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 لص: امل

 لمعمـػ التخبية كمية شمبة مارسيا التي الدمػكية السطاىخ عمى التعخؼ الى البحث يجؼي
 لستغيخ وفقا الدمػكية السطاىخ مدتػى  في اتالفخوق عمى والتعخؼ السشدلي حجخال فتخة اثشاء االندانية

 الثانية، السخحمة)  السخحمة ،ومتغيخ(الشفذ عمع التاريخ،) القدع ،ومتغيخ( اناث - ذكػر)  الجشذ
 عذػائية بصخيقة اختيارىع تع وشالبة شالبا  ( 122) مغ االساسية البحث عيشة تألفت( الخابعة السخحمة

 وعمع التاريخ قدع مغ ذكػر( 221) وبػاقع االندانية، لمعمػـ التخبية كمية في الجراسية السخاحل مغ
 مغ( 39) الثانية السخحمة شمبة مغ( 221) وبػاقع الشفذ، وعمع التاريخ قدع مغ اناث(51)و الشفذ
 التحقق وتع ػكية،الدم السطاىخ مكياس ببشاء الباحثة قامت البحث اىجاؼ ولتحقيق الخابعة السخحمة شمبة

 السجاؿ في الستخرريغ واالساتحة السحكسيغ مغ مجسػعة عمى بعخضيا لؤلداة  الطاىخي  الرجؽ مغ
 الفا معادلة باستعساؿ الثبات قيسة بمغت حيث. نباخ كخو الفا بسعادلة ثباتيا، مغ تحققت كسا الجراسي

 ارتباط كسعامل لبحثيا سشاسبةال االحرائية الػسائل باستخجاـ الباحثة قامت وقج.،(59) نباخ كخو
 لجاللة التائي واالختبار مدتقمتيغ، لعيشتيغ التائي واالختبار واحجة، لعيشة التائي واالختبار بيخسػف،

 وفقا   الدمػكية السطاىخ مدتػى  في معشػية داللة ذو فخؽ  يػجػد ال الشتائج اضيخت. االرتباط معامل
 السخحمة لستغيخ ووفقا معشػية داللة ذو فخؽ  ويػجج االناث، ولرالح( اناث ذكػر،) الجشذ لستغيخ

 .الثانية السخحمة شمبة ولرالح ،( رابعة ثانية،)

 .التائي االختبار الدمهكية، السظاهر السشزلي، الحجر: السفتاحية الكمسات
 
 
 
 
 
 
 
 

 4/62/0202؛ تاريخ قبهل الشذر:  0/3/0202تاريخ تدميم البحث: 
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Abstract: 
The current research aimed to identify the behavioral aspects practiced 

by students of the College of Education for Humanities during the period of 

home quarantine and to identify the differences in the level of behavioral 

manifestations according to the gender variable (male-female), the department 

variable (history, psychology), and the stage variable (second stage, fourth 

stage) The basic research sample consisted of (200) male and female students 

who were randomly selected from academic stages of College of Education 

for Humanities, with (115) males from Department of History and 

Psychology and (85) females from Department of History and Psychology, 

and (107) From the second stage students (93) from the fourth stage students 

and to achieve the goals of the research, the researcher built a behavioral 

scale, and apparent honesty of the tool was verified by presenting it to a group 

of arbitrators and professors specialized in field of study as it has verified 

stability, with the Alpha Crow Nebach equation. where the value of 

persistence was using the Alpha Crow Nebach equation (83), the researcher 

used the appropriate statistical means for her research such as Pearson 

correlation coefficient, T-test for one sample, T-test for two independent 

samples, and T-test for the significance of correlation coefficient. Results 

showed that there was no significant difference in the level of behavioral 

manifestations according to gender variable (male, female) and for benefit of 

females, and there is no significant difference according to variable of stage 

(second, fourth), and in favor of second stage students. 

Keyword: Domestic stone, behavioral manifestations, T-test. 
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 ....السظاهر الدمهكية التي مارسها طمبة كمية التربية

  السقدمة:
يذيج العالع حاليا وباء متفذيا ُصش ِّف  مغ قِّبل مشطسة الرحة العالسية عمى أنو "جائحة"، وليحه  

الجائحة آثار سمبية عمى الرحة الشفدية تكاد تصػؿ كل فئات السجتسع، يتسث ل بعس ىحه اآلثار في 
إلى ضيػر أعخاض شبيية  زيادة معجالت القمق والخػؼ، ونػبات اليمع، وقج يتصػر األمخ لجى البعس

ل أيزا حجوث حاالت مغ اإلحباط واالكتئاب لجى  بأعخاض اضصخاب ما بعج الرجمة، وقج ُسج ِّ
العامة، كسا أضيخ عجد مغ الجراسات ازديادا في معجالت محاوالت االنتحار، وزيادة في ضيػر 

ي" األعخاض الجدجية ذات األصل الشفدي أو ما ُيعخؼ باسع "اضصخاب العخض الجدج
(Somatoform Symptoms.) 

، سػاء مػاقع ( COVID-19) كػرونا أصبح العالع كمو يتحجث عغ الفيخوس التاجياذ  
اإلنتخنت وشاشات التمفديػف ووسائل التػاصل االجتساعي وزمالئظ في العسل.. كل ىحا تدبب في حالة 

  ()انتخنيتبدبب فيخوس كػرونا،لجى الجسيع  "Anxiety" مغ القمق الشفدي
مغ السػضػعات البارزة لمسجتسعات التي تذيج تحػالت جحرية وشاممة  الدمػكية  تعج السطاىخ 

في شتى السجاالت التخبػية والشفدية واالجتساعية والثقافية واالقترادية ، األمخ الحي يفخض دراستو 
لسختمفة مغ خالؿ استقخاء التفاعالت التي تحرل بيغ ىحه السجاالت عمى صعيج قصاعات السجتسع ا

وتتبع اآلثار التي يسكغ أف يؤدي إلييا تحجيث معيغ وانعكاساتو في مختمف األشخاؼ والقػى، لحا فإنو 
البج مغ دراسة جسمة الستغيخات الجيشامية التي تؤثخ في الشطاـ السجتسعي  السطاىخ الدمػكيةعشج تحميل 

 ( .   9: 1221،سبارؾ ال) وإشاره السؤسدي التخبػي والشفدي والثقافي واالجتساعي
 إشباع في اإلخفاؽ وربسا ، لجى الذباب السخاوؼ بعس التغيخات تمظ عمى يتختب وقج 
 في متػافق متػتخا وغيخ الفخد جعل إلى يؤدي أف شأنو مغ وذلظ ، الشفدية واالجتساعية حاجاتيع

.)دمحم  ةوالسػد األلفة أساس عمى معيع تصػيخ عالقاتو عغ عاجدا   وبقائو ، اآلخخيغ مع تفاعمو
 (. 213: 1221وقادر،

 مذكمة البحث:
أف الخػؼ والقمق والحيخة والتػتخ وفقجاف الديصخة عمى األعراب كميا عػارض ضيخت مع انتذار 

ه تػقيت انتياء ىحتيع لعجـ معخفحيث ازدادت حجة االزمة الشفدية لجى الكثيخيغ ،وذلظ فيخوس كػرونا، 
لسشدؿ وكثخة الذائعات واألخبار والتصػرات الخاصة بفيخوس البقاء في اف.ازمو وباء كػرونا الػباء 

سمػكيات  جى االفخاد حيث اختمفتعمى الرحة الشفدية ل سمبية اثخت بصخيقةكػرونا، كميا أسباب 
، فسشيع مغ يتحجث دوف مباالة ومشيع مغ يتأثخ كثيخا لجرجة اليػس في ىحه جائحة كػرونا الشاس تجاه 

 )انتخنيت(ة الػسػاس القيخي في مدألة الشطافة.التعكيع والػصػؿ إلى مخحم
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مغ خالؿ نسػ مذاعخ  ذلظوضغػشيا وضػابصيا، قج يتزح االسخية أف عجـ التكيف مع البيئة اذ  
إكدابيا لمصالب  السخةأي إف الكيع واالتجاىات التي تحاوؿ ا. الغزب والخفس والعجوانية وعجـ القبػؿ

والسطاىخ الدمػكية التي  دءا مغ تكيفو الشفدي واالجتساعيتذكل تيجيجا لو ولمرػرة التي أصبحت ج
 ة ونفديةعيذيا ا وما تحجثو مغ اضصخاب اسخييباإلضافة إلى الطخوؼ االقترادية التي  يسارسيا الفخد

ونقز في إشباع حاجاتو األساسية والزخورية التي تػلج عشجه مذاعخ الجونية واإلحباط والقمق وعجـ 
ه أيزا مغ تذػه إدراكي وعالئقي داخل البيئة وما يتخؾ في شخريتو السدتقبمية تقجيخ الحات وما تػلج

بذكل خاص والسجتسع نفديتو مغ اضصخابات انفعالية واجتساعية كبيخة وخصيخة ليا أثار سمبية عمى 
 .(66: 1222بذكل العاـ )الدسالػشي، الحي يشتسي اليو
 اهسية البحث: 

السطاىخ ضيخت  حيثذات األثخ الكبيخ في نسط الحياة ة، مجسػعة مغ التغيخات  العالعيذيج   
 واالقترادي. إذاالجتساعي والتخبػي والشفدي  سجاؿبسختمف أشكاليا خرػصا في صشػؼ ال الدمػكية

والقمق واالضصخاب الشفدي  لسديج مغ التػتخ والبقاء في السشدؿ دفعتالحجخ السشدلي ازمة كػرونا و أف 
  .ستسخت ازمو جائحة كػرونا والسيسا لجى الصمبةوالخػؼ عمى السدتقبل اذا ا

الخيارات باتت ضئيمة ججا مع وجػد التباعج االجتساعي الحي ضاعف مغ الحالة حيث اف      
كل ىحه الستغيخات أفخزت سمبياتيا عمى شبيعة بشاءات  السداجية الديئة التي انعكدت عمى أجدادنا.

سؤسدات الثسغ االجتساعي ليحه الستغيخات السجتسعية ىي تكبج المغ السجتسع ونطسو، ولعل في مقجمة 
الكيع والسبادئ الفخد أىع الخوافج التي يدتسج مشيا باعتبارىا  والسجتسعاالجتساعية وفي مقجمتيا األسخة 

ذلظ والتي أذا ما تعخضت إلى أذى اثخ والسطاىخ الدمػكية التي يسارسيا والسعتقجات والعادات والتقاليج 
دمػكية الو ،إلى االضصخابات االنفعالية بػدي عمى نحػ غيخ سميع الخد ي بشاء شخرية بذكل فاعل ف

 (.9، 2 355شبكة،  ...الخ )جتساعيةالوا
ي الذعػر بالكبت الدائج وراء السطاىخ الدمػكية التي يسارسيا الصمبة ىاألسباب الكامشة  اذ تعج        

التي يسخ بيا في السخحمة الخاىشة الصمبة والسيسا  يػاجو وزيادة الزغػط االجتساعية والشفدية التي 
وعمى  صمبةتدببت باختالالت عمى البشية االجتساعية والتي بجورىا أثخت عمى الالعالع اجسع والتي 

أثخت عمى الشديج االجتساعي داخل السطاىخ الدمػكية التي يسارسػىا ازاء ىحه االزمة التي شبيعة 
االندجاـ والذعػر باالنصػاء واالكتئاب والذعػر بعجـ السداواة فزال عجـ  كسا اف، والسجتسع األسخة 

، والتعب واإلرىاؽ ، والفقخ والحاجة السادية كميا  االعالـ واالخبارعغ الذعػر بػقت الفخاغ ومذاىجة 
مغ  ىحه السطاىخمغ قبل الصالب وما يشتج عغ  سمبية يةسمػكمطاىخ أسباب تؤدي في الشياية إلى 

 . (61-66: 1226)الخالجي  خةتجاعيات خصي
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 ....السظاهر الدمهكية التي مارسها طمبة كمية التربية

السطاىخ الدمػكية التي عمى مػضػع  الزػء ةالباحث حيث سمصتالبحث تبخز اىسية  مغ ىشاو        
الحي اصبح مػضػع العرخ وحجيث و فيخوس كػرنا السشدلي بدبب الحجخ مارسيا الصمبة اثشاء فتخة 

 .الداعة
 اهداف البحث:

 ى التعرف عمى :ال يهدف البحث الحالي
اثشاء فتخة  عمى السطاىخ الدمػكية الي مارسيا شمبة كمية التخبية لمعمػـ االندانية لتعخؼا -2

 الحجخ السشدلي.
 وفقا لمستغيخات:  السطاىخ الدمػكيةالتعخؼ عمى معشػية الفخوؽ في متػسصات  -1

 اناث(. -أ. الجشذ )ذكػر  
 عمع الشفذ(–القدع )التاريخ ب. 

 (.الخابعة - الثانية) ج. السخحمة
 : حدود البحث

 لمعاـاناث ( لمجراسة الرباحية –كمية التخبية لمعمػـ االندانية )ذكػر  شمبة عمىيقترخ البحث الحالي 
 (.1212- 1223)الجراسي 

 تحديد السرظمحات: 
لمسطاىخ الدمػكية تع وضع التعخيف اإلجخائي لمسطاىخ  امحجد اتعخيفنطخا لعجـ وجػد و   

لبيئية االجتساعية داخل ا لمصمبةرج بيا دراسة مطاىخ الحياة الشفدية : ويقلصمبة الجامعة  الدمػكية
القمق،  بالغزب، السخاوؼ، السفيػـ الدمبي لمحات،السطاىخ الدمػكية )وتتسثل  الخاصة بيع

الديصخة عمى الشفذ السصاوعة( والتكيف ، الكفاءة )السقجرة( االجتساعيةاالضصخاب ،الزغط الشفدي 
 الدمػؾ االندحابي )االكتئاب واالنصػاء(، الدمػؾ االجتساعي )التحجي(.االجتساعي االيجابي، 

 : االطار الشظري 
 السظاهر الدمهكية  

يعبخ الدمػؾ االنداني عغ جػانب التكػيغ الشفدي لمفخد، وىػ استجابة شاممة أو جدئية يقـػ      
ي عشاصخ البيئة السحيصة بو بيا الفخد عشج مػاجيتو مػقف ما بيجؼ التفاعل او التعبيخ او التأثيخ ف

يحجث عبثا وانسا بجوافع تحخكو واىجاؼ تجحبو وتغيخ يرحبو في البيئة وربسا االنداف  وكل سمػؾ ال
نفدو. ولقج اىتع عمساء الشفذ بصبيعة الدمػؾ اإلنداني واعتبخه البعس مجخل اساسي لفيع الشفذ 

جعامة رئيدة في التكػيغ ب خاحمو العسخية بس البذخية عبخ كل مخحمة يسخ بيا الفخد، فدمػؾ الفخد في
ولمػصػؿ إلى فيع أفزل لسخاحل الشسػ الشفدي لجيو يجب اف نحمل سمػكو ونفيع  فخدالشفدي لكل 
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االجتساعية ". ،و والبيئة الخارجية ،دوافعو ونقجر شبيعة استجابتو ضسغ ضخوؼ البيئة الشفدية الجاخمية 
تعتسج األولى عمى  فخد ساسيتاف في شبيعة سمػؾ الوىشاؾ نطخيتاف ا( ۸۵۱: ۸۸۱۱)العطساوي: 

اىسية الدمػؾ الغخيدي الكامغ في تكػيغ الفخد والحي تبشى عميو عشاصخ الدمػؾ الالحقة، اما الشطخية 
وقج يعجد فخد الثانية فتذيخ الى اف التعمع ىػ العشرخ األساسي في كل سمػؾ انداني. وقج يعجد ال

الجاللة فييا  الى خ عسا يحجث في نفدو كسا أف بعس الحاالت التي تذيخاحيانا كثيخة في التعبي فخدال
الرػرة الحكيكية  ال تعصيمغ خالؿ السطاىخ الدمػكية التي تطيخ عميو قج  فخدعمى الػضع الشفدي لم

لسا يعانيو او يفكخ فيو اذ انو قج يطيخ سمػؾ معيشة يتعحر عميشا استقراءه ألسباب عجيجة، ولعل اىع 
أف السحتػى الحىشي  -2تأتي مغ خالؿ: لؤلفخادالتي تػاجيشا في فيع الحالة الشفدية  الرعػبات

 (.322: 2359كساؿ :مغ فخد الى اخخ )يختمف فخاد والعاشفي عشج اال
اما اف يكػف سمػكا مشطػرا يسكغ مخاقبتو  الفخد (: أف سمػؾ 211:  2355ويذيخ العطساوي )  

manifest behaviour يسكغ مالحطتيا بذكل  وما يراحبيا مغ عاشفو مذيػدة خدفوىػ فعالية ال
 latentمػضػعي في ترخفو ومػاقعو وحخكتو، وانفعالو او يكػف سمػكا كامشا غيخ مشطػر 

behaviour التعبيخ عشيا ضاىخية  ال يسكغمغ افكار وامشيات واستجابات  الفخد وىػ ما يجور في خياؿ
سغ حػلو بعج أف عاشيا ومارسيا في الخياؿ العطساوي ولكغ قج يقػـ بيا اذا اختمي بشفدو او ب

(2355 :212 ). 
 (العدوان -القمق   -االحباط )السظاهر الدمهكية  انهاع 

 االحباط :
يعخؼ بأنو عجد الفخد أو فذمو في تحقيق ىجؼ مغ أىجافو ، او بمػغ غاية مغ الغايات التي  

تي يخيجىا يؤدي إلى نذػء حالة عشجه تدسى يدعى الى تحكيقيا ، فعجد الصالب عغ دخػؿ الكمية ال
االحباط .. ويجب مالحطة أف حالة االحباط غالبة ما تقػد االنداف الى شعػره بحالة مغ اليأس 

مغ مػاقف يجج نفدو فييا عاجدة عغ  ػال تخموالتذاؤـ وضعف القجرة عمى العسل ، وحياة االنداف 
بالزيق والتػتخ والقمق وعجـ االتداف ، وتعتسج ىحه  اشباع حاجاتو وبمػغ اىجافو مسا يشجع عشو شعػره

السطاىخ عمى شجة الحاجة السصمػبة ومجى الحاحيا في االشباع أو مجى اىسية اليجؼ الحي ندعى 
مسا كاف السػقف السحبط لتحكيقو ، فكمسا كانت الحاجة السحبصة أو اليجؼ اكثخ اىسية بالشدبة لشا ، ك

عج االحباط مغ اىع العػامل التي تؤثخ بالرحة الشفدية لمفخد ، ويعجد الفخد ليحا يو ،  ا  وتأثيخ  ااشج ايالم
 .(1: 1222)العيداوي،عغ ايجاد حمػؿ ليا لمػصػؿ الى حالة التػازف واالستقخار الشفدي 

 :القمق
ى عاتق الفخد، مسا يدبب عجـ االستقخار العاـ نتيجة لمزغط الشفدي الحي يقع عم بأنو يعخؼ          

( 11: 1222،شفدية والجدسية " )عبج الفتاحفي سمػكو ويراحبو مجسػعة مغ األعخاض ال با  اضصخا
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أوؿ مغ اقتخح أساس نفدي لمقمق، فيػ يخى أنو يخجـ اإلشارات والسصالب  Freudويعتبخ فخويج 
في ضيػره، ىحا وقج ميد فخويج بيغ ثالثة أنػاع مغ  االرادرة عغ األنا، ولمرخاعات الالشعػرية دور 

لقمق وىسا: القمق السػضػعي والحي يعج قمقا  سػيا  ويكػف مرجره العالع الخارجي، والقمق األخالقي ا
الحي يعج نتيجة  لمتفكيخ بعسٍل ما يسثل انتياكا  لمدمػؾ األخالقي، والقمق العرابي وىػ عبارة عغ 

أبػ )خػٍؼ غامس غيخ مفيػـ فيػ رد فعل لخصخ غخيدي داخمي، ال يسكغ معخفة سببو
 Horney في حيغ تخى ىػرني (.163: 1222الذبؤوف، ، بجوف عاـ ( )في،الببالوي 1226،اليجى

أف القمق استجابة انفعالية مػجية إلى السكػنات األساسية لمذخرية، وتعتقج أف البيئة التي يعير فييا 
في  Adler الفخد تديع في نذأة القمق لسا بيا مغ تعقيجات وتشاقزات، بيشسا يشجع القمق عشج ادلخ

 . )52: 1229،صالح) محاولة الفخد التحخر مغ الذعػر بالشقز ومحاولتو الحرػؿ عمى التفػؽ 
 : العدوان

اف لكل سمػؾ انداني اىجافا يدعى الى تحكيقيا والدمػؾ العجواني ىػ مطيخ سمػكي لمتشفيذ او       
ى سمػؾ تخخيبي او عجواني   نحػ االسقاط لسا يعانيو الفخد مغ ازمات انفعالية حادة حيث يسيل الفخد ال

وقج تصػر مفيػـ العجواف مع  االخخ يشفي اشخاصيع او امتعتيع في السشدؿ او السجرسة او السجتسع .
تصػر الجراسات التي تشاولتو ، فطيخ مفيػـ العجواف السباشخ والغيخ مباشخ ويقرج العجواف السباشخ بأنو 

ة والتي تشتج عغ الذعػر الجاخمي بالغزب واالستياء جسيع الدمػكيات السباشخة الجدسية العجواني
 ءشيسمػؾ يقرج بو ايقاع االذى والزخر بذخز او  والعجاوة ويعبخ عشو ضاىخيا في صػرة فعل او

ما ، كسا يػجو احيانا الى الحات ويطيخ في شكل عجواف لفطي او بجني، كسا يتخح صػرة التجميخ 
شخ  فيتزسغ االعتجاء عمى شخز بجيل، وعجـ تػجييو نحػ وإتالؼ االشياء، اما العجواف غيخ السبا

( باف العجواف ىػ الدمػؾ 1221ومغ وجية نطخ الدعبي )، الذخز الحي تدبب في غزب السعتجي 
السػجو ضج االخخيغ والحي يقرج مشو االيحاء لمحات او لآلخخيغ او لمسستمكات  بذكل مباشخ او غيخ 

 .(26_21: 1221مباشخ.)الرالح، 
 لشظريات السفدرة لمسظاهر الدمهكية :ومن ا

 :الشظرية الدمهكية
السحػر األساس ليحه الشطخية ىػ عسمية التعمع ، كسا يذار إلييا بشطخية )السثيخ يعج        

واالستجابة(، حيث أف السثيخ الحي يتعخض لو الكائغ الحي يدحب معو استجابة، كحلظ يعج مفيـػ 
حه الشطخية عغ الدمػؾ والحي يسثل محػر دراسة الذخرية، )العادة( ىػ السفيػـ األساس في ى

فالدمػؾ الدػي وغيخ الدػي متعمع أو مكتدب مغ خالؿ الخبخات التي يتعخض ليا الفخد، حيث يتع 
تعمع الدمػؾ مغ خالؿ تكػف ارتباشات بيغ مثيخات واستجابات، ويشذأ سػء التػافق الشفدي واالجتساعي 

 تية: نتيجة لعامل مغ العػامل اآل
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. فذل الفخد في 9تعمع الفخد أساليب سمػكية غيخ مشاسبة.  -1فذل الفخد في تعمع سمػؾ معيغ.  -2
 التسييد واتخاذ القخارات في بعس السػاقف الرخاعية التي تػاجيو.

ومغ ىشا فإف التػافق الشفدي يتسثل في اكتداب الفخد عادات سمػكية تتشاسب مع ثقافة مجتسعو  
 اعل والتعاوف مع اآلخخيغ ومػاجية السػاقف التي تتصمب اتخاذ قخارات،وتداعجه في التف

أما إذا فذل الفخد في اكتداب ىحه العادات أو اكتدب عادات ال تتشاسب مع ما ىػ متعارؼ عميو في 
 (.۸۱، ۰۲۲۲مجتسعو فإنو يكػف مزصخب انفعالية ونفدية. )الدبيجي، 

 الدراسات الدابقة:
في عخض الجراسات الدابقة  تاسة مساثمة لمجراسة الحالية لحا اعتسجعمى در  ةعثخ الباحثتلع  

 السطاىخ الدمػكية.عمى بعس الجراسات القخيبة التي تشاولت مػضػع 
 :(0224) ري يالذسدراسة 
 لػجى شمبػة جامعػة تعػد الشفديةوالرػحة  لمتحجيث الشفديةالسطػاىخ  قياس الى  ةالجراسىػجفت       

 والتخرز الجراسيةالجشذ والسخحمة  تاخ لستغيوالتعخؼ عمى داللة الفخوؽ  يشيساب  ومعخفة العالقة
 الشفديةالسطػاىخ  مكياس( شالبػا  واسػتخجمت مكياسػيغ ىسػا: 922، وبمغػت عيشػة البحػث )راسي الج

اإلحرائية  الحقيبةضػػػسغ البيانات ، وأدخمػػػت الشفديةالرػػػحة  مكياس الثانيةواألداة  لمتحجيث
(SPSS)   ىشػاراسيةومغ نتائج الج إحرائيا البياناتوباستخجاـ الحاسػب اآللي لغخض معالجة : 

 إلػى عػجـ وجػػدراسة ، وتػصػمت الجالشفديةوالرحة  لمتحجيث الشفديةبيغ السطاىخ  إيجابية عالقة 
 ببشسا، لمتحجيث يةالشفدالسطػاىخ  مكياسعمػى  راسيةالجػشذ والسخحمػة الج  متغيخي فخوؽ ذات داللة بػيغ 

 راسية عمى مكياس الرحة الشفدية  الج الجشذ والسخحمة متغيخي بيغ  إحرائيةىشاؾ فخوؽ ذات داللة 
 (.26-9: 1222،  الرػحة. )الذسيخي  مكياسعمى 
 (:۸۰۰۲) مظمك دراسة

الدمػكية الخاشئة أو الدمبية ومجة انتذارىا لجى شمبة الطػاىخ سعت الجراسة إلى الكذف عغ  
( ۰۲۲ة العمػـ اإلندانية في جامعة كػية في محافطة الدميسانية في شساؿ العخاؽ .بمغت العيشة )كمي

( حالة مشتذخة بيغ صفػؼ الصمبة ولكل حالة أسبابيا، إما 22شالبا وشالبة، وتع ترسيع أداة تتزسغ )
الجراسة إلى بجرجة ضعيفة( . تػصمت  -بجرجة متػسصة  –مدتػيات اإلجابة فيي ثالثة )بجرجة كبيخة 

الدمػكية التي  لطػاىخا% مغ 62الدمبية في الػسط الصالبي الجامعي ىي  الطػاىخ أف ندبة انتذار
تزسشتيا أداة الجراسة . وتع تختيب الشتائج تشازليا عمى وقف الػسط الحدابي السجمج لكل فقخة . وكانت 

اضخات( وتمييا )التغيب عغ أعمى ضاىخة غيخ مقبػلة )تجػؿ الصمبة في مسخات الكمية أثشاء السح
السحاضخات( و )استعساؿ الياتف الشقاؿ( وحرمت ضاىخة التجخيغ لجى الصمبة عمى السختبة الدادسة 

 (1225)مصمظ ،بػصفيا مغ الطػاىخ الدمبية لجييع .
 مشهج البحث وإجراءاته
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ءات يتزسغ ىحا الفرل مشيج البحث اذ اعتسجت الباحثة السشيج الػصفي السدحي اما اإلجخا
التي اعتسجتيا الباحثة بغية التحقق مغ اىجاؼ البحث والتي تتسثل بتحجيج السجتسع واختيار العيشة وأداتا 
البحث والتحقق مغ مػضػعيتيا وتصبيقيا والػسائل اإلحرائية التي تع استخجاميا في معالجو البيانات، 

 وكسا يأتي:
 أواًل: مجتسع البحث:

ث والستسثل بصمبة السخحمة )الثانية ، والخابعة( مغ قدع تع تحجيج السجتسع االحرائي لمبح
 (2()631)( والبالغ عجدىغ 1212-1223والشفدية لمعاـ الجراسي ) التاريخ ،وقدع العمػـ التخبػية

ا  وشالبة في قدع العمـػ ( شالب992و)وشالبة في قدع التاريخ  ا  ( شالب961بػاقع ) ا  وشالبوشالب
 (2ضح في الججوؿ )كسا مػ التخبػية والشفدية. 

 (6جدول )ال                                           
  السرحمة والقدممجتسع البحث حدب                                

   السرحمة
 السجسهع الرابعة الثانية  القدم

 210 661 042 التاريخ 

 222 622 062 العمهم التربهية والشفدية
 140 020 412 السجسهع
 ثانيا عيشة البحث 

( شالبا  وشالبة، 122بمغت عيشة التصبيق الشيائي التي تع اختيارىا بالصخيقة العذػائية الصبكية )
(شالبا  39( شالبا  وشالبة مغ السخحمة الثانية ، وبػاقع )221( اناث وبػاقع )51( ذكػر، و)221بػاقع )

 دع العمـػ التخبػية والشفدية .وشالبة مغ السخحمة الخابعة مػزعيغ عمى قدع التاريخ وق
ا  مغ ( شالب12وبػاقع ) مخحمةمتداوية مغ كل غيخ فقج تع سحب عيشة عذػائية شبكية 

( 91) ( شالبة مغ السخحمة الثانية ،12( شالبا  مغ السخحمة الخابعة  ،وبػاقع )21السخحمة الثانية ، )
وشالبة ،وبػاقع  شالبا   (122ق الشيائي )وبحلظ فقج بمغ حجع عيشة التصبيشالبة مغ السخحمة الخابعة  

( شالبا  92( شالبا  مغ السخحمة الخابعة  مغ قدع التاريخ وبػاقع )11شالبا  مغ السخحمة الثانية و) ( 22)
( 92)وبػاقع مغ السخحمة الخابعة مغ قدع العمػـ التخبػية والشفدية شالبا  ( 12)ومغ السخحمة الثانية 

( شالبة مغ 12مغ قدع التاريخ  وبػاقع ) الخابعة شالبة مغ السخحمة  (12)و شالبة مغ السخحمة الثانية
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وكسا مػضح في ( شالبة مغ السخحمة الخابعة مغ قدع العمػـ التخبػية والشفدية   21)و السخحمة الثانية
 تي:( اآل1) الججوؿ

 (0جدول )ال
 عيشة التظبيق الشهائي

 

   القدم           ت
 الجشس

 التاريخ

 السجسهع

 العمهم الشفدية والتربهية

 السجسهع

 رابع ثاني رابع ثاني 

 12 02 22 11 01 42 ذكهر 6

 21 61 02 12 02 22 اناث 0

 022 السجسهع

 
 البحث:ة : اداثالثا  

 (: السظاهر الدمهكية أ. )مقياس
مخ األ، في األدبيات الدابقةالسطاىخ الدمػكية لع تعثخ الباحثة عمى مكياس خاص لكياس   

 شمبة الجامعة . يتشاسب مع لمسطاىخ الدمػكية بشاء مكياس  استػجب الحي
ماىي السطاىخ الدمػكية التي يتسثل بدؤاؿ واحج نرو ) مبةلمص استبياف مفتػح قامت الباحثة بتػجيو

شالبا  وشالبة مغ كمية التخبية  (22وتع تػزيع االستبياف عمى ) مارستيا اثشاء فتخة الحجخ السشدلي (،
تشطيع الفقخات مع ححؼ الفقخات السكخرة وغيخ  ى وبعج ذلظ تع جسع االستبياف وجخ عمػـ االندانية   لم

 السشاسبة لسػضػع البحث وغيخ الػاضحة. 
 لسظاهر الدمهكية التظبيق االستظالعي لفقرات اداة -ب 

مغ شمبة البة ششالبا  و ( 12قامت الباحثة بتصبيق فقخات السكياس برػرتو االولية عمى عيشة بمغت ) 
وقج اعتسجت الباحثة عمى نػع البجائل التي تتزسغ سؤاال  وثالثة بجائل كمية التخبية لمعمـػ االندانية 

 (.اوافقال  قميمة،بجرجو  اوافقبجرجة كبيخة،  )اوافقلالستجابة عميو وىي 
الخبخاء غ ( فقخة عمى مجسػعة م92البالغة )و برػرتو األولية  السطاىخ الدمػكيةعخض مكياس      

لفقخات وفي ضػء اراء الخبخاء فقج تع االبقاء عمى اعمى  ما يخونو مغ تعجيالت الستخرريغ ال جخاء
 % فأكثخ 52الفقخات التي حرمت عمى ندبة 

 رابعًا: تحميل الفقرات
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 مغ لمتحقق مشاسبة عيشة عمى تجخبييا خالؿ مغ الفقخات تصبيق عسمية الفقخات بتحميل ويقرج       
 االساليب مغ العجيج وتػجج قياسيا الى تدعى التي الخاصية عغ التعبيخ في وصجقيا كفاءتيا مجى

 : ىسا اسمػبيغ اعتساد تع الحالي البحث وفي الفقخات صجؽ  لتحميل
 لمفقرات التسييزية القهة .6

 الخاصية يستمكػف  الحيغ الصمبة بيغ التسييد عمى القجرة ذات الفقخات اختيار الفقخات بتحميل يقرج      
 ( . 96:  1222 ، ممحع)  يستمكػنيا ال والحيغ قياسيا السخاد

 ذلظ لتحقيق السكياس في الجيجة الفقخات وىي التسييدية القػة ذات عمى االبقاء ىػ مشو واليجؼ      
 -: االتية الخصػات بأتباع الستصخفتيغ السجسػعتيغ اسمػب الباحثة اعتسجت

مغ شمبة قدع التاريخ وقدع العمـػ   ةا  وشالبشالب( 222) مغ تكػنت عيشة عمى السكياس قيتصب
 : االتي( 9السحكػرة في ججوؿ )كمية التخبية لعمـػ االندانية  فيالتخبػية والشفدية 

 
 
 

 (2جدول )
 السظاهر الدمهكيةعيشة البشاء لسقياس 

 السجسهع الجشس  االقدام  ت
6 

 التاريخ
 01 ذكهر

 01 اناث 0
2 

 ية والشفديةالعمهم التربه 
 01 ذكهر 

 01 اناث 4
 622 السجسهع

     
 االستسارات بحدب الجرجة الكمية التي حرل عمييا افخاد العيشة تختيبا   وقج رتبت

 %( مغ االستسارات الحاصمة عمى اعمى11مغ اعمى درجة الى ادنى درجة واختيار ) تشازليا  
 %( مغ11استسارة، و ) (11الجرجات وسسيت بالسجسػعة العميا البالغ عجدىع )

ومسا استسارة  (11االستسارات الحاصمة عمى ادنى الجرجات وسسيت بالسجسػعة الجنيا البالغ عجدىع )
%( مشيا وىحا ما 11%( وادنى )11) يججر بالحكخ انو كمسا زاد االقتخاب زادت الثقة في اختيار اعمى

العميا والجنيا تقجـ لشا  %(11ة )( مغ ابحاث كيمي التي خمرت الى كػف ندب2313 أكجه )الديج،
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 (629: 2313تػزيع الجرجات )الديج،  ةمجسػعتيغ بأقرى ما يسكغ مغ حجع وتبايغ بذخط اعتجالي
 Tow samples Independent)ولمتحقيق القػه التسيدية تع تصبيق االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ 

T-Test( عشج 1.226مع الكيسة التائية الججولية البالغة ) ( الستخخاج الكيع التائية السحدػبة ومقارنتيا
 (11( وبجرجة حخيو )2021مدتػى داللو )

 غيخ داللةمغ الكيسة التائية الججولية وىي  صغخفقج اضيخت الشتائج اف الكيع التائية السحدػبة ا
 تي:( يػضح اآل4والججوؿ )مسيدة غيخ احرائية وىحه الشتيجة تذيخ الى اف الفقخات 

 (4)جدول ال
 السظاهر الدمهكيةالقهة التسييزية لفقرات مقياس 

 
 الفقرة

  الدنيا ةالسجسهع العميا ةالسجسهع
 القيسة التائية

 السحدهبة
الستهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

2 2.6667 0.48038 2.1852 0.62247 3.182 

1 2.5556 0.57735 1.7037 0.60858 5.277 

9 2.7407 0.52569 1.5185 0.50918 8.678 

2 2.7037 0.60858 2.2222 0.50637 3.160 

1 2.8148 0.39585 1.4074 0.50071 11.457 

6 2.7037 0.46532 2.1852 0.62247 3.467 

1 2.7407 0.44658 2.0000 0.73380 4.481 

5 2.5185 0.57981 1.4444 0.69798 6.151 

3 2.5185 0.64273 1.2963 0.66880 6.847 

22 2.6296 0.49210 1.8148 0.68146 5.037 

22 2.8148 0.39585 2.1111 0.69798 4.557 

21 2.8519 0.45605 1.7037 0.66880 7.370 
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29 2.2593 0.71213 1.7037 0.66880 2.955 

22 2.6296 0.49210 1.7407 0.65590 5.633 

21 2.6667 0.67937 1.2222 0.57735 8.418 

26 2.7037 0.46532 2.3333 0.67937 2.337 

21 2.1852 0.78628 1.0741 0.87380 4.912 

25 2.8148 0.39585 1.7778 0.57735 7.698 

23 2.7407 0.44658 1.4815 0.50918 9.661 

12 2.3333 0.78446 1.8519 0.86397 2.144 

12 2.0741 0.82862 1.1852 0.48334 4.815 

11 2.1852 0.87868 1.6296 0.79169 2.441 

19 2.4444 0.64051 2.0000 0.67937 2.473 

12 2.4074 0.63605 1.1481 0.36201 8.941 

11 2.5556 0.64051 2.4815 0.70002 0.406 

16 2.6296 0.56488 1.9259 0.47442 4.957 

11 2.7407 0.44658 1.5185 0.50918 9.377 

15 2.7037 0.46532 1.6667 0.48038 4.957 

13 2.7037 0.46532 2.0000 0.78446 4.009 

92 2.8519 0.36201 2.6667 0.48038 6.280 

92 1.9259 0.67516 1.6667 0.73380 5.925 

 معامل االتداق الداخمي  -0
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ويقرج بو االرتباط بيغ مفخدات السكياس مع الجرجة الكمية لمسكياس أي درجة قياس السفخدات 
 .(222: 1221عالـ، ابػ فديا )لمدسة ن

وتعكذ ىحه الصخيقة مجى االتداؽ الجاخمي بيغ الفقخات وفي ىحه الصخيقة تصبق االداة عمى عيشة ما 
بيغ االداء عمى الفقخة واألداء عمى السكياس الكمي.  بإيجاد مجى االتداؽ ما االرتباطويحدب معامل 

 (91: 1226)الخوساف، 
شالبة وىي و  ا  شالب( 222تع تصبيق االداة عمى )السطاىخ الدمػكية  ولغخض حداب االتداؽ الجاخمي

وبيغ الجرجة  ىنفديا عيشة التسييد، ثع حدبت معامالت االرتباط بيغ درجات الفقخات كل عمى حج
( لسعامالت االرتباط  0.49واقل اداء ) (0.715الكمية وقج تخاوحت معامالت االرتباط بيغ اعمى اداء )

( وعشج 1.257(، )10.124بيغ ) التائية لسعامالت االرتباط وجج انيا تتخاوح ما ةوعشج حداب الكيس
( 2.21( ومدتػى داللة )35( عشج درجة حخية )2.351الججولية البالغة ) ةمقارنة ىحه الكيع مع الكيس

لة ( حيث كانت الكيسة التائية السحدػبة لجال11ماعجا الفقخة )اضيخت اف جسيع الفقخات دالة احرائيا  
درجة حخية ( و 2.351( وىي اقل مغ الكيسة التائية الججولية البالغة )1.257معامل االرتباط البالغة )

( 92) ( وىحا يعشي اف الفقخة غيخ متدقة وبحلظ يربح السكياس مكػف مغ2.21( ومدتػى داللة )35)
 ذلظ.( يبيغ 1فقخة والججوؿ )

 
 (1جدول )ال

 سظاهر الدمهكيةال معامالت االتداق الداخمي لسقياس

 القيسة التائية معامل االرتباط الفقرة القيسة التائية معامل االرتباط الفقرة

2 0.402 4.346 21 0.267 2.743 

1 0.516 5.963 25 0.673 9.008 
9 0.615 7.721 23 0.672 8.983 

2 0.362 3.844 12 0.289 2.988 

1 0.715 10.124 12 0.456 5.072 

6 0.436 4.796 11 0.262 2.688 

1 0.463 5.171 19 0.409 4.437 
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5 0.556 6.622 12 0.619 7.802 

3 0.544 6.418 11 0.126 1.257 

22 0.44 4.851 16 0.54 6.351 

22 0.558 6.657 11 0.625 7.926 

21 0.619 7.802 15 0.711 10.009 

29 0.268 2.754 13 0.507 5.823 

22 0.49 5.565 92 0.612 7.661 

21 0.623 7.884 92 0.604 7.502 

26 0.251 2.567  

 (92ماعجا الفقخة ) **جسيع الفقخات متدقة
 ترحيح السقياس 

ويقرج بو عسمية احتداب نتيجة اجابة السفحػص عمى كل بجيل مغ بجائل السكياس، ومغ ثع 
 االتي:جخت عسميو الترحيح ك،وقج جسع ىحه الجرجات إليجاد الجرجة الكمية لكل استسارة 

( درجات لمبجيل 9( )متػسصة ال اوافق بجرجة( درجتاف لمبجيل )1( )ال اوافق( درجة لمبجيل )2اعصيت )
 .كبيخة( بجرجةق ال اوف)

عمسا اف الجرجة الكمية لمسكياس التي تعبخ عغ اقرى  ،ىحه الصخيقة عمى االستسارات كافةوقج شبقت 
( واف ادنى اداء 62سط االفتخاضي لمسكياس ىػ )( درجة واف الستػ 39ىي ) السطاىخ الدمػكيةاداء 

 .( درجة92ىػ )السطاىخ الدمػكية 
 :السظاهر الدمهكيةالخرائص القياسية لسقياس 

صجؽ السكياس يعبخ عغ قجرتو عمى قياس ما وضع ألجمو والدسة السخاد قياسيا  :Validity الردق -2
ق االىجاؼ الجراسية التي وضع مغ فاالختبار التحريمي يكػف صادقا اذا تسكغ مغ قياس مجى تحقي

 (.225: 2332اجميا )داؤد، 
 :وقج استخخج الرجؽ بالصخؽ اآلتية

 (: Face validityأ. الردق الظاهري )
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ويتع الحرػؿ عمى الرجؽ الطاىخي مغ خالؿ عخض االداة عمى مجسػعة مغ الخبخاء السختريغ 
 لكياس الخاصية السػضػع لكياسيا في مجاؿ البحث وحرػؿ االتفاؽ السقبػؿ عمى مالءمة االداء

(Jensen, 1980: 227)   الرجؽ الطاىخي مغ  تع التحققاذFace validity  بعخض السكياس عمى
ألبجاء آرائيع ومقتخحاتيع عمى السكياس برػرتو االولية، اذ في مجاؿ البحث  تخرريغسالخبخاء ال

قياـ عجد مغ السختريغ بتقخيخ  لمتأكج مغ الرجؽ الطاىخي ىي ةاشار )ايبل( الى اف افزل وسيم
%( 52ل الفقخات والعبارات لمرفة السخاد قياسيا وقج اعتسجت الباحثة عمى ندبة اتفاؽ )مجى تسثي

 . الطاىخي  مغ اراء الخبخاء معيارا  لمجاللة عمى الرجؽ( Ebel, 1972: 555فاكثخ )
 ((Cons tract validityب. الردق البشائي 

او خاصية صسع اساسا  لكياسيا  ةيعسل فييا االختبار عمى قياس سسويعخؼ بأنو الجرجة التي  
يبيغ ىحا الشػع مغ الرجؽ مجى العالقة بيغ االساس الشطخي لالختبار ، إذ ( 132: 1222 )الشبياف،

وبيغ فقخات االختبار بسعشى الى أي مجى يكيذ االختبار الفخضيات الشطخية التي يبشى عمييا ويسكغ 
صجؽ البشاء لالختبار بأتباع اسمػب فاعمية الفقخات أي مجى ارتباط كل فقخة مغ التحقق مغ دالالت 

 (222 :1223 )ابػ جادو،. فقخات السكياس بالجرجة الكمية عمى االختبار
وتع التحقق مغ ىحا الرجؽ بأسمػبيغ ىسا القػة التسييدية ومعامل االتداؽ الجاخمي وتع حداب     

كل فقخة في السكياس والجرجة الكمية لمسكياس الف معامل االرتباط  معامل ارتباط بيخسػف بيغ درجات
يسثل صجقيا في السكياس والسعخوؼ انو كمسا زاد ارتباط الفقخة بالجرجة الكمية كاف احتساؿ تزسيشيا في 

 ( .613: 2332 السكياس اكبخ )فيخكدػف،
 (:Reliability) الثبات -0
 الجقة مغ عالية درجة لزساف زمشية فتخة عبخ نتائجو يف السكياس استقخار مجى االختبار بثبات يقرج

 (.229: 1221، الجمبي) واالتداؽ واالتقاف
)  الصخيقة بيحه الثبات معامل قيسة بمغت حيث الثبات الستخخاج كخو نباخ ألفا معامل استخجاـ تعوقج 

 (.123: 1222 الشبياف،) عاؿ ثبات عمى الكيسة ىحه وتجؿ( 2051
  لشهائي : التظبيق اخامداً 
افخاد عيشة التصبيق الشيائي التي تتكػف مغ عمى قامت الباحثة بتصبيق السكياس برػرتو الشيائية       

قدع التاريخ وقدع العمػـ التخبػية والشفدية في كمية التخبية لمعمـػ   مبةشالبة مغ شو  ( شالبا  122)
( الى 5/6/1212تاريخ ) وتع التصبيق ابتجاء مغاالندانية وقج شبق السكياس الكتخونيا  

(19/6/1212.)  
 :: الهسائل اإلحرائيةساً ساد
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 االختبار التائي لعيشة واحجة. -2

 الختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ.ا -1

 معامل االرتباط بيخسػف. -9

 .اختبار التائي لجاللة معامل االرتباط -2
                                        

 الفرل  الرابع
 قذتهاعرض الشتائج ومشا

 

التعخؼ عمى السدتػى العاـ لسطاىخ الدمػكية التي يسارسيا شمبة كمية التخبية : الهدف االول 
 اثشاء فتخة الحجخ السشدلي.  لمعمـػ االندانية

لغخض تحقيق اليجؼ تع حداب الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لجرجات عيشة البحث و  
(، وعشج مقارنة الستػسط 22.15152ؼ معياري )( بانحخا66.1612إذ بمغ الستػسط الحدابي )

( تبيغ أف الستػسط الحدابي لمعيشة أكبخ 62الحدابي لعيشة البحث مع الستػسط الفخضي والبالغ )
 مغ الستػسط االفتخاضي. 

ولغخض التعخؼ عمى داللة الفخؽ بيغ الستػسصيغ الحدابييغ شبقت الباحثة االختبار التائي لعيشة 
( وعشج مقارنتيا 5.129(، إذ بمغت الكيسة التائية السحدػبة )One sample T-testواحجة )

( تبيغ 233( وبجرجة حخية )2021( عشج مدتػى داللة )20362بالكيسة التائية الججولية والبالغة )
وتذيخ ىحه  ( يبيغ ذلظ،6أف الكيسة التائية السحدػبة أكبخ مغ الكيسة التائية الججولية والججوؿ )

لجييع مطاىخ سمػكية مارسػىا اثشاء فتخه  ف شمبة كمية التخبية لمعمػـ االندانية الشتيجة إلى أ
 كػف فقخات السكياس جسيعيا ايجابية .وذلظ لالحجخ السشدلي 

 (1الجدول )

القيسة التائية السحدهبة والقيسة التائية الجدولية والستهسط الحدابي ومدتهى الداللة ألداء 
 السظاهر الدمهكية

هسط الست العدد
 الحدابي

الستهسط 
 الفرضي

االنحراف 
 السعياري 

 الداللة القيسة التائية
 الجدولية السحدهبة

022 11.0112 12 62.23232 3.062 6.412 
(2.21()644) 

يهجد فرق 
دال بذكل 

 عام 
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 وفقا لستغير السظاهر الدمهكية: التعرف عمى معشهية الفروق في متهسظات انيالهدف الث
 كهر ،اناث(الجشس )ذ -أ 
 لغخض تحقيق اليجؼ شبقت الباحثة االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ  

 Tow samples Independent T-Test) ) ( شالبا  بستػسط حدابي 221حيث بمغ عجد الحكػر )
( شالبة بستػسط 51(، أما عجد االناث فقج بمغ )22.12211( وانحخاؼ معياري )61.2925)

( ، وقج أضيخت الشتائج أف الكيسة التائية 22.99212ؼ معياري )( وانحخا61.3132حدابي )
( عشج مدتػى داللة 20362( وعشج مقارنتيا بالكيسة التائية الججولية والبالغة )2.555السحدػبة بمغت )

( تبيغ أف الكيسة التائية السحدػبة صغخ مغ الكيسة التائية الججولية وقج 255( وبجرجة حخية )2021)
يػجج فخقا  داال إحرائيا في مدتػى السطاىخ الدمػكية التي يسارسيا شمبة كمية ال شتيجة أسفخت ىحه ال

( يبيغ ذلظ 1اناث ( ولرالح االناث، والججوؿ ) -التخبية لمعمػـ االندانية وفقا لستغيخ الجشذ )ذكػر
. 

 (2جدول )

  –ستغير الجشس    )ذكهر القيسة التائية السحدهبة والقيسة التائية الجدولية ومدتهى الداللة وفقا ل
 السظاهر الدمهكيةاناث( ألداء 

 الستهسط العدد الجشس
 الحدابي

 االنحراف
 السعياري 

 الداللة القيسة التائية
 الجدولية السحدهبة

 6.412 6.333 62.04621 11.2243 661 ذكهر 
(2.21()643) 

يهجد فرق ال 
 66.22416 12.4044 31 اناث احرائياً دال 

 (رابعةال - ة)الثاني السرحمة  -ب
التائي لعيشتيغ  االختبار ت الباحثةشبق الخابعة ( فقج -أما بالشدبة فيسا يخز متغيخ السخحمة )الثانية

( 221)السخحمة الثانية شمبة بمغ عجد  إذ ،(Independent T-Test  Tow samples) مدتقمتيغ
السخحمة شمبة أمػا عجد  (،22.91921اري )وانػحخاؼ معػي( 61.1132بستػسط حدابي ) ةشالبشالبا  

  (.3.12116وانحخاؼ معياري )( 12.1212بستػسط حدابي ) ةشالبشالب و  (39) الخابعة 
وعشج مقارنتيا بالكيسة التائية  (1.115وقج أضيخت الشتائج أف الكيسة التائية السحدػبة بمغت )     

تبيغ أف الكيسة التائية ( 235بجرجة حخية )و  (2021( عشج مدتػى داللة )20362الججولية البالغة )
شمبة بيغ  إحرائيا   داال   ا  وتجؿ ىحه الشتيجة عمى وجػد فخق السحدػبة اكبخ مغ الكيسة التائية الججولية،

ججوؿ الو السخحمة الخابعة  مبةولرالح شمدتػى السطاىخ الدمػكية  السخحمة الثانية والسخحمة الخابعة في
 ظ .ذل بيغ( ي5)
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 (3) جدول
الرف   لستغير وفقاالقيسة التائية السحدهبة والقيسة التائية الجدولية ومدتهى الداللة لمفروق 

 لسظاهر الدمهكية)الثاني _ الثالث( ألداء ا
 

 الستهسط العدد السرحمة 
 الحدابي

 االنحراف
 السعياري 

 الداللة القيسة التائية

 الجدولية السحدهبة

 6.412 1.113 62.20260 10.1244 622 الثانية
(2.21()643) 

يهجد فرق 
 4.24101 22.1214 42 الرابعة احرائياً  دال

 

 مناقشه النتائج :

تعدو الباحثة نتائج بحثيا الى شبيعة السطاىخ الدمػكية التي مارسيا شمبة الجامعة نتيجة الطخوؼ 
الجباري وقياـ التي مخت عمى العالع اجسع وىي جائحة كػرونا والتي فخضت الحجخ السشدلي ا

االشخاص بسسارسة ضػاىخ سمػكية متعجدة نتيجة السمل واالرىاؽ والخػؼ مغ استسخار مجة الحجخ لفتخه 
وفيسا يخز . (1225(، ودراسة مصمظ  )1222اشػؿ . حيث تتفق ىحه الشتيجة مع، دراسة الذسيخي )

كمية التخبية تائج اف شمبة نتائج الجراسة التي تػصمت الييا الباحثة مغ خالؿ بحثيا فقج اضيخت الش
خحمة كػف السالى ىحه الشتيجة لمعمػـ االندانية يسارسػف مطاىخ سمػكية مختمفة اذ تعدو الباحثة  

وتعتبخ مخحمة قمقة لمصمبة وباألخز شمبة السخحمة الخابعة  كػنو   الجامعية مخحمة اساسية وميسة
الحي  يشتج لبجييع قمقا  وضغصا  نفديا  مخحمة نيائية اذا يعانػف مغ صعػبة الطخوؼ وضيق الػقت 

ف االنثى تكػف ػ نتيجة الخػؼ عمى مدتقبميع وتطيخ ىحا الحالة لجى االناث اكثخ مشو لجى الحكػر ك
وكحلظ تتسيد االناث عغ الحكػر كػنيع اكثخ قمقا  رقيقة وحخيرة عمى مدتقبميا اكثخ مغ الحكخ

متشػعة  تتدع بصابع القمق والحخص اكثخ مغ  واضصخاب وخػفا مسا جعميع يسارسػف مطاىخ سمػكية
 .الحكػر والشتائج التي اضيخىا البحث اكبخ بخىاف عمى ذلظ  

 السقترحات والتهصيات :
 :التهصيات 

وخاصة االشخاص السعدوليغ الحيغ يجب اف  يتع تجاوز االزمةالتػاصل مع االخخيغ كي  -6
 خ .اليطمػ دوف روابط اجتساعية خالؿ ىحه الفتخة مغ التػت

الحياة قخيب مغ روتيغ االىتساـ بإعجاد بخامج تخبػية وتثكيفية عغ كيفية السحافطة عمى روتيغ  -0
 .السعتادة اثشاء فتخة الحجخ السشدلي 
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ػضع ججوؿ يذسل حررا  دراسية وانذصة ابجاعية وتحجيج وقت لقزائو مع العائمة باالىتساـ  -2
 واوقات اخخى لمخاحة.

 .يبية حػؿ الحجخ وأىسيتو الػقائية مغ الػباء االشخاؼ عمى تشطيع دورات تجر   -4

مسارسة الخياضة الرباحية واالستساع الى السػسيقى اليادئة لمتخفيف مغ حجة االزمو الشفدية  -1
 .التي يعاني مشيا االشخاص ازاء جائحة كػرونا والحجخ السشدلي 

 

 السقترحات : 
 . اجخاء دراسة مساثمة عمى عيشة مغ شالب السخحمة االعجادية  -6

 .قارنة بيغ شمبة الجامعة  وشمبة السخحمة االعجاديةاجخاء دراسة م -0

 وعالقتيا ببعس الستغيخات.السطاىخ الدمػكية اجخاء دراسة تجخيبية عغ  -2

قياس السطاىخ الدمػكية وعالقتيا ببعس الستغيخات كالعجواف والقمق عشج شمبة السخحمة  -4
 االعجادية.

 
 

 السرادر
 السرادر العربية:

، دار السديخة لمشذخ والتػزيع 1، ط(: عمم الشفس التربهي 1223صالح دمحم عمي ) ابػ جادو، -6
 .والصباعة، عساف، االردف

 https://www.syr-res.com/article/21010.html       :االنتخنيت -0

 (.www.hayatnafs.com) االنتخنيت -2
، 2، طاساسيات بشاء االختبارات والسقاييس الشفدية والتربهية(: 1221ػسغ شاكخ )الجمبي، س -4

 22سػرية. –مؤسدة عالء لمصباعة والتػزيع، دمذق 

العشف الظالبي واالضظرابات االنفعالية  (:1226الخالجي ،عبيخ نجع الجيغ عبجهللا ) -1
 د البحػث التخبػية والشفدية.، جامعة بغجاد، مخكواالجتساعية السرافقة له األسباب والسعالجات

، وزارة التعميع العالي والبحث العمسي جامعة عمم نفس الذخرية(: 2332داؤود، حشا واخخوف ) -1
 بغجاد.  

، دار الشذخ لمجامعات، مشاهج البحث في العمهم الشفدية والتربهية(: 1221رجاء ابػ عالـ ) -2
 القاىخة، مرخ.

https://www.syr-res.com/article/21010.html
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، دار الفكخ، 1، طالتذخيص في التربية الخاصةاساليب القياس و (: 1226الخوساف، فاروؽ ) -3
 االردف. 

 الزــــــغهط الشفدية وعالقتهــــــا بالرضــــــا السهشــــــي(:12 2 2، كامػػػػػػل عمػػػػػػػاف، ) لدبيجيا -4
، أشخوحػػػة دكتػراه غيػػػخ مشذػرة، والرـــحة الشفدية لـــدى أعزـــاء هيئة التدريس فـــي الجامعـــة

 .ية اآلداب، جامعة بغجادكم

 العشف نحػ السخأة والصفل، مخكد الفخات لمتشسية والجراسات. (:1222) ، إقباؿ لدسالػشيا -62

(: عمع الشفذ االحرائي وقياس العقل البذخي، دار الفكخ العخبي 2313الديج، فؤاد البيي ) -66
 لمصباعة والشذخ.

 لبات جامعة اإلمارات.، االتجاىات التحجيثية بيغ شمبة وشا(۸۸۱۱شبكة ، حديغ ) -60

القمق وعالقتـه باالكتئاب عشد السراهقين دراسة ميدانية ارتباطية (: 1222الذبؤوني، دانيا) -62
كمية  من التعميم األساسي في مدارس مديشة دمذق الرسسية، لدى عيشة من تالميذ الرف التاسع

 .التخبية، جامعة دمذق

 السظــــــاهر الشفدية لمتحديث وعالقتهــــــا(: 12 2 2ب، )الذػػػػػػسيخي، صػػػػػػادؽ حدػػػػػػغ غالػػػػػػ -64
اآلداب،  ، رسػػػػػالة ماجدتيخ غيػػػػػخ مشذػػػػػػرة، كميػػػػػةبالرـــــحة الشفدية لـــــدى طمبـــــة جامعـــــة تعـــــز

 جامعة بغجاد.

بة السرحمة درجة مظاهر الدمهك العدواني لدى طم(: 1221الرالح، تياني عبج القادر ) -61
، جامعو الشجاح الػششية، االساسية في السدارس الحكهمية في محافظات شسال الزفة الغربية

 نابمذ، فمدصيغ.

مدى كفاءة برنـامج اإلرشـاد الـدمهكي العقالني (: 1229صالح، عالء سيف اإلسالـ) -61
 البدراسة لعيشة من الظ -بهصـفه حالـة –االنفعالي في خفض مدتهى القمق بهصفه سسة 

 .، رسالة ماجدتيخ، جامعة السشيا، كميػة اآلداب، قدع عمع الشفذ، مرخالسعاقين حركياً 

،بغجاد  معالم في سيكهلهجية الظفهلة والسراهقة والدباب(: 2355العطساوي ، ابخاليع كاضع ) -62
 .19-16دار الذؤوف العامة ص 

 بدهء التهافق، عض السظاهر الدمهكية السرتبظةب (:1222العيداوي ،سيف شارؽ حديغ ) -63
 .كمية التخبية االساسية ،جامعو بابل.

، تخجسة ىشاء التحميل االحرائي في التربية وعمم الشفس(: 2332فيخكدػف، جػرج، اي ) -64
 .محدغ العكيمي، دار الحكسة، بغجاد

بغجاد دار واسط لمصباعة والشذخ  1،طشفس وامراضها وعالجهاال(: 2359كساؿ ،عمي ) -02
،691-699. 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/Default.aspx?fid=11
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/Default.aspx?fid=11
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 م.م. عمياء صبحي احسد

السظاهر الشفدية لمحداثة وعالقتها بالتهافق الشفدي لدى ( 1221السبارؾ ،سميساف سعيج) -06
 .9، العجد  6،مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية، السجمج  طمبة جامعة السهصل

تظهر مذاعر األلفة وعالقته بالدمهك (: 1222دمحم ،جاجاف جسعة ،ايفاف ابػ بكخ قادر) -00
مجمة  ،العخاؽ - ف، سكػؿ التخبية األساسية، جامعة دىػؾ، أقميع كػردستااإليثاري لدى طمبة الجامعة

 .197- 179، ص  1:، العجد(B) 3:،السجمج جامعة زاخػ

ي الظهاهر الدمهكية الخاطئة والدائدة في الهسط الظالب(" 12 2 5مصمظ ، فاشسة عباس ) -02
 .19_21ص 9ع 1مجمة ابحاث كمية التخبية األساسية ، ـ  جامعة كهبة " في

 (: مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ، دار السديخة، االردف.1222ممحع، سامي دمحم ) -04

، دار الذخوؽ لمشذخ 2، طساسيات القياس في العمهم الدمهكيةا(:1222الشبياف، مػسى ) -01
 .االردف -والتػزيع، عساف 
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1- Ebel, R. (1972): Essentials of Education Measurements, Prentice-

Hall, New jersey.  

 2- Jensen ,A .(1980): Bias in Mental Testing ,London, Methuen Co.  

 

 
  

 

 


