05) and this indicates that the 

university students have a high future anxiety, the fields were arranged 

in descending order according to the medium The weighted and 

percentage weight for each field were also arranged in descending order 

Then, these results were interpreted according to previous studies and 

the approved literature, As for the second objective, identifying the 

differences in the future anxiety according to gender variations, 

specialization, and the following results have been shown: There are no 

differences according to the gender variable (male-female), with regard 

to specialization (scientific - human), and the results of the research 

showed that there are no statistically significant differences Among 

students of scientific specialization and among students of human 

specialization in future anxiety, - This result was explained by the fact 

that future anxiety among males and females is a result of the general 

conditions in which students live. Unemployment and the deterioration 

of the financial situation led to widespread anxiety among students 

regardless of gender and specialization. Recommendations: - Based on 

the results that Alp reached Urge to recommend the following: - 1- 

Activate the role of guidance and guidance in all departments of 

colleges to overcome the problems of anxiety facing them and develop 

appropriate solutions to them. . 2- Strengthening self-confidence to 

encourage the individual to be able to confront difficult workers or 

solve problems, and this may lead to a decrease in the level of ambition 

and thus an increase in anxiety over the future. Engineering and 

compare its results with the results of the current study. 2- Encouraging 

researchers to conduct more studies on design, counseling programs to 

reduce anxiety. 

 

 


