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 مضخذلص البحث:

لبات كلية الشارقة للعلوم ىدفت ىذه الدراسة إىل مع            رفة االجتاىات النفسية لطلبة وطا
ة التدريس والكشف عن الفروق يف اجتاىاهتم النفسية  الرتبوية جبامعة امللك فيصل بتشاد حنو أعضاء ىيئ

وعالقتهابعدد من املتغريات وىي: متغري النوع )ذكروأنثى( ومتغري )التخصص العلمي( )تاريخ، 
استخدم الباحث املنهج  لم النفس،( يف املستوى الدراسي )الثالث والرابع،وجغرافيا، والرتبية وع

للتعرف  ة والطالبات، وقام بتصميم استبانة  ة للطلب الوصفي، لوصف وحتليل وتفسري االجتاىات النفسي
ة من ) ة التدريس وتكونت االستبان طلبة والطالبات حنو أعضاء ىيئ ة لل ( بندا 82على االجتاىات النفسي

 ث اجاالت وىي: مدى إسهام عضو ىيئة التدريس يف توجيو الطال  واراادىم، املاد  غطت ثال
واسرتاتيجيات التدريس، واألنشطة الالصفية، وللتحقق من صدق األداء عرضت بصورهتا األولية على 
م النفس الرتبوي يف  ة التدريس يف املناىج وطرق التدريس، وعل عدد من احملكمني من أعضاء ىيئ

واملعاىد التشادية، وجامعة إفريقيا العاملية بالسودان، وقد نصحوا بتعديل وحذف وإضافة كثري  اجلامعات
من بنود املقياس الذي أعده الباحث مما كان ذلك األثر املقدر يف جتويد املقياس وإخراجو يف صورتو 

كلية وىي: ( طالبا وطالبة يدرسون يف أقسام ال8442النهائية، ويتألف اجتمع البحث احلايل من)
م النفس، ومنهم مت اختيار ة عشوائية، وبلغ عدد أفرادىا  التاريخ، واجلغرافيا، والرتبية وعل عينة طبقي

 % من اجتمع الدراسة األصلي 02( طالب وطالبة، بنسبة822)
 االجتاىات، النفسية، الطلبة ، الطالبات، ىيئة التدريس الكلمات المفتاحية:
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Abstract : 

This study aimed to identify the psychological attitudes 

of male and female students of the Sharjah faculty of 

Educational Sciences at King Faisal University in Chad 

towards faculty members and to reveal the differences in their 

psychological attitudes and their relationship among some 

variables, namely: gender variable (male and female), scientific 

specialization variable (history, geography, education 

Psychology, and level of study variable (third level, fourth 

level) 

   The researcher used the descriptive approach to describe, 

analyze, and interpret the psychological trends of male and 

female students of the Sharjah faculty of Educational Sciences 

at King Faisal University. The researcher designed a 

questionnaire to identify the psychological attitudes of male 
and female students towards the faculty members, where the 

questionnaire consisted of (28) items and covered three areas, 

namely: contribution of faculty member to guidance and 

orientation of lecture strategies, extra-curricular activities. To 

verify the study in term of correctness and performance, it has 

been presented in their initial form to a number of reviews from 

faculty members in curricula and teaching methods, and 

educational psychology in universities and institutes in Chad, 

and international university of Africa in Sudan. The reviewers 

advised to amend, delete, and add many items of the metric 

prepared by the researcher, which was the estimated effect of 

improving the metric and the final form. The current research 

community consists of (1448) students studying in the faculty 

departments, namely: history, geography, Education and 
Psychology, and from them a random unified sample was 

selected, and its number reached (200) students, 70% of the 

original study community. 

Keywords: Attitudes, Psychologi, Male Students, Female student, 

Lectures. 
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 ملسمت: 

َاث الىُؿُت مىغىنا بالٌ ألاَمُت مً الىاخُت التربىٍت  ٌهخبر مىغىم الاججا

والخهلُمُت، بط بن الىجاح في جدُٓٔ ؤَضاٍ التربُت والخهلُم اخُاها ٌهخمض نلى وحىص 

اججاَاث اًجابُت لضي اإلاخهلم هدى اإلاهلم، والبِئت الخهلُمُت بشٙل نام؛ طلٚ ان 

َو الاججاَاث الىُؿُت حهض هد ُجت مً نملُاث الخيشئت الاحخمانُت، وألنها مً الضوا

 .(49: 6002اإلاهمت للؿلىٕ. )خبِب،

ظَب ( بلى ؤن الاججاٍ: خالت مً الاؾخهضاص والخإَب all portالبىعث ) ٍو

الهطبي الىُس ي، جيخكم مً زالله زبرة الشخظ ،وجٙىن طاث جإزحر جىحُهي صًىامي 

: 6000)ٖماٛ، اإلاىاِْ التي  جثحر َظٍ الاؾخجابت(نلي اؾخجابت الُغص لجمُو اإلاىاغُو و 

دخل ؤَمُت زاضت في نلم الىـُ ، (944  ً غي )حابغ( ؤن مىغىم الاججاَاث ٍو

 الاحخماعي.

م هخائج نملُت الخيشئت الاحخمانُت،  َاالججاَاث الىُؿُت الاحخمانُت مً َؤ

وجىحيهه. وهي في هُـ الىْذ مً صواَو الؿلىٕ، التي جاصي صوعا ؤؾاؾُا في غبؿه 

بضون  طىي في مجاٛ التربُت والخهلُم بط(. وجٙىن َظٍ الاَمُت 41ْ: 9491)حابغ،

اججاَاث بًجابُت لضي الخالمُظ هدى مٙىهاث بِئتهم اإلاضعؾُت جخإزغ نملُت التروٍؼ 

ؿب اإلاهاٍع واإلاهلىماث والخبراث  ُت والتربُت والخهلُم ٖو التربىٍت، والاججاَاث الىُؿ

 ههم.الىاَهت لهم وإلاجخم

ظَب ؾُض  َاث والخهٍغ بلى ؾبُهتها ووقُُتها  ىضبحٍو بلى ؤن صعاؾت الاججا

ا َى اإلاىغىم الغئِـ في نلم الىُـ الاحخماعي. ًُحَر  وجؿىعَا وح

وال شٚ ؤن طلٚ ًُُض مضًغ اإلاضعؾت واإلاشٍغ التربىي واإلاهلم ، (41ص:9414)ضبحي،

ألامغ بخدؿحن اججاَاث الؿالب وؤولُاء ألامىع واإلاغشض الخهلُمي اإلاضعس ي نىضما ًخهلٔ 

 هدى مضعؾتهم، وحًُحر ما جٙىن لضيهم اججاَاث هُؿُت  ؾالبت هدى بِئتهم اإلاضعؾُت.

شحر)وشىاحي الاججاَاث زابخت وؿبُا، وجٓاوم  ("بلي ؤن911م ص:9449َو

حراث  غص ومًخ الخًحر، بال ؤنها نغغت للخهضًل والخًحر، هدُجت للخُانل اإلاؿخمغ بحن اُل

ناصة جٓىٍم الاججاَاث اإلاخهلٓت في غىء ما ٌؿخجض نلي بِئت الُغص مً بُئخه، وإل 

قغوٍ ؤو شغوؽ، وجخإزغ نملُت حًحر الاججاَاث بمجمىنت مً الهىامل... وَظا ًدُؼ 
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ضَهها بلى حهلُم الخالمُظ وحهىٍضَم نلى ؤهماؽ الؿلىٕ الخلٓي والضًجي  اإلاضعؾت ٍو

ٛ الظي ًخؿلب الضًمىمت والا   ؾخمغاع.والاحخماعي اإلآبى

شحر)وشىاحي("بلي ؤن حر، بال ؤنها نغغت  َو َاث زابخت وؿبُا، وجٓاوم الًخ الاججا

للخهضًل والخًحر، هدُجت للخُانل اإلاؿخمغ بحن الُغص ومخًحراث بُئخه، وإلناصة جٍٓىم 

الاججاَاث اإلاخهلٓت في غىء ما ٌؿخجض نلي بِئت الُغص مً قغوٍ ؤو شغوؽ، وجخإزغ 

ً الهىاملحر الاججاَاث نملُت حً  (94ص:9490)آصم، .بمجمىنت م

 مشكلت البحث:.1

الخل الباخث ؤن بهؼ الؿلبت والؿالباث بالٙلُت لضيهم بهؼ آلاعاء 

ت للهلىم التربىٍت،  وألاخٙام والخهلُٓاث اإلاخهلٓت بإنػاء َُئت الخضَعـ بٙلُت الشاْع

ى  ٍ نلي ومً َىا بضؤ ؤلاخؿاؽ بهظٍ اإلاشٙلت،مما صَو الباخث  لضعاؾتها، والْى

َاث  ؾبُهتها نلمُا، وطلٚ بالبدث في ألابهاص واإلاخًحراث التي ًمً٘ ان جٙىن الاججا

حزة ألاؾاؾُت في الهملُت  الىُؿُت إلاجخمو الضعاؾت، وألن ؤنػاء َُئت الخضَعـ َم الٖغ

ىٍ نلي ؾبُهت  الخهلُمُت والتربىٍت، َةن َظا ٌؿخلؼم بحغاء صعاؾت نلمُت مُضاهُت للْى

ُت للؿلبت والؿالباث. ونلى غىء طلٚ جم جدضًض مشٙلت البدث في الاججاَاث الىُؿ

الؿااٛ الغئِس ي )ماهى الؿمت الهامت الججاَاث الىُؿُت للؿلبت والؿالباث ٗلُت 

َُطل بدشاص هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ.( ونلى  ت للهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ  الشاْع

 لىدى الخالي:غىء َظا الخدضًض إلاشٙلت البدث جخدضص ؤَمُخه نلى ا

 :أهميت البحث.2

 جدضص ؤَمُتها في َظاالبدث ؟

ؤن صعاؾت الاججاَاث الىُؿُت للؿالب هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ جُُض في  - ؤ

جسؿُـ الخبراث الخهلُمُت والتربىٍت التي جٓضمها الٙلُت للؿالب. وَظٍ جمثل 

 ألاَمُت الهلمُت للبدث.

َاث الىُؿُت للؿالب، وجدضًض  - ب الهىامل اإلاازغة َيها حؿانض ؤن صعاؾت الاججا

ا مً الهىامل الىُؿُت التي  َاث الىُؿُت بانخباَع غة الاججا في بصعإ قَا

جدشٙل في اإلاىاِْ الاحخمانُت والخهلُمُت والتي جازغ نلى ؾلٕى الؿلبت 

ت للبدث. ٍ جمثل ألاَمُت الىكٍغ  والؿالباث هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ. وَظ
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ىُؿُت باليؿبت للؿالب هدى ؤنػاء َُئت وؤما ؤَمُت صعاؾت الاججاَاث ال - ث

الخضَعـ والىْىٍ نلى الهىامل الىُؿُت والاحخمانُت والخهلُمُت اإلاازغة 

َيها)الاججاَاث الىُؿُت( َخخمثل في جدؿحن هكغة الؿالب هدى نػى َُئت 

ُت  الخضَعـ بما ًجهل َظٍ الهالْت نالْت بًجابُت جدٓٔ ؤَضاٍ الٙل

 .ءواإلاجخمو والؿالب نلى خض ؾىا

 أهساف البحث: -3

ٍ الخالُت:  يهضٍ َظا البدث بلى جدُٓٔ ألاَضا

ت  - ؤ الخهٍغ نلى  الؿمت الهامت لالججاَاث الىُؿُت للؿلبت والؿالباث بٙلُت الشاْع

ٚ َُطل بدشاص هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ.للهلىم التربىٍت بجامهت   اإلال

َاث طاث صاللت بخطائُ - ب ٗاهذ جىحض َغوّ في الاججا ت ما بطا  َاث مهَغ ت بحن الاججا

َُطل الىُؿُت لؿلبت  ت للهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ  وؾالباث ٗلُت الشاْع

 بدشاص، حهؼي بلى مخًحر  الىىم " طٗىع/ بهار".

َاث الىُؿُت لؿلبت وؾالباث  - ث ٗاهذ َىإ َغوّ في الاججا ت الهالْت ما بطا مهَغ

َُطل بدشاص  ت للهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ  حر الخسطظ مًخو ٗلُت الشاْع

ش، حًغاَُا، التربُت ونلم الىُـ( "حهؼي إلاخًحر الخسطظ.  الهلمي" )جاٍع

ت للهلىم  - ر مهٍغ الهالْت بحن الاججاَاث الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗلُت الشاْع

َُطل بدشاص التربىٍت بجامهت  مخًحر الخسطظ الهلمي ومخًحر الؿىت و اإلالٚ 

 الضعاؾُت" )زالثت، وعابهت،(".

ج - ج َاث الىُؿُت جؿىٍغ مُٓاؽ ٓم  لؿلبتن نلى واْو البِئت الدشاصًت لُٓاؽ الاججا

ت للهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص.وؾالباث   ٗلُت الشاْع

 الخىضل بلى هخائج وجىضُاث ومٓترخاث جُُض في ججىٍض الهالْت ؤلاوؿاهُت واإلاهىُت  - ح

ىه٘ـ بًجابا نلى والخهلُمُت بحن ؾلبت وؾالباث الٙلُت، وؤنػاء َُئت الخضَعـ بما ً

 الهملُت الخهلُمت بالٙلُت

 .أصئلت البحث:4

 وفي طىء أهساف البحث طرحذ ألاصئلت الخاليت:
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ت للهلىم   -8 ماهى الؿمت الهامت لالججاَاث الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗلُت الشاْع

 َُطل بدشاص هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ ؟ التربىٍت بجامهت اإلالٚ 

ُت َل جىحض َغوّ طاث صاللت بخطائ -8 ُت في الاججاَاث الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗل

ىع/  َُطل بدشاص جبها إلاخًحر الىىم " ٗط ت للهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ  الشاْع

 بهار"؟

َل جىحض َغوّ طاث صاللت بخطائُا في الاججاَاث الىُؿُت للؿلبت والؿالباث  -3

شٗلُت الهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص جبها للمؿاّ الخسطظ  -" جاٍع

ـ . -حًغاَُا  التربُت ونلم الىُ

ت للهلىم  -4 َل جىحض َغوّ بحن الاججاَاث الىُؿُت للؿلبت والؿالباث ٗلُت الشاْع

 التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص حهؼي إلاخًحر الؿىت الضعاؾُت )زالثت، عابهت(؟

 فروض البحث:. 5

 وفي غىء ؤؾئلت البدث اإلاؿغوخت ؾغخذ الُغوع الخالُت:

َُطل الاج .9 جاَاث الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗلُت الهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ 

 بدشاص  هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ هي بًجابُت؟

ُت  .6 جىحض َغوّ طاث صاللت بخطائُت في الاججاَاث الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗل

ت للهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص حهؼي بلى مخًحر الىىم " طٗىع/  الشاْع

 ار"؟به

ُت  .3 جىحض َغوّ طاث صاللت بخطائُت في الاججاَاث الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗل

-الهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص حهؼي  إلاخًحر الخسطظ الهلمي" جاٍعش

 نلم الىُـ".-حًغاَُا

َاث الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗلُت الهلىم التربىٍت بجامهت  .9 جىحض َغّو في الاججا

 حهؼي إلاخًحر الؿىت الضعاؾُت )زالثت وعابهت(؟ اإلالٚ َُطل بدشاص

 حسوز البحث:.6

ت  الحسوز اإلاىطىعيت: - وخضصث في الاججاَاث الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗلُت الشاْع

ٚ َُطل بدشاص هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ.  للهلىم التربىٍت بجامهت اإلال

ت للهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ الحسوز اإلاكاهيت: - َُطل بدشاص، مضًىت  ٗلُت الشاْع

 ؤهجمُىا،
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 م6091-6092ًجغي َظا البدث في الهام  الحسوز السماهيت:

 مصطلحاث البحث:. 7

 :مفهىم الاججاهاث  

بن جدضًض اإلاطؿلخاث الهلمُت الىاعصة في ٗل بدث مً ألاَمُت بمٙان خُث 

م  بن َظٍ اإلاطؿلخاث ٖما ًغي )ؤخمض( ؤن مُهىم الاججاَاث ًٙاص ًٙىن مً َؤ

َُم اإلاُاَ ٖبحر مً اإلاُا ُم الىُؿُت الاحخمانُت، ٖما ؤهه مضزل غغوعي بلي َهم نضص 

ألازغي، ٖمُهىم الغؤي الهام، ومُهىم الُٓم، والًٍغؼة، والغؤي الشخص ي، واإلاُل، ويحر 

ٕ ألاَغاص. )ؤللٓاوي ً اإلاُاَُم اإلاغجبؿت بؿلى  .(1،ص:9444طلٚ م

 الىفضيت: الاججاهاث 

ه الباخث بحغائُا بإنها  : مجمىم اؾخجاباث الؿلبت والؿالباث نُىت ٌهَغ

ُت  الضعاؾت نلى ؤؾئلت اإلآُاؽ اإلاؿىع مً ْبل الباخث لُٓاؽ الاججاَاث الىُؿ

ت للهلىم التربىٍت بجامهت  للؿلبت والؿالباث هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ بٙلُت الشاْع

 اإلالٚ َُطل بدشاص. 

 :حامعت اإلالك فيصل بدشاز 

َُطل بدش ٗاصًمي:جإؾؿذ حامهت اإلاٚل  م  9446-9449اص في الهام ألا

م الهغبي ؤلاؾالمي في حشاص،  غ الخهُل بجهىص وؾىُت ْام بها مجمىنت مً اإلاهخمحن بخؿٍى

ٗاصًمُت ؤَلُت، طاث مىُهت نامت، ؤي يحر خٙىمُت ويحر  َالجامهت ماؾؿت نلمُت ؤ

ٗاصًمي واإلاالي، وؤوشؿتها ا ت واؾخٓاللها ألا ت ولها عبدُت، لها شخطِخيها الانخباٍع لخحًر

ُت  ا وببغام الاجُاْاث الهلم َغ ٙاملت في وغو مىاهجها الضعاؾُت وجؿٍى ت ال الخٍغ

ت.. )َػل ٍ اإلاشتٖر  (.34م،ص:6096والثٓاَُت مو الجهاث طاث ألاَضا

 الطلبت والطالباث: 

ُت  ًٓطض بهم الباخث في صعاؾخه َم َئت مً الشباب اإلآُضًً للضعاؾت بٙل

ت للهلىم التربىٍت في  ُت ونلم الشاْع ش، والجًغاَُا، والترب ؤْؿام الٙلُت الثالزت )الخاٍع

ٗاصًمي. الىُـ( بهضٍ الضعاؾت والخدطُل  ألا
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  :أعظاء هيئت الخسريط 

َم ؤنػاء َُئت الخضَعـ مً خملت ماَلي صعحت اإلااحؿخحر والضٖخىعاٍ في   

ًٓىم ش وحًغاَُا والتربُت ونلم الىُـ( والظًً  ٗاصًمُت، )جاٍع ىن الازخطاضاث ألا

ٛ الهام الجامعي  ٗاصًمُت بالٙلُت زال  م.6091-6092بالخضَعـ في ألاْؿام ألا

 مفهىم الاججاهاث الىفضيت .8

 :اإلاعجي اللغىي إلافهىم الاججاه. 1.8
ـ:    اججه بلُه: ؤْبل بىحهه نلُه،  الاججاَاث حمو اججٍا وعص في اإلاعجم الىؾُ

ـ وآزغون، )والاججاٍ(: الىحه الظي  (491م،ص:9416وؤضله )اوججه( )ببغاَُم ؤِه

َهضثُّ ججاَٚ ؤي جلٓاء وحهٚ،)ببغاَُم ؤهِـ وآزغون،ص:
َ
ٓاٛ ْ (  في 949هٓطضٍ، ٍو

باب الىحه، )الىحه(، الجمو وحىٍ، ؤو الجهت، بمهجي الهاء نىع  :)مسخاع الصخاح(

ٓاٛ َظا وحه بمهجي الغؤي َى الغؤي هُؿه، والاؾم الىحه ب٘ؿغ الىاو  نً الىاو، ٍو

،بضون ه له عؤي، و)اإلاىاحهت( اإلآابلت. )نبض اإلادؿً الغاػي وغمها، اجج

ش:ص: وعص في الغائض )معجم لًىي(: اججه اججاَا. )وج ٌ(. بلُه ْطض. ؤْبل و  (،199جاٍع

  (.69م،ص:9491)مؿهىص، 

وفي )معجم اإلاإزىعاث اللًىٍت( )وج ٌ( ْاص َالن َالها َىحه: ْاصٍ َاهٓاص له        

ٚ. واجبهه، ؤًىما ؤوحه ؤ لٓي ؾهضا: مثل ْهضث ججاَٚ: ْهضث جلٓاء وحه

 (.999م،ص:9443)َُاع،

ل: )َإًىما  في )اإلاد٘م واإلادُـ ألانكم(: و ج ٌ )وحه( ٗل ش يء مؿخٓبله، وفى الخجًز

ُٓم.  جىلىا َثم وحه هللا(. َإْم وحهٚ للضًً خىُُا( ؤي اجبو الضًً ال وْىله حهالى )

ُمىا وحىَ٘م. ًضٛ نلى طلٚ ْىل (، وؤعاص: َإْ ِبحن بلُه واجٍٓى ه نؼوحل بهضٍ: )مى

 .ٍ واإلاساؾب َى الىبي ضلى هللا نلُه وؾلم، واإلاغاص َى ألامت. والجمو ؤوحه ووحى

 (.341م، ص:6000)ؤبىالخؿً، 

 اإلاعجي الاصطالحي إلافهىم الاججاه:.1.1.8

 ً َاث ج٘شِ ن ُاتهم لالججا بن ازخالٍ نلماء الىُـ الاحخماعي في حهٍغ

غ الهضًضة بػاء مىغىم الاججاَاث ووهغع َُما ًلي ؤَم َظٍ ازخالٍ وحهاث الىك

ُاث:  الخهٍغ
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َاث ُت( بلي مُهىم الاججا شحر)زلُ ٌُattitude   (  بإهه ٌهض مً اإلاُاَُم

ألاؾاؾُت واإلاؿخسضمت نلي هؿاّ واؾو في مجاٛ نلم الىُـ الاحخماعي. َظا ونلى 

ثرة اؾخسضامه، َةهه ال ً ىحض اجُاّ بحن حمُو الغيم مً ؤَمُت َظا اإلاُهىم، ٖو

ُه وجىاوله بحغائُا. )زلُُت، ٛ حهٍغ  (.63م، ص:6000اإلاشخًلحن في اإلاُضان خى

غص هدى الخؿاب ًازغ في حهلمه اإلاهلىماث  شحر)عغىان(: ؤن اججاٍ اُل ٌُ

واإلاهاعاث الخؿابُت، وؤن الاججاٍ هدى ال٘خب ًازغ في ْضعاجه نلى حهلم الٓغاءة، وؤن 

ازخالٍ ضىعَا جازغ في ْضعة الُغص نلى الخهلم َيها، َهلي الاججاٍ هدى اإلاضعؾت نلى 

، 9442اإلاضعؽ نىضئظ ؤن ًٓضع ألاَمُت ألاؾاؾُت لالججاَاث في التربُت. )عغىان،

 (.994ص:

ـ  ًظٖغ)حابغ( ؤن مىغىم الاججاَاث ًدخل ؤَمُت زاضت في نلم الىُ

م هىاجج  َاث الىُؿُت الاحخمانُت مً َؤ نملُت الخيشئت الاحخماعي التربىي. َاالججا

الاحخمانُت، وهي في هُـ الىْذ مً صواَو الؿلىٕ، التي جاصي صوعا ؤؾاؾُا في 

 (.41م،ص:9491غبؿه وجىحيهه. )حابغ،

ـ الاحخماعي: بإهه جىكُم زابذ لهملُاث  ٌهٍغ )وَبت( الاججاٍ في نلم الُى

جهل الشخظ ٌؿلٚ بػاء َظ ا بصعاُٖت واهُهالُت وجُُُ٘ت ًغج٘ؼ خىٛ مىغىم ما، ٍو

غاَُت،  َاث اًجابُت ؤو ؾلبُت، خب ؤوٖ  ٗا مدؿٓا، وْض جٙىن الاججا اإلاىغىم ؾلى

 (3م،ص: ص:9414اؾخدؿان ؤو اؾدىٙاع، حؿامذ، وحهاون، ؤو جىاَـ. )وَبه،

غص هدى مىغىم مهحن  ًغي)مدمض( ؤن الاججٍا َى مجمىم ما ٌشهغ به اُل

، شهىعا بًجابُا
ً
شمل َ٘غة الُغص نً اإلاىغىم، و  ؤو ؾلبُا ٍ، َو مُهىمه نىه ونٓائض

م، 9441واهُهاالجه وآماله، وجؿلهاجه ومساوَه، وآعاءٍ اإلاخهلٓت بهظا اإلاىغىم. )مدمض،

 (669ص:

ؤن الاججاَاث حشحر بلي هؼناث جاَل الُغص لالؾخجابت بلي ) ًظٖغ )وشىاحي

ُت مدضصة، هدى ش يء زاص ؤو ؤَٙاع ؤو خىاصر ؤو ؤوغام ؤو ؤشُاء مهُىت،  ؤهماؽ ؾلٖى

ٔ، جالِ هك حراث اإلاخىىنت(.)مغحو، ؾاب اما مهٓضا جخُانل َُه مجمىنت ٖبحرة مً اإلاًخ

 (990ص:

 جٙذىًٍ اَترا ذ ي ؤو ًذظٖغ)البىهلى( ؤن الاججذاٍ مُهذىم هُسذ ي احخمذاعي، وَذى

ت َُمذذا بُتهذا ؾذذىاء فذي اججذذاٍ  مخًحذر وؾذُـ حهبذذر نىذه مجمىنذذت مذً الاؾذذخجاباث اإلادؿٓذ
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ذذذذ ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذىم هُسذ ذ ذ ذ ذ ذ ؼ بػاء مىغذ ذذذذَغ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذاٍ الذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذى اججذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذىٛ ؤوفذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذحن. الٓبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذضلي مهذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذاعي حذ ذ ذ ذ ذ ذ  احخمذ

 (.44،ص:9449)البىهلي،

 مكىهاث الاججاهاث الىفضيت: .2.8

 ً ًغي جىَُٔ مغعي وؤخمض بلِٓـ اإلاظٗىعًٍ في نبض الباقي بلى ؤن جٍٙى

ًمغ بثالر مغاخل ؤؾاؾُت، وجخدضص َظٍ اإلاٙىهاث مها لدشٙل الاججٍا  الاججاَاث 

 الىُس ي:

 :اإلاكىن اإلاعرفي 

ت  ال ٌؿخؿُو الُغص ؤن ًٙىن   ٗاهذ لضًه مهَغ الاججاٍ هدى اإلاىغىناث بال بطا 

ىؿىي اإلاٙىن اإلاهغفي نلى  ٗاملت، ٍو ت  نىه، ولِـ مً الػغوعي ؤن جٙىن اإلاهَغ

غة لضي الُغص. ًٙىن الاججاٍ في َظٍ اإلاغخلت  اإلاهلىماث والخٓائٔ اإلاىغىنُت اإلاخَى

ُت جخػمً حهٍغ الُغص بطىعة مباشغة نلى بهؼ  نىاضغ قاَغة بصعاُٖت ؤو مهَغ

البِئت الؿبُهُت والبِئت الاحخمانُت التي جٙىن مً ؾبُهت اإلادخىي الهام لؿبُهت 

ٗالضاع  اإلاجخمو الظي ٌهِش َُه، وَ٘ظا ْض ًدبلىع الاججاٍ في وشإجه خىٛ ؤشُاء ماصًت 

ٗاألزىة وألاضضْاء، وخىٛ هىم  ذ، وخىٛ هىم خاص مً ألاَغاص  الهاصئت واإلاهٓض اإلاٍغ

ٗاأل  ٗالشٍغ مدضص مً الجماناث  ُٓم الاحخمانُت  ؾغة وحمانت الىاصي وخىٛ بهؼ ال

 والخطخُت.

 :اإلاكىن الىحساوي 

ُت التي ًىحهها الُغص هدى مىغىم   غاَ ٌشحر َظا اإلاٙىن بلى مشانغ الخب وا٘ل

غجبـ بخٙىٍىه الهاؾُي، وجخمحز َظٍ بمُل الُغص هدى ش يء مهحن، َمثال بن  الاججاٍ، ٍو

غص ًمُل بلى بهؼ ألاضىاٍ الخاضت مً الؿهام، ؤي ؾهام ْض ًغ  ي الجائو، ولً٘  اُل

وْض ًمُل بلى جىاٛو ؾهامه نلى شاؾئ البدغ، وبمهجى ؤصّ ؤن َظٍ اإلاغخلت مً وشىء 

ً اإلاىؿٔ اإلاىغىعي واإلاشانغ وؤلاخؿاؾاث الظاجُت. ٍ حؿدىض بلى زلُـ م  الاججا

 :اإلاكىن الضلىكي 

بلى الهمل نلى هدى الاججاٍ نباعة نً مىحهاث لؿلٕى ؤلاوؿان، َهي جضَهه 

بًجابي نىضما ًملٚ اججاَا بًجابُا هدى اإلاىغىم، وَى بظلٚ ٌهجي َترة اإلاماعؾت بمهجى 

ٍثبذ نلى ش يء ما نىضما  غ و ؤن الثبىث واإلاُل نلى ازخالٍ ؤهىانه وصعحاجه ٌؿٓخ
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 6090)ؤخمض،ًخؿىع بلى اججاٍ هُس ي، َالثباث ًمُل اإلاغخلت ألازحرة في جٙىًٍ الاججاٍ.

 (6099ص:

 أهىاع الاججاهاث الىفضيت:. 3.8

 ً ًمً٘ لىا ؤن هخهٍغ نلى نضة ؤهىام مً الاججاَاث الىُؿُت وطلٚ م

ُت  الىاخُت الىضُُت والىقُُُت. وَظا الخطيُِ ٌؿانض الضاعؽ نلى جدضًض هىن

الاججاٍ الىُس ي وشضجه مو الهلم بإن الاججاٍ الىاخض ْض ًٓو في ؤٖثر مً جطيُِ 

 ً ً خُث ضُخه وم ٚ م ٍ الاهىام ما ًليوطل ً َظ  :خُث وقُُخه. وم

 الاججاهاث الفرزًتو الاججاهاث الجماعيت: 

َاث   ٗا لضي نضص ٖبحر مً ألاَغاص وؿمُه الاججا نىضما ًٙىن الاججاٍ مشتر

َاث َغصًت، َةعجاب الىاؽ  الجمانُت. ؤما الاججاَاث التي جمحز َغصا نً آزغ َهي اججا

ُاغلت والشجانت وال٘غم، اج غص بؼمُل له اججٍا باألزالّ ال جٍا حماعي وبعجاب اُل

 َغصي.

  الاججاَاث الشهىعٍت و لال شهىعٍت( الاججاه الخفيوالاججاه العلجي( 

  ٍ ًكهغ الاججاٍ الهلجي في ؾلىٕ الُغص صون جغصص ؤو جدُل ومثل َظا الاججا

ججٍا ؤخُاها ما ًٙىن مخُٓا مو مهاًحر الجمانت ومثلها وُْمها، ؤما الاججاٍ الخُي َهى الا

الظي ال ًخُٔ ومهاًحر اإلاجخمو ولظلٚ هغي الُغص ًترصص في ؤلاَطاح نىه بؿبب حهاعغه 

ت الهغبُت الاشتراُٖت، 6001نبض الؿالم وآزغون، مو مهاًحر اإلاجخمو. ) حًر م ، الجمَا

  (.992ص:

ؤن الاججاَاث نىض ؤلاوؿان مخهضصة ، بمهجى ؤن ؤلاوؿان مً َظا  ًكهغ لىا

َا ًٙىن لضًه اججاَاث ا ٙىن اججا حخمانُت ججاٍ ٗل ما ًيخكم مجاله الخُىي ، َهىً 

هدى مً ٌهٍغ مً ألاَغاص، والىكم الاحخمانُت الؿائضة، والهاصاث، والُٓم والخٓالُض 

ٙىن اججاَا احخمانُا هدى اإلاش٘الث الاحخمانُت ، هدى ماؾؿاث اإلاجخمو وهدى  وٍُ

غص ًٙىن الُغص اجج ئخه ُْاصاث َظا اإلاجخمو، وػناماجه اُل اَاث احخمانُت هدى ُب

الاحخمانُت بٙاملها، ول٘ىىا هجض نىض ُْاؽ جلٚ الاججاَاث لضي ؤَغاص مجخمو واخض 

ؤن الاججاَاث جسخلِ بالغيم مً جىخُض اإلاثحراث الاحخمانُت ؤو جىخُض نىاضغ البِئت 

ُت  غحو الؿبب في طلٚ بلي جباًً مٙىهاث شخط ا، ٍو الاحخمانُت التي ٌهِشىن في بؾاَع
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َو ألاَ ُه ألاَغاص والجمانت، وجباًً الضوا ُس ي الظي ًىحض َ غاص، جباًً اإلاجاٛ الى

 .(29والًغائؼ والخاحاث والخبرة.)مجضي، الٓاَغة، ص:

 أهم دصائص الاججاهاث الىفضيت والاحخماعيت جخلخص فيما ًلي: .4.8

 الاججاَاث م٘دؿبت ومخهلمت، ولِؿذ وعازُت والصًت. -9

شتٕر نضص مً ألاَغاص ؤو الاججاَاث جخٙىن وجغجبـ بمث -6 حراث ومىاِْ احخمانُت، َو

 الجماناث َيها.

الاججاَاث ال جخٙىن مً َغاى، وألنها جخػمً صائما نالْت بحن َغص ومىغىم مً  - 3

 مىغىناث البِئت.

ـ بها.- 9 ِ خؿب اإلاثحراث التي جغجب  الاججاَاث جخهضص وجسخل

 ججاٍ.الاججاَاث جىضح وحىص نالْت بحن الُغص ومىغىم الا- 4

ُت - 2 خه الهٓل ُا ٌهبر نً مهخٓضاث الُغص، ؤو مهَغ ًخػمً نىطغا نٓلُا ومهَغ الاججاٍ 

ً مىغىم الاججاٍ.  وزبراجه ن

غص الكاَغ اإلاىحه هدى مىغىم - 1 ُا، ٌهبر نً ؾلىٕ اُل ًخػمً نىطغا ؾلٖى الاججاٍ 

 الاججاٍ.

، وحشحر بلى الاججاَاث حهخبر هخاحا للخبرة الؿابٓت، وجغجبـ بالؿلىٕ الخاغغ -9

غص للمثحراث  الؿلىٕ في اإلاؿخٓبل. الاججاَاث وجخمثل َُما بحن اؾخجاباث اُل

ؿمذ بالخيبا باؾخجابت الُغص لبهؼ اإلاثحراث  الاحخمانُت مً احؿاّ واجُاّ، َو

 الاحخمانُت.

َاث - 4 الاججاَاث حًلب نليها الظاجُت ؤٖثر مً اإلاىغىنُت، مً خُث مدخىاَا الاججا

ا جدذ قغٍو لها ضُت الثباث  ً مً اإلامً٘ حهضًلها. وحًُحَر والاؾخمغاع اليؿبي، و٘ل

ش، الٓاَغة،ص:  غان،بضون جاٍع  (.999-990مهُىت. )َػ

ا مً اإلاُاَُم الىحضاهُت. وجُُض  جخمحز الاججاَاث ببهؼ الخطائظ الهامت نً يحَر

هىم.  ض مً الػىء نلى ألابهاص اإلاخهضصة لهظا اإلُا َظٍ الخطائظ في بلٓاء مٍؼ

 ( 463م الٓاَغة،ص:6002م،)نال 

ٓت همؿُت مهُىت  -90 حهمل الاججاَاث نلى تهُئت الُغص لالؾخجابت إلاىغىم ما بؿٍغ

ػؿغ  غص بالبِئت، َالً  وبضون جُ٘حر ومهجى طلٚ ؤنها جىكم نملُت ؤلاصعإ في نالْت اُل

ِ ًطاصَه. ٕ حضًض في ٗل مىْ  ؤلاوؿان بلى الُٓام بؿلى
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دؿابه مً البِئت الاججاٍ َى خطُلت الخبرة الا -99 خم ٖا ًمغ بها الُغص، ٍو وؿاهُت التي 

اصي جبجي هُـ الاججاٍ بلى جٓىٍت الشهىع باالهخماء  الاحخمانُت واإلاىاِْ الخاعحُت. ٍو

 لضي ألاَغاص هدى الُٓم واإلاهخٓضاث.

حؿاَم الاججاَاث في نملُاث الخُِ٘ مما ًاصي بلى جٙىًٍ اججاَاث مىحبت هدى ما  -9

م، ؾغابـل 6000اَاث ؾالبت هدى ما ٌهىص طلٚ. )الٓظافي،ٌشبو الخاحاث، واجج

 (669ص:

 وظائف الاججاهاث الىفضيت الاحخماعيت: .5.8

َاث بالهضًض مً الىقائِ التي جِؿغ لئلوؿان الٓضعة نلى  جٓىم الاججا

ِ وألاوغام الخُاجُت اإلاسخلُت، وؤَم الىقائِ:  الخهامل مو اإلاىاْ

 الىظيفت اإلاىفعيت أو الخكيفيت. 

ُِ٘ مو جدٓ غص وجؼوصٍ بالٓضعة نلى الخ ٘ثحر مً ؤَضاٍ اُل ٔ الاججاَاث ال

اإلاىاِْ اإلاخهضصة التي ًىحهها، َةنالن الُغص نً اججاَاجه ًكهغ مضي جٓلبه إلاهاًحر 

َاث  الجمانت وُْمها ومهخٓضاتها، ٖما ًكهغ اهخماءٍ ووالٍء لٓىانضَا، لظا حهخبر الاججا

ُٓٔ ؤَضاَ ُت جم٘ىه مً جد ٙاث ؤو مىحهاث ؾلٖى ه وبشبام صواَهه في غىء اإلاد

اإلاهاًحر الاحخمانُت الؿائضة في مجخمهه، ٖما جم٘ىه مً اوشاء نالْاث جُُُ٘ت ؾىٍت 

 مو َظا اإلاجخمو.

 :الىظيفت الخىظيميت 

جخجمو الاججاَاث والخبراث اإلاخهضصة واإلاخىىنت في الُغص في ٗل مىخكم مما 

ه، وزباجه وؿبُا في اإلا ها نلى ًاصي بلى احؿاّ ؾلٖى ىاِْ اإلاسخلُت، بدُث ٌؿلٚ ججَا

طلت.  ُخجىب الػُام والدشدذ في مخاَاث الخبراث الجؼئُت اإلاُى هدى زابذ مؿغص، َ

هىص الُػل في َظا الاهخكام والخىكُم بلى ما ًدمل مً اججاَاث م٘دؿبت، وَ٘ظا  َو

بشٙل َةن اججاَاث الُغص ج٘ؿبه اإلاهاًحر وألاؾغ اإلاغحهُت لخىكُم زبراجه ومهلىماجه 

ً خىله. )  (.943م،نمان ص:6000ؤبىحاصو،ٌهُىه نلى َهم الهالم م

 :الىظيفت السفاعيت 

ًغجبـ الهضًض مً اججاَاث الُغص بداحاجه الشخطُت وصواَهه الُغصًت، ؤٖثر 

غص ؤخُاها بخٙىًٍ  مً اعجباؾه بالخطائظ اإلاىغىنُت إلاىغىم الاججاٍ، لهظا ًٓىم اُل

غ َشله ؤو نض م ْضعجه نلى جدُٓٔ ؤَضاَه. َٓض ًٙىن الؿالب بهؼ الاججاَاث لخبًر
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اججاَا ؾلبُا هدى اإلاتهاج ؤو اإلاضعؽ ؤو الىكام الخهلُمي بمجمله نىضما ًُشل في بهجاػ 

اإلاؿخىي الخدطُلي الظي ًغيب َُه، َِؿانض َظا الاججاٍ نلى جبًرغ َشله ونلى 

ٍ بىُؿه.) ىحي،الاخخُاف ب٘غامخه وانتزاػ  (916م،نمان ص:6000الٍٓغ

ُت وح هخبر وقاِئ الاججاَاث ؤخض الهىامل التي حؿانض نلى همى الشخط

ُِ٘، َهي بمثابت مٓىماث  وجؿىعَا، وطلٚ مً زالٛ: اإلاؿانضة نلى الخإْلم والخ

حراث اإلاسخلُت. وجىَحر الٓىاناث التي ًدخُل  مهىىٍت حؿانض الُغص نلى اؾدُهاب اإلاًخ

حر بؾاع مغحعي ٌؿان ُاث بها الُغص للضَام نً هُؿه. جَى ض الُغص نلى جىكُم نمل

ؤلاصعإ واإلاهلىماث التي لضًه نً ألامىع اإلاسخلُت. حشُ٘ل مٓضماث ًمً٘ للُغص نلى 

ُت  ٔ الانخىاء بدىم ؤؾاؾها جُؿحر الؿلٕى والخيبا باإلاماعؾاث الؿلبُت نً ؾٍغ

الاججاَاث ؤلاًجابُت هدى الهمل، وحًُحر الاججاَاث الؿلبُت مً زالٛ الىؾائل 

بُت و  ٘ىىلىحُا الاحخمانُت اإلاخىَغة خالُا وهي جٓىُاث مهغوَت لضي زبراء الخضٍع الخ

 (699الخؿىٍغ الخىكُمي. )ؾاّع مغحو ؾابٔ، ص :

 : وظائف الاججاهاث أًظا الىظائف آلاجيت .6.8

 جىكم الهملُاث الضاَهُت والاهُهالُت. - 9

 حؿهُل نملُت اجساط الٓغاع. -6

3- ً  ؤو بحن الُغص ومُغصاث بُئخه. جىغُذ الهالْت بحن الُغص وآلازٍغ

ٓت وؿبُت زابخت. - 9  جدضًض الاؾخجاباث بؿٍغ

ٔ ؤَضاٍ الُغص وؾمىخاجه. - 4  اإلاؿانضة نلى جدُٓ

 جُؿحر بهؼ الكىاَغ وبنؿائها اإلاهجي ألاْغب للخُٓٓت. - 2

ت، ص:6000بمضاص الشخظ بمُاجُذ الشخطُت. )ًىوـ، - 1  ( 614م، ؤلاؾ٘ىضٍع

 في جكىيً الاججاهاث:العىامل اإلاؤثرة  .7.8

َاث  ٌهِش ؤلاوؿان في بؾاع زٓافي ًخإلِ مً الهاصاث والخٓالُض والاججا

واإلاهخٓضاث، وَظٍ حمُهها جخُانل جُانال صًىامُُ٘ا ًازغ في الُغص مً زالٛ نالْاجه 

ٗاهذ ؤؾغجه ؤو مضعؾخه، بمهجى ؤن مسخلِ الجماناث التي  الاحخمانُت وبُئخه، ؾىاء 

غص  دؿابه الججاَاجه ومهخٓضاجه اإلاسخلُت،  والىاْو ؤن ؤلاؾاع ًيخمي بليها اُل جازغ في ٖا

الثٓافي بما ًخػمىه مً نىامل مسخلُت ٌهخبر مً ؤَم اإلادضصاث الججاَاث الُغص، ومو 

طلٚ هجض ؤن ألاَغاص صازل بؾاع مهحن ًسخلُىن في اججاَاتهم، وَظا عاحو بلى جإزغ 
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ٖإٛو وؾائـ للخؿبُو الاح َاث ألاَغاص بأبائهم  ً اججا خماعي، َهم ْىة مازغة في جٍٙى

 .ؤبىائهم

وْض وحض ؤن الهالْت بحن اججاَاث الىالضًً وألاؾُاٛ ؤٖبر مً جلٚ التي  

جٓىم بحن اججاَاث ؤلازىة. ٖما وحض ؤن الاججاَاث ال جخإزغ َٓـ بالخىحُه اللُكي، بل 

ٓت التربُت والؿلىٕ الُهلى لآلباء، والضلُل نلى طلٚ ؤن جمازل  اججاَاث ألاؾُٛا بؿٍغ

والىالضًً ًٙىن ؤٖثر في اإلاؿائل الىاْهُت التي ًُهمها الؿُل لٓغبها مً خُاجه واجطالها 

ٗاججاَهم هدى ألاَغاص، بط لىخل غهِ الخمازل بحن اججاَاث ألاؾُٛا  ه،  بمجاٛ ؾلٖى

ٗا واضخا، َظا مو الهلم  والىالضًً في اإلاؿائل الؿُاؾُت لهضم بصعإ ألاؾُٛا لها بصعا

ن الاججاَاث هدى ألامىع اإلاهىىٍت اإلاجغصة ال جخٙىن باإلاهجى الصخُذ ْبل اإلاغآَت، بإ

هبراوي خُث ؤنها جخؿلب مؿخىي مً الىطج الهٓلي وال ًخىَغطلٚ في مغخلت الؿُىلت.)

 (.م، حامهت الاماعاث الهغبُت9499ونلى،

هدى نمىما ٌشحر الباخث بلى ؤن الهىامل اإلاازغة في جٙىًٍ الاججاَاث جخٙىن 

َمها جإزحر الىالضًً خُث  اإلاىغىناث ؤو ألاشُاء ؤو ألاخضار هدُجت لهضص مً الهىامل ؤ

َاث زطىضا نىض  ٌهض جإزحر الىالضان مً ؤَم الهىامل اإلاؿانضة في جٙىًٍ الاججا

ا التي ًٓىم  ُاث صون يحَر الشباب، وطلٚ بما ًٓضمه الىالضًً مً حهٍؼؼ لبهؼ الؿلٖى

ْغان، وطلٚ مً زالٛ نملُت الخُانل الاحخماعي التي بها الشباب، وؤًػا جإزحر ألا

 جدضر جإزحراث مخباصلت بحن الُغص وألاْغان وجإزحر الخهلُم.

غص زاللها مً نملُت اٖدؿاب الخبراث  ًمغ به اُل بن الهملُت الخهلُمُت وما 

َاث مهُىت، ٖما حهض وؾائل ؤلانالم مً الهىامل اإلاؿانضة  حؿانضٍ نلى جٙىًٍ اججا

ً الاججاَاث هدى اإلاىغىناث اإلاسخلُتنلى جٙى  ٍ. 
 السراصاث الضابلت:. 9

َاث الىُؿُت في  غة الاججا اؾلو الباخث نلى بهؼ الضعاؾاث الؿابٓت التي جخهلٔ بكَا

ِ نلى الضعاؾاث الخالُت: ً اإلااؾؿاث الخهلُمُت ووْ  ٖثحر م

 ( 1984)زراصت: ًىصف إبراهيم هبراوي وعلي محمس ًححى:  -9

ال٘شِ نً اججاَاث الؿلبت والؿالباث بجامهت الاماعاث َضَذ الضعاؾت بلى 

ُاث مخهضصة صازل البِئت  الهغبُت اإلاخدضة هدى بِئت الجامهت بما حشمله مً مهؿ
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جُاث الخضَعـ، واإلا٘خبت  الجامهُت الخهلُمُت والتي جخمثل في اإلاىاهج الخهلُمت، واؾتراُج

م الخهلُمي التي ٌؿخسضمها ؤنػا ء َُئت الخضَعـ في جٍٓىم الجامهُت ووؾائـ الخٍٓى

 جدطُل الؿلبت والؿالباث للمهلىماث واإلاهاٍع واإلاُاَُم والخبراث.

وجإلِ مجخمو الضعاؾت مً حمُو ٗلُاث الجامهت باؾخثىاء ٗلُتي الهىضؾت 

ٔ الاؾدباهت.  والؼعانت بالىكغ بلى ؤنهما ٗلُخان خضًثخان في الجامهت نىض بضء جؿبُ

َخٙىهذ مً ) % مً اإلاجمىم ال٘لي 90( ؾالبا وؾالبت، وطلٚ بيؿبت 691ؤما نُىت البدث 

لُت الهلىم  ٙلُاث الخمـ وهي ٗلُاث: الهلىم وآلاصاب، والتربُت ٗو لؿلبت وؾالباث ال

هت والٓاهىن. لُت الشَغ ت والؿُاؾُت ٗو  ؤلاصاٍع

ٗاهذ الهُىت الهشىائُت الؿبُٓت، وؾىع الباخثان  ؤما الهُىت اإلاسخاعة َٓض 

ٍب ألاولي نلى نُىت نشىائُت مً الؿلبت والؿالباث وْض بلٌ نضص اؾدباهت زػهذ للخجغ 

 ( ؾالباث.90( ؾالب و)90الهُىت الاؾخؿالنُت )

% مً الؿلبت والؿالباث عؤوا ؤن ؤؾلىب 46وْض ٖشُذ الضعاؾت ؤن وؿبت  

ٓت الؿائضة في الخضَعـ لضي ؤؾاجظة الجامهت،  اإلاداغغة بانخباٍع ؤؾلىبا للخضَعـ والؿٍغ

ٔ 39وؤن وؿبت  ٓت اإلاداغغة جدٓ %مً نُىت الضعاؾت مً الؿلبت والؿالباث. ًغون ؤن ؾٍغ

ً 31بهؼ ألاَضاٍ الخهلُمُت وؤن وؿبت ٓت اإلاداغغة بضث لهم وله % جظَب بلى ؤن ؾٍغ

ٓت اإلاداغغة التي جخمحز بالدؿلؿل  حامضة وجلُٓيُه، وؤن الؿلبت والؿالباث ًمُلىن بلى ؾٍغ

ً ًسغحىن نً مىغىم اإلاداغغة، وباإلاثل َةن الؿلبت  اإلاىؿٓي، وؤن ٖثحرا مً اإلاداغٍغ

والؿالباث نبروا نً اججاَاث ؾالبت هدى اإلاداغغاث التي جضوع خىٛ مدخىي ال٘خاب 

 اإلآغع في الجامهت.

% مً الؿلبت والؿالباث بلى ؤنهم ال 94ؤما نً حاهب اإلا٘خبت َٓض طَب  

ؤَاصوا بإن اإلا٘خبت ال جدخىي نلى % 92ًؼوعون اإلا٘خبت بال مغة واخضة في الاؾبىم وؤن وؿبت

% ؤَاصوا بإنهم ًؼوعون 66اإلاغاحو الهلمُت التي ًدخاحىنها في الضعاؾت والبدث، وؤن 

ـ نىضما ًخهلٔ ألامغ بةنضاص البدىر التي ًٙلُىن بها.   اإلا٘خبت َٓ

ا في ؾلىٕ نػى  غي الؿلبت والؿالباث وحىب جىاََغ ؤما نً الطُاث التيً 

هت هي ؤلازالص في الهمل، وجُهم عيباث الؿلبت والؿالباث. ؤما َُما َُئت الخضَعـ بالجام

% مً نُىت البدث الؿلبت 32ًخهلٔ بمٙىن اإلاىاهج الضعاؾُت في الجامهت َٓض نبرث وؿبت

والؿالباث، ؤن اإلاىاهج الضعاؾُت ال جلبي  اخخُاحاث اإلاجخمو الاماعاحي، وؤنها حُضة في 
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ت َٓـ، في خحن ًغي  ٍ 40الجىاهب الىكٍغ % مً الؿلبت والؿالباث ؤن ما صعؾىٍ ؾى

% مً الؿلبت والؿالباث بىحىب 91ٌؿانضَم في خُاتهم اإلاهىُت اإلاؿخٓبلُت ونبرث وؿبت

ت والهم ٔ في الجامهتالخىاػن بحن الجىاهب الىكٍغ  .لُت في اإلاىهج اإلاؿب

% جغي غغوعة عبـ اإلاىهج الخهلُمي بالجامهت بداحاث اإلاجخمو 32وؤن وؿبت  

م" َلٓض عؤي الؿلبت والؿالباث ؤن ؤؾلىب الخٍٓىم ؤلاماعا حي وَُما ًخهلٔ بمٙىن الخٍٓى

ؼ نلى   الخُل، وال ًمً٘ الؿلبت والؿالباث مً مهاعاث  ٖغ الخدطُلي اإلاخبو في الجامهتً 

م َٓض عؤث وؿبت 19الخُ٘حر والخدلُل الىاْض وؿبت % ؤما نً جىىَو اؾتراجُجُاث الخٍٓى

ً الؿلبت والؿالباث 43  غغوعة جىىَو ؤؾالُب الخٓىٍم.% م

ً صليمان حاج هىر  -2  (: 1995)زراصت طارق عبس الرحم

َاث الؿلبت  ْاث الاعجباؾُت بحن اججا ت الهال َضَذ َظٍ الضعاؾت بلى مهَغ

ًِٓؿها ازخباع الاججاَاث اإلاؿىعة مً  ْت الثاهُت هدى مهلميهم ٖما  غ والؿالباث اُل

ت خىٛ اإلاخًحراث الخالُت: الخدطُل الباخث وطلٚ بخدضًض صعحاث الاججاَاث الىُؿُ

ٔ الضعاس ي الضاَهُت والاهجاػ.  اإلاضعس ي والخىاَ

ؤما مىهج البدث َٓض اجبو الباخث اإلاىهج الىضُي لضعاؾت مىغىم البدث 

وجٙىن مجخمو البدث ألاضلي للضعاؾت مً حمُو مداَكاث والًت الخغؾىم  وجُؿحٍر

 ذ وؾخىن مضعؾت الثالر وبلٌ الهضص ال٘لي للمضاعؽ خىالي مئت وؾ

مضعؾت مٓؿمت بالدؿاوي بحن 92ؤما نُىت الضعاؾت: َٓض ازخاع الباخث 

ٓت الهُىت الهشىائُت َٓض بلٌ نضص الؿلبت  ؾالبا ونضص 990البىحن والبىاث بؿٍغ

ٗاهذ ؤصاة الضعاؾت هي مُٓاؽ لُٓاؽ الاججاَاث هدى اإلاهلمحن،  ؾالبا 934الؿالباث  و

ٔ الضعاس ي ومُٓاؽ   لُٓاؽ صاَو الاهجاػ.ومُٓاؽ للخىاَ

وحىص نالْت اعجباؾُت مىحبت بحن اججاَاث الؿلبت الىخائج بلى وجىضلذ 

 00،9ووحضث الضعاؾت اعجباؾا مىحبا نىض  00.9والؿالباث هدى مهلميهم نىض مؿخىي 

َاث الؿلبت والؿالباث هدى مهلميهم وصعحاتهم نلى مُٓاؽ الخىأَ الضعاس ي،  بحن اججا

شُذ الضعاؾت نً وحىص بحن  00،9نالْت اعجباؾُت صالت مىحبت نىض مؿخىي  ٖو

اججاَاث الؿلبت والؿالباث هدى مهلميهم وصعحاتهم نلى مُٓاؽ الضاَو لئلهجاػ وال 

وحىص لُغوّ طاث صاللت اخطائُت بحن اؾخجاباث الظٗىع والاهار َُما ًخهٔل 

 بالخدطُل.
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 م( 2005زراصت عائشت إبراهيم ). 3

الْت بحن الاججاَاث الىُؿُت للؿلبت ال٘شِ نً اله َضَذ الضعاؾت

اعي والاهُهالي والؿالباث حامهت ؤلامام اإلاهضي هدى حامهتهم، والخىأَ الاحخم

َاث  ماجبوجم ا والخدطُل الضعاس ي اإلاىهج الىضُي لىضِ وجُؿحر وجدلُل الاججا

ؾالب حامهت ؤلامام اإلاهضي  جٙىهذ نُىت الضعاؾت مً الىُؿُت للؿلبت والؿالباث

ٔ الهُىت الهشىائُت بلٌ نضصَم )الهُىت   ( ؾالبا وؾالبت.639نً ؾٍغ

ُاؾا مطمما لُٓاؽ الاججاَاث هدى  َهي الاؾدباهت مٓ ؤما ؤصاة الضعاؾت 

خٙىن مً    66حامهتهم ٍو
ً
َاث ؾلبت وؾالباث وْض ؤقهغث هخائج الضعاؾت ؤن  بىضا اججا

ظلٚ هدى الجامهت جخمحز بإنها  طاث صالت  نضم وحىص َغوّ في اججاَاثبًجابُت ٖو

 اخطائُت بحن اججاَاث الؿلبت والؿالباث حهؼي للىىم، والخسطظ ؤصبي نلمي. 

  (2012)زراصت حالل الضىان .4

َاث   ٗاهذ َىالٚ َغّو بحن اججا ت ما بطا  َضَذ َظٍ الضعاؾت بلى مهَغ

س ي ألنػاء  ؾالب الضعاؾاث الهلُا بٙلُت التربُت حامهت صمشٔ هدى جٓىٍم الاصاء الخضَع

م الؿماث التي ًخمحزون بها إلاخًحر الىىم والخسطظ َُئت الخضع  ت َا ظلٚ مهَغ َـ، ٖو

اجبو الباخث اإلاىهج الىضُي لضعاؾت وجدلُل ووضِ و  (2)وهىم الاججاٍ والجامهت

 ٔ وجٙىهذ نُىت الضعاؾت اججاَاث ؾلبت الضعاؾاث الهلُا بٙلُت التربُت حامهت صمش

ْبىلهم للضعاؾت في الؿىت مً ؾلبت اإلااحؿخحر بٙلُت التربُت حامهت صمشٔ وا لظًً جم 

 م 6099-م6090ألاٛو جدػحري للهام الجامعى 

( ؾالبا وؾالبت جم جٓؿيهم بدؿب الىىم 906وْض بلٌ نُىت البدث )

مداوع وؾبٓذ نلى  3بىضا يؿذ  41والخسطظ  ؤنض الباخث اؾدباهت مٙىهت مً 

البت ًيخمىن بلى ؾؾالب و  44نُىت مً ؾلبت الضعاؾاث الهلُا وْض بلٌ نضص الهُىت 

 وجىضلذ الضعاؾت بلى الىخائج الخالُت: جسططاث مسخلُت.

ُا  -9 الجىحض َغوّ طاث صاللت اخطائُت بحن ؾلبت وؾالباث  الضعاؾاث الهل

بٙلُت التربُت حامهت صمشٔ في اججاَاتهم هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ نىض مؿخىي 

الؿالباث لضيهم بدؿب الضعاؾت َةهمهكم الؿلبت و و  0.0.4الضاللت الاخطائُت 

ظلٚ ٖشُذ الضعاؾت ؤالوحىص لُغّو  اججاَاث خُاصًت هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ، ٖو

ُت  طاث بخطائُت في اججاَاث الؿالب هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ وضُاتهم الشخط
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ٗاصًمُت وزطائظ جُانلهم الاحخماعي مو الؿلبت حهىص إلاخًحر الجامهت التي خطلىا  وألا

ٚ نىض مؿخىي الضاللتمتها نلى صعحاتهم الهلم  .0.04ُت وطل

وحض َغوع طاث صاللت بخطائُت بحن ؾلبت الخسططاث التربىٍت الهامت و   

وبحن ؾلبت الخسططاث التربىٍت الخاضت واججاتهم هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ، 

ظلٚ بحن اججاتهم هدى مضي جمحر نػى َُئت الخضعبـ بالطُاث التربىٍت  ٖو

ٗاصًم ت وضُاث الخُانل الاحخماعي وطلٚ لطالح ؾلبت  الخسططا ث والشخطُت وألا

ُت  0.0.4التربىٍت الخاضت نىض مؿخىي الضاللت وْض وحضث َغوّ طاث صاللت بخطائ

بحن الؿالب الظًً ًضعؾىن في الخسططاث التربىٍت ، والخسططاث الىُؿُت في 

ت نىض اججاَاتهم هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ وطلٚ لطالح ؾلبت الخسططاث الىُؿُ

 0.0.4مؿخىي الضاللت

  (2014)زراصت كحىل فاجح  .5

ـ َضَذ َظٍ الضعاؾت بلى الخهٍغ نلى  اججاَاث الؿالب ه دى ؤؾلىب جضَع

اوجدلُلها.و  الاؾخاط الجامعي ِ وجُؿحَر  اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىضُي لىض

ؤما مجخمو ونُىت البدث: َٓض جٙىهذ نُىت البدث مً الؿالب الجامهُحن 

٘ىىلىحُت( ؤما نً ؤصاة بجامهت ْاضض ي مغباح وعْلت: )ٗلُاث الخٓىّ ونلىم وج

َاث الؿالب الجامهُحن هدى  ُاؽ اججا الضعاؾت َٓض ؾىع الباخث اؾدباهت مً ؤحل ْ

ؤؾلىب الخضَعـ لضي الاؾخاط الجامعي وْض اخخىث الاؾدباهت نلى اعبهحن بىًضا 

يمٓؿمىا نلى ابهاص البهض اإلاهغفي والبهض الىحضاوي والبهض   الؿلٗى

ان اججاَاث الؿلبت جخمحز  ائج متهاوْض زلطذ الضعاؾت بلى حملت مً الىخ

ال جىحض َغوّ اخطائُت صالت :  بإنها اًجابُت هدى ؤؾلىب ألاؾخاط الجامعي في الخضَعـ

ظلٚ ال جىحض َغوّ طاث  هدى ؤؾلىب جضَعـ الاؾخاط الجامعي جبها إلاخًحر الىىم ٖو

ب ججاٍ ؤؾلىب الاؾخاط الجامعي في الخضَعـ. جبها صاللت اخطائُت في اججاَاث الؿال 

 إلاخًحر الخسطظ.

 (2017 )زارصت بىيسة أميرة ورحمان إًمان  .6

ُت  الضعاؾتذ ََض ٗاهذ َىالٚ َغوع طاث صاللت بخطائ ت ما بطا  مهَغ

جخهلٔ باججاَاث الؿلبت هدى ؾّغ الخضَعـ اإلاخبهت في الجامهت حهىص إلاخًحر الىىم 

ٗاهذ َىالٚ َغوع طاث صاللت حهؼي إلاخًحر اإلاؿخىي مهغ و  )الظٗىع والاهار( َت ما بطا 
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َاث الؿلبت هدى ؾغ و  الضعاس ي أئ اجُو الباخث اإلاىهج الىضُي لخدلُل ووضِ اججا

 مجخمو الضعاؾت ٗله وطلٚ بإؾلىب الخطغ الشامل الخضَعـ اإلاخبهت في الجامهت

ت الاججاَاث ا لىُؿُت للؿلبت الاصواث الضعاؾت جؿىعث الباخثخان اؾدباهت إلاهَغ

َاث  ٗاهذ الاججا ت ما بطا  والؿالباث هدى ؾغائٔ الخضَعـ الجامهُت وطلٚ بهضٍ مهَغ

وجىضلخا بلى حملت مً الىخائج  الىُؿُت للؿلبت والؿالباث جدؿم باإلًجابُت ؤو بالؿلبُت

ظلٚ  ٔ الخضَعـ بالجامهت حهض بًجابُتمتها ؤن اججاَاث هدى ؾغائ الجىحض َغّو ٖو

َاث الؿلبت هدى ؾغائٔ الخضَعـ اإلاخبهت في الجامهت طاث صاللت اخط ائُت بحن اججا

َاث  ٖما وحض حهىص إلاخًحر الىىم طٗىع/ بهار َغوّ طاث صاللت بخطائُت بحن اججا

ٔ الخضَعـ الجامهُت جخهلٔ باإلاؿخىي الضعاس ي ؤولى، جاهُت، وزالثت  الؿلبت هدى ؾغائ

 حعليب على السراصاث الضابلت:

ىٍ نلى اؾخُاص الباخث مً ا لضعاؾاث الؿابٓت التي اجُذ له الاؾالم نليها والْى

 هخائجها ما ًلي:

جؿىٍغ ؤَضاٍ البدث بما ًخماش ى مو مىؿٔ َظٍ الضعاؾاث الهلمُت التي  .9

ُت َاث الىُؿُت في مُضان اإلااؾؿاث الخهلُم غة الاججا  َضَذ بلى جدلُل قَا

ا.  وجُؿحَر

 اإلابضئُت والتهائُت.ؾانضث في ضُايت َغوع البدث وحهضًلها في ضًُتها  .6

ٖثحر مً الضعاؾاث الؿابٓت التي  .3 بناصة حهضًل ؤؾئلت البدث في غىء هخائج 

 اؾلو نليها الباخث.

ؤلاَاصة مً ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت التي اجبهتها َظٍ الضعاؾاث وزطىضا في بىاء  .9

 اؾخبُان البدث.

ً الخىضُاث واإلآترخاث والىخائج التي جىضلذ بليها َظٍ الض .4  عاؾاث.     ؤلاَاصة م

 إحراءاث السراصت اإلايساهيت:. 10

ُُُت حمو اإلاهلىماث،  إلحغاءاث البدث اإلاُضاوي، وجىغُذ زؿىاث ؾحر الضعاؾت ٖو

ً َظا الُطل اإلادخىٍاث الخالُت  خػم  ٍو

 مىهج البحث:.1.10        

غة  اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىضُي. ألهه اإلاىهج اإلاىاؾب لىضِ قَا

ُت الاججاَاث الىُؿُت وج ُلها ٖما ًبضو نلى ؾلىٕ الؿلبت والؿالباث، بٙل ا وجدل ُؿحَر
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ت للهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص ًمً٘ مً زالله حمو ؤٖبر ْضع  الشاْع

ً اإلاهلىماث والبُاهاث طاث الطلت بمىغىم الضعاؾت. ٖما ًدُذ الخدلُل واإلآاعهت.  م

 :مجخمع البحث . 2.10  

بإهه َى مجمىنت ألاَغاص الظًً ًخمحزون  ٌهٍغ )الخؿً( مجخمو البدث

 ً ْخطاصًت ؤو احخمانُت مهُىت( )الخؿ ٓاَُت ؤو ا ًمىيغاَُت ؤو مهىُت ؤو ز بسطائظ ص

خٙىن مجخمو الضعاؾت الخالُت مً ؾلبت وؾالباث ٗلُت  (443م، لبىان ص:9444 ٍو

ت للهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص البالٌ نضصَم خؿب اإلاهلىما ث الشاْع

غة لضي نماصة الٙلُت ) ضعؾىن في ؤْؿام الٙلُت الثالزت 1394اإلاخَى ( ؾالبا وؾالبت ٍو

غاَُا، والتربُت ونلم الىُـ.، ومتهم جم ازخُاع نُىت البدث،  ش والًج وهي: الخاٍع

ٛ آلاحي ًىضح مجخمو ألاضلى للضعاؾت:  والجضو

الخذصص  ( ًىضح جىزيع أفراز مجخمع السراصت ألاصلي حضب مخغير 1حسول ركم )

 العلمي ومضخىي الخعليمي والىىع واإلاجمىع.

 م كليت الشاركت للعلىم التربىيت2017 -2016إحصائيت  اإلاصسر

ذذذذم ًخطذذذح مذذذً الجذذذضٛو  ، ؤن نذذذضص الؿذذذالب الذذذذظٗىع فذذذي مجخمذذذو الضعاؾذذذذت 9ْع

 (.166ٌ نضص الؿالباث َٓض بلٌ )( وفي خحن بل216الخالُت ْض بلٌ)

 

مي الٓؿم م  اإلاجمىم البىاث البىحن اإلاؿخىي الخهُل

ش 9  جاٍع

 

 

 910 94 94 ألاولى

ت 6  992 29 99 الثاُه

 20 34 69 الثالثت 3

 49 94 96 الغابهت 9

ت ونلم  4 الترُب

 الىُـ

 994 14 10 ألاولى

ت 2  969 40 19 الثاُه

لثتالثا 1  60 39 49 

 393 929 996 ألاولى الجًغاَُا 9

ت 4  600 990 40 الثاُه

 43 40 93 الثالثت 90

99  216 166 9349 
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 عيىت السراصت:. 3.10

وْض جم ازخُاع نُىت نشىائُت ؾبُٓت،وهي زؿىة ؤؾاؾُت في حمو اإلاهلىماث، 

والبُاهاث للىضىٛ بلى هخائج صُْٓت نً مىغىم الضعاؾت،وجٙىهذ الضعاؾذت فذي ضذىعتها 

ت للهلذذذىم التربىٍذذت مذذذً  660ألاولُذذت مذذذً  الخسططذذذاث ؾالبذذا وؾالبذذذت مذذً ٗلُذذذت الشذذاْع

( ؾذذالب لهذضم بٖمذذالهم الاحابذذت نلذذى 60الهلمُذت اإلاسخلُذذت، وَذذم الذظًً اؾذذدبهض مذذتهم )

( ؾالبذذا 600ؤؾذئلت الاؾذخبُان وْذض بلٌذ نذضص اَذغاص نُىذت الضعاؾذت فذي الطذىعة التهائُذت،)

 وؾالبت.

 ( ًىضح الخىزيع الخكراري إلاخغير الىىع شكر/أهثى2الجسول ركم )                 
 الخ٘غاع اليؿبي غاعالخ٘ الىىم

 50.0% 100 طٖغ

 50.0% 100 ؤهثى

 100.0% 200 اإلاجمىم

ًخطذح مذً الجذضٛو الؿذابٔ ؤن فذذي مخًحذر الىذىم اخخذل الىذذىم )طٖذغ، ؤهثذى( هُـذ اليؿذذبت 

 %( لٙل متهما. 50.0بيؿبت )

 الىىعإلاخغير  الخىزيع الخكراري  ( ًىضح3شكل ركم )

 
 العلمي للخذصص ( ًىضح الخىزيع الخكراري 4الجسول ركم )

 الخ٘غاع اليؿبي الخ٘غاع الهلمي الخسطظ

ش  %33.0 66 جاٍع

 %34.0 68 حًغاَُا

 %33.0 66 هُـ نلم

 %100.0 200 اإلاجمىم
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 الهلمذي اخخذل الخسطذظ ًخطح مً الجضٛو الؿذابٔ ؤن فذي مخًحذر الخسطذظ

 ألانلذى مذً بذحن بذاقي اليؿذب بيؿذبت )
ً
اخخذل  %(، فذي خذحن34.0الهلمي )حًغاَُا( اليؿبت

ش، نلم اإلاغجبت الضهُا الخسطظ  %( لٙل متهما.33.0هُـ( بيؿبت ) الهلمي )جاٍع

 العلمي الخذصص إلاخغير  الخىزيع الخكراري  ( ًىضح5شكل ركم )

 
 ( ًىضح الخىزيع الخكراري الضىت السراصيت6الجسول ركم )

 الخ٘غاع اليؿبي الخ٘غاع الؿىت الضعاؾُت

 45.0% 90 الثالثت

 55.0% 110 الغابهت

 100.0% 200 اإلاجمىم

ذذذابٔ ؤن فذذذذي مخًحذذذر الؿذذذذىت الضعاؾذذذُت اخخلذذذذذ الؿذذذذىت  ًخطذذذح مذذذذً الجذذذضٛو الؿذ

ً بحن باقي اليؿب بيؿبت )  ألانلى م
ً
%(، في خحن اخخلذ 55.0الضعاؾُت )الغابهت( اليؿبت

 %(.45.0اإلاغجبت الضهُا الؿىت الضعاؾُت )الثالثت( بيؿبت )

 الضىت السراصيت إلاخغير  الخىزيع الخكراري  ( ًىضح7شكل ركم )
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 البحث: أزواث.4.10

، وطلذٚ وَٓذا للىمذىطج ؽ الججاَاث ٖإصاة لجمو اإلاهلىماثؤنض الباخث مُٓا

ً الهباعاث التي  ً وغو مجمىنت م الخماس ي، خُث جٙىهه ُْاؽ الاججاَاث الىُؿُت م

خٙذىن اإلآُذاؽ مذً ( 69) جىؿىي نلى اججاَاث الؿالب هدذى ؤنػذاء َُئذت الخذضَعـ، ٍو

 نباعة مىػنت نلى زالزت ؤبهاص وهي: 

 : مضي بؾهام نػى َُئت الخضَعـ في جىحُه الؿالب وبعشاصَم البعس ألاول 

 اؾتراجُجُاث الخضَعـ البعس الثاوي:

 ألاوشؿت الطُُت البعس الثالث:

 ( ًىضح جىزيع البىىز على أبعاز اإلالياش8حسول ركم )
عْم 

 البهض

 نضص البىىص ألابهاص

ـ في جىحُه وبعشاص الؿالبمضي اؾ 9  9 هام نػى َُئت الخضَع

ـ 6 جُاث الخضَع  90 اإلااصة واؾتراُج

 90 ألاوشؿت الالضُُت 3

 الصسق الظاهري للياش الاججاهاث:. 11

وغذذذهذ لُٓاؾذذذه، َٓذذذض نذذذذغع  للخهذذذٍغ نلذذذى ضذذذضّ ؤصاة البدذذذث لُٓذذذذاؽ مذذذا

ن في التربُت ونلم الباخث الاؾدباهت بطًُتها ألاولُت نلى نضص مً ألاؾاجظة اإلاخسططح

الذىُـ وزبذذراء اإلاىذاهج الخهلُمُذذت إلنذذاصة َدذظ نباعاجذذه، وببذذضاء الذغؤي خىلذذه، ومذذضي 

وغذذىح نباعاجذذذه وؾذذذالمتها نلمُذذا، ومذذذضي مالءمذذذت َذذذظٍ الهبذذاعاث إلاؿذذذخىي ؤَذذذغاص نُىذذذت 

الضعاؾت وحًؿُتها لٙل بهض مذً ؤبهاصَذا، وْذض التذزم الباخثذان بمذا ؤبذضوٍ مذً مالخكذاث 

 لُٓاؽ الاججاَاث الىُؿُت. ملذ الطىعة التهائُتونلى غىئها اٖخ

وْض ؤحغي اإلاد٘مىن بهؼ الخهضًالث في نباعاث اإلآُاؽ في ضىعجه ألاولُت، 

بالخهذضًل وَذذٔ مذا ؤشذذاع بلُذه اإلاد٘مذذىن مذذً  وؤشذاعوا بلذذى حهذضًالث َيهذذا، وْذام الباخذذث

اإلاد٘مذحن  ( نباعة، والتي خضر َيهذا حًُحذر مذ69ًؤو خظٍ ، َبلٌ الهضص ال٘لي ) بغاَت

ام آلاجُت:  واْخىو الباخثان بما ؤغاَىٍ مً ٗلماث في الهباعاث التي جدمل ألاْع
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 الخعسًالث التي أحريذ مً كبل اإلاحكمين في اإلالياش ( ًىضح9حسول ركم)
م  بهض الخهضًل الهباعاث ْبل الخهضًل الْغ

ذذت  9 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذضَعـ بالٙلُذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت الخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى َُئذ ذ ذ ذ ذ ذ نػذ

ذذى    ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذىٛ بلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي الىضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذانضوي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ٌؿذ

ذذذظ  ذ ذ ذذه الخسطذ ذ ذ ذ ذ ذذذظي ازترجذ ذ ذ ذذي الذ ذ ذ ذ الهلمذ

 نىض الخداقي بالٙلُت.

ذذاػ  ذذي بهجذ ذذانضوي فذ ذذت ٌؿذ ذذضَعـ بالٙلُذ ذذت الخذ نػذذى َُئذ

ذذاقي  ذ ذ ذ ذذض الخدذ ذ ذ ذ ذذه نىذ ذ ذ ذ ذذذظي ازترجذ ذ ذ ذذي الذ ذ ذ ذ ذذذظ الهلمذ ذ ذ الخسطذ

 بالٙلُت..

ذذت  6 ذذضَعـ بٙلُذذت التربُذ نػذذى َُئذذت الخذ

ذذاث  ذ ذ ذ ذ ذ ذذاصاث وجىحيهذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا بعشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذضم لىذ ذ ذ ذ ذ ًٓذ

ذذا  ذذهل نلُىذ ذذي حؿذ ذذانضها فذ حهلُمُذذت حؿذ

 الطهىباث حهلم ماصة

ذذضَعـ  ذ ذ ذ ذذت الخذ ذ ذ ذذى َُئذ ذ ذ ذذا نػذ ذ ذ ذ ذذضم لىذ ذ ذ ذذت ًٓذ ذ ذ ذ ذذت التربُذ ذ ذ بٙلُذ

ذذهُل  ذذانضها فذذي حؿذ ذذاث حهلُمُذذت حؿذ بعشذذاصاث وجىحيهذ

 ضهىباث حهلم ماصجه

ت إلاليـــــاش اججاهـــــاث الطــــال  هحـــــى أعظـــــاء هيئـــــت . 1.11 الخصــــائص الضـــــيكىمتًر

 الخسريط:

: مدىع مضي بؾهام نػى َُئت الخضَعـ في جىحُه الؿالب وبعشاصَم:
ً
 ؤوال

  صسق فلراث:.1.1.11 

نػى َُئت الخضَعـ في جىحُه وبعشاص الؿالب:   بحن صعحت مدىع مضي بؾهام 

وللخثبذذ مذً ضذضّ اإلادذىع ألاٛو خؿذب مهامذل اعجبذاؽ )بحرؾذىن K. Personٗذل َٓذغة 

والضعحت الٙلُت، وبهض الخؿبُٔ اجطح ؤن حمُو َٓغاث مدىع مضي بؾهام نػى َُئت 

مذذا ؤنذذضث  ( َٓذذغاث ضذذاصْت فذذي ُْذذاؽ8الخذضَعـ فذذي جىحُذذه وبعشذذاص الؿذذالب البالًذذت )

 نىذض مؿذخىي صاللذذت 
ً
ٗاهذذ مهذامالث اعجباؾهذا بالضعحذت الٙلُذذت صالذت بخطذائُا لُٓاؾذه بط 

ٗاهذذذ ُْمتهذذا الاخخمالُذذذت لهذذا ؤْذذل مذذً مؿذذذخىي الضاللذذت صاللذذت )01.) ( ؤهكذذذغ 01.( خُذذث 

 (90الجضٛو )

( ًىضح ارجباط الفلراث بالسرحت الكليت إلاحىر مسي إصهام عظى 10حسول ركم )

 ي جىحيه وإرشاز الطال هيئت الخسريط ف
ؾـ  عْم الُٓغة الى

 الخؿاب

 الاهدغاٍ اإلاهُاعي 

 

مل اعجباؽ الُٓغة بالضعحت  مها

ت  الُٙل

 

مت  الُٓ

ت  ؤلاخخماُل

 

 ضاللت.ال م

 

1 3.4750 1.13836 .530** .000 .01 

2 3.8000 1.07974 .674** .000 .01 

3 3.5900 1.06186 .722** .000 .01 
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4 3.6650 1.12208 .673** .000 .01 

5 3.2600 1.01862 .432** .000 .01 

6 3.1650 1.09718 .647** .000 .01 

7 3.4850 1.09809 .580** .000 .01 

8 3.5700 1.06337 .565** .000 .01 

    5.23996 28.0100 اإلاجمىم

 صسق محىر مسي إصهام عظى هيئت الخسريط في جىحيه وإرشاز الطال :.2.1.11

ً ضضّ َٓغاث مدىع مضي بؾهام نػى َُئت الخضَعـ في  مً           ٛ الخثبذ م زال

جىحُه الؿالب وبعشاصَم خؿب مهامل اعجباؽ )بحرؾىن( بحن صعحت ٗل َٓغة والضعحت 

الٙلُذذت وبهذذض الخؿبُذذٔ اجطذذح ؤن حمُذذو َٓذذغاث مذذضي بؾذذهام نػذذى َُئذذت الخذذضَعـ فذذي 

ٗاهذ ( َٓغاث ضاصْت في ُْاؽ م8جىحُه وبعشاص الؿالب البالًت ) ا ؤنضث لُٓاؾه بط 

 نىذض مؿذخىي صاللذت )
ً
ٗاهذذ 01.مهامالث اعجباؾها بالضعحت الٙلُت صالت بخطائُا ( خُذث 

 ( 01.ُْمتها الاخخمالُت ؤْل مً مؿخىي الضاللت صاللت )

وبما ؤن نالْت الُٓغة بالضعحذت الٙلُذت حهجذي ؤن اإلآُذاؽ ًٓذِـ ؾذمت واخذضة،             

جذي ؤن اإلآُذذاؽ ضذذاصّ فذي ُْذذاؽ مذذا وغذو مذذً ؤحلذذه، بطن َطذضّ َٓذذغاث اإلآُذذاؽ حه

ـ فذذي جىحُذذه وبعشذذاص الؿذذذالب ونلذذى  ذذهام نػذذى َُئذذت الخذذضَع غذذىء طلذذٚ َذذةن مدذذىع مذذضي بؾذ

 .ضاصّ في ُْاؽ ما وغو لُٓاؾه

 محىر اإلاازة وإصتراجيجيت الخسريط:صسق فلراث محىر اإلاازة وإصتراجيجيت الخسريط:.2.11

 بالسرحت الكليت إلاحىر اإلاازة وإصتراجيجيت الخسريط  ( ًىضح ارجباط الفلراث11حسول ركم )

 الىصط الحضابي ركم الفلرة

 

 الاهحراف اإلاعياري

 

لرة  باط الف معامل ارج

 بالسرحت الكليت

 

 الليمت الاحخماليت

 

 مضخىي الساللت

 

9 3.3550 1.18998 .520** .000 .01 

10 3.4600 1.18974 .533** .000 .01 

11 3.6450 1.23149 .681** .000 .01 

12 3.6050 1.18575 .507** .000 .01 

13 3.6650 1.08103 .452** .000 .01 

14 3.5300 1.02192 .693** .000 .01 

15 3.6250 1.14056 .530** .000 .01 

16 4.1850 .94085 .402** .000 .01 

17 3.9700 .95586 .343** .000 .01 

18 3.2750 1.25188 .276** .000 .01 

    5.54523 36.3150 اإلاجمىم
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وللخثبذذ مذذً ضذضّ َٓذغاث اإلادذذىع الثذاوي خؿذذب  K. Person ) )بذحن صعحذتً

اعجبذاؽ )بحرؾذذىهٙل َٓذغة والضعحذذت الٙلُذت إلادذىع اإلاذذاصة وبؾذتراجُجُت الخذذضَعـ،  مهامذل

ٔ اجطح ؤن حمُو َٓغاث مدىع اإلااصة وبؾتراجُجُت الخضَعـ البالًت ) ( 10وبهض الخؿبُ

ٗاهذذ مهذامالث اعجباؾهذا بالضعحذت الٙلُذت  َٓغاث ضاصْت في ُْاؽ ما ؤنضث لُٓاؾه بط 

 نىذذذض مؿذذخىي صاللذذت )
ً
ٗاهذذذ الٓذذُم الاخخمالُذذذت لهذذا ؤْذذل مذذذً 01.صالذذت بخطذذائُا ( خُذذذث 

م )01.مؿخىي الضاللت صاللت )  (.99ؤهكغ الجضٛو ْع

 اإلاازة وإصتراجيجيت الخسريط:محىر صسق . 1.2.11

                     ٛ ً زال ً ضضّ َٓغاث م اإلااصة وبؾتراجُجُت الخضَعـ مدىع الخثبذ م

خؿذب مهامذذل اعجبذذاؽ )بحرؾذذىن( بذحن صعحذذت ٗذذل َٓذذغة والضعحذت الٙلُذذت وبهذذض الخؿبُذذٔ 

ـ البالًت )مدىع اجطح ؤن حمُو َٓغاث  ( َٓغث ضاصْت 10اإلااصة وبؾتراجُجُت الخضَع

ٗاهذذ مهذامالث اعجباؾهذا بالضعحذت ال  فذي ُْذاؽ مذا ؤنذضث لُٓاؾذه بط 
ً
ٙلُذت صالذت بخطذذائُا

ٗاهذذ الٓذذُم الاخخمالُذذت لهذا ؤْذذل مذً مؿذذخىي الضاللذذت 01.نىذض مؿذذخىي صاللذت ) ( خُذذث 

م )01.صاللت )  (.96( ؤهكغ الجضٛو ْع

وبما ؤن نالْت الُٓذغة بالضعحذت الٙلُذت حهجذي ؤن اإلآُذاؽ ًٓذِـ ؾذمت واخذضة، 

اصّ فذي بطن َطذضّ َٓذغاث بهذض اؾذلىب الخذغص مٓابذل الاَمذاٛ حهجذي ؤن اإلآُذاؽ ضذ

ُْذاؽ مذذا وغذو مذذً ؤحلذه، ونلذذى غذىء طلذذٚ َذةن مدذذىع اإلاذاصة وبؾذذتراجُجُت الخذذضَعـ 

 ضاصّ في ُْاؽ ما وغو لُٓاؾه.

 محىر ألاوشطت الالصفيت: .12

 صسق فلراث محىر ألاوشطت الالصفيت: .1.12

وللخثبذذذ مذً ضذذضّ َٓذغاث اإلادذذىع الثالذث خؿذذب  K. Person ) )بذحن صعحذت 

ُت، وبهذذذذض مهامذذذل اعجبذذذذاؽ )بحرؾذذذذىهٙل  َٓذذذذغة والضعحذذذذت الٙلُذذذذت إلادذذذذىع ألاوشذذذذؿت الالضذذذُذ

ٔ اجطح ؤن حمُو َٓغاث مدىع ألاوشؿت الالضُُت البالًت ) ( َٓغاث ضاصْت 10الخؿبُ

 
ً
ٗاهذذذ مهذامالث اعجباؾهذذا بالضعحذذت الٙلُذت صالذذت بخطذذائُا فذي ُْذذاؽ مذذا ؤنذضث لُٓاؾذذه بط 

ذذذذت ) ذ ذذذذخىي صاللذ ذ ذذذذض مؿذ ذ ذذذذل 01.نىذ ذ ذذذا ؤْذ ذ ذ ذذذذت لهذ ذ ذذذذُم الاخخمالُذ ذ ذذذذذ الٓذ ذ ٗاهذ ذذذذث  ذ ذذذذخىي ( خُذ ذ ذذذذً مؿذ ذ مذ

م )01.الضاللت)  ( 12(ؤهكغ الجضٛو ْع
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 ( ًىضح ارجباط الفلراث بالسرحت الكليت إلاحىر ألاوشطت الالصفيت12حسول ركم )
ؾـ  عْم الُٓغة الى

 الخؿابي

 

دغاٍ  الاه

 اإلاهُاعي 

مهامل اعجباؽ الُٓغة 

ت  بالضعحت الُٙل

مت  الُٓ

ت  الاخخماُل

 

ؿخىي  م

 الضاللت

 

19 3.0150 1.34305 1.000** .000 .01 

20 3.1650 1.15518 .730** .000 .01 

21 3.5500 1.05502 .515** .000 .01 

22 3.2050 1.01890 .497** .000 .01 

23 3.0850 1.16816 .547** .000 .01 

24 3.5000 1.11184 .395** .000 .01 

25 3.0550 1.26887 .448** .000 .01 

26 3.7350 1.20500 .347** .000 .01 

27 3.3700 1.27721 .427** .000 .01 

28 3.8100 1.32388 .386** .000 .01 

    1.34305 3.0150 اإلاجمىم

 صسق محىر ألاوشطت الالصفيت:. 2.12

ُت خؿذذذب                  مذذً زذذالٛ الخثبذذذ مذذذً ضذذضّ َٓذذغاث مدذذذىع ألاوشذذؿت الالضذُذ

هذض الخؿبُذٔ اجطذح ؤن مهامل اعجباؽ )بحرؾىن( بحن صعحت ٗل َٓذغة والضعحذت الٙلُذت وب

ُت البالًذذت ) ( َٓذذغاث ضذذذاصْت فذذي ُْذذاؽ مذذذا 10حمُذذو َٓذذغاث مدذذىع ألاوشذذذؿت الالضذُذ

 نىذض مؿذخىي 
ً
ٗاهذ مهامالث اعجباؾها  بالضعحت الٙلُت صالت بخطذائُا ؤنضث لُٓاؾه بط 

ٗاهذذذ الٓذذُم الاخخمالُذذت لهذذا ؤْذذل مذذً مؿذذخىي الضاللذذت )01.صاللذذت )) ( ؤهكذذغ 01.( خُذذث 

م )  (.12الجضٛو ْع

وبما ؤن نالْت الُٓغة بالضعحذت الٙلُذت حهجذي ؤن اإلآُذاؽ ًٓذِـ ؾذمت واخذضة،             

بطن َطذضّ َٓذذغاث اإلآُذذاؽ حهجذي ؤن اإلآُذذاؽ ضذذاصّ فذي ُْذذاؽ مذذا وغذو مذذً ؤحلذذه، 

 ونلى غىء طلٚ َةن مدىع ألاوشؿت الالضُُت ضاصّ في ُْاؽ ما وغو.

 الخسريط:ثباث ملياش اججاهاث الطال  هحى أعظاء هيئت . 3.12

وللخثبذ مً زباث مُٓاؽ اججاَاث الؿالب هدى ؤنػاء َُئت الخذضَعـ اؾذخسضم       

الباخث في خؿاب الثباث مهاصلت )الُاٖغوهبار(، خُث حهض مهاصلت )الُاٖغوهبار( مً 

ٓذذذت   ؤؾذذالُب اؾذذخسغاج الثبذذذاث. وْذذض اؾذذذخسغج الباخذذث الثبذذاث باؾذذذخسضام َذذظٍ الؿٍغ

( وَظا ٌشحر بلذى ؤن اإلآُذاؽ ًخمخذو بثبذاث 830.لهام )خُث بلًذ ُْمت مهامل الثباث ا

 حُض.         ذ
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 ( هخائج ادخبار ألفا كروهباخ إلالياش اججاهاث الطال  هحى أعظاء هيئت الخسريط13حسول )

مل  ىعداإلا ث مت مها ُْ

 ؤلُاٖغوهبار

 حؿلؿل الهباعاث في اإلآُاؽ نضص الُٓغاث

ـ  1 مضي بؾهام نػى َُئت الخضَع

 الب وبعشاصَمفي جىحُه الؿ

 8  - 1مً  8 751.

ـ 2 جُت الخضَع  18  - 9مً  10 655. اإلااصةوبؾتراُج

 28  - 19مً  10 862. ألاوشؿت الالضُُت 3

اإلاخىؾـ الهام لىخائج ازخباع ؤلُا ٖغوهبار لٙل مداوع 

ـ  مُٓاؽ اججاَاث الؿالب هدى ؤنػاء َُئت الخضَع

 28  - 1مً  28 830.

 لياش اججاهاث الطال  هحى أعظاء هيئت الخسريط:الصسق الخجريبي إلا .4.12

( َذذذذةن الطذذذذضّ 830.ونلذذذى غذذذذىء خؿذذذاب ُْمذذذذت مهامذذذل )ؤلُاٖغوهبذذذذار( البالًذذذت ) 

بي للمُٓاؽ ٌؿاوي )  911.الخجٍغ
ً
( وَى الجظع التربُعي إلاهامل الثباث، وَظا ٌشحر ؤًػا

 بلى ؤن اججاَاث الؿالب هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ ًخمخو بطضّ ناٛ.

 جحليل ومىاكشت الىخائجعرض و  .13

ًدىاٛو الباخث في َظا الُطل نغغا للىخائج التي جذم الخىضذل بليهذا مذً نُىذت 

البدث بإصاة الاؾدباهت، بهض جدلُذل البُاهذاث التذي جذم حمههذا زذالٛ الضعاؾذت اإلاُضاهُذت، 

ٍ ًخم َُه نغع الجضاٛو التي جىضح هدُجت الخدلُل ؤلاخطائي الظي اؾخسضمه  وؾى

الىخائج التي جىضذلذ بليهذا  غع، ومً زم اإلاىاْشت بًغع الىضىٛ بلىالباخث مو ٗل َ

 الضعاؾت زم الخىضُاث واإلآترخاث.

 الفرطيت ألاولى: عرض وجحليل . 1.13

ذذذا : ذذذذىم والتذذذذي مُاصَذ )جدؿذذذذم الاججاَذذذذاث الىُؿذذذذُت لؿلبذذذذت وؾالبذذذذاث ٗلُذذذذت الهلذ

 ت( التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ باإلًجابُ

ٍ اإلاهُاعي  ً الُغغُت ألاولى ْام الباخث بدؿاب الىؾـ الخؿابي والاهدغا للخدٓٔ م

إلحابذذاث ؤَذذغاص نُىذذت البدذذث لٙذذل َٓذذغة نلذذى خذذضة، والزخبذذاع وحذذىص َذذغوّ طاث صاللذذذت 

ذذـذ الخؿذذذابي الىكذذذذغي، اؾذذذذخسضم  ذذـذ الخؿذذذابي اإلادؿذذذذىب والىؾذ بخطذذذائُت بذذذذحن الىؾذ

م )Tالباخث ازخباع )  لٚ: ( ًىضح ط8(. والجضٛو ْع
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الاججاهاث الىفضيت لطلبت وطالباث  ادخبار )ث( لعيىه واحسه للياش( 14حسول )

 كليت العلىم التربىيت بجامعت اإلالك فيصل بدشاز هحى أعظاء هيئت الخسريط
الخؿابي  الىؾـ

 اإلادؿىب

الىؾـ الخؿابي 

 الىكغي 

ت ُْمه )ث( ت صعحه الخٍغ  الُٓمت الاخخماُل

3.1650 3.000 38.747 199 .000 

ذذم ) ( ؤن ُْمذذت الىؾذـذ الخؿذذابي اإلادؿذذىب ٌؿذذذاوي 8ًالخذذل مذذً الجذذضٛو ْع

(، وؤن الُٓمذت الخائُذت 3.000( وهي ؤٖبر مً ُْمت الىؾـ الخؿذابي الىكذغي )3.1650)

ا )38.747ْض بلًذ ) ٗان مٓضاَع ( وهذي ؤْذل مذً مؿذخىي 000.( وؤن ُْمتها الاخخمالُت 

ُؿذذُت لؿلبذذذت وؾالبذذاث ٗلُذذذت الهلذذذىم (، وَذذذظا ٌشذذحر بلذذذى ؤن الاججاَذذذاث الى05.الضاللذذت )

 .التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ جدؿم باإلًجابُت

 : ىألاول يتمىاكشت الفرط1.1.13

اَتذذرع الباخذذث ؤن الاججاَذذاث الىُؿذذُت لؿلبذذت وؾالبذذاث  ألاولذذىفذي الُغغذذُت 

ء َُئذت الخذضَعـ جدؿذم ٗلُت الهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطذل بدشذاص    هدذى ؤنػذا

م خُذث 6099وجخُٔ هدُجت َذظٍ الضعاؾذت مذو هدُجذت صعاؾذت ٖدذىٛ َذاجذ،  باإلًجابُت؟

ان اججاَذاث الؿلبذذت جخمحذز بإنهذذا اًجابُذت هدذذى ؤؾذلىب ألاؾذذخاط جىضذلذ الضعاؾذت بلذذى ؤن 

 الجامعي في الخضَعـ.

خُذذث جىضذذذلذ الضعاؾذذت بلذذذى وحذذذىص  9444 وصعاؾذذت ؾذذذاّع ؾذذلُمان خذذذاج هذذذىع 

جباؾُذذت مىحبذذت بذذحن اججاَذذاث الؿلبذذت والؿالبذذاث هدذذى مهلمذذيهم نىذذض مؿذذخىي نالْذت اع 

بحن اججاَاث الؿلبت والؿالباث هدى  00،9ووحضث الضعاؾت اعجباؾا مىحبا نىض  00.9

شُذ الضعاؾت نً اعجباؾُت صالذت  مهلميهم وصعحاتهم نلى مُٓاؽ الخىأَ الضعاس ي، ٖو

 لؿالباث هدى مهلميهمبحن اججاَاث الؿلبت وا 00،9مىحبت نىض مؿخىي 

خُث جىضلذ الضعاؾت بلى ؤن اججاَاث ؾلبت وؾالباث  6004وصعاؾت نائشت ببغاَُم   

 بًجابُتهدى الجامهت ًخمحز بإنها 

 الفرطيت الثاهيت:عرض وجحليل  .2.13

ّ طاث صاللت بخطائُت )والتي مُاصَا  الاججاَاث الىُؿُت لؿلبت في جىحض َغو

ت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدذى ؤنػذاء َُئذت الخذضَعـ وؾالباث ٗلُت الهلىم التربىٍ

 إلاخًحر الىىم(
ً
الاججاَاث الىُؿُت لؿلبذت وؾالبذاث ٗلُذت الهلذىم في لخؿاب الُغوّ  جبها

 إلاخًحر الىىمالتربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ 
ً
)طٖغ،  جبها
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ذذذاع )ث(، ؤهثذذذى(، ْذذذذام الباخذذذذث بدؿذذذذاب الىؾذذـذ الخؿذذذذابي والاهدذذذذغا ٍ اإلاهُذذذذاعي وازخبذ

م )  ( ًىضح طلٚ: 4الجضٛو ْع

( ًىضح كيم الىصط الحضابي والاهحراف اإلاعياري والليمت الخائيت 15حسول )

للياش الاججاهاث الىفضيت لطلبت وطالباث كليت العلىم التربىيت بجامعت اإلالك 

 إلاخغير الىىعفيصل بدشاز هحى أعظاء هيئت الخسريط 
ً
 جبعا

الاهدغاٍ  لخؿابيالىؾـ ا الىىم

 اإلاهُاعي 

ت ت الُٓمت الخاُئ ت صعحت الخٍغ  الُٓمت الاخخماُل

 000. 199 22.783 1.16667 2.6500 طٖغ

 88626. 3.6800 ؤهثى

ذذذذذ )    ذذذذض بلًذ ذذذذت ْذ ذذذذت الخائُذ ذذذذالٍ ؤن الُٓمذ ذذذذضٛو ؤنذ ذذذذً الجذ ذذذذل مذ ذذذذُم22.783هالخذ ذ  ( وؤن الٓذ

ا ) ٗاهذذ مٓذذضاَع (، وَذذظا 05.خىي الضاللذذت )( وهذذي ؤْذل مذذً مؿذ000.الاخخمالُذت الزخبذذاع )ث( 

الاججاَذذاث الىُؿذذُت لؿلبذذت وؾالبذذاث ٗلُذذت فذي ٌشذحر بلذذى وحذذىص َذذغوّ طاث صاللذذت بخطذذائُت 

 إلاخًحذر الىذذىمالهلذىم التربىٍذت بجامهذذت اإلالذٚ َُطذذل بدشذاص هدذذى ؤنػذاء َُئذذت الخذضَعـ 
ً
 جبهذذا

 )طٖغ، ؤهثى( لطالح الىىم )ؤهثى(.

 : تالثاهي يتمىاكشت الفرط. 1.2.13

مً َغوع َظٍ الضعاؾت والظي هطه، جىحض َغوّ بحن الجيؿحن في الاججاَاث               

لطذالح ص حهى  –الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗلُت الهلىم التربىٍت )حامهت اإلالٚ َُطل بدشاص( 

الاججاَاث في ؤلاهار. وْض ؤقهغث هدُجت ازخباع )ث( ؤهه وحىص َغوّ طاث صاللت بخطائُت 

لُت الهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدى ؤنػاء َُئت الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗ

 إلاخًحر الىىمالخضَعـ 
ً
 )طٖغ، ؤهثى( لطالح الىىم )ؤهثى(. جبها

ٍ الضعاؾت مو صعاؾت ٖدىٛ َاجذ)              جىحض َغوّ  (التي ؤقهغث بإهه ال6099وجخُٔ َظ

ظلٚ الجىحض َغوّ اخطائُت صالت هدى ؤؾلىب جضَعـ الاؾخاط الجامعي جبها إلاخً حر الىىم ٖو

 طاث صاللت اخطائُت في اججاَاث الؿالب ججاٍ ؤؾلىب الاؾخاط الجامعي في الخضَعـ.

  لفرطيت الثالثت:عرض وجحليل ا. 3.13      

الاججاَذذاث الىُؿذذُت لؿلبذذذت فذذي جىحذذض َذذغوّ طاث صاللذذذت بخطذذائُت )والتذذي مُاصَذذا             

  هت اإلالٚ َُطل بدشاص هدذى ؤنػذاء َُئذت الخذضَعـوؾالباث ٗلُت الهلىم التربىٍت بجام
ً
جبهذا

لخؿذذذاب الُذذذغوّ فذذذي الاججاَذذذاث الىُؿذذذُت لؿلبذذذت وؾالبذذذاث ٗلُذذذت إلاخًحذذر الخسطذذذظ الهلمي(
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ذذذاء َُئذذذذت الخذذذذضَعـ ذذذاص هدذذذذى ؤنػذ ذذذذر  الهلذذذذىم التربىٍذذذذت بجامهذذذذت اإلالذذذذٚ َُطذذذذل بدشذ  إلاخًحذ
ً
ذذذا جبهذ

ش، حًغاَُذذذا،نلم هُذذـذالخسطذذظ الهلمذذذي )،  ب جدلُذذذل الخبذذذاًً ، ْذذام الباخذذذث بدؿذذذا(جذذذاٍع

م )  ( ًىضح طلٚ: 92ألاخاصي، الجضٛو ْع

   ( للفروق في الاججاهاث  ANOVA( هخائج جحليل الخباًً ألاحازي) 16الجسول )           

الىفضيت لطلبت وطالباث كليت  العلىم التربىيت بجامعت اإلالك فيصل بدشاز هحى 

 إلاخغير الخذصص العلمي أعظاء هيئت الخسريط
ً
 جبعا

ع مطض

 S.Vالخباًً

 

مجمىم 

 S.Sاإلاغبهاث

 

ت  صعحاث الخٍغ

D.F 

 مخىؾـ اإلاغبهاث

M.S 

ت  الُٓمت الُاُئ

F 

 الُٓمت

ت  الاخخماُل

Sig 

 921. 083. 111. 2 223. بحن اإلاجمىناث

صازل 

 اإلاجمىناث

265.332 197 1.347 

  199 265.555 ال٘لي

الاججاَذذاث  ( نذذضم وحذذىص َذذغوّ طاث صاللذذت بخطذذائُت فذذي 10ًبذحن الجذذضٛو )

الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗلُت الهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدى ؤنػاء َُئت 

 إلاخًحر الخسطظ الهلمي ) الخضَعـ
ً
ش، حًغاَُا،نلم هُـجبها   بلى ُْم (جاٍع

ً
، وطلٚ اؾدىاصا

(F اإلادؿىبت إلاخًحر  )وهي  (921.(، وُْمتها الاخخمالُت التي حؿاوي )083.) الخسطظ الهلمي

(، ممذا ٌشذذحر بلذى نذذضم وحذىص َذذغوّ طاث صاللذت بخطذذائُت فذذي 05.ؤٖبذر مذذً مؿذخىي الضاللذذت )

الاججاَاث  الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗلُت  الهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدى 

 إلاخًحر الخسطظ الهلمي )ؤنػاء َُئت الخضَعـ 
ً
ش، حًغاَُا،نلمجبها  (.هُـ جاٍع

 :لثتالثا يتطمىاكشت الفر . 1.3.13

ع الُغع الثالث مً َغوع َظٍ الضعاؾت والظي هطه:جىحض َغوّ في االزخب

الاججاَاث الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗلُت الهلىم التربىٍت )حامهت اإلالٚ َُطل بدشاص( 

ش نلذم الىُـ".حهذذىص لطذالح  الخسطذذظ نلذذم -حًغاَُذذا-حهذؼي إلاخًحذذر الخسطذظ" جذذاٍع

ىص َغوّ طاث صاللت بخطذائُت فذي الاججاَذاث ؤزبذ هدُجت ازخباع )ث(نضم وح الىُـ

الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗلُت الهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدى ؤنػاء 

 إلاخًحر الخسطظ الهلمي )َُئت الخضَعـ 
ً
ش، حًغاَُا،نلمجبها  (هُـ جاٍع

ٛ َاجذ بلى ؤهه م خُث جىضلذ الضعاؾت6099وازخلُذ مو هدُجت صعاؾت ٖدى

ذذذائُت فذذذذي اججاَذذذاث الؿذذذذالب ججذذذاٍ ؤؾذذذذلىب  جىحذذذض َذذذذغوّ ال  ألاؾذذذذخاططاث صاللذذذت اخطذ
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ذذذذت  ذ ذ ذذذذت نائشذ ذ ذذذذو صعاؾذ ذ ذذذذذ مذ ذ ما اجُٓذ ذذذذذظ.ٖو ذذذذر الخسطذ ذ ذذذا إلاخًحذ ذ ذ ذذذذضَعـ. جبهذ ذ ذذذي الخذ ذ ذ ذذذذامعي فذ ذ الجذ

نذذذضم وحذذىص َذذغوّ فذذذي اججاَذذاث طاث صالذذذت  ( خُذذث جىضذذذلذ الضعاؾذذت6094ابذذغاَُم)

  اخطائُت بحن اججاَاث الؿلبت  والؿالباث  حهؼي للىىم، والخسطظ ؤصبي نلمي.

 الفرطيت الرابعت:عرض وجحليل . 4.13

ّ طاث صاللت بخطائُت )والتي مُاصَا الىُؿُت لؿلبت  الاججاَاثفي جىحض َغو

 الهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـوؾالباث ٗلُت 

 إلاخًحر الؿىت الضعاؾُت( 
ً
ث الىُؿُت لؿلبت وؾالبا الاججاَاثفي لخؿاب الُغوّ  جبها

  ٗلُذت  الهلذىم التربىٍذذت بجامهذت اإلالذذٚ َُطذل بدشذاص هدذذى ؤنػذاء َُئذذت الخذضَعـ
ً
جبهذذا

)الثالثذذت، الغابهذذت(، ْذذام الباخذذث بدؿذذاب  الىؾذـذ الخؿذذابي  إلاخًحذر الؿذذىت الضعاؾذذُت

م ) والاهدغاٍ  ( ًىضح طلٚ: 11اإلاهُاعي وبزخباع )ث(، الجضٛو ْع

عياري والليمت الخائيت ( ًىضح كيم الىصط الحضابي وؤلاهحراف اإلا17حسول )

للياش الاججاهاث  الىفضيت لطلبت وطالباث كليت  العلىم التربىيت بجامعت اإلالك 

 إلاخغير الضىت السراصيت فيصل بدشاز هحى أعظاء هيئت الخسريط
ً
 جبعا

ؿىت  ال

 الضعاؾُت

ؾـ  الى

 الخؿابي

دغاٍ  ؤلاه

 اإلاهُاعي 

ت حت  الُٓمت الخاُئ صع

ت  الخٍغ

ت  الُٓمت ؤلاخخماُل

 000. 199 17.542 1.11420 3.2889 ثتالثال

 1.18304 3.0636 الغابهت

( وؤن الُٓمذت 17.542هالخذل مذً الجذضٛو ؤنذالٍ ؤن الُٓمذت الخائُذت ْذض بلًذذ )           

ا ) ٗاهذذذذ مٓذذضاَع (، 05.( وهذذي ؤْذذذل مذذً مؿذذخىي الضاللذذذت )000.ؤلاخخمالُذذت إلزخبذذاع )ث( 

ؤلاججاَذذذذاث  الىُؿذذذُت لؿلبذذذذت فذذذي ت وَذذذظا ٌشذذذحر بلذذذذى وحذذذىص َذذذغوّ طاث صاللذذذذت بخطذذذائُ

 وؾالباث ٗلُت  الهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ

 إلاخًحر الؿىت الضعاؾُت
ً
 )الثالثت(. الؿىت الضعاؾُت)الثالثت، الغابهت(، لطالح  جبها

 الاصخيخاج العام  .14

 ًلي:  ٗاهذ الىخائج التي جىضلذ بليها الضعاؾت الخالُت ٖما   
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ؤقهذذذغث هخذذذذائج الخدلُذذذل ؤلاخطذذذذائي ؤن ؤلاججاَذذذاث الىُؿذذذذُت لؿلبذذذت وؾالبذذذذاث ٗلُذذذذت  1.

ذذذذم  ذذذاء َُئذذذذت الخذذذذضَعـ جدؿذ ذذذاص هدذذذذى ؤنػذ ذ الهلذذذذىم التربىٍذذذذت بجامهذذذذت اإلالذذذذٚ َُطذذذذل بدشذ

 .باالًجابُت

ؤلاججاَذاث  فذي ؤقهغث هخائج الخدلُذل ؤلاخطذائي وحذىص َذغوّ طاث صاللذت بخطذائُت   2.

ٗلُت  الهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدى ؤنػاء الىُؿُت لؿلبت وؾالباث 

 إلاخًحر الىىمَُئت الخضَعـ 
ً
 )طٖغ، ؤهثى( لطالح الىىم )ؤهثى(. جبها

ذذذذي  3. ذذذائُت فذ ذذذذغوّ طاث صاللذذذذت بخطذ ذذذائي نذذذذضم وحذذذذىص َذ ذ ذذذائج الخدلُذذذذل ؤلاخطذ ؤقهذذذذغث هخذ

ل بدشذاص ؤلاججاَاث الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗلُت الهلىم التربىٍذت بجامهذت اإلالذٚ َُطذ

 إلاخًحر الخسطظ الهلمي )هدى ؤنػاء َُئت الخضَعـ 
ً
ش، حًغاَُا،نلمجبها  (. هُـ جاٍع

الاججاَاث في ؤقهغث هخائج الخدلُل إلخطائي بلى وحىص َغوّ طاث صاللت بخطائُت . 4

الىُؿُت لؿلبت وؾالباث ٗلُت الهلىم التربىٍت بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدى ؤنػاء 

  َُئت الخضَعـ
ً
 الؿذىت الضعاؾذُت)الثالثذت، الغابهذت(، لطذالح  إلاخًحر الؿذىت الضعاؾذُت جبها

 )الثالثت(.

 الخىصياث: . 15

بىذاء نلذذى الىخذذائج التذذي جىضذذلذ بليهذذا الضعاؾذت الخالُذذت مذذا جىضذذلذ بلُذذه هخذذائج الضعاؾذذت 

 ًلي: الخالُت، ًىص ي الباخث بما

ذذذا والهمذذذل نلذذذى ج.ؤ9 دؿذذذُتها باؾذذذذخمغاع، ن تهذذذخم بصاعة الٙلُذذذت بالصذذذخت الىُؿذذذُت لؿالبهذ

 وطلٚ مً زالٛ زضماث الخىحُه وؤلاعشاص الؿالبي في الٙلُت.

للؿلبذذت والؿالبذذذاث هدذذى ؤنػذذذاء  ن تهذذخم بصاعة الٙلُذذت بمخابهذذذت الاججاَذذاث الىُؿذذذُت.ؤ6

 .َُئت الخضَعـ

اؾخسضام الىؾائل ٍبُت وهضواث نمل مخسططت في مجاٛ ن جُٓم الٙلُت صوعاث جضع .ؤ3

ذاصة الخُانذذل والخٓىُذاث الخهلُمُذذت ل بذحن الؿلبذذت والؿالبذاث وؤنػذذاء َُئذذت دؿذانض فذذي ٍػ

 الخضَعـ.

ت فذي ألاوشذذؿت  ُهُذل صوع نػذى َُئذت الخذضَعـ فذي البدذث الهلمذي.ج9 والخذضٍعب واإلاشذاٖع

ؼ صوعٍ في وؾـ الؿالب.  وحهٍؼ

 ىَحر ألاصواث واإلاؿذذخلؼماث والخٓىُذاث الالػمذذت ٍ فذي الٙلُذذت لدؿذانض فذذي جؿذذىٍغ ؤصاء.جذ4

 الخضَعـ لخٙىن حاطبت ومُُضة في جدُٓٔ ألاَضاٍ. ؤنػاء َُئت
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 الججاَاث الىُؿُت: مجاال

  ت للهلذذىم التربىٍذذت الاججاَذذاث الىُؿذذُت ألنػذذاء َُئذذت الخذذضَعـ بٙلُذذت الشذذاْع

 بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص.

  ت للهللؿلبت والؿالباث بٙلُت الاججاَاث الىُؿُت لىم التربىٍت بجامهت الشاْع

 ث التي جٓضمها الٙلُت.الخضمااإلالٚ َُطل هدى 

  ت للهلذذىم التربىٍذذت الاججاَذذاث الىُؿذذُت ألنػذذاء َُئذذت الخذذضَعـ بٙلُذذت الشذذاْع

 بجامهت اإلالٚ َُطل بدشاص هدى بؾتراججُاث الخضَعـ الُهاٛ.

 اإلاراحعكائمت 

، ماؾؿذذت ؾُبذذذت لليشذذغ، والخىػَذذذو، 9ؤخمذذض نلذذي خبِذذذب : نلذذم الذذذىُـ الاحخمذذاعي. ؽ  .9

 .49م الٓاَغة، ص : 6002

6.  ّ ، صاع ماؾؿت شباب الجامهت،  6ٖماٛ :ؤؾاؾُاث في نلم الىُـ الاحخماعي . ؽ ؾاع

 .944م ، ص: 6000

حذذذابغ نبذذذض الخمُذذذض حذذذابغ: صعاؾذذذاث هُؿذذذُت الشخطذذذُت الهغبُت.الىاشذذذغ نذذذالم ال٘خذذذب.  .3

 .41م ص:9491الٓاَغة

ه الاحخماعي. ؽ .9  .41م، ص: 9414،  الٓاَغة، 6ؾُض ضبحي:ؤلاوؿان وؾلٖى

 .    911م، ص :9449، بحروث ، لبىان،  4نلم الىُـ التربىي. ؽ نبض اإلاجُض وشىاحي : .4

مدمذذذض ؾذذذالمت اصم : مُهذذذذىم الاججذذذاٍ فذذذذي نلذذذم الذذذىُـ الاحخمذذذذاعي. اإلاجلذذذت الاحخمانُذذذذت  .2

، ًىاًغ  .94م. ص: 9490الٓىمُت، اإلاجلض الؿابو، الهضص ألاٛو

ت في اإلاىاهج وؾّغ  .1 الخذضَعـ.  ؤخمض خؿحن ؤللٓاوي : معجم اإلاطؿلخاث التربىٍت اإلاهَغ

 .   1م.  ص :9444، نالم ال٘خب، الٓاَغة،  3ؽ

مدمض مىحر حجاب : اإلاىؾىنت ؤلانالمُذت. اإلاجلذض ألاٛو ، صاع الُجذغ، لليشذغ والخىػَذو ،   .9

 . 94م، ص :6003،  الٓاَغة، 9ؽ

مدمذذذض مذذذذضوي َػذذذذل: الخهلذذذذُم الهذذذالي ألاَلذذذذي فذذذذي حشذذذذاص ومؿذذذاَمخه فذذذذي الخىمُذذذذت زذذذذالٛ  .4

، 9إلالٚ َُطل بدشاص ومههض َُٚ حشاص همىطحا ؽ ، حامهت ا6090-9440نٓضًً

الجذذؼء الثذذذاوي، ؤوعاّ وبدذذذىر اإلاذذذاجمغ الهلمذذذي الذذذضولي نذذذً: الضًمٓغاؾُذذذت والؿذذذالم 

والخىمُت في حشاص في نهض َسامت الؿُض الغئِـ بصَعـ صًبي بجىى عئِـ الجمهىعٍذت 
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ُٓذا الهاإلاُذت للؿبانذت واليشذغ، الخغ  6090-9440عؤؽ الضولت ؾذىم، صاع حامهت بٍَغ

 .34م، ص: 6096الؿىصان، ؾىت

  .    491م،  ص :9416، نام  6، ؽ 609اإلاعجم الىؾُـ: ج :ببغاَُم ؤهِـ،وآزغون.90

ً الضًً مدمض بً ؤبي ب٘غ بً نبذض الٓذاصع بذً نبذض اإلادؿذً الذغاػي: مسخذاع الصذخاح .99 ٍػ

غان، الٓاَغة، ص :9للجىَغي، ؽ  . 199، الىاشغ م٘خبت َػ

، اإلاجلذض 6ًىي عجبذ مُغصاجه وَٓا لخغوَهذا ألاولذي(، ؽحبران مؿهىص:الغائض )معجم ل.96

 ٛ  .69م بحروث، لبىان، ص:9491ألاو

ذذذابحر ألاصبُذذذت ؽ.93 ذذذإزىعاث اللًىٍذذذت والخهذ ، صاع اليشذذذذغ الهُئذذذذت 9ؾذذذلُمان َُذذذذاع: معجذذذم اإلاذ

ت الهامت لل٘خاب ،  .999م، ص:9443اإلاطٍغ

ث نبذذذض  ؤبذذى الخؿذذً نلذذي بذذً بؾذذمانُل بذذً ؾذذُضٍ اإلاغسذذ ي: اإلاد٘ذذم واإلادذذُـ ألانكذذم،.99

 .341م ، ص: 6000اإلاجُض َىضاوي، الىاشغ: صاع، ال٘خب الهلمُت، بحروث ؾىت

نبذض اللؿُذذِ مدمذذض زلُُذذت: صعاؾذذاث نلذذم الذذىُـ الاحخمذذاعي. اإلاجلذذض الثذذاوي، صاع ْبذذا .94

 .63م الٓاَغة، ص:6000لليشغ، والخىػَو ،

، 9ؽشُُٔ عغىان : نلم الىُـ الاحخماعي . اإلااؾؿت الجامهُذت للضعاؾذاث واليشذغ، .92

 .  994م  بحروث، لبىان، ص :9442

ذم ؽ ،الىاشذذغ .91 حذابغ نبذض الخمُذض حذذابغ:  صعاؾذاث هُؿذُت الشخطذُت الهغبُذذت. بذضون ْع

 .41م ص:9491نالم ال٘خب، الٓاَغة

ت 3مغاص وَبه: اإلاعجم الُلؿُي. ؽ.99  .3-6م الٓاَغة، ص:9414، صاع اإلاهَغ

م، 9441، 9ضًذذضة. ؽ نبذض الذغخمً مدمذض:  الُٓذاؽ والخٓذىٍم فذي نلذم الذىُـ عئٍذت ح.94

 .669صاع الُاػوي الهلمُت، لليشغ والخىػَو،نمان ،  ص : 

 . 990نبض اإلاجُض وشىاحي: مغحو ؾابٔ  ص : .60

يضهاهذذت ؾذذهُض اإلآبذذل البىهلذذي: خىلُذذت ٗلُذذت التربُذذت ) جطذذضع نذذً ٗلُذذت التربُذذت بجامهذذذت .69

 .44م،ص:9449الهضص الخاصي نشغ -ْؿغ(

اجذذه، صاع اليشذذغ حامهذذت نبذض البذذاقي صَذذو هللا ؤخمذض: نلذذم الذذىُ.66 ـ ؤؾؿذذه ومباصئذه وهكٍغ

 .6099-6090م الخغؾىم، ص:6090الخغؾىم للؿبانت واليشغ،
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نبذذض الؿذذذالم نبذذض هللا الجُىذذذضي وآزذذذغون: مغشذذض الذذذضناة واإلاهلمذذذحن فذذي التربُذذذت ونلذذذم .63

ذذذت الهغبُذذت الاشذذذتراُٖت 9الذذىُـ، ؽ  ، صاع اليشذذذغ ٗلُذذت الذذذضنىة الاؾذذالمُت الجماٍَغ

 .992م، ص:6001الهكمى، 

ت(.)بضون .69 مجضي ؤخمض مدمض نبضهللا: الؿلىٕ الاحخمذاعي وصًىامُاجذه )مداولذت جُؿذحًر

ت الجامهُت، الٓاَغة ص: سه(، صاع اإلاهَغ م ؽ وجاٍع  .29ْع

ذذغان :نلذذم الذذىُـ الاحخمذذانُـ.64 ، نذذالم ال٘خذذب الٓاَغة.)بذذذضون  2خامذذض نبذذض الؿذذالم َػ

ش(، ص ص:   990-999جاٍع

والخٓىٍم التربىي والىُس ي، ؤؾاؾذُاجه وجؿبُٓاجذه ضالح الضًً مدمىص نالم : الُٓاؽ .62

 .463.ص:6002، صاع الُ٘غ الهغبي، الٓاَغة، 6وجىحهاجه اإلاهاضغة. ؽ

ذذذذام، ؽ.61 ذذذذىُـ الهذ ذذذذم الذ ذذذذظافي: نلذ ذذذذض الٓذ ذذذذان مدمذ ذذذذت 3عمػذ ذ ذذذذت اإلاُخىخذ ذذذذغ الجامهذ ، صاع اليشذ

 .669م.ص:6000ؾغابلـ،

اإلاؿذحرة لليشذغ ، صاع 9ؾذُٙلىحُت الخيشذئت الاحخمانُذت، ؽ حذاصو: ضالح مدمض نلى ؤبى.69

 .943م، ص:6000والخىػَو، نمان، الاعصن،

ىحي: الؿلىٕ الخىكُمي صعاؾت الؿلىٕ ؤلاوؿاوي الُغصي والجمذاعي .64 مدمض ْاؾم الٍٓغ

م، 6000، صاع الشذغوّ لليشذغ والخىػَذو، نمذان، ألاعصن، 3في اإلاىكماث اإلاسخلُت، ؽ

 .916ص:

 696-699بٔ، ص ص:ؾاّع ٖماٛ: ؤؾاؾُاث في نلم الىُـ الاحخماعي، مغحو ؾا.30

ذذذذت .39 ذ ذذذذت الجامهُذ ذ ذذذذغ اإلا٘خبذ ذ ذذذذم ؽ، صاع اليشذ ذ ذ ذذذذضون ْع ذذذاوي، بذ ذ ذ ذذذذلىٕ ؤلاوؿذ ذ ذذذذىوـ: الؿذ ذ ذذذاع ًذ ذ بهخطذ

ت،   .614م، ص:6000الاؾ٘ىضٍع

 ًىؾِ ببغاَُم هبراوي ونلي مدمض ًحى: اججاَاث ؾلبت حامهت الاماعاث   الهغبُت .36

ًىؾذذِ ببذذذغاَُم هبذذذراوي ونلذذي مدمذذذض ًحذذذى: اججاَذذذاث ؾلبذذت حامهذذذت الامذذذاعاث الهغبُذذذت .33

 م.9499اإلاخدضة هدى اإلاماعؾت التربىٍت في الجامهت

الذغخمً ؾذلُمان خذاج هذذىع: اججاَذاث ؾذالب اإلاغخلذت الثاهىٍذت هدذى اإلاهلمذذحن  ؾذاّع نبذض.39

ونالْتها ببهؼ اإلاخًحراث الىُؿُت عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، حامهت ؤم صعمان 

 .43،  49، 43ص،   -6م ص :9444الاؾالمُت، ٗلُت التربُت 

ذذذاج.34 ذ ذذذذت ٖدذذذذىٛ َذ ذذذخاط الجذذذذامعي" صعاؾذ ذ ذذذذلىب الخذذذذضَعـ لؤلؾذ ذذذذت هدذذذذى ؤؾذ ذ: اججاَذذذذاث الؿلبذ

 م6099اؾخ٘شاَُت نلى نُىت ؾلبت حامهت وعْلت: 
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نائشذذت ببذذغاَُم مدمذذذض ؤخمذذض: اججاَذذاث ؾذذذالب حامهذذت ؤلامذذام اإلاهذذذضي هدذذى حذذذامهتهم .32

ونالْتها بخىآَهم الاحخماعي والاهُهالي والخدطذُل الضعاس ي.)عؾذالت ماحؿذخحر يحذر 

 م.6004ً ٗلُت التربُت، حامهت الىُلحن. ميشىعة( م

حذالٛ الؿذذىاص: اججاَذذاث ؾلبذذت الضعاؾذذاث الهلُذا هدذذى مضعؾذذيهم )صعاؾذذت مُضاهُذذت ٗلُذذت .31

 6096، 9، 3الهضص  69مجلت حامهت صمشٔ اإلاجلض  (6096حامهت صمشٔ 

، الذذذضاع الهغبُذذذت للمىؾذذذىناث، 9بخؿذذذان مدمذذذض الخؿذذذً: مىؾذذذىنت نلذذذم الاحخمذذذام،ؽ.39

 .443م، ص: 9444لبىان –بحروث 

ت للهلىم التربىٍت  مً بنضاص نمُض الٙلُت الذضٖخىع ؤخمذض .34 بخطائُت نماصة ٗلُت الشاْع

 م.6091-م6092ْاؾم ؤخمض  للهام الجامعي 

 

 


