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 :ثبنهغخ انؼزثُخ مضزخهص انجحش 
هػػػاب االاتسػػػاع  هػػػدؼ ال حػػػل الحػػػالف إلػػػف م ريػػػة  ال بل ػػػة بػػػيؽ الر  

يػػ  األكػػاديسف    والتمكػػ  السكتدػػ كاديسيػػة  ا ال جػػ  وب ػػض الستريػػرات األ 
 ،األزهػػر اام ػػةلػػدع عيشػػة مػػؽ طػػبلب ضػػؾب ب ػػض الستريػػرات الديسؾاراييػػة 

وكػػكلػ التح ػػا عسػػا إذا كػػاف هشػػاؾ صاػػر داؿ اترػػااياه يػػ  متريػػر الرهػػاب 
ألكػاديس  رراػإ إلػف التفاعػن بػيؽ االاتساع  و ال جػ  السكتدػ  و التمكػ  ا

اناث  والسدتؾع الت ميس  االثانية  -تزر  والشؾع اذكؾر -اال امة ا ريفا
كانيػة الكذف عؽ مدع إم ،الراب ة  لدي عيشة مؽ طبلب اام ة األزهر   -

والتمكػػ  ال جػػ  السكتدػػ  مػػؽ ا  الرهػػاب االاتسػػاع  مػػؽ  ػػبلؿ كػػنالتش ػػ  ب
 .لدع عيشة ال حل الحالف و الستريرات الديسؾاراييةاألكاديسف   

طال ا وطال ة مؽ طبلب اام ة االزهر :  ٖٓٓتكؾنت عيشة ال حل مؽ 
 ٘ٚالفر ػة الثانيػة و ٘ٚ  طال  مؽ كمية المرة ال ربية  دؼ تاريخ ا ٓ٘ٔا

  طال ة مػؽ كميػة الدراسػات االندػانية  ٓ٘ٔالفر ة الراب ة   ريفا وتزرا وا
ر ػة الراب ػة  ريفػا الف ٘ٚالفر ػة الثانيػة و ٘ٚبتفهشا االشراؼ  دؼ تػاريخ ا 

 وتزرا .

ال جػ  السكتدػ  و امت ال اتثة باعداد م ياسػ  الرهػاب االاتسػاع  و 
كسا استخدمت م ياس التمك  األكػاديسف   وتداب  راارهسا الديكؾمترية

   .ٕٗٓٓاعداد / ع دالرتسؽ مريمح  ونادية الحديش  ا

وكذػػػفت الشتػػػااج عػػػؽ واػػػؾد عبل ػػػة إرت اطيػػػة مؾا ػػػة بػػػيؽ الرهػػػاب 
صاػػر داؿ واػػؾد وعػػدـ  والشػػؾع والتمكػػ ال جػػ  السكتدػػ  كػػن مػػؽ االاتسػػاع  و 

التمكػػػػ   وال جػػػػ  السكتدػػػػ  اترػػػػااياه يػػػػ  متريػػػػر الرهػػػػاب االاتسػػػػاع  و 
 -تزػر  والشػؾع اذكػؾر-األكاديس  رراإ إلف التفاعن بػيؽ  اال امػة ا ريػف



 

493   

الراب ة  لدي عيشة مؽ طػبلب اام ػة   -اناث  والسدتؾع الت ميس  االثانية 
ال جػ  السكتدػ  كسا صمكػؽ التش ػ  بالرهػاب االاتسػاع  مػؽ  ػبلؿ   ،األزهر 

 .والشؾع  والتمك  األكاديس 

يػ  ضػؾب  مػؽ التؾيػيات وال حػؾث الس ترتػةوانتهف ال حل بسجسؾعػة 
 ما تؾين اليه مؽ نتااج 
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Summary of The Study 
Social Phobia And Their Relationship With  Some Academic 

Variables In The Light Of Some Demographic Variables  In Sample 

Of  the azhar  University  Students.  

Abstract: 

The current study aimed at examining the relationship between 

social phobia and Some Academic Variables( learned disability and 

academic procrastination) in the light of some demographic 

variables  , The study also examined the differences between 

College Students from Some Demographic Variables (gender 

(male/female) residence (village residents, town residents)  ,The 

study also tried to consider the possibility of prediction of social 

phobia through  learned disability , academic procrastination and 

demographic variables  , the sample of the study consisted of 300 

College Students (150 from male and 80 from female, Instruments: 

the researcher used social phobia and learned disability measure by 

the researcher and academic procrastination measure by abd 

elrahman mesilhy and nadia elhusseny (2004)    . 

Results: The results have shown a positive correlation between 

social phobia and learned disability , academic procrastination , and 

gender ,The results showed that  there are no statistically significant 

differences in social phobia, learned disability and academic 

procrastination  according to reaction between  residence ,gender 

and educational  level and  social phobia may be predicted through 

learned disability , academic procrastination and gender . 

 The researcher presented some recommendations and suggestion 

for future studies in the light of the results of the study and the 

literature review. 
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 ممذمخ : 
الست مؼ محؾر السشغؾمة  التربؾية ومرك  اهتسامها و الػكي مػؽ صامػه  ي ت ر

ت ػػكؿ كػػن الجهػػؾد واالمكانػػات مػػؽ صاػػن تشذػػعته وتربيتػػه وت ميسػػه وت هميػػه 
واالستفادة مؽ  دراته واستربللها االسػتربلؿ األمثػن ، يهػؾ صمػن السدػت  ن ، 

ت لػػكلػ هػػديت ال درػػد مػػؽ ال حػػؾث والدراسػػات الػػف الؾ ػػؾؼ عمػػف السذػػكبل
التربؾيػػة التػػ  تؾااػػه الست مسػػيؽ والتػػ  تةػػف تجػػر عثػػرة يػػ  سػػ ين ت ػػدمهؼ 

  . Tiruwork, T., 2008, 87األكاديس  ا

ت ػد مرتمػػػة الدراسػػػة الجام يػػة مػػػؽ صهػػػؼ السراتػػػن التػػ  يسػػر بهػػا اإلندػػاف و 
الس اير ضػسؽ صطػؾار تياتػه السختمفػة؛ إذ يسػػػروف بسرتمػػػة انت اليػػػة مػػػؽ 

ة إلػػػػػػف الجام ػػػػػػة، ومػػػػػػا تتزػػػػػػسشه هػػػػػػكـ الفتػػػػػػرة مػػػػػػؽ ترييػػػػػرات السدرسػػػػػػ
ػا تفاعػػػػن الفػػػػرد وتكيفػػػػه، رػػػػش كس صارهػػػػا عمػػػػف الظالػػػػ  ويػػػػ ؾبات ت يػػػ

ويترايػا عهػؾر اضػظراب الرهػػاب االاتسػػاع  مػػإ نهايػة مرتمػة  الجػام   ،
ب السراه ػػة، تيػػل يكػػؾف الفػػرد تريرػػاه عمػػف عهػػؾر ااتسػػاع  مبلاػػؼ صاشػػا

التفػػاعبلت االاتساعيػػة السختمفػػة، يسكشػػه مػػػؽ ت ػػػديؼ انظ ػػػاع إيجػػاب  عػػؽ 
الكات لآل ريؽ، األمر الكي يج ػن الظم ػة الجػام ييؽ صكثػػر عرضػة لئليػابة 

وي ػد الذػ ؾر بػال ما يػ  السؾاالػف االاتساعيػة صمػراه شػاا اه  بهػكا االضػظراب
اه إلف الدراة تيؽ يكؾف الذخص محؾر االنت اـ، ولكؽ ال ما ال يكؾف شدرد

الت  ت يػا ال ػدرة عمػف صداب السهسػة السظمؾبػة يػ  ذلػػ السؾالػف، بػن ي ػ ز 
هكا ال مػا صداب الفػرد بحيػل ر يػد الي غػة والتركيػ  لديػه، ولكػؽ مػؽ ي ػانؾف 
مػػؽ اضػػظراب ال مػػا االاتسػػاع  يذػػ روف ب مػػا شػػدرد عشػػد مؾااهػػة هػػكـ 

صمػػراه م لسػػاه  السؾاالػػف، و ػػد ي ؾمػػؾف بتجش هػػا؛ ألف الت ػػرض لهػػا  ػػد يكػػؾف 
  ٓٙ،ٕٙٔٓ،اصتسد غ و ،  اسؼ سسؾر 
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الرهػػاب اان ػػا درشاميكيػػا يػػ  بشػػاب الذخرػػية ومتريػػرا مهسػػا مػػؽ متريػػرات ي
الدمؾؾ ال ذري ويظرص ت ايـر الدم   عمف ال درد مؽ الجؾان  الشفدػية تيػل 

 لػف ال بل ػات االاتساعيػةلرهاب االاتسػاع  بالدراػة األولػف إتراإ مرادر ا
ف يفتػػرض صشػػخاص والتػ  ات التػ  تتؾلػػد عػؽ ال بل ػػة بػيؽ األلػف الرػػراعوإ

نؾاع اآل ريؽ ويكؾف م رضا نتيجة ذلػ إلف نؾع مؽ  ص رتفاعن ييه الفرد مإ
  .ٗٛٔ، ٕٓٔٓديسا الخذاب ، السياب ال  ي ،الت ييؼ 

 الفػرد صنذػظة يػ  اػؾهري  بذػكن تػ ار سػم ية اػارآ االاتسػاع  ولمرهػاب
 صنذػظته يػ  صو ، صوالؾعيفيػة سػية،االدر  لسهامػه صدااػه يػ  صو الروتيشيػة،
  .ٙ٘، ٕٕٓٓادمحم عيد،  االاتساعية

 التؾايػا لدػؾب س   صعراض مؽ يرات ه وما االاتساع  الرهاب ُي دتيل 
 الرهػػابيػػ ار ي الظالػػ ، لػػدع والسساطمػػة يػػ  صداب السهػػاـ األكاديسيػػة

 التفاعن عمف  ادر غير الذخص ير حي ، الفرد شخرية عمف االاتساع 
 صو دراسية مد وليات صداب ي  يفذن و د ، م هؼ  التحدث صو اآل ريؽ مإ

 رػريض  ػد وعبلنيػة، الظ ػاـ رتشاوؿ صف يدتظيإ ال كسا صنه ، مهسة مهشية
 م غؼ صف تيل  رع،األ االاتساعية السؾاالف ي  واإلنرساس الرداب دعؾات
 ويػػتؼ ، يهسهػؼ ُيدػػاب مػػاكثيػػرا  االاتسػػاع  هػػابلر با يرػػابؾف  الػكرؽ

 االاتساعيػة م ػاومتهؼ فأل  عشػاد، صو اهتسػاـ عػدـ ب نهػا تفديراسػتجاباتهؼ 
إلػػف يػػ  الشهايػػة مسػػا رػػ دي  سػػرا بسخػػاويهؼ يحتفغػػؾف مػػا تج مهػػؼ  غال ػػا

  .ٚٙ، ٕٕٔٓ ، هدروس دمحم صبؾ،  ياسر ادمحماتداس الظال  بال ج  

 اهػد بػكؿ صو محاولػة صي عػؽ الظالػ  عػ وؼ1975 ) ا سػيمجساف ويدر
ع ػد   اب نػه عجػ  مػت مؼ  الت ميسيػة السؾاالػف يػ  لمسذػاكن ت رضػه تػيؽ

   .ٔٔ،  ٕٗٓٓمحسؾد ،
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ال جػ  السكتدػ  بػ ف Schubert, L. & Stewart, W.(2000) وصشػار
ـ رػػ دي إلػػف التدػػؾيف والت ايػػن يػػ  األنذػػظة التػػ  تتظمػػ  بػػكؿ اهػػد، وهػػك

 . ر عمف التحرين الدراس  ال ؾامن مجتس ة ت ار بذكن صو بآ

ويػػػ ار اإلراػػػػاب األكػػػاديس  بالدػػػػم  عمػػػف األداب األكػػػػاديس  لمظػػػبلب يػػػػبل 
يدػػػتظي ؾف اعهػػػار  ػػػدراتهؼ الح ي يػػػة يػػػ  الجانػػػ  الت ميسػػػ  ، كسػػػا رػػػ ار 

ادارة و اتساعيػػة الا اتبل ػكلػ ال وكػاإلراػاب يػ  م غػػؼ اؾانػ  تيػاة الفػػرد ، 
يػ  ي ػداف الفػرد اإلراػاب و د تتد   الدراػة ال اليػة مػؽ ، عساؿ التجاريةاأل

اعر بسذػر يسػد و ػر، مخظل تياته ضريت ، صو اسةدر الؽ مرب التد، صو ل سمه
 ,Balkis) الدػيظرة عمػف نفدػه وغيرهػا  دافبف ػ ـر ؾ ذػ ل التاب ػةيا الهزػ

M., & Duru, E 2007, 376- 385) .  

 مشكهخ انجحش : 
االضػظراب الشفدػ   ي د الرهاب االاتساع  يػ  الػدوؿ ال ربيػة مػؽ صكثرصنػؾاع

شػػػيؾعا بػػػيؽ طػػػبلب الجام ػػػات ال ربيػػػة بسػػػا ييهػػػا مرػػػر ولي يػػػا والكؾيػػػت 
   . ٕٜٕ، ٕٙٓٓ، آ روف اتياة ال شاب و  والد ؾدية

 االاتسػاع  وال مػا الرهػابتذير ب ض الدراسات وال حؾث ال مسية الػف صف و 
مؽ االضظرابات الشفدية الت  تغهر يػ  مرتمػة م كػرة مػؽ ال سػر مػؽ سػتة 
صعؾاـ إلف ااش  عذػر عامػا ويدػتسر تفػا ؼ هػكا السػرض وتظػؾـر  يػ  صاشػاب 
مرتمػػػة السراه ػػػة وبػػػدايات سػػػؽ الذػػػ اب اذا لػػػؼ رػػػتؼ عبلاػػػه م كػػػرا  وغال ػػػا 

ات مايغهر ال ما االاتساع  ي  صداب األدوار االاتساعية  اية يػ  الدػيا 
ادمحم الرػ ؾة كالجام ة و الرتبلت واألنذظة الث ايية كالخظابة   االاتساعية

،ٕٓٓٚ ،ٖٕ.  
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 هػكا انتذػار ندػ  وتختمػف   الدراسػ تحرػيمهؼ يػ  سػم اه  رػ ار مسػا 
 ، آ ػر إلػف زمؽ   ومؽ ص رع  إلف بيعة   ومؽ آ ر إلف مجتسإ   مؽ ظراب االض

التؾايػا  لدػؾب سػ   صعػراض مػؽ ترػات ه ومػا االاتسػاع  الرهػاب ُي ػدو 
 ونفدػية ااتساعيػة اتجاهػات يستمػ الكي الظال  ، يالظال  لدع األكاديس 

 عػؽ ويفزمه الجساع  يح  ال سن نجدـ الدراسة، ي  زمبلبـ نحؾ ايجابية
  .ٙ٘ٔ، ٜٕٓٓ ،صدر  الخالدي(  بسفردـ مسارسته

 الفػرد شخرية عمف ر ار االاتساع  الرهابصا تت ب ض الدراسات صف ي د 
 مػإ التفاعػن عمػف  ػادر غيػر يرػ ح يالذػخص ال جػ ، بػه إلػف ويػ دي

 الظ ػاـ رتشػاوؿ صف يدػتظيإ اآل ػريؽ كسػا صنػه ال صمػاـ التحػدث صو اآل ػريؽ
 االاتساعيػة السؾاالػف يػ  واإلنرسػاس الرػداب دعػؾات رػريض  ػد ,عبلنيػة،

 صف تيل مهسة، مهشية صو دراسية مد وليات صداب ي  يفذن و د ،  رع،األ
 يهػؼ سػمؾكهؼ ، ُيدػاب االاتسػاع  كثيػرا مػا بالرهػاب يرػابؾف  الػكرؽ م غػؼ
  ٕٕٔٓ هدروس، ياسرودمحم صبؾ ادمحم عشاد صو اهتساـ عدـ ب نه تفديـر ويتؼ

 ،ٚٙ.  

 عبل ة والشجاح ال ج  بيؽ ال بل ة صفّ    (Kim,G.  2006  دراسة وت كد 
 ش نه مؽ الظم ة لدع ال ج  مدتؾع  زيادة ب فّ  الشتيجة هكـ وت مَّن عكدية،

 عمف سم يا رش كس وهكا والت ميسية، الكاتية إمكاناتهؼ ي ظن ر ان بن و صف
 .األكاديس  وتؾاي هؼ إنجازهؼ مدتؾع 

  ٛ٘،  ٕٗٓٓناديػة الحدػيش  ا كسا صا تػت دراسػة ع ػدالرتسؽ مرػميح  ،
صف ذوي التمكػػػ  السػػػشخفض مػػػؽ طػػػبلب الجام ػػػة رتدػػػؼ سػػػمؾكهؼ بالزػػػ   

 التمك  األكاديس  .األكاديس  صكثر مؽ مرتف   
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ول ػػػد صا تػػػت  م غػػػؼ الدراسػػػات صف  التمكػػػ  األكػػػاديس  رػػػ داد  لػػػدع طػػػبلب 
الجام ػػػة بذػػػكن  ػػػاص ألنهػػػؼ يػػػ  هػػػكـ السرتمػػػة تشت ػػػن الػػػيهؼ السدػػػ ولية 
الكاممة ألداب السهػاـ األكاديسيػة ، وذلػػ بخػبلؼ السراتػن الت ميسيػة الدػاب ة 

درسيؽ ، كسػا انهػؼ رؾااهػؾف الت  كاف يذاركهؼ ييها السد ولية اآلباب والس
ضػػػرؾطا مدػػػتسرة بدػػػ   مظػػػال هؼ بت ػػػديؼ األبحػػػاث والت ػػػارير واالسػػػت داد 

 .لبلمتحاف  

ظكسا    م ا الستريرات هكـ تشاولت الت  واألاش ية ال ربية الدراسات ندرة لؾته
والكذػف عػؽ  والتمكػ  االكػاديس  ال ج  السكتد   و االاتساع  الرهاب   (

 ستريرات لدع عيشة ال حػل ت  ػا لمستريػرات الديسؾاراييػة :ال هكـ الفروؽ يف
السدػػتؾع الت ميسػػ   ،تزػػر    -الشػػؾع اذكػػؾر ػ إنػػاث   ,اإل امػػة اريػػف 

ايػػ  تػػدود اطػػبلع  م اشػػر بذػػكن   الفر ػػة الثانيػػة     –الفر ػػة الراب ػػة ا
 وصدااػه الظالػ   شخرػية عمػف الؾاضػح الستريػرات هػكـ ت اير رغؼ ،ال اتثة 

 .وهكا ما يحاوؿ ال حل الحالف ال ياـ به ،  كاديس األ 

 ومؽ هشا تتحدد مذكمة ال حل يف اإلاابة عمف التداؤالت التالية :

هػػن تؾاػػد عبل ػػة ارت اطيػػة بػػيؽ الرهػػاب االاتسػػاع  وبػػيؽ كػػن مػػؽ  -
لػػدع والستريػرات الديسؾاراييػػة و التمكػ  االكػػاديس  ال جػ  السكتدػػ  

 ؟ عيشة مؽ طبلب اام ة األزهر

هشاؾ صار ي  مترير الرهاب االاتساع  رراإ إلف التفاعن بػيؽ   هن  -
انػاث  والسدػتؾع الت ميسػ   -تزػر  والشػؾع اذكػؾر-اال امة ا ريف

 طبلب اام ة األزهر ؟الراب ة  لدي عيشة مؽ   -االثانية 
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هن  هشاؾ صار يػ  متريػر ال جػ  السكتدػ  رراػإ إلػف التفاعػن بػيؽ   -
انػاث  والسدػتؾع الت ميسػ   -اذكؾرتزر  والشؾع  -اال امة ا ريف

 الراب ة  لدي عيشة مؽ طبلب اام ة األزهر ؟  -االثانية 

هن  هشاؾ صار ي  مترير التمكػ  االكػاديس  رراػإ إلػف التفاعػن بػيؽ   -
انػاث  والسدػتؾع الت ميسػ   -تزر  والشؾع اذكؾر -اال امة ا ريف

 الراب ة  لدي عيشة مؽ طبلب اام ة األزهر ؟  -االثانية 

و ال جػ  السكتدػ   مػؽ  ػبلؿهن يسكؽ التش   بالرهػاب االاتسػاع   -
 لدع صيراد ال يشة الكمية ؟ والستريرات الديسؾاراييةالتمك  األكاديس  

  



 

343   

 أهمُخ انجحش

 أوال : األهمُخ انىظزَخ 
مػؽ السؾضػؾعات  االاتسػاع  الرهػابتذػير هػكة الدراسػة إلػف صف مؾضػؾع 

 لهػكا لسا الجام ييؽ الظم ة لدعالتحرين األكاديس    الهامة التف ت ار يف
 األكاديسية لمسهاـ وصدااهؼ الشفدية يحتهؼ عمف سم ية آاار مؽ بااالضظر 

و بذػكن  ػاص يػف السرتمػة ال سريػة التػف  ةالسختمفػ االاتساعيػة واألنذػظة
يحػػدث  رتشاولهػػا ال حػػل الحػػالف صال وهػػف مرتمػػة السراه ػػة تمػػػ السرتمػػة التػػف

ييها ال درد مؽ التريرات الست امشة نتيجة ال مؾغ كسا صنها مرتمة تراة تيػل 
 ترت   بسرتمة السراه ة وبدايات الذ اب .

يد ف ال حل الحالف إلف السداهسة بػاألدب الشغػرع  الست مػا بسؾضػؾع كسا 
تشاولػػت هػػكا السؾضػػؾع  يػػف ضػػؾب نػػدرة األبحػػاث التػػف االاتسػػاع  الرهػػاب

يػ  والتمك  األكاديس  ال ج  السكتد  بال حل والدراسة يف عبل ته بكن مؽ 
 اية لدع عيشة ال حل الحالف لدػد ارايية ؾ الديس راتالستري مؽ ضؾب عدد

 ال رؾر ال حثف يف هكا السجاؿ .

 صبوُب : األهمُخ انزطجُمُخ 
لتربػػؾع واإلرشػػاد يسكػػؽ االسػػتفادة مػػؽ نتػػااج هػػكا ال حػػل يػػف التخظػػي  ا -

 ك ولعػػ عدرػدة مجػاالت يػ  الستخررػيؽ الشفدػف واألسػرع لت ريػف 
 بػدور والت مػيؼ االاتساعيػة والخدمػة الشفدػ  اإلرشاد ي  مجاؿ ال امميؽ
والتمكػػػ  االكػػػاديس    ال ج  السكتدػػػ  بػػػ وعبل تػػػه االاتسػػػاع  الرهػػػاب

تؾااػه الظػػبلب الػػكرؽ ي ػػانؾف مػػؽ  وكيفيػة الترمػػ  عمػػف السذػػكبلت التػػف 
 .  االاتساع  الرهاب



 

 

343   

 الرهػاب مػؽ ي ػانؾف  الػكرؽ الظم ػةب الجػام ييؽ السرشػدرؽ ت ويػد إف -
 وبػػػالستريرات ،ال جػػػ  السكتدػػػ  والتمكػػػ  االكػػػاديس  و  االاتسػػػاع 

 يعػات تحدرد مؽ يسكشهؼ ،ستريرات ال هكـ بانتذار الست م ة ؾاراييةالديس
 اإلرشػادية األسػالي  وتحدرػد ،اب راالضظ هكا بيشها يدؾد الت  الظم ة

 . لهؼ السشاس ة

 بيشها رشتذر الت  الظم ة يعات إلف االاتساعييؽ األ رااييؽ نغر لفت  -
 يج مهػػؼ ،ال جػػ  السكتدػػ  والتمكػػ  االكػػاديس  و  االاتسػػاع  الرهػػاب

 السش ليػة تهؼر ازيػ يػ  ي ػدمؾنها التػ  التؾعيػة مجابػر  يػ  صكثػر رركػ وف 
 .الفعات هكـ ضسؽ  ؾف ي  الكرؽ الظم ة صسرصولعػ عمف

 الرهػػاباػػراب الجانػػ  التظ ي ػػف مػػؽ  ػػبلؿ تػػؾيير صداة هامػػة ل يػػاس إ -
 . لدع الظبلب الجام ييؽ  ال ج  السكتد  و  االاتساع 

 أهذاف انجحش :
الكذػػػف عػػػؽ ال بل ػػػة بػػػيؽ الرهػػػاب االاتسػػػاع  وبػػػيؽ كػػػن مػػػؽ ال جػػػ   -

الديسؾاراييػػة لػػدع عيشػػة مػػؽ السكتدػػ  و التمكػػ  االكػػاديس  والستريػػرات 
 طبلب اام ة األزهر ؟

التح ا عسا اذا كاف هشاؾ صار ي  مترير الرهػاب االاتسػاع  رراػإ إلػف  -
انػاث  والسدػتؾع  -تزر  والشؾع اذكػؾر -التفاعن بيؽ  اال امة ا ريف

 الراب ة  لدي عيشة مؽ طبلب اام ة األزهر ؟  -الت ميس  االثانية 

صاػر يػ  متريػر ال جػ  السكتدػ  رراػإ إلػف  التح ا عسا اذا كاف  هشػاؾ -
انػاث  والسدػتؾع  -تزر  والشؾع اذكػؾر -التفاعن بيؽ  اال امة ا ريف

 الراب ة  لدي عيشة مؽ طبلب اام ة األزهر ؟  -الت ميس  االثانية 
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التح ا عسا اذا كػاف هشػاؾ صاػر يػ  متريػر التمكػ  االكػاديس  رراػإ إلػف  -
انػاث  والسدػتؾع  -والشؾع اذكػؾر تزر  -التفاعن بيؽ  اال امة ا ريف

 الراب ة  لدي عيشة مؽ طبلب اام ة األزهر ؟  -الت ميس  االثانية 

الكذػػػف عػػػؽ امكانيػػػة التش ػػػ  بالرهػػػاب االاتسػػػاع  مػػػؽ  ػػػبلؿ ال جػػػ   -
السكتد  و التمك  األكاديس  والستريرات الديسؾاراييػة لػدع صيػراد ال يشػة 

 الكمية ؟

 : حشانزؼزَفبد اإلعزائُخ دلفبهُم انج
 انزهبة االعزمبػٍ :

مجسؾعػػػة مػػػؽ االضػػػظرابات  ب نػػػه  ٖٕٔ، ٖٕٔٓعريػػػه  صتسػػػد عكاشػػػة ا 
دتثار ييها ال ما ي   بؾاسظة صشياب صو مؾاالػف  م يشػة و محػددة  اراػة ي

عؽ نظاؽ الذخص ، والت  ال تحسن  ظرا ي  تػد ذاتهػا ويترتػ  عمػف ذلػػ 
 .ها بر ؾبةالتجش  هكـ األشياب والسؾاالف صو اتتس

ب نػػه ساسػػتجابة انف اليػػة ونفدػػية وم رييػػة   ٕ٘ٔٓا الركي ػػاتصمجػػد وعريػػه 
لسؾالف رتؾ إ صف يكؾف م ذيا صهػؼ مػا يسيػـ  تزػؾر اآل ػرصو تؾ ػإ تزػؾـر 

 سوبالتال  الت اير الدم   عمف عسميات التفاعن االاتساع  

تالػػة مػػؽ الخػػؾؼ السفػػرر والستكػػرر يػػ  السؾاالػػف س وت ريػػه ال اتثػػة ب نػػه 
االاتساعية والسرات  ب عراض يديؾلؾاية مثن ا التم ثؼ والخجن والت ػرؽ 

رت اؾ مإ الخؾؼ مؽ الت ييؼ الدم   مؽ   ػن  ...الخ  وانف الية اال ما و وا
اآل ػػريؽ  ون ػػص الث ػػة يػػ  السؾاالػػف االاتساعيػػة التػػ  رت ػػرض لهػػا مػػإ 

و مردر سمظة...الخ   وسمؾكية ا تجش  السؾاالف صشخاص غير م لؾييؽ ص
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االاتساعيػة  صواالنرػراؼ مشهػا ،ادارة الؾاػه صاشػاب الحػدرل ...الػخ    وهػكـ 
 .سال مبلب و مؾاالف الحياة ال امة ترت   با األسرة و الدراسة و  السخاوؼ

الػدراات التػف يحرػن عميهػا الظالػ  عمػف م يػاس  بسجسػؾعوي ػاس إاراايػا 
 اع  السدتخدـ يف الدراسة الحالية .الرهاب االاتس

 :انؼغز ادلكزضت 
لػدع    عمف صنػه مػد ركػاتٙٚ،ٕٓٓٓاال ج  السكتد  دمحم صبؾ عميا  ي رؼ

الظالػػػ  مفادهػػػا صنػػػه ال يدػػػتظيإ اال ػػػداـ عمػػػف محاولػػػة انجػػػاز السهسػػػات 
الت ميسيػػة ، لتؾ  ػػه صنػػه ال يدػػتظيإ انجازهػػا ، وصنػػه ال يدػػتظيإ الػػتحكؼ يػػ  
نتااج األداب ، العت ادـ صف العبل ة بيؽ ما يف مػه يػ  السهسػات الت ميسيػة ، 

مؽ تجش  الفذػن  وما رشتج عؽ مترت ات عمف صي اله ، لدراة صنه لؽ رتسكؽ
صوالتخمص مشه وبكلػ تتؾالف محاوالته تسامػا، األمػر الػكي رػ دي الػف تالػة 

 مؽ الذ ؾر بالكن  وتدنف اعت ار الكات س .

ب نػػه اعت ػػاد عػػاـ لػػدع الفػػرد بػػ ف   ٘ٗ، ٕٚٓٓالدػػيد الفرتػػات  اوي ريػػه 
هشػػاؾ انفرػػااله بػػيؽ مػػا ر كلػػه مػػؽ اهػػد، ومػػا رتستػػإ بػػه مػػؽ  ػػدرة، وبػػيؽ 

 الشتيجة اعدـ اال تراف بيؽ األي اؿ والترريات والشتااج . الحرؾؿ عمف

ب نػػػه  س تالػػػة تشتػػػاب الظالػػػ  الدراسػػػ  ال جػػػ  السكتدػػػ  وت ػػػرؼ ال اتثػػػة  
وتدػيظر  األكاديسيػةي  السؾاالف استجابة لئلت اطات ونؾبات الفذن الستكرر 

ال جػػػ  تمػػػػ الحالػػػة عمػػػف صيكػػػار الفػػػرد وانف االتػػػه وسػػػمؾكه س لػػػكا رتكػػػؾف  
وهؾ مجسؾعة مؽ األيكار الدم ية :صب اد ه  ال  د الس ري   ٖمؽ السكتد  

الت  ترواد الظال  عؽ  دراتػه ونغػرة اآل ػريؽ لػه ، وصف مػا يف مػه لػؽ يػ ت  
 االنف ػال ال  ػد   وعدـ  درته عمف التحكؼ ييسػا يحػدث ، بالشتيجة السراؾة ،
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ف الظالػػ  الدراسػػية وهػػؾ مجسؾعػػة مػػؽ السذػػاعر الدػػم ية السرت ظػػة بسؾاالػػ:
وتذػػسن مذػػاعر الدونيػػة ون ػػص الث ػػة وانخفػػاض ت ػػدرر الػػكات والداي يػػة 
وال مػػا والتذػػاـؤ ومذػػاعر الػػريض مػػؽ   ػػن اآل ػػريؽ ولػػـؾ الػػكات ، ال  ػػد 

تيػػل تػػش كس صيكػػار ومذػػاعر الظالػػ  الدػػم ية عمػػف ترػػرياته : الدػػمؾك  
  ة الخايػة بػه وسمؾكه الغاهر يشجدـ رتجش  اتخاذ ال رارات الدراسية  الر

، ويدتدػػػمؼ لمفذػػػن وال ي ػػػـؾ بالسهػػػاـ الدراسػػػية السظمؾبػػػة مشػػػه وال يكسػػػن 
وهػػكا ال جػػ    األعسػػاؿ السكمػػف بهػػا ويتجشػػ  مؾاالػػف التشػػايس األكػػاديس  

ولػػكا ت يػػد الس رػػؾد بػػه يػػ  هػػكـ الدراسػػة ال جػػ  يػػ  السؾاالػػف األكاديسيػػة 
 .  السكتد بال ج  األكاديس   ال اتثة هكا الشؾع مؽ ال ج 

الػدراات التػف يحرػن عميهػا الظالػ  عمػف م يػاس  بسجسػؾعوي ػاس إاراايػا 
 السدتخدـ يف الدراسة الحالية . السكتد األكاديس  ال ج  

 :  انزهكؤ األكبدميٍ
، ٕٗٓٓ، ناديػػػة الدػػػيد امرػػػميح  تت شػػف ال اتثػػػة ت ريػػػف  ع ػػػد الػػػرتسؽ 

هػػػؾ س ت ايػػػن الظالػػػ  ال ػػػدب يػػػ  عسػػػن السهػػػاـ  التمكػػػ  األكػػػاديس  صف ٕٙ
الدراسػػية السظمؾبػػة ، وتػػ  يـر يػػ  اتسامهػػا الػػف المحغػػات األ يػػرة مػػإ واػػؾد 

 ش ؾر بالزيا وعدـ االرتياح لت  يـر ي  اتسامها س .
الػدراات التػف يحرػن عميهػا الظالػ  عمػف م يػاس  بسجسػؾعوي ػاس إاراايػا 
 .حالية السدتخدـ يف الدراسة ال التمك  األكاديس 
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 اإلطبر انىظزي دلفبهُم انذراصخ
 انزهبة االعزمبػٍ :

الرهاب االاتساع  مؽ صكثر اضظرابات ال مػا شػيؾعا ، ويحتػن  ي د اضظراب
دػية الذػاا ة لػدع الجسهػؾر ال ػاـ السرك  الثالل ي   ااسة االضػظرابات الشف

بسػا رػ دي  الس مشػةسرتمة الف لؼ ي الج هكا االضظراب يدؾؼ رتحؾؿ الف وإ
صيزػػا وعمػػف يػػ  اؾانػػ  الحيػػاة االاتساعيػػة والؾعيفيػػة  ضػػ ف اػػؾهري الػػف 

الػػرغؼ مػػؽ ارتفػػاع ندػػ   انتذػػار الرهػػاب االاتسػػاع  ودراػػة اعا تػػه لدػػير 
تياة الفرد بذكن ط ي   يإنه لؼ رتؼ التركيػ  عميػه يػ  ال حػؾث ال ياديػة اال 

  . Hofmann,S.& Bogels,S., 2006,3تدرثا ا

هشػػػاؾ عػػػدة مرػػػظمحات ترػػػف هػػػكا االضػػػظراب مشهػػػا ال مػػػا االاتسػػػاع  و 
والخؾاؼ االاتساع  واالرت اؾ ي  السؾاالف االاتساعية وهػؾ نػؾع مػؽ صنػؾاع 
السخاوؼ السرضية الت  تغيػت بإهتسػاـ صكثػر مسػا كانػت عميػه يػ  الدػابا 

   .ٗ٘، ٕٕٓٓياطسة الكتان  كغاهرة مرضية شاا ة ا

ؽ صبػػرز االضػػظرابات التػػ  تحػػدث غال ػػا يػػ  وي ت ػػر الرهػػاب االاتسػػاع  مػػ
مرتمػػة السراه ػػة ويػػرت   بػػالخؾؼ مػػؽ نغػػرة اآل ػػريؽ مسػػا رػػ دي الػػف تجشػػ  
السؾاالػػف االاتساعيػػة و ػػد ي ػػؾد يػػ  مرتمػػة مت دمػػة إلػػف ال  لػػة االاتساعيػػة 
الكاممة السرت ظة بالخؾؼ  السػ مؽ مػؽ مؾاالػف مختمفػة عشػدما يذػ ر الفػرد 

 سػػػامرـ ييخذػػػف ت يػػػيسهؼ ومػػػرا  تهؼ لػػػه اصف صنغػػػار اآل ػػػريؽ تتجػػػه نحػػػؾ 
   ٜٗ، ٕٔٓٓ، رضؾاف
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 انىظزَبد ادلفضزح نهزهبة االعزمبػٍ : 
 الرهػػػابهشػػاؾ ال درػػػد مػػػؽ االتجاهػػػات الشغريػػػة السفدػػػرة إليػػابة الفػػػرد ب

 وييسا رم  ب ض هكـ االتجاهات : االاتساع 

تفدػػػػر نغريػػػػة التحميػػػػن الشفدػػػػ  الرهػػػػاب و  : نغريػػػػة التحميػػػػن الشفدػػػػ صوال 
نػه تيمػة دياعيػة الشػ ؾرية، تيػل يحػاوؿ السػريض عػؽ عمف ص االاتساع  

لػػػف عػػػ ؿ ال مػػا الشاشػػػأ مػػػؽ يكػػػرة، صو مؾضػػػؾع، صو ض إطريػػا هػػػكا السػػػر 
مػػر   بػػه يػػ  تياتػػه، وتحؾيمػػه إلػػف مؾضػػؾع رمػػ ي، لػػيس لػػه عبل ػػة  مؾالػػف َّ

، يالرهاب ع ارة عؽ عسمية بالد   الح ي   الكي غال ا  ما يجهمه السريض
 دياع لحساية الفرد مؽ رغ ة ال ش ؾرية عدوانية صو مدتهجشة لديه

A. ,2005, 76 )  ,  Christopher   

وت كد الشغريات الدمؾكية عمف تدوث ت مؼ شرط  :  الشغرية الدمؾكيةاانيا 
وارت ار سم   بيؽ تح يا الفػرد لذخرػيته وواػؾدـ مػإ اآل ػريؽ، وصف هػكا 

سػشؾات، وهػؾ رػ دي إلػف  ٙ-ٗيحدث  بلؿ بدايات الحياة بػيؽ عسػر  الت مؼ
تداسػػػية مرضػػػية تتسثػػػن يػػػ  ال مػػػا والخػػػؾؼ مػػػؽ السؾاالػػػف االاتساعيػػػة 

، ٕٙٔٓنايف الحسػد وآ ػروف ، الذ يهة لسؾاالف  ديسة عانف الفرد مشها ا
ٔٚ  - ٔٛ.   
ومػػؽ صبػػرز هػػكـ الشسػػاذج نسػػؾذج كػػبلرؾ  :رييػػةالشسػػاذج الدػػمؾكية الس  االثػػا

  (Clark, Wellsوويم  

الرهػػاب االاتسػػاع  هػػؾ الرغ ػػة ال ؾيػػة يػػ  اتػػداث ويػػرع هػػكا الشسػػؾذج صف 
انظ اع  اص مرض عؽ الكات صماـ اآل ريؽ مإ واؾد عدـ ا ة لػدع الفػرد 
ي   درته عمف ال ياـ بكلػ ، ويفترض هكا الشسؾذج صف الخ ػرات االاتساعيػة 
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ة متراػإ الػف سمدػاسػت دادتهؼ الدػمؾكية الدم ية لؤليػراد والتػ  تتفاعػن مػإ 
، تيػل رػد ن مرضػف مؽ االيتراضات عؽ ذواتهؼ وعؽ عػالسهؼ االاتسػاع  

الرهػػاب االاتسػػاع  السؾاالػػف السخيفػػة عمػػف صسػػاس ايتراضػػاتهؼ عػػؽ ذواتهػػؼ 
وتتزسؽ هكـ الت  ارت ظت بالخ رات الداب ة والس كرة بالسؾاالف االاتساعية 

ي ػػإ عمػػيهؼ عشػػدما يدػػمكؾف بذػػكن غيػػر  صف هشػػاؾ  ظػػرا ٔااليتراضػػات  ا
  صف كن سمؾؾ سؾؼ ت   ه كاراة مثن ي داف الفرد ٕمبلاؼ وغير مرض و ا

مؽ   ن اآل ريؽ وهكـ االيتراضات تدسف لسكانته وادارته باالتتراـ ، ون كـ 
 برنامج ال ما والكي رشذ  بذكن ان كاس  وتم اا  .

اليػة الػػكات ل انػػدورا تؾاهػػا تيػػل ت ػػد نغريػػة ي  : راب ػا نغريػػة ي اليػػة الػكات
ويفتػػرض بانػػدوراي  هػػكـ الشغريػػة صف م رييػػا يذػػرح الدػػمؾؾ الخاضػػإ لمكػػف 

مرضف الرهاب االاتساع  رتجش ؾف السؾاالف االاتساعية العت ػادهؼ صنهػؼ ال 
يسمكؾف ال درة عمف مؾااهتها اي اليػة الػكات مشخفزػة  ، كسػا ي ت ػدوف صف 

ؼ ت دي الف عؾا   سم ية ، وط  ػا تفاعبلتهؼ ي  السؾاالف االاتساعية سؾ 
عمف إاػػارة عسي ػػة وبالتػػال  يػػإف مرضػػف الرهػػاب ل انػػدورا يػػإف صيكارنػػا تدػػيظر 

االاتسػػػاع  ال رتجش ػػػؾف السؾاالػػػف االاتساعيػػػة ليخفزػػػؾا مػػػؽ  م هػػػؼ ، بػػػن 
رتجش ؾها ألف لدرهؼ م ارؼ تفيػد ب ػدـ ي ػاليتهؼ الكاتيػة لهػك السؾاالػف وهػكـ 

-ٕٜ،  ٕٗٔٓ ؾر بػال ما انجيػ  الرػ ؾة،الس ارؼ ت دي بدورها الف الذػ
ٜٖ.   

صك ػر مػؽ صف  اضػظراب نفدػ ت  ي  : وترع ال اتثة صف الرهػاب االاتسػاع  
ي ػػد يكػػؾف راا ػػا ألسػػ اب ايشيػػة باالضػػاية إلػػف فدػػر بؾاهػػة نغػػر واتػػدة ي

الت ييؼ الدػم   والس ارنػة كػااتساعيػا صسالي  تشذعة  اطعة ي  تربية الظفن 
ال  ػػاب وال دػػؾة و التدػػم  صوالحسايػػة ال ااػػدة ، و ػػد يكػػؾف نتيجػػة لمخ ػػرات و 
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الس لسة صو الدػيعة التػ  يسػر بهػا الظفػن سػؾاب يػ  صسػرته صو عشػد ترمانػه 
الجيشات ي  الرالػ  هػؼ مشها ورعارته ي  م سدات ااتساعية يسؽ رؾراؾف 

اب الرهػػ وهػػكا ر يػػد مػػؽ تػػدعيؼ اضػػظراب صنفدػػهؼ مػػؽ رتؾلػػؾف رعايػػة الظفػػن 
 الس ػا يؽ تيػل صف األشػخاص صيزا  و  د رراإ ألس اب يحيةاالاتساع  ،

اي يؽ صكثػػر مػػؽ غيػػرهؼ ت رضػػا لم مػػا االاتسػػاع  صو السرضػػف صو غيػػر الستػػؾ 
 .  ال ما االاتساع وي دي انخفاض ت درر الكات لدرهؼ الف م يد مؽ 

 أمنبط انزهبة االعزمبػٍ :
ي  ػػك الرهػػاب االاتسػػاع  صشػػكاال مت ػػددة تختمػػف بػػا تبلؼ صنػػؾاع السؾاالػػف 

 يسكؽ ترشيفها ي  يعات ابلث كسا رم  : و الت  تدتثار ييها تمػ الحالة ، 

، تيػل يف ػن الفػرد الخؾؼ مؽ مؾاالػف األداب : وهػؾ نسػ  مؾااهػات األداب 
ين شػػيعا صمػػاـ اآل ػػريؽ ، عػػادة بذػػكن يكػػؾف الفػػرد  ػػد تػػدرب عميػػه عمػػف سػػ 

السثاؿ التمسيك الكي رم   كمسة ي  تفن مدرس  مكتؾبة م دما ، األكن صمػاـ 
اآل ػػػريؽ ، والػػػد ؾؿ الػػػف تجػػػرة ييهػػػا صشػػػخاص آ ػػػريؽ ، والكتابػػػة صمػػػاـ 

 اآل ريؽ .

السؾااهػػػػات االاتساعيػػػػة  الخػػػػؾؼ مػػػػؽ السؾاالػػػػف التفاعميػػػػة : وهػػػػؾ نسػػػػ 
لسا ي ؾلػه  ، تيل يكؾف الفرد مظال  ب ف يدتجي  بظري ة مشاس ةالتفاعمية

صو يف مػػه اآل ػػروف مثػػاؿ ذلػػػ مػػا يجػػرع مػػؽ محاداػػة يػػ  تفػػن صو مشاسػػ ة 
ااتساعية تيل يحتاج الفػرد صف يكػؾف م ػادرا يػ  السحاداػة صو يذػارؾ ييهػا 
صو يدتجي  لها وعميه صف يكػؾف واعيػا باسػتجابات الظػرؼ اآل ػر صو سػ اؿ 

 الظال  لمسحاضر والد اؿ عؽ تؾايهات صو ارشادات .
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يرػػشف الرهػػاب االاتسػػاع  وي ػػا لهػػكا الػػشس  االاتسػػاع  الس سػػؼ :  الرهػػاب 
، تيػػل ر ػػدي األشػػخاص ذوو الرهػػاب  الػػف رهػػاب م سػػؼ  و رهػػاب غيػػرم سؼ

االاتساع  غير الس سؼ  م ا مؽ مؾالػف صو ااشػيؽ مػؽ مؾاالػف األداب ، مثػن 
الكبلـ صو الكتابة ي  تزرة صشخاص آ ريؽ ، و د رشظؾي ذلػ عمف مذكمة 
تػػػادة بالشدػػػ ة لػػػ  ض األشػػػخاص ، ولكػػػؽ م غػػػؼ األشػػػخاص ذوي الرهػػػاب 

وف وعػاافهؼ بذػكن ايػد يػ  االاتساع  غيرالس سؼ يسارسػؾف مهػامهؼ ويػ د
، يكػػؾف األشػػخاص السؾاالػػف االاتساعيػػة األ ػػرع وعمػػف ال كػػس مػػؽ ذلػػػ  

؛ يهؼ يخايؾف مؽ مدع واسإ مػؽ السؾاالػف  ذوو الرهاب االاتساع  الس سؼ
 االاتساعيػة والتػ  تذػسن عػػادة كػبل مػؽ يعتػػ  الخػؾؼ مػؽ مؾاالػػف األداب و

غال ا تالة مؽ عػدـ  الخؾؼ مؽ السؾاالف التفاعمية ويخ ر ه الب األشخاص
الت  ي  كها م غؼ الشػاس  االرتياح ي  تمػ األنؾاع مؽ السؾاالف االاتساعية

عمف صنها صشياب عادية صو مدػمؼ بهػا ، مثػن تشػاوؿ الظ ػاـ يػ  السظػاعؼ صو 
صو تزؾر تفمة صو مشاسػ ة ااتساعيػة ، عسن محاداة يريرة مإ ال مبلب ، 

يؾنهػػا ويتجش ؾنهػػا مهيسشػػة عمػػف ويجػػد هػػ الب األيػػراد صف السؾاالػػف التػػ  يخا
نظاؽ تركتهؼ وتياتهؼ بحيل صنها ال تترؾ لهؼ اال ال مين مؽ السؾاالػف التػ  

-Stein, M.& Walker,J.,2001, 12يذػ روف تيالهػػا باالرتيػػاح 
16)  .  

 :  ادلكزضت  انؼغز
 يػ  محؾريػاه  دوراه  واألكاديسيػة واالاتساعيػة الحياتيػة الفػرد   ػرات تػ دي
 الشجاح يخ رات .وسمؾكه الس ريية وبشيته وصيكاـر واعت اداته مذاعـر تذكين

 بالسدػت  ن، وصمػبله  بالدػيظرة واتداسػاه  بالث ػة شػ ؾراه  لديػه تؾلػد  د الستكرر
 وال بل ػات الحيػاة عؽ  ورضا واألس اب، الشتااج بيؽ ووا  ياه  مشظ ياه  وربظاه 
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 والدػ ادة بػالفخر را شػ ؾ وبالتال  ييها، ي يش الت  ال يعة ي  االاتساعية
 تجػاوز عمػف  درتػه وعػدـ الستكػرر الفذن   رات صما .صهداؼ مؽ ت  ه لسا

 التذاـؤ مذاعر لديه تؾلد ي د صهدايه تح يا وبيؽ بيشه تحؾؿ الت  ال   ات
 االمػؾر، مجريػات عمػف الديظرة عمف ل درة ا وان داـ الث ة وان داـ واالت ار
 تياتػه عػؽ الرضػا وعػدـ الرزػ  لديػه ويتؾلػد الدػم ية لمشتػااج ييدتدػمؼ
ال جػ  و  الدػ    ال ػ و متريػرات وتذػكن .األكاِديسيػة ومدػيرته وعبل اتػه

  وصتاسيس م ريية ع مية عسمياتالسكتد  

صو ال ج  السكتد  مرظمح  Learned Helplessnessيال ج  الست مؼ 
يذير إلف السػدركات الدػم ية التػ  يكتدػ ها الفػرد مػؽ  ػبلؿ مؾاالػف الفذػن 
الستكػػػررة لديػػػه،والت  تػػػ دي بػػػدورها إلػػػف  فػػػض الػػػدايإ لديػػػه واالستدػػػبلـ 
وي ػػداف الدػػيظرة عمػػف الػػتحكؼ يػػ  األتػػداث والسؾاالػػف، مسػػا يج مػػه يذػػ ر 

  .ٕٖٖ، ٕ٘ٔٓ،  غؾؿال   ورايإ عدرم  بالدونية ولـؾ الكات  انداب

ب نػػه إي ػػاف الذػػخص  السكتدػػ   ال جػػ     Holt, 1980وت ػػرؼ هؾلػػتا 
ب نه غير  ادر عمف التحكؼ بالشتااج، وهؾ مج ر عمف  ؾضػها وعشػدما يجػد 
الفرد نفده عاا اه عؽ تريير السؾالف الكي هؾ ييه، ردرؾ صنػه ال واػؾد ألي 

 عبل ة ما بيؽ األعساؿ الت   د ي ـؾ بها والشتيجة األ يرة. 

نػػػؾع مػػػؽ  كؾنػػػه السكتدػػػ   ال جػػػ  Marc  1990بيشسػػػا ي ػػػرؼ مػػػارؾ ا 
التزارب ي  سمؾكيات التجش  والفكاؾ مؽ الس زؽ السدرؾ مػؽ اانػ  الفػرد 
عمػػف صنػػه  ػػارج نظػػاؽ سػػيظرته صي إي ػػاف الذػػخص ب نػػه غيػػر  ػػادر عمػػف 

دمحم  ،   الػػػتحكؼ بالشتػػػااج، وهػػػؾ مج ػػػر عمػػػ   ؾضػػػه اع ػػػد   الرشػػػيدي
  .ٗٛ، ٕٚٔٓدرويش ،
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ال يحػػػدث  لسكتدػػػ اف ال جػػػ    ص   ٙ٘، ٕٚٓٓا  الدػػػيد الفرتػػػات ويػػػرع 
دي ة واتدة، ولكشه رتكؾف مؽ عدة  ظؾات تم  كن مشها األ رع، تيل يسر 
الفرد ب دة مراتن تؾيمه ي  الشهاية إلف تالة ال ج  الست مؼ، رتكؾف ال جػ  

 الست مؼ بذكن واضح مؽ ابلث  ظؾات ه :

 الغروؼ ال يعية غير السؾاتية الت  رت رض لها الكااؽ الح . -

 الغروؼ إلف تؾ  ات.تحؾين هكـ  -

 عهؾر سمؾكيات تدؿ عمف ال ج  الست مؼ مؽ  بلؿ هكـ التؾ  ات. -

 :مرتمتيؽ لتظؾر ال ج  الست مؼ وهسا  McIntosh, 1996ويزيف 

 يظؾر الفرد تؾ  اته لف داف الديظرة بالشد ة لمسدت  ن. -
ي ـؾ الفرد بت سيؼ تؾ  اته تؾؿ ي داف الديظرة عمف الؾضإ الجدرد الػكي  -
  رض له.رت

 السكتدػػػ وتذػػػير كثيػػػر مػػػؽ الدراسػػػات وال حػػػؾث صف الظػػػبلب ذوي ال جػػػ  
رػػدركؾف صف التحػػديات والرػػ ؾبات تفػػؾؽ  ػػدراتهؼ يػػبل يسكػػؽ الترمػػ  عميهػػا؛ 
وصف بكؿ الس يد مؽ الجهد سيكؾف غير مثسر وببل اػدوع وصف يذػمهؼ  ػارج 

اه صنهػؼ عؽ إرادتهؼ ونتيجة ل ج هؼ عؽ مؾااهة األتداث، يهؼ رتؾ  ؾف دااس
ال  درة لهؼ عمف الت اير ي  األمؾر وصف الؾا ات الت ميسية غيػر ذات اػدوع 

 .لهؼ 

 :انؼغز ادلكزضت االجتبهبد ادلفضزح نظبهزح 
صوؿ مػػػؽ  Seligmanي ت ػػػر سػػػيمجساف :  Seligmanنسػػػؾذج سػػػيمجساف 

صد ػػػن هػػػكا السفهػػػـؾ إلػػػف التػػػراث الشفدػػػ  وذلػػػػ مػػػؽ  ػػػبلؿ تجاربػػػه عمػػػف 
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عشػػػدما رؾااهػػػؾف مؾاالػػػف ضػػػاغظة غيػػػر  ابمػػػة لمػػػتحكؼ  الحيؾانػػػات واأليػػػراد
فتػػرض صف ال ؾامػػن السدػػ  ة ويػاغ الشسػػؾذج الس كػػر لم جػػ  السػت مؼ والػػكي ي

ؽ يػػ  تؾ ػػإ الفػػرد ب ػػدـ ياعميػػة اسػػتجاباته يػػ  تح يػػا نتػػااج سػػكلم جػػ  ت
مرغؾبة وإيجابية، وصف استجابات الفرد تكؾف صدنف ما تدسح به  دراته عمػف 

  فمؾااهة تمػ السؾاال

يكسػؽ ال جػ  السكتدػ  ووي اه لهػكا الشسػؾذج يػإف الذػرر الزػروري لتذػكين 
ي  است بلؿ االستجابة الت  ي ـؾ بها الفرد عؽ نتااجهػا، ياتتساليػة تػدوث 
نتيجة الستجابة م يشػة مدػاوية التتساليػة تػدوث هػكـ الشتيجػة بريػاب هػكـ 

 ػػر يكػػؾف ييػػه ا ػػتبلؼ بػػيؽ هػػكرؽ االتتسػػاليؽ، يإنػػه وبس شػػف آاالسػػتجابة، 
 .Benjamin,Aايكػػػؾف وضػػػإ ييػػػه يػػػمة بػػػيؽ االسػػػتجابة والشتيجػػػة 

2011,132  . 

 عشػػدمامػػثبل  الظالػػ صف   (Seligman, M.   1975ويػػرع سػػيمجساف 
رتكرر يذمه ي  انجاز مهاـ م يشة ردرؾ صف يذمه هؾ نتيجة لز ف  دراتػه 

وبالتػال  رتؾ ػإ صداب  يتتذكن لديه   رات سم ية وض ف الث ة ي  الػشفس ،
غيػػر ايػػد يػػ  انجػػاز مهػػاـ مذػػابهة. اذا رػػت مؼ التمسيػػك ال جػػ  عشػػدما يفدػػر 

مؾاالف    رات يذمه بظري ة ت دي الف اإلت ار و و ؾع ي  دوامة ال ج  مإ
ومشػه يسكػؽ تحدرػد ابلاػة اؾانػ  صساسػية لتفدػير األتػداث وهػ  :  .الحيػاة

الديسؾمػة والذػسؾلية والكاتيػة . يالتمسيػك الػكي يدتدػمؼ بدػهؾلة ي ت ػد ص صف 
سػػ اب الفذػػن التػػف تػػدات لػػه تترػػف بالديسؾمػػة، ويذػػ ر بػػ ف يذػػمه رااػػإ 

، ومشه يذ ر بال ج  الس ت مؼ يالديسؾمة عؾامن اابثة ال تدظيإ  دراته ترييـر
بال درة، يال اا  رترف  مت م ة بال مؽ والذسؾلية مت م ة بالسؾاالف والكاتية

صمػا التمسيػك  . تفديـر بالديسؾمة ع ػر الػ مؽ والذػسؾلية مػؽ  ػبلؿ السؾاالػف
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الكي يفدر يذمه تفديرا محدودا  د يكؾف عاا  ي  مؾالف ما وغير عاا  
ؾبه ي  االمتحاف ب نه ي   ي  مؾالف ص ر. مثبل اذا يدر س   التمسيك رس

   . ٔٔ،  ٕٗٓٓع د   محسؾد ،ا

صف الدػمؾؾ  Hiederهيػدر    رػرع  :    Hieder هيػدر  -نسػؾذج -
دالػػة لم ػػؾع ال يعيػػة وال ػػؾع الذخرػػية صع صف الػػتحكؼ يػػ  الشتػػااج 

 ػػػؾتيؽ، كسػػػا صف صسػػػ اب الشجػػػاح هػػػكرؽ الي تسػػػد عمػػػف تفاعػػػن بػػػيؽ 
سػهؾلة صو يػ ؾبة السهسػة يسػثبل ي ػد الحػظ  و  والفذن هػ  ال ػدرة

صف عمػػف وهػػكا رػػدؿ  يػػ  كثيػػر مػػؽ األتيػػاف عامػػن لمشجػػاح والفذػػن ؛
إدراؾ التحكؼ ي  الشتااج دالة ل ؾامن ال درة والجهػد والسهسػة والحػظ 

تيل تتسثن ال ؾع الذخرية ي  ال درة و الككاب ، وال ؾع ال يعية ، 
 نجازها؛ يإذا كانت واتدال تتسثن ي  السهسة والغروؼ السحيظة بها 

مؽ ال ؾع الذخرية صو ال ؾع ال يعية ض يفة يالدمؾؾ الػكي يسكػؽ 
 .  تدواه هؾ سمؾؾ ال ج 

تفدػػر هػكـ الشغريػة عػػاهرة ال جػ  السػػت مؼ  Kelley:  كيمػ نسػؾذج  -
الحالػة التػ   مؽ  بلؿ التسي  بيؽ الحالة الت  يكؾف عميها الفػرد و

 اآل روف. يكؾف عميها

لػػدع الفػػرد رتسثػػن يػػ  الس ارنػػة بػػاآل ريؽ يي ت ػػد صف  ت مؼ ال جػػ يػػ -
اآل ريؽ لدرهؼ ال درة السبلاسة لتخظ  ال   ات التف تػؾااهؼ م ارنػه 

و بالتػػال  يكػػؾف ت ييسػػه لكاتػػه ت ييسػػا سػػم يا و ت ييسػػه لآل ػػر  ، بػػه
  .ٖٙٔ، ٕٚٓٓا الديد الفرتات  ، ت ييؼ إيجاب 
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 :  انؼغز ادلكزضتانزهبة االعزمبػٍ و
صنه تػؼ وضػإ ترػؾر لم جػ  يػ  السؾاالػف     Audrey J. (2000)ررع  

االاتساعيػػة عمػػف صنػػه عػػدـ ال ػػدرة عمػػف الترمػػ  عمػػف الػػريض يػػ  السؾاالػػف 
 يؾب السد  ة لمريض. عمف الرغؼ مؽ االاتساعية  ، كسا رتزح  انه مؽ ال

صف األبحاث الحالية تؾؿ التؾايا االاتساع  لؤلطفاؿ ت كد عمػف اال تبليػات 
ي  السهارات االاتساعية بيؽ األطفاؿ السح ؾبيؽ وغيػر السح ػؾبيؽ وضػرورة 
التػػد ن الدػػمؾك  كسدػػاعدات لؤلطفػػاؿ الػػكرؽ رػػتؼ ريزػػهؼ ااتساعيػػا ، يػػإف 

لػػردود عمػػف الػػريض ع ػػر مدػػتؾيات الذػػ  ية. الدراسػػة الحاليػػة تدتكذػػف ا
وتغهر الشتااج صف الفروؽ الفردية ي  يفات الريض مرت ظة بخمن الدػمؾؾ 
السؾاه نحؾ الهدؼ ب د الريض. وكسا كاف متؾ  هػا ، يػإف اال تػراؽ األ ظػر 
لسحػػاوالت الحرػػؾؿ عمػػف السؾاي ػػة االاتساعيػػة ااالندػػحاب والسثػػابرة  كػػاف 

كيػػد عمػػف عػػدـ الكفػػابة الذخرػػية كدػػ   لمػػريض ، مرت ظػػا بالسيػػن إلػػف الت 
برػػػػض الشغػػػػر عػػػػؽ مدػػػػتؾع الذػػػػ  ية. تذػػػػير الشتػػػػااج إلػػػػف صف الؾسػػػػظاب 
اإلدراكييؽ لمدمؾؾ االاتساع  ال مش  وال درة عمف تن السذاكن عشد مؾااهة 
الرػػػ ؾبات يجػػػ  صف رػػػتؼ الشغػػػر ييهػػػا يػػػ  دراسػػػة ال بل ػػػات االاتساعيػػػة 

 لؤلطفاؿ.
صف نغريػة ال جػ      Frank D ,Audrey J.( 1987)يػرع كػن مػؽ و 

تسػػػدنا بإطػػػار يسكػػػؽ مػػػؽ  بللػػػه التح ػػػا مػػػؽ الشتػػػااج السرت ظػػػة بالؾضػػػإ 
االاتساع  ي  األطفػاؿ بذػكن مثسػر. ويبلتػظ ال درػد مػؽ صواػه الذػ ه بػيؽ 
ال جػػ  السكتدػػ  و رػػااص الؾضػػإ االاتسػػاع  ، وي ػػاؿ صف األطفػػاؿ الػػكرؽ 

، مؽ   ن األ راف ، مؽ السػراح صف رتؼ ريزهؼ ، و اية الكرؽ تؼ إهسالهؼ 
يغهػروا عجػ ها مكتدػ ها يػ  السؾاالػف االاتساعيػة. باإلضػاية إلػف ذلػػ ، يػػإف 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hokoda%2C+Audrey+J
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  تػػؾؿ ال جػػ  السكتدػػ  يػػ  ٜٓٛٔإعػػادة التحميػػن لدراسػػة اػػؾيت  ودويػػػ ا
السؾاالػػف االاتساعيػػػة تػػؾير بيانػػػات لػػػدعؼ واهػػة الشغػػػر هػػكـ عمػػػف الشحػػػؾ 

وإهسالهؼ كانؾا يذ هؾف األطفاؿ الػكرؽ التال : اص  األطفاؿ الكرؽ تؼ ريزهؼ 
ال تػػؾؿ لهػػؼ وال  ػػؾة ييسػػا رت مػػا بكػػن مػػؽ الرػػبلت والدػػمؾؾ ب ػػد الػػريض 
االاتساع  ؛ اب  صعهر األطفاؿ السهسميؽ تدهؾرها سمؾكيها صك ػر ب ػد الػريض 
مػػؽ األطفػػاؿ السريؾضػػيؽ. تػػؼ تحدرػػد اآلاػػار السترت ػػة عمػػف التكامػػن الس تػػرح 

دػػ  والحالػػة االاتساعيػػة ، و ايػػة ييسػػا رت مػػا لم حػػؾث تػػؾؿ ال جػػ  السكت
 باالضظرابات الدريرية ي  األطفاؿ.

 : األكبدميٍ انزهكؤ
ي ػػد التمكػػ  مػػؽ السفػػاهيؼ الحدرثػػة يػػ  عمػػؼ الػػشفس والتػػ  ت شػػف بالجانػػ  
التحريم  لدع الظم ة ، ول د تشاولت الدراسات ال درد مؽ األبحاث الست م ػة 

 ػػت هػػكـ الدراسػػات الػػف التمكػػ  األكػػاديس  التمكػػ  األكػػاديس  ، وتظر بدراسػػة 
لػػػدع الظم ػػػة بدػػػ   السهػػػاـ األكاديسيػػػة السؾكمػػػة الػػػيهؼ ومػػػؽ ضػػػسشها تػػػن 
الؾاا ػػػات السش ليػػػة واعػػػداد السذػػػاريإ واالسػػػت داد لمسحاضػػػرات  صواإلمتحػػػاف 

  .Ferrarie,J.&Fcscher,S.,2000,363ا

إال ي  صداب السهاـ مؽ األمؾر الذاا ة لػدع األيػراد  التمك  األكاديس وي ت ر 
صف تكراـر برؾرة مدتسرة ي ت ر مذكمة لسا  د يكػؾف لػه مػؽ تػ ايرات سػم ية 
عمف الفػرد سػؾاب دا ميػا كسػا يغهػر يػ  الجانػ  االنف ػال  لمفػرد يػ  يػؾرة 
االتداس بالشدـ صو صو الي س ولـؾ الكات صو  ارايا والػكي يغهػر يػ  عػدـ 

، ٕٛٓٓ،  دمحم  ال سػػن صو ي ػػد يػػرص كثيػػرة يػػ  الحيػػاة ا عظيػػة الت ػػدـ يػػ
ٔ٘  . 
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التمكػػػ  صف   ٕٙ، ٕٗٓٓ، ناديػػػة الدػػػيد امرػػػميح  ويػػػرع ع ػػػد الػػػرتسؽ 
هؾ س ت اين الظال  ال ػدب يػ  عسػن السهػاـ الدراسػية السظمؾبػة ،  األكاديس 

وت  يـر ي  اتسامها الػف المحغػات األ يػرة مػإ واػؾد شػ ؾر بالزػيا وعػدـ 
 االرتياح لت  يـر ي  اتسامها س .

صو ت ايػن لسهسػة بػدوف م ػرر   ب نه س إرااب ٙ، ٕٛٓٓا دمحموي ريه عظية 
، وي ـؾ بػكلػ رغػؼ اتداسػه ب ػدـ ، وهكـ السهسة ضرورية بالشد ة لمظال  

االرتيػػػاح مػػػؽ عػػػدـ ال ػػػدب صو االنتهػػػاب مشػػػه ، صو صف هػػػكـ السهسػػػة تكػػػؾف 
مرحؾبة بسذاعر ال مػا وعػدـ الرضػا عػؽ الدراسػة ون ػص الػدايإ لبلنجػاز 

 .ساألكاديس  
 صرب ة صنسار : االرااب الف (Assure,A.,2002,3وت دؼ صايشا صشؾر 

          (Academic Procrastination ا      - اإلرااب األكاديس      

         Life Routine Procrastination  - ا اإلرااب كروتيؽ تياة 

                (Decisional Procrastination   ااإلرااب ال راري  - 

                (Compulsive Procrastination ) اإلرااب ال هري-  

ويتسثػػػن الػػػشس  األوؿ ااإلراػػػاب األكػػػاديس    يػػػ  ت ايػػػن الظػػػبلب لمؾاا ػػػات 
األكاديسيػػة تتػػف آ ػػر و ػػت مسكػػؽ ، بيشسػػا رتسثػػن الػػشس  الثػػان  ا اإلراػػاب 
كروتيؽ تياة   ي  صنذظة الحياة اليؾميػة يهػؾ شػكن سػمؾك  آ ػر لئلراػاب 

واتسػػاـ صنذػػظة الحيػػاة اليؾميػػة بيشسػػا رتسثػػن الػػشس  رتزػػسؽ يػػ ؾبة ادولػػة 
الثالػػل ا االراػػاب ال ػػراري   يػػ  عػػدـ اتخػػاذ ال ػػرارات يػػ  صو اتهػػا السشاسػػ ة 

يػ  الذػكن السرضػ  لبلراػاب  وص يرا رتسثن الشس  الرابإ ا االراػاب ال هػري  
 .  ٙٛ، ٕٗٓٓ، نادية الديد ،مرميح  اع د الرتسؽ 
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ف الخػؾؼ مػؽ الفذػن وكراهيػة سات دلت عمػف صذير صف الدرايييراري و وذكر 
الػػدوايإ األوليػػة لمتكػػ  مػػؽ والػػريض االاتسػػاع  مػػؽ األ ػػراف ت ت ػػر السهسػػة 

  Ferrarie,J.&Fcscher,S.,2000,362األكاديس  ا

   صف صس اب التمك  تش دؼ الف : Joanna,2009وذكرت اؾانا ا

صس اب شخرية وهػ  تحتػؾي عمػف الفػروؽ وسػسات شخرػية مثػن  -
 الخؾؼ مؽ اال فاؽ صو الكسالية .

صس اب مت م ة بالسهاـ وه   اية بخرػااص ونؾعيػة السهػاـ مثػن  -
 ي ؾبتها .

صس اب مت م ة برؤية الفرد ل درتػه وهػكـ تذػسن االنظ ػاع الذخرػ   -
 عؽ ي الية الكات وت درر الكات ومفهـؾ الكات .

  (Solomon & Rothblum,1994سػػمؾمؽ وروا مػػػـؾ كسػػا صراػػػإ 
تمك  ال  مػا رمػ  : يػ ؾبة اتخػاذ ال ػرار ، الهػاع ، االعتسػاد عمػف صس اب ال

اآل ريؽ ، وطم  السداعدة ، ان داـ الث ة بالشفس ، الكدن والذ ؾر بال هر 
 .وسؾب ادارة الؾ ت ، التسردعمف االنز ار ، السخاطرة والت ار باأل راف

راػ ب مػؽ وتذير األدبيات الست م ة بالتمك  الف صف الررض الكي ر تريػه الس
سػػمؾؾ االراػػاب هػػؾ اضػػفاب ب ػػض الدػػ ادة الؾ تيػػة عمػػف تياتػػه ولكشػػه يػػ  
الؾا ػػإ يزػػف  عميهػػا االتدػػاس بالزػػيا وعػػدـ التشغػػيؼ والفذػػن ولػػكا يمػػه 

ا اػػابر ع ػػد  واهػػاف صتػػدهسا سػػار واآل ػػر غيػػر سػػار عمػػف السػػدع ال  يػػد
    . ٚٚٗ، ٖٕٔٓالحسيد ، سهاد ابراهيؼ ، 

التمكػػ  لػػدع الظػػبلب لم درػػد مػػؽ األسػػ اب التػػ  تتسثػػن يػػ   مػػا  و ػػد رراػػإ
الت ؾيؼ و ي ؾبة اتخاذ ال رار و يػ ؾبة اتخػاذ ال ػرار والتسػرد ضػد التؾايػه 
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ون ػػص الحػػـ  ، والخػػؾؼ مػػؽ ال ؾا ػػ  ، والشفػػؾر مػػؽ السهسػػة والخػػؾؼ مػػؽ 
الفذن  رؾيا اذا تؾ إ الفػرد صنػه لػؽ يرػن الػف تؾ  ػات األ ػريؽ مشػه صو 

تيػدر ع ػد   هؾ الكاتية  لشفده  بد   صدابـ الد ب والكسالية ا  تؾ  اته
،ٕٕٓٔ  ،ٕٗ.  
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 دراصبد صبثمخ

َتتتزم ػتتتزا انذراصتتتبد انضتتتبثمخ انؼزثُتتتخ 
 واألعىجُخ يف ضىء أرثغ حمبور وهٍ : 

   ال ج  السكتد  .: الرهاب االاتساع  وعبل ته ب احملىر األول

 : الرهاب االاتساع  وعبل ته بالتمك   األكاديس    احملىر انضبوٍ

 وعبل ته بالتمك   األكاديس  ال ج  السكتد  :   احملىر انضبنش
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 .بنؼغز ادلكزضت: انزهبة االعزمبػٍ وػاللزه ثاحملىر األول
                            Honker ,L. (1981) دراصخ هىوكز

وعبل تػه بالرهػاب االاتسػاع  وتكؾنػت ال ج  السكتدػ  وهديت الف دراسة   
طال ػػة مػػؽ طال ػػات الجام ػػة وتػػؼ اسػػتخداـ م ياسػػ   ٓٙعيشػػة الدراسػػة مػػؽ 

والرهاب االاتساع  اعداد / ال اتل وصعهرت الشتػااج واػؾد ال ج  السكتد  
والرهػاب االاتسػاع  كسػا ال جػ  السكتدػ  عبل ة دالة اتراايا بيؽ كػن مػؽ 

ال جػػػ  بالرهػػػاب االاتسػػػاع  مػػػؽ  ػػػبلؿ  صعهػػػرت الشتػػػااج صنػػػه يسكػػػؽ التش ػػػ 
 .السكتد 

 Lewis,T., Sherrie, M.(1995)  (5995دراصخ نىَش وشزٌ )
والتؾكيدية والسهارات االاتساعيػة لػدع ال ج  السكتد  وهديت الف دراسة   

األيراد السذردرؽ وغير السذػردرؽ وتكؾنػت عيشػة الدراسػة مػؽ مجسؾعػة مػؽ 
األيػػراد السذػػردرؽ س الػػكرؽ ال مػػ وع لهػػؼ س وغيػػر السذػػردرؽ واشػػتسمت عمػػف 
عيشػػػة اكميشكيػػػة وغيػػػر اكميشكيػػػة واسػػػتخدمت الدراسػػػة تػػػاريخ دراسػػػة الحالػػػة 

ريدػػػيس لمتؾكيديػػػة و ااسػػػة السهػػػارات واػػػدوؿ ال جػػػ  السكتدػػػ  وم يػػػاس 
كػاف ال ج  السكتدػ  االاتساعية وكذفت نتااج الدراسة االاتساعية إلف صف 

ال امن األساس  يػ  تسييػ  السذػردرؽ مػؽ ال يشػات غيػر السذػردة، وكذػفت 
ارت اطػػات بيرسػػؾف عػػدـ واػػؾد ارت اطػػات ك يػػرة بػػيؽ طػػؾؿ الؾ ػػت بػػبل مػػ وع 

هػػارات االاتساعيػػة، ومػػإ ذلػػػ  كذػػفت والتؾكيديػػة والس ال جػػ  السكتدػػ  و 
تحميبلت إضايية صف هشاؾ ارت اطػات بػيؽ طػؾؿ الؾ ػت بػبل مػ وع والتؾكيديػة 

والسهارات االاتساعية عشدما تؼ يرن الحاالت السرضية، باإلضاية إلف ذلػػ  
ياألشخاص الكرؽ ال م وع لهؼ لدرهؼ عج  مػت مؼ صكثػر مػؽ األيػراد الػكرؽ ال 
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ال جػػ  الدراسػة عػػؽ عػػدـ واػؾد عبل ػػة دالػة بػػيؽ مػ وع لهػػؼ  ، كسػا كذػػفت 
 و السهارات  االاتساعية . السكتد  

  .Scaglia,M  (2008)                          دراصخ صكبعهٍ
ال ج  السكتدػػ  هػػديت الدراسػػة الػػف الكذػػف عػػؽ عبل ػػة مركػػ  الزػػ   بػػ

وتكؾنػػت عيشػػة الدراسػػة مػػؽ مجسؾعػػة  مػػؽ الستظػػؾعيؽ وال مػػا االاتسػػاع  
مسؽ ليس لػدرهؼ مػ وع يػ  اشػؾب كاليفؾرنيػا  وتػؼ اسػتخداـ م يػاس مركػ  

ال مػػػػا  وم يػػػػاسال جػػػػ  السكتدػػػػ  الزػػػػ   الػػػػدا م  والخػػػػارا  وم يػػػػاس 
و تؾيمت الشتااج إلػف واػؾد عبل ػة طرديػة دالػة إترػاايا بػيؽ   االاتساع 

وال مػػا االاتساعيػػة بػػيؽ  جػػ  السكتدػػ  المركػػ  الزػػ   الخػػارا  وكػػن مػػؽ 
 السذاركيؽ .

   .Eda, C. &  Songül, T (2011)            دراصخ  ادا وصىغم
ومػا يفهسػه ال جػ  السكتدػ  وهديت الف الكذف عؽ ال بل ة بػيؽ مدػتؾع  

يػ  ال يعػة الرػفية يػ  ضػؾب اػشس  مؽ  مػا ااتسػاع  ويت رض له الظم ة
الظال ، ومدتؾع ت ميؼ والديه والحالة االاتساعية صو اال ترادية لمسدرسػة، 

وتػػؼ وتكؾنػػت عيشػػة الدراسػػة مػػؽ مجسؾعػػة  مػػؽ الظم ػػة ،  وكثايػػة الرػػف ،
اعػػػداد /   ال مػػػا االاتسػػػاع  وم يػػػاسال جػػػ  السكتدػػػ   اسػػػتخداـ م يػػػاس

وصعهرت نتػااج ال حػل صف هػكـ ال ؾامػن تتفاعػن م ػاه لتػ ار بذػكن   ال اتثيؽ
سم   ي  الشهاية عمف سمؾؾ الظال  وتالته الشفدػية، وبالتػال  رتؾلػد لديػه 

م دياه به إلف زيادة ال ما االاتساع  وسػؾب الحالػة ال ج  السكتد  ش ؾر ب
هسػػاؿ الت ميسيػػة، ون ػػص الداي يػػة وانخفػػاض التحرػػين والتمكػػ  األكػػاديس  وإ

 الدراسة برفة عامة.
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 Hen, M., Goroshit, M. (2014)  دراصخ هني وعىروشذ

ال مػػا  وهػػديت هػػكـ الدراسػػة الػػف م ريػػة ال بل ػػة بػػيؽ  التمكػػ  األكػػاديس   
طال ػػا مػػؽ طػػبلب الجام ػػة  ٕٚٛ وتكؾنػػت عيشػػة الدراسػػة مػػؽ االاتسػػاع  

ت ص ػن مػؽ وتذير نتااج األبحاث إلػف صف  التمكػ  األكػاديس  رػرت   بسدػتؾيا
الػت مؼ الػػكات  التشغػػيؼ والكفػابة الكاتيػػة األكاديسيػػة وتػرت   بسدػػتؾيات صعمػػف 

  وهػػػؾ ال ػػػدرة عمػػػف ت يػػػيؼ EIمػػػؽ ال مػػػا االاتسػػػاع  والػػػككاب ال ػػػاطف  ا
االنف ػػاالت وتشغيسهػػا واالسػػتفادة مشهػػا ،  ويغهػػر ال مػػا االاتسػػاع  بػػدوـر 

رار انخفاض األداب مدتؾيات عالية مؽ ال ج  السكتد  ، بسا ي  ذلػ استس
 األكاديس  ، وتؾ  ات صكاديسية ص ن ، وت ايرات سم ية . 

  Robinson, D., Goodey, C. (2018) دراصخ روثني و عىدٌ 

هػػػديت هػػػكـ الدراسػػػة الػػػف الكذػػػف عػػػؽ ال بل ػػػة بػػػيؽ  الرهػػػاب االاتسػػػاع   
باعت ػػار الرهػػاب االاتسػػاع   ت ريفػػا صكثػػر وضػػؾتا وصكثػػر ال جػػ  السكتدػػ  و 

س الػكي غال ػا مػا ي  التفاعبلت االاتساعيػة  لػ سالخؾؼ مؽ السجهؾؿ ياعمية
رتؼ االستذهاد به كتفدير لم ج  الست مؼ ، يإنشا نزإ الرهاب السحػي  بهػكـ 

التدػسية يػ  سػيا ها االاتسػاع  والتػاريخ . ، والرهػاب بهػكا الس شػف رػ دي  
مجسؾعة  إلف اضظراب التفكير بالس شف الشفد  ، وتكؾنت عيشة الدراسة مؽ

الس مسيؽ ي  مرتمة الخدمة عمف التدري  ال سم  والس مسيؽ السذػاركيؽ يػ  
اتخاذ ال رارات بذ ف ال  ؾؿ ، وصعهرت الشتااج صف الرهاب االاتسػاع  يدػهؼ 

 لدع كبل مؽ السجسؾعتيؽ . ال ج  السكتد  ي  تدوث  
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احملتتىر انضتتبوٍ  : انزهتتبة االعزمتتبػٍ وػاللزتته ثتتبنزهكؤ  
 األكبدميٍ .

 Y. & Weinser,M.  (2014)  Corkin,  ووَىضرتدراصخ كىركني 

السػرت     وعبل ته  بالرهاب االاتساع التمك  األكاديس   وهديت الف دراسة 
طالػ  مػؽ طػبلب ٕٛٗوتكؾنت عيشة الدراسػة مػؽ  السشاخ الرف  الجام  ب

%  اسػػػ ان  و ٕٗالجام ػػػة وكانػػػت ال يشػػػة متشؾعػػػة عر يػػػا تيػػػل شػػػسمت ا
%  الظم ػة اآلسػيؾييؽ و ٕٛ%  صمريكاف صيار ة وا ٚٔ%  ؾ ازي و إٚا

%  وغيرها ومؽ  بلؿ صب ػاد ٖ%  صيؾؿ صمريكية اٗ,ٓصمريكاف آسيؾييؽ ا
رت نتػااج الدراسػة صف السشػاخ الرػف  السشاخ الرف  الت  تست دراستها صشػا

والػكي بػدوـر  الرهػاب االاتسػاع الدم   كاف م شرا سم يا م اشرا داؿ عمػف 
كاف س  ا ي  تدوث التمك  األكاديس  ، كسا صشارت نتػااج الدراسػة الػف صنػه 

 .التمك  األكاديس  مؽ  بلؿ  الرهاب االاتساع يسكؽ التش   ب

     Hen, M., Goroshit, M. (2014)دراصخ هني وعىروشذ

ال مػػا  وهػػديت هػػكـ الدراسػػة الػػف م ريػػة ال بل ػػة بػػيؽ  التمكػػ  األكػػاديس   
طال ػػا مػػؽ طػػبلب الجام ػػة  ٕٚٛ وتكؾنػػت عيشػػة الدراسػػة مػػؽ االاتسػػاع  

وتذير نتااج األبحاث إلػف صف  التمكػ  األكػاديس  رػرت   بسدػتؾيات ص ػن مػؽ 
ديسيػػة وتػرت   بسدػػتؾيات صعمػػف الػت مؼ الػػكات  التشغػػيؼ والكفػابة الكاتيػػة األكا

  وهػػػؾ ال ػػػدرة عمػػػف ت يػػػيؼ EIمػػػؽ ال مػػػا االاتسػػػاع  والػػػككاب ال ػػػاطف  ا
االنف ػػاالت وتشغيسهػػا واالسػػتفادة مشهػػا ،  ويغهػػر ال مػػا االاتسػػاع  بػػدوـر 

، بسا ي  ذلػ استسرار انخفاض األداب ال ج  السكتد  مدتؾيات عالية مؽ 
 األكاديس  ، وتؾ  ات صكاديسية ص ن ، وت ايرات سم ية . 
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 وػاللزه ثبنزهكؤ  األكبدميٍ انؼغز ادلكزضت احملىر انضبنش  : 
  Mckean, K . (1990)               دراصخ مُكبن

وهػػديت الدراسػػة الػػف التح ػػا مػػؽ التمكػػ  األكػػاديس  كسغهػػر سػػمؾك  لم جػػ  
طالػػ  مػػؽ طػػبلب الجام ػػة وتػػؼ  ٔ٘ٔالسػػت مؼ وتكؾنػػت عيشػػة الدراسػػة مػػؽ 

الػكي تكػؾف مػؽ ال جػ  السكتدػ  التمك   األكػاديس  وم يػاس تظ يا  ااسة 
عػػػدة صب ػػػاد وهػػػ   سعػػػدـ الدػػػيظرة ،تؾ ػػػإ األتػػػداث الدػػػم ية ،االكتعػػػاب ، 
انخفػاض م ػػدؿ التحرػػين س وصعهػػرت الشتػػااج عػؽ واػػؾد عبل ػػة طرديػػة بػػيؽ 

 . التمك   األكاديس و  ال ج  السكتد  

 Schubert, L. & Stewart, W.( 2000) شُربد و صزىارددراصخ 

ال جػػػ  السكتدػػػ  هػػػديت هػػػكـ  الدراسػػػة إلػػػف الكذػػػف عػػػؽ ال بل ػػػة بػػػيؽ  
وتػػؼ مػػؽ طػػبلب الجام ػػة ،  ٓ٘ٔوالتدػػؾيف األكػػاديس  وتكؾنػػت ال يشػػة مػػؽ 

و التدػؾيف األكػاديس   اعػداد ال ػاتثيؽ ال جػ  السكتدػ   استخداـ م ياس 
رػػ دي إلػػػف التدػػؾيف والت ايػػن يػػػ  ال جػػػ  السكتدػػ  صف وصعهػػرت الشتػػااج 

األنذظة الت  تتظم  بكؿ اهد، وهكـ ال ؾامن مجتس ة ت ار بذكن صو بآ ر 
ال جػػ  السكتدػػ  عمػػف التحرػػين الدراسػػ  وبالتػػال  يرػػات  الظػػبلب ذوي 

سػػاع  ، اإلتكاليػػة، تجشػػ  السهػػاـ، مجسؾعػػة مػػؽ ال ؾامػػن هػػ : ال مػػا االات
الت يػػػيؼ الدػػػم   لمػػػكات، والس ت ػػػدات البلع بلنيػػػة، وانخفػػػاض ت ػػػدرر الػػػكات 
إضاية إلف اتدامهؼ لمتؾ ػإ السدػتسر لمفذػن م ارنػة بتؾ ػإ   ػرات الشجػاح؛ 
والػػكي رػػ دي بػػدوـر لػػدرهؼ إلػػف شػػ ؾرهؼ ب ػػدـ م ػػدرتهؼ عمػػف الػػتحكؼ يػػ  

 األتداث .
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  .Eda, C. &  Songül, T (2011)          دراصخ  ادا وصىغم
ومػا يفهسػه ال جػ  السكتدػ  وهديت الف الكذف عؽ ال بل ة بػيؽ مدػتؾع  

يػ  ال يعػة الرػفية يػ  ضػؾب اػشس  مؽ  مػا ااتسػاع  ويت رض له الظم ة
الظال ، ومدتؾع ت ميؼ والديه والحالة االاتساعية صو اال ترادية لمسدرسػة، 

وتػػؼ ة الدراسػػة مػػؽ مجسؾعػػة  مػػؽ الظم ػػة ، وتكؾنػػت عيشػػ وكثايػػة الرػػف ،
اعػػػداد /   ال مػػػا االاتسػػػاع  وم يػػػاسال جػػػ  السكتدػػػ   اسػػػتخداـ م يػػػاس

وصعهرت نتػااج ال حػل صف هػكـ ال ؾامػن تتفاعػن م ػاه لتػ ار بذػكن   ال اتثيؽ
سم   ي  الشهاية عمف سمؾؾ الظال  وتالته الشفدػية، وبالتػال  رتؾلػد لديػه 

م دياه به إلف زيادة ال ما االاتساع  وسػؾب الحالػة ال ج  السكتد  ش ؾر ب
الت ميسيػػة، ون ػػص الداي يػػة وانخفػػاض التحرػػين والتمكػػ  األكػػاديس  وإهسػػاؿ 

 الدراسة برفة عامة.
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 انزؼمُت ػهً انذراصبد انضبثمخ 
 مؽ  بلؿ ال رض الدابا لمدراسات الداب ة ندتخمص مارمف :

بالدراسػػة  متريػػرات ال حػػل س يػػ   مػػة الدراسػػات الدػػاب ة التػػ  تشاولػػت   -
 تدود اطبلع ال اتثة س

ال ج  الرهاب االاتساع  وعبل ته بتؾيمت م غؼ الدراسات الت  تشاولت   -
إلف واؾد عبل ػة ارت اطيػة مؾا ػة بإسػتثشاب دراسػة لػؾيس وشػري السكتد  

وصوضػحت دراسػة هػؾنكر  Lewis,T., Sherrie, M.(1995)   ٜٜ٘ٔا
يسكػؽ التش ػ  بالرهػاب االاتسػاع  مػؽ  ػبلؿ  صنػه Honker ,L. (1981ا

 .ال ج  السكتد  

بػالتمك   الرهاب االاتساع  وعبل تػه تؾيمت م غؼ الدراسات الت  تشاولت  -
إلػػػف واػػػؾد عبل ػػػة ارت اطيػػػة مؾا ػػػة بيشهسػػػا وصوضػػػحت دراسػػػة  األكػػػاديس 

الػف صنػه  Y. & Weinser,M.  (2014)   ,Corkin, وويشدتركؾركيؽ 
 .  الرهاب االاتساع تمك  األكاديس  مؽ  بلؿ يسكؽ التش   بال

بػػالتمك   وعبل تػػه ال جػػ  السكتدػػ  تؾيػمت م غػػؼ الدراسػػات التػػ  تشاولػت  -
 إلف واؾد عبل ة ارت اطية مؾا ة بيشهسا .  األكاديس 

ما عػدا دراسػة لػؾيس وشػري  استخدمت صغم  الدراسات السشهج الؾيف  -
 . يإستخدمت تاريخ الحالة Lewis,T., Sherrie, M.(1995)  ٜٜ٘ٔا

ال تؾاػػد دراسػػة عربيػػة واتػػدة اوذلػػػ يػػ  تػػدود اطػػبلع ال اتثػػة  تشاولػػت  -
و التمكػػ  ال جػػ  السكتدػػ  الرهػػاب االاتسػػاع  وعبل تػػه بكػػن مػػؽ  بال حػػل

 كاديس  وهكا ما يحاوؿ ال حل الحال  ال ياـ به . األ 



 

 

344   

والدراسات الدػاب ة  ،مؽ  بلؿ عرض السفاهيؼ الخاية بستريرات ال حل  -
 يسكؽ يياغة يرض ال حل عمف الؾاه التال  : 

 فزوا انجحش :
 تؾاػػد عبل ػػة ارت اطيػػة بػػيؽ الرهػػاب االاتسػػاع  وبػػيؽ كػػن مػػؽ ال جػػ   -

السكتدػػ  و التمكػػ  االكػػاديس  والستريػػرات الديسؾاراييػػة لػػدع  األكػػاديس 
 . عيشة مؽ طبلب اام ة األزهر

رؾاد صار ي  مترير الرهاب االاتساع  رراإ إلف التفاعػن بػيؽ  اال امػة  -
  -انػػاث  والسدػػتؾع الت ميسػػ  االثانيػػة  -تزػػر  والشػػؾع اذكػػؾر-ا ريػػف

 طبلب اام ة األزهر .الراب ة  لدي عيشة مؽ 

السكتدػ  رراػإ إلػف التفاعػن بػيؽ   األكاديس  رؾاد صار ي  مترير ال ج  -
انػػػاث  والسدػػػتؾع الت ميسػػػ   -اذكػػػؾر تزػػػر  والشػػػؾع-اال امػػػة ا ريػػػف

 لدي عيشة مؽ طبلب اام ة األزهر . الراب ة   -االثانية 

رؾاد صار ي  مترير التمك  االكاديس  رراإ إلف التفاعن بػيؽ  اال امػة ا  -
  -انػػاث  والسدػػتؾع الت ميسػػ  االثانيػػة  -تزػػر  والشػػؾع اذكػػؾر-ريػػف

 لدي عيشة مؽ طبلب اام ة األزهر . الراب ة 

السكتد  و األكاديس  التش   بالرهاب االاتساع  مؽ  بلؿ ال ج   يسكؽ -
 دع صيراد ال يشة الكمية .التمك  األكاديس  والستريرات الديسؾارايية ل

  مىهظ وإعزاءاد انذراصخ 
ألنػه  : ي تسػد ال حػل الحػالف عمػف السػشهج الؾيػفف االرت ػاطفأوالً: ادلىهظ

السػػشهج األكثػػر مبلبمػػة لسؾضػػؾع ال حػػل والػػكع رهػػدؼ إلػػف الكذػػف عػػؽ 
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والتمكػ  األكػاديسف  ال ج  السكتدػ  وكبل مؽ الرهاب االاتساع  ال بل ة بيؽ 
 لدع عيشة مؽ طبلب الجام ة.والستريرات الديسؾارايية 

 صبوًُب :ػُىخ انذراصخ االصزطالػُخ وانىهبئُخ: 
طال ػػػا  ٓٓٔشػػػة الدراسػػػة االسػػػتظبلعية مػػػؽ تكؾنػػػت عيصوال االسػػػتظبلعية : 

  ك يشػػة اسػػتظبلعية لمتح ػػا مػػؽ يػػبلتية طال ػػةٓ٘طالػػ  وٓ٘اوطال ػػة 
ال يشػػة  و ػػد روعػػ  يػػف ،صدوات الدراسػػة والخرػػااص الدػػيكؾمترية لػػؤلدوات

االسػػػتظبلعية صف تتسااػػػن مػػػإ ال يشػػػة األساسػػػية بحيػػػل يسثػػػن ييهػػػا الػػػككؾر 
لتػػ  تجػػري عميهػػا واالنػػاث بشدػػ  متدػػاوية وصف تسثػػن ذات الفعػػة ال سريػػة ا

 الدراسة األساسية .

طال ػػػا وطال ػػػة   ٖٓٓبيشسػػػا تكؾنػػػت ال يشػػػة الشهاايػػػة مػػػؽ اانيػػػا الشهاايػػػة : 
 ٘ٚالفر ػة الثانيػة و ٘ٚؼ تاريخ ا  طال  مؽ كمية المرة ال ربية  د ٓ٘ٔا

  طال ة مػؽ كميػة الدراسػات االندػانية  ٓ٘ٔوا اوتزر  اريف  الفر ة الراب ة 
 اريفػػ  الفر ػػة الراب ػػة ٘ٚالفر ػػة الثانيػػة و ٘ٚابتفهشػػا االشػػراؼ  دػػؼ تػػاريخ 

 .اوتزر 

  ًأدواد انذراصخ : صبنضب 
 : ممُبس انزهبة االعزمبػٍ / اػذاد انجبحضخأوال

 امػػت ال اتثػػة بسراا ػػة األطػػر الشغريػػة الست م ػػة بسؾضػػؾع اال حػػل الحػػالف  
ومؽ اػؼ ، واطم ت عمف ال درد مؽ الس اريس التف ت يس الرهاب االاتساع  

وادت ال اتثة صنه مؽ السشاسػ  وضػإ م يػاس  ػاص ل يػاس هػكا السفهػـؾ 
رتشاسػػػ  مػػػإ صهػػػداؼ ال حػػػل  ويراعػػػف ط ي ػػػة ال يشػػػة و رػػػااص السرتمػػػة 

 وات  ت ال اتثة الخظؾات التالية يف اعداد الس ياس  ،ة لهاال سري
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 ٓ لمرهاب االاتساع  و الدراسات الداب ة اإلطبلع عمف اإلطاِر الشغري  -

ي  ب ض الس اريس ال ربيػة التػ  الرهاب االاتساع  اإلطبلع عمف صب اد  -
هػ  مجسؾعػة مػؽ  الرهاب االاتساع  ي ب اد ،  الرهاب االاتساع ت يس 

الظالػػ  لػػدي الرهػػاب االاتسػػاع  الدػػمؾكيات الفرعيػػةُ تسثػػن يػػ  مجسمهػػا 
و عمػػف  ػػدِر تػػؾاير هػػكـ الدػػمؾكيات لػػدع الذػػخص عمػػف  ػػدر  الجػػام  
وييسػػا رمػػ  : سػػت رض ال اتثػػة صشػػهر لرهػػاب االاتسػػاع  مػػؽ ا م اناتػػه 
  -:الت  اطم ت عميها  وهف كاآلت  الرهاب االاتساع م اريس 

  .ٕٔٓٓسامراسين رضؾاف ا اعداد /م ياس ال ما االاتساع   -

  .ٖٕٓٓمدتت ع دـ ا اعداد /م ياس الخؾاؼ االاتساع   -
 . ٕٚٓٓا  زيش  ممص اعداد /م ياس الرهاب االاتساع   -

ديسػػػػا الخذػػػػاب  لسيػػػػاب ال ػػػػ ي ، اعػػػػداد /م يػػػػاس ال مػػػػا االاتسػػػػاع   -
  .ٕٓٔٓا

  ع ػدالكريؼ اػردات ،السؾمش   يؾاز اعداد /م ياس الرهاب االاتساع   -
 .  ٕٔٔٓا

 . ٖٕٔٓتشاف الكداس ة ا اعداد /م ياس الرهاب االاتساع   -

دمحم نجيػػػ  الرػػػ ؾة   ااسػػػة الرهػػػاب االاتسػػػاع  اعػػػداد / صميػػػرة الػػػدؽ ، -
 . ٕٗٔٓا

 .  ٕ٘ٔٓم ياس الرهاب االاتساع  صمجد الركي اتا -

ال ػؾهم ، محسػؾد نايف الحسد،  الد  اعداد /م ياس الرهاب االاتساع   -
  .ٕٙٔٓتسيدات ا
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 .ٕٚٔٓم ياس الرهاب االاتساع  اعداد / هشاب الر اد  -

استفادت ال اتثة مؽ الس اريس الداب ة ب شكاؿ مت ددة ت ديبل ومشهجا .... 
تالػػة مػػؽ  ت ريػػف الرهػػاب االاتسػػاع   : ب نػػه سويػػف ضػػؾب ذلػػػ تػػؼ  ،إلػػخ 

والسرػػات  بػػػ عراض  يػػػ  السؾاالػػف االاتساعيػػة الخػػؾؼ السفػػرر والستكػػرر
اال مػػػا و  وانف اليػػػة  التم ػػػثؼ والخجػػػن والت ػػػرؽ ...الػػػخمثػػػن ا يدػػػيؾلؾاية

وارت اؾ مإ الخؾؼ مؽ الت ييؼ الدم   مؽ   ػن اآل ػريؽ  ون ػص الث ػة يػ  
السؾاالف االاتساعية الت  رت رض لها مإ صشخاص غير م لؾييؽ صو مردر 

 هػػااالنرػػراؼ مشصو  االاتساعيػػة  تجشػػ  السؾاالػػفاوسػػمؾكية    ...الخسػػمظة
 وتػػرت   با األسػػرة  السخػػاوؼوهػػكـ     ...الػػخادارة الؾاػػه صاشػػاب الحػػدرل ،

 .مؾاالف الحياة ال امة   س وال مبلب  والدراسة 

لمس يػػاس يسكػػؽ اعت ارهػػا مكؾنػػات  م ػػاريس يرعيػػة تحدرػػد صرب ػػة وبهػػكا تػػؼ 
الدراسػة  واألسرة ب  ا  ةرت ظه  مخاوؼ م والرهاب االاتساع    لس ياس

عػػدة مػؽ  م يػاس يرعػ    ويتكػػؾف كػن  مؾاالػف الحيػاة ال امػة والػ مبلب  و
 ةصمػاـ كػن مؾالػف  ابلاػعمف الترتيػ  و بشدا   ٔٔ،ٓٔ،ٛ،ٓٔامؾاالف ه  

دراػػة مرتف ػػة مػػؽ الرهػػاب بػػداان يسثػػن اال تيػػار األوؿ اسػػتجابة ت  ػػر عػػؽ 
عػؽ دراػة واال تيار الثان  ي  ر عؽ دراة متؾسظة واال تيار الثالػل ي  ػر 

  ٕ  لبل تيار األوؿ و ا  ٖآلت  ا مشخفزة مؽ الرهاب وتتدرج الدراات كا
 .   لبل تيار الثالل ٔلبل تيار الثان  ، ا 

 و د تؼ وضإ ت ريفات إارااية لهكـ الس اريس الفرعية األرب ة كسا رمف : 

السرت ظػة باألسػرة وتذػسن السؾاالػف االاتساعيػة األوؿ : السخػاوؼ  الس ياس
مػػإ شػػخص  يكػػؾف ييهػػا الفػػرد محػػن ام ػػاف الشغػػر  صو رتفاعػػن ييهػػاالتػػ  



 

 

343   

رتجش هػا   ػدمردر سمظة دا ن محي  األسرة ويدتجي  لها بارت اؾ و ما صو 
 . مؽ   ن صيراد األسرة وذلػ لخؾيه مؽ الت ييؼ الدم   

السؾاالف الدراسية  التػ  بالسرت ظة  االاتساعية الثان  : السخاوؼ الس ياس 
مػإ شػخص مرػدر  صو رد لمتفاعن مإ آ ريؽ غير مػ لؾييؽرت رض ييها الف

الشغر مؽ اآل ػريؽ ويدػتجي  لهػا بإرت ػاؾ  صو يكؾف هؾ محن إلم اف سمظة
 .وذلػ لخؾيه مؽ الت ييؼ الدم   مؽ   ن اآل ريؽ  رتجش ها  دصو 

السرت ظة بال مبلب وتذسن السخاوؼ االاتساعية الثالل : السخاوؼ الس ياس 
االاتساعيػػػة التػػػ  رت امػػػن بهػػػا الظالػػػ  مػػػإ الػػػ مبلب  السرت ظػػػة بػػػالسؾاالف 

وذلػ لخؾيه مؽ الت ييؼ الدم   مػؽ   ػن ويدتجي  لها بارت اؾ صو رتجش ها  
 اآل ريؽ .

السرت ظة بالسؾاالف ال امة : وتذػسن االاتساعية الرابإ : السخاوؼ الس ياس 
السؾاالػػف السرت ظػػة بسؾاالػػف الحيػػاة اليؾميػػة التػػ  رت ػػرض لهػػا الفػػرد مػػؽ 

صو يكػؾف هػؾ محػن م امبلت ومشاس ات مختمفة مإ صشخاص غيػر مػ لؾييؽ 
إلم اف الشغر مؽ اآل ريؽ ويدتجي  لها بإرت اؾ صو د رتجش ها وذلػػ لخؾيػه 

 مؽ الت ييؼ الدم   مؽ   ن اآل ريؽ .

مػػؽ صسػػاتكة عمػػؼ  تدػػ ةتػػؼ عػػرض الس يػػاس يػػف يػػؾرته الس دايػػة عمػػف  -
لمحكػػؼ عمػػف مػػدع  االكميشكػػ  والرػػحة الشفدػػية وعمػػؼ الػػشفس  الػػشفس

يف ضؾب الت ريف اإلارااف  الرهاب االاتساع يبلتية الس ياس ل ياس 
 . لكن ب د

تػػؼ ت ػػدرن الس يػػاس يػػػف ضػػؾب تؾايهػػات الدػػػادة السحكسػػيؽ تيػػل تػػػؼ  -
اسػػت  اد ب ػػض ال  ػػارات يػػف ب ػػض األب ػػاد وت ػػدرن يػػياغة عػػدد آ ػػر 
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  ع ػػارة  ٖٛوبػكلػ صيػػ ح الس يػػاس مكػػؾف يػػف يػػؾرته الشهاايػػة مػػؽ ا 
   ٛ  ع ػػارات لم  ػػد األوؿ , ا  ٓٔمؾزعػػة عمػػف صرب ػػة صب ػػاد بؾا ػػإ ا 

  ع ػػػارات  ٔٔ  ع ػػػارات لم  ػػػد الثالػػػل , ا  ٜع ػػػارات لم  ػػػد الثػػػانف , ا
 لم  د الرابإ  .

 الخرااص الديكؾمترية لمس ياس:

  امت ال اتثة بحداب الخرااص الديكؾمترية لمس ياس بالظرؽ التالية:

 داؽ الدا م  لمس ياس ويتمخص ي  :تتداب اال صوال 

تداب م امن االرت ار بيؽ دراة كػن ع ػارة والدراػة الكميػة لم  ػد الػكي  –ص 
  ٓتشتس  إليه ي  م ياس الرهاب االاتساع  
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 (5عذول )
الػػكي م ػػامبلت االرت ػػار بػػيؽ دراػػة كػػن ع ػػارة والدراػػة الكميػػة لم  ػػد األوؿ 

  ٓ ٓٓٔ؛ تيل :  ف =  تشتس  إليه ي  م ياس الرهاب االاتساع  

 الرابإال  د  الثاللال  د  ال  د الثان  ال  د األوؿ
ر ؼ 

 السفردة
ارت اطها 

 بال  د
ر ؼ 

 السفردة
ارت اطها 

 بال  د
ر ؼ 

 السفردة
ارت اطها 

 بال  د
ر ؼ 

 السفردة
ارت اطها 

 بال  د
1 .64** 1 .68** 1 .63** 1 .39** 
2 .53** 2 .63** 2 .38** 2 .20* 
3 .61** 3 .61** 3 .67** 3 .38** 
4 .56** 4 .51** 4 .56** 4 .39** 
5 .49** 5 .56** 5 .59** 5 .37** 
6 .59** 6 .45** 6 .39** 6 .50** 
7 .63** 7 .74** 7 .56** 7 .23* 
8 .67** 8 .54** 8 .43** 8 .42** 
9 .55**   9 .51** 9 .46** 
10 .52**     10 .44** 
      11 .42** 

ا يػػ اد ال هػػ  ،  ٜٙٔ.ٓ=  ٘ٓ,ٓ* ردالػػة عشػػد ، ٕٙ٘,ٓ=  ٔٓ,ٓ** ر دالػػة عشػػد 
ٜٜٔٚ  ،ٙ٘ .  

تػػرت   ارت اطػػاه دااله ه  س يػػاسل  رتزػػح صف اسيػػإ ع ػػارات أومػػؽ الجػػدوؿ ا
 ال  ػارةما عدا  ٔٓ,ٓعشد  الكي تشتس  اليه  إترااياه  بالدراة الكمية لم  د

  ٘ٓ,ٓيإنها دالة عشد الرابإ ال  د  ي    ٚ،  ٕا 
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والدراػػة  تدػاب م ػامبلت االرت ػار بػيؽ دراػات األب ػاد ب زػها بػ  ض -ب
 . الرهاب االاتساع الكمية لس ياس 

 (   2 عذول )
والدراػػة الكميػػة لس يػػاس السرػػفؾية االرت اطيػػة بػػيؽ دراػػات األب ػػاد الػػثبلث 

 ٓ ٓٓٔ=  ؛ تيل : فالرهاب االاتساع  

السحؾر  السحؾر
 األوؿ

السحؾر 
 الثان 

السحؾر 
 الثالل

السحؾر 
 الرابإ

الدراة 
 الكمية

 **65. **27. *26. **26. 1 السحؾر األوؿ

السحؾر 
 **76. **43. **37. 1  الثان 

السحؾر 
 **64. *25. 1   الثالل

 **54. 1    السحؾر الرابإ

ا يػػ اد ال هػػ  ،  ٜٙٔ.ٓ=  ٘ٓ,ٓعشػػد  * ردالػػة، ٕٙ٘,ٓ=  ٔٓ,ٓ** ر دالػػة عشػػد 
ٜٜٔٚ  ،ٙ٘ .  

  صف اسيػػػإ م ػػػامبلت االرت ػػػار بػػػيؽ دراػػػات صب ػػػاد ٕرتزػػػح مػػػؽ الجػػػدوؿ ا
 ، ٔٓ.ٓاالس يػػػػاس والدراػػػػة الكميػػػػة تػػػػرت   ارت اطػػػػاه دااله اترػػػػااياه عشػػػػد 

 م  ؾلة .    وبالتال  يه ٘ٓ.ٓا



 

 

349   

رتستػإ بدراػة مشاسػ ة مػؽ الرهػاب االاتسػاع  رتزح مسا سػ ا صف م يػاس 
 الردؽ . 

 :  Factorial Validityاانيا  الردؽ ال امم : 

  ٓٓٔب ػد صف  امػػت ال اتثػػة بالدراسػػة االسػتظبلعية عمػػ  عيشػػة  ؾامهػػا ا  
طال  وطال ة،  امت بحداب الردؽ ال ػامم  لس يػاس  ٖٓٓطال اه مؽ بيؽ 

الرهاب االاتساع  ؛ وتؼ إاراب التحميػن ال ػامم  لسرػفؾية االرت ػار بظري ػة 
ااية باسػػتخداـ الح مػػة اإلترػػ Hotellingالسكؾنػػات األساسػػية لهػػؾتيميشج 

(SPSS)بسحػ ايمفؾرد لس رية تد الداللة اإلترااية  ةال اتث ت، و د ص ك
  صو صكثػر تذػ  ات ٓ,ٖٓلمتذ  ات وهؾ اعت ار التذ  ات التػ  ترػن إلػف ا

دالػػة، وإلعظػػاب م شػػف سػػيكؾلؾا  لمسكؾنػػات السدػػتخراة تػػؼ تػػدويرها تػػدويراه 
، مػؽ Kaiser Varimaxمت امػداه باسػتخداـ طري ػة الفاريسػاكس لكػار ر، 

صاػػن م يػػد مػػؽ الش ػػاب والؾضػػؾح يػػ  الس شػػف الدػػيكؾلؾا ، وتػػؼ اسػػتخراج 
  ٖٝ مؽ الت ارؽ الكم ، والجدوؿ ا ٚٔٚ.٘ٙمجسؾعة عؾامن يدرت ند ة 

 رؾضح مرفؾية ال ؾامن ل شؾد الِسْ ي اس:
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 (3عذول )
الرهػػػػاب التحميػػػػن ال ػػػػامم  باسػػػػتخداـ طري ػػػػة هػػػػؾتمشج لسؾاالػػػػف م يػػػػاس 

 . ٓٓٔب د التدوير الساان ؛ تيل : ف =  االاتساع 

بس (  3عذول )
َ
ُ
ْ
 مصفىفخ ػىامم مفزداد مِم

ال امن  ـ
 األوؿ

ال امن 
 الثان 

ال امن 
 الثالل

ال امن 
 الرابإ

ال امن  ـ الذيؾع
 األوؿ

ال امن 
 الثان 

ال امن 
 الثالل

ال امن 
 الرابإ

 الذيؾع

ٔ .67    .54 ٕٔ   .72 .35 .64 

ٕ .54    .34 ٕٕ   .73  .59 

ٖ .61   .31 .48 ٕٖ   .65  .46 

ٗ .50    .31 ٕٗ   .41  .19 

٘ .53    .39 ٕ٘  .34 .48  .36 

ٙ .57    .36 ٕٙ    .39 .24 

ٚ .56 .40  
 

.53 ٕٚ   .42 .40 .36 

ٛ .69    .53 ٕٛ   .32  .19 

ٜ .55    .35 ٕٜ   .31  .17 

ٔٓ .45    .22 ٖٓ    .41 .26 

ٔٔ  .64  
 

.50 ٖٔ  .41 
 

 .22 

ٕٔ  .61  
 

.46 ٖٕ  
  

.35 .22 

ٖٔ  .30  .65 .51 ٖٖ   .38  .22 
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ٔٗ    .74 .57 ٖٗ   .39  .26 

ٔ٘  .57   .33 ٖ٘ .31   .61 .22 

ٔٙ  
 

 .43 .21 ٖٙ  .53 
 

 .29 

ٔٚ  .61  .43 .57 ٖٚ  .44 .30  .35 

ٔٛ  .53   .38 ٖٛ  .52   .29 

ٜٔ   .42  .30       
ٕٓ   .48  .24       

الجكر       
 الكامؽ

5.60 3.10 2.60 2.10 13.40 

      
ند ة 
 34.38 5.38 6.66 7.95 14.38 الت ارؽ

 ب ػدة طػرؽ تداب ا ات م يػاس الدػمؾؾ الرهػاب االاتسػاع  وتػؼ ذلػػ اانيا 
 :  ه 

/  امػػت ال اتثػػة بحدػػاب م امػػن الث ػػات لمس يػػاس  طري ػػة صلفػػا كرون ػػاخ –ص 
الرهػاب االاتسػاع  باستخداـ م امن ا ات صلفاكرون اخ وذلػػ ألب ػاد م يػاس 

 والدراة الكمية .

تؼ تدػاب م امػن ا ػات م يػاس الرهػاب االاتسػاع  باسػتخداـ م ادلػة تيل 
   وهػػؾ م امػػن داؿ790.صلفػػا لكرون ػػاؾ وبمػػل م امػػن الث ػػات لمس يػػاس بمػػل ا

 رااياه مسا ردعؾ لمث ة ي  يحة الشتااج الت  يدفر عشها الس ياس.إت

 امن ا ات صلفا بحكؼ دراة السفردةم  -ب
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 والجدوؿ التال  رؾضح  يؼ م امن ا ات صلفا بحكؼ دراة السفردة

 (4عذول )
؛  لس يػػاس الرهػػاب االاتسػػاع   ػػيؼ م امػػن ا ػػات صلفػػا بحػػكؼ دراػػة السفػػردة

  . ٓٓٔتيل : ف = 

 ر ؼ
 السفردة

م امن 
 صلفا

م امن 
 التسيي 

ر ؼ 
 السفردة

م امن 
 صلفا

م امن 
 التسيي 

ر ؼ 
 السفردة

م امن 
 صلفا

م امن 
 التسيي 

1 .78 .36 14 .78 .35 27 .78 .28 
2 .78 .21 15 .78 .27 28 .79 .19 
3 .78 .36 16 .78 .19 29 .79 .19 
4 .78 .25 17 .77 .50 30 .79 .19 
5 .78 .19 18 .78 .48 31 .79 .19 
6 .78 .37 19 .78 .27 32 .79 .19 
7 .77 .49 20 .79 .19 33 .78 .25 
8 .77 .43 21 .78 .36 34 .78 .39 
9 .78 .29 22 .78 .39 35 .79 .19 
10 .79 .16 23 .78 .32 36 .78 .19 
11 .77 .49 24 .78 .32 37 .78 .19 
12 .77 .49 25 .78 .38 38 .78 .37 
13 .77 .39 26 .78 .20    

  وهػؾ م امػن 79.صف  يسة م امن ا ات صلفا يدػاويا  ٗادوؿ ارتزح مؽ 
ا ات م  ؾؿ. كسا صعهر م امن التسيي  لكػن ي ػرة تسييػ  مؾاػ  مرتفػإ صك ػر 

  ولػػؼ تؾاػػد ي ػػرات م امػػن تسيي هػػا 50.، 19.وتػػراوح بػيؽ ا  0  19.مػؽ 
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سػال  وبالتػال  كػاف م امػن الث ػات  ػؾي ويسكػؽ الؾاػؾؽ يػ  يػحة الشتػااج 
 . الت  يدفر عشها الس ياس

 باستخداـ طري ة التج اة الشرفية: -ج 

 ( 5عذول )
 ٓٓٔ= ؛ تيل : ف  الث ات لمس ياسرؾضح م امبلت 

 ال  د
 م امن االرت ار

  ن ترحيح س يرماف 
 براوف 

 م امن االرت ار

 ب د الترحيح
 م امن اتساف

 ٚٚ.ٓ ٛٚ.ٓ ٗٙ.ٓ الس ياس ككن

  وهػؾ م امػن ٛٚ.ٓابمل م امن الث ات لمس ياس صف   ٘رتزح مؽ ادوؿ ا
 .داؿ إترااياه ردعؾ لمث ة ي  يحة الشتااج 

 الث ات باستخداـ طري ة إعادة تظ يا الس ياس: 

لمتح ػػا مػػؽ مػػدع اسػػت رار اسػػتجابات األيػػراد عمػػف الس يػػاس  ػػاـ ال اتػػل 
بتظ يا الس ياس عمف عيشة الت شػيؽ، اػؼ  ػاـ بإعػادة تظ يػا الس يػاس عمػف 

  رؾمػػاه مػػؽ التظ يػػا األوؿ، اػػؼ  ػػاـ بحدػػاب م امػػن ٘ٔنفػػس ال يشػػة ب ػػد ا
االرت ػػار لمػػػدراات الخػػػاـ بػػيؽ التظ يػػػا األوؿ والثػػػانف لكػػن ب ػػػد مػػػؽ صب ػػػاد 

 م ياس الرهاب االاتساع  وككلػ الدراة الكمية لمس ياس.
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  التالف رؾضح م امبلت الستؾسظات واالنحرايات الس يارية بيؽ ٙوالجدوؿ ا
التظ ي يؽ األوؿ والثان  وم امبلت االرت ػار ألب ػاد الس يػاس والدراػة الكميػة 

 .  ٓٙاف = 

 ( 6عذول )
م ػػامبلت الستؾسػػظات واالنحرايػػات الس ياريػػة بػػيؽ التظ ي ػػيؽ األوؿ والثػػان  

 .ٓٙ= ؛ تيل : ف   وم امبلت الث ات ألب اد الس ياس والدراة الكمية

 ال  د

 التظ يا الثان  التظ يا األوؿ
 م امن

االنحراؼ  الستؾس  الث ات
 الس ياري 

االنحراؼ  الستؾس 
 الس ياري 

 15.21 5.00 15.70 4.27 .94** 

 11.63 3.40 12.61 3.43 .81** 

 13.05 3.10 13.61 3.16 .91** 

 15.73 2.42 16.08 2.50 .87** 

 **92. 8.99 58.01 9.36 55.63 الدراة الكمية

  صف م ػامبلت الستؾسػظات يػف التظ يػا األوؿ بمرػت ٙرتزح مؽ الجػدوؿ ا
الدراػػػة الكميػػػة، بيشسػػػا بمػػػل  يػػػف  ٔٓ.ٛ٘ ، والتظ يػػػا الثػػػانف اٖٙ.٘٘ا

ن   بس امػٜٜ.ٛ  يف التظ ي يؽ األوؿ، والثػانف اٖٙ.ٜاالنحراؼ الس يارع ا



 

 

333   

هكا وتذػير الشتػااج الدػاب ة إلػف اسػت رار    يف الدراة الكمية،ٕٜ.ٓا ات ا
 . الشتااج بيؽ التظ ي يؽ األوؿ والثان 

مسػػا رػػدعؾنا إلػػف الؾاػػؾؽ رتزػػح مسػػا سػػ ا صف اسيػػإ  ػػيؼ الث ػػات مرتف ػػة 
مسػػا رػػدعؾ إلػػف الث ػػة يػػف يػػحة الرهػػاب االاتسػػاع  برػػدؽ وا ػػات م يػػاس 

 .الشتااج 

 / اػذاد انجبحضخادلكزضت  األكبدميٍ انؼغزصبوُب : ممُبس 
 امػػت ال اتثػػة بسراا ػػة األطػػر الشغريػػة الست م ػػة بسؾضػػؾع اال حػػل الحػػالف  

و ػد واػدت ال جػ  السكتدػ  واطم ت عمف ال درد مؽ الس اريس التف ت ػيس 
لػدع طػبلب الجام ػة ا ال ج  السكتد  ال اتثة ندرة يف األدوات التف ت يس 

ومؽ اؼ وادت ال اتثة صنه مػؽ السشاسػ  ،  ال اتثة   اطبلعوذلػ يف تدود 
وضػػػإ م يػػػاس  ػػػاص ل يػػػاس هػػػكا السفهػػػـؾ رتشاسػػػ  مػػػإ صهػػػداؼ ال حػػػل  

ا، وات  ػػت ال اتثػػة ويراعػػف ط ي ػػة ال يشػػة و رػػااص السرتمػػة ال سريػػة لهػػ
 الخظؾات التالية يف اعداد الس ياس

 .السكتد لم ج  و الدراسات الداب ة اإلطبلع عمف اإلطاِر الشغري  -

يػ  ب ػض الس ػاريس ال ربيػة التػ  ال جػ  السكتدػ  اإلطبلع عمف صب ػاد  -
 ال ج  الست مؼت يس 

التػ  اطم ػت ال جػ  السكتدػ  وييسا رم  : ست رض ال اتثة صشهر م ػاريس 
  -عميها  وهف كاآلت  :

  ٕٓٓٓدمحم مرظفف صبؾ عميا ا -

  ٕٚٓٓالديد الفرتات  ا -
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 .  ٕٗٓٓع د   ااد محسؾد ا -

 .  ٕٙٓٓدمحم ال واهـر ا -

 .  ٕٛٓٓاساؿ يارد ا -

 .   ٕ٘ٔٓال غؾؿا ورايإ ندابعدرم  -

   .ٕٚٔٓدمحم درويش ا ، ع د   الرشيدي -

: س نػهب   السكتدػ  األكػاديس  م جػ ومؽ اػؼ  امػت ال اتثػة بؾضػإ ت ريػف ل
تالػػة تشتػػاب الظالػػ  الدراسػػ  اسػػتجابة لئلت اطػػات ونؾبػػات الفذػػن الستكػػرر 
وتديظر تمػ الحالة عمف صيكار الفرد وانف االته وسمؾكه السرت ظة بالسؾاالف 

 م اريس يرعية  ه  :  ٖالت ميسية س لكا رتكؾف هكا الس ياس مؽ 
مؽ األيكار الدم ية التػ  تػرواد الظالػ   وهؾ مجسؾعة:  ال  د الس ري   -ٔ

 عؽ  دراته ونغرة اآل ريؽ له ، وصف ما يف مه لؽ ي ت  بالشتيجة السراؾة .

: وهػػػؾ مجسؾعػػػة مػػػؽ السذػػػاعر الدػػػم ية السرت ظػػػة  االنف ػػػال ال  ػػػد  -ٕ
بسؾاالػف الظالػ  الدراسػية وتذػسن مذػػاعر الدونيػة ون ػص الث ػة وانخفػػاض 

ا والتذػاـؤ ومذػاعر الػريض مػؽ   ػن اآل ػريؽ ت درر الكات والداي يػة وال مػ
 ولـؾ الكات  .

تش كس صيكار ومذاعر الظال  الدم ية عمػف ترػرياته  ال  د الدمؾك  : -ٖ
وسمؾكه الغاهر يشجدـ رتجش  اتخاذ ال رارات الدراسية  الر  ة الخايػة بػه 
، ويدتدػػػمؼ لمفذػػػن وال ي ػػػـؾ بالسهػػػاـ الدراسػػػية السظمؾبػػػة مشػػػه وال يكسػػػن 

 األعساؿ السكمف بها ويتجش  مؾاالف التشايس األكاديس  . 
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عمؼ الشفس مؽ صساتكة  تد ة الس داية عمف تؼ عرض الس ياس يف يؾرته 
لمحكػػػؼ عمػػػف مػػػدع يػػػبلتية  و عمػػػؼ الػػػشفس االكميشكػػػ  والرػػػحة الشفدػػػية
، و ػد يف ضؾب الت ريف اإلارااف لكن ب د ال ج  السكتد  الس ياس ل ياس 

تؼ ت درن الس ياس يف ضػؾب تؾايهػات الدػادة السحكسػيؽ تيػل تػؼ اسػت  اد 
 ػػدرن يػػياغة عػػدد آ ػػر وبػػكلػ صيػػ ح ب ػػض ال  ػػارات يػػف ب ػػض األب ػػاد وت

 ابلاػة  ع ػارة مؾزعػة عمػف  ٕ٘الس ياس مكؾف يف يؾرته الشهااية مػؽ ا 
 ٙٔلم  ػد الثػانف , ا  ع ارة   ٛٔلم  د األوؿ , ا  ع ارة   ٛٔصب اد بؾا إ ا

 –صتيانػا  –غال ػا  –بػداان ا دااسػا  ٗوصماـ كن ع ػارة  لم  د الثالل ع ارة   
  عمػػػف الترتيػػػ  لم  ػػػارات السؾا ػػػة ٗ-ٖ-ٕ-ٔنػػػادرا   وت  ػػػك الػػػدراات ا
 . وال كس لم  ارات الدال ة 

 اخلصبئص انضُكىمرتَخ نهممُبس: 
  امت ال اتثة بحداب الخرااص الديكؾمترية لمس ياس بالظرؽ التالية:

   لمس ياس ويتمخص ي  :صوال تداب االتداؽ الدا م

تداب م امن االرت ار بيؽ دراة كػن ع ػارة والدراػة الكميػة لم  ػد الػكي  –ص 
  ٓ السكتد  األكاديس  ال ج  تشتس  إليه ي  م ياس 
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 (  7عذول )
م امبلت االرت ار بيؽ دراة كن ع ارة والدراة الكمية لم  د الكي تشتس  إليه 

  ٓٓٔ؛ تيل :  ف =   السكتد  األكاديس  ال ج  ي  م ياس 

 ال  د الثالل ال  د الثان  ال  د األوؿ
ارت اطها  ر ؼ السفردة

 بال  د
ارت اطها  ر ؼ السفردة

 بال  د
 ارت اطها بال  د ر ؼ السفردة

1 .67** 1 -.08 1 .27** 
2 .50** 2 .13 2 .50** 
3 .58** 3 .63** 3 .56** 
4 .51** 4 .61** 4 .58** 
5 .64** 5 .57** 5 .58** 
6 .66** 6 .63** 6 .54** 
7 .57** 7 .44** 7 .65** 
8 .60** 8 .66** 8 .58** 
9 .58** 9 .40** 9 .63** 
10 .34** 10 .58** 10 .60** 
11 .65** 11 .39** 11 .66** 
12 .42** 12 .53** 12 .26** 
13 .67** 13 .52** 13 .56** 
14 .53** 14 .56** 14 .57** 
15 .61** 15 .49** 15 .60** 
16 .62** 16 .56** 16 .40** 
17 .43** 17 .28**   
18 .34** 18 .019   

ا يػػ اد ال هػػ  ،  ٜٙٔ.ٓ=  ٘ٓ,ٓ* ردالػػة عشػػد ، ٕٙ٘,ٓ=  ٔٓ,ٓ** ر دالػػة عشػػد 
ٜٜٔٚ  ،ٙ٘ .  
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  رتزػػح صف اسيػػإ ع ػػارات الس يػػاس تػػرت   ارت اطػػاه دااله ٚومػػؽ الجػػدوؿ ا
مػػػا عػػػدا  ٔٓ,ٓإترػػػااياه  بالدراػػػة الكميػػػة لم  ػػػد الػػػكي تشتسػػػ  اليػػػه  عشػػػد 

   يػػ  ال  ػػد الثػػان  يمػػؼ تغهػػر صيػػة ارت اطػػات دالػػة ٛٔ،  ٕ،  ٔال  ػػارات ا 
 ولكا  امت ال اتثة بحكيهؼ .

م امبلت االرت ار بيؽ دراات األب اد ب زػها بػ  ض والدراػة  ب_  تداب 
 .السكتد  األكاديس  ال ج  الكمية لس ياس 

 (   8عذول ) 
السرػػفؾية االرت اطيػػة بػػيؽ دراػػات األب ػػاد الػػثبلث والدراػػة الكميػػة لس يػػاس 

 ٓ ٓٓٔ؛ تيل : ف =  السكتد   األكاديس  ال ج 

السحؾر  السحؾر
 الدراة الكمية السحؾر الثالل السحؾر الثان  األوؿ

 **73. *19. **42. 1 السحؾر األوؿ

 **81. **46. 1  السحؾر الثان 

 **69. 1   السحؾر الثالل

يػ اد ا ٜٙٔ.ٓ=  ٘ٓ,ٓ* ردالة عشد ، ٕٙ٘,ٓ=  ٔٓ,ٓ** ر دالة عشد 
  . ٘ٙ،  ٜٜٚٔال ه  ، 

  صف اسيػػػإ م ػػػامبلت االرت ػػػار بػػػيؽ دراػػػات صب ػػػاد ٛرتزػػػح مػػػؽ الجػػػدوؿ ا
 ، ٔٓ.ٓاالس يػػػػاس والدراػػػػة الكميػػػػة تػػػػرت   ارت اطػػػػاه دااله اترػػػػااياه عشػػػػد 

 م  ؾلة .    وبالتال  يه ٘ٓ.ٓا
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 Factorial Validityاانيا الردؽ ال امم : 

  ٓٓٔب ػد صف  امػػت ال اتثػػة بالدراسػػة االسػتظبلعية عمػػ  عيشػػة  ؾامهػػا ا  
،  امت بحداب الردؽ ال امم  لس يػاس اام ة األزهرطال اه مؽ بيؽ طبلب 

؛ وتؼ إاراب التحميػن ال ػامم  لسرػفؾية االرت ػار السكتد   األكاديس  ال ج 
 مػػػػة باسػػػػتخداـ الح Hotellingبظري ػػػػة السكؾنػػػػات األساسػػػػية لهػػػػؾتيميشج 

، و د ص ك ال اتػل بسحػػ ايمفػؾرد لس ريػة تػد الداللػة (SPSS)اإلترااية 
  صو ٓ,ٖٓاإلترػػااية لمتذػػ  ات وهػػؾ اعت ػػار التذػػ  ات التػػ  ترػػن إلػػف ا

صكثػػر تذػػ  ات دالػػة، وإلعظػػاب م شػػف سػػيكؾلؾا  لمسكؾنػػات السدػػتخراة تػػؼ 
 Kaiserتػػدويرها تػػدويراه مت امػػداه باسػػتخداـ طري ػػة الفاريسػػاكس لكػػار ر، 

Varimax ، مؽ صان م يد مػؽ الش ػاب والؾضػؾح يػ  الس شػف الدػيكؾلؾا ،
ٝ مؽ الت ارؽ الكم ،  ٖٛٙ.ٚٙوتؼ استخراج مجسؾعة عؾامن يدرت ند ة 

 والجدوؿ ا   رؾضح مرفؾية ال ؾامن ل شؾد الِسْ ي اس:

 (  9عذول )  
 األكاديس  السكتد مرفؾية عؾامن مفردات ِمْ ي اس ال ج   

 ال امن ـ
 األوؿ

ال امن 
 الثان 

ال امن 
 الثالل

ال امن  ـ الذيؾع
 األوؿ

ال امن 
 الثان 

ال امن 
 الثالل

 الذيؾع

ٔ .65   .46 ٕٚ   .49 .25 
ٕ .49   .27 ٕٛ   .59 .37 
ٖ .57   .39 ٕٜ  .44  .27 
ٗ .53   .29 ٖٓ   .60 .37 
٘ .64   .42 ٖٔ   .49 .29 
ٙ .68   .49 ٖٕ  .41 .33 .33 
ٚ .60   .36 ٖٖ   .42 .22 
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ٛ .58   .34 ٖٗ   .56 .34 
ٜ .58   .34 ٖ٘    .10 

ٔٓ    .15 ٖٙ    .04 
ٔٔ .65   .45 ٖٚ   .39 .16 
ٕٔ .39   .17 ٖٛ  .46  .26 
ٖٔ .66   .45 ٖٜ  .51  .27 
ٔٗ .44  .37 .34 ٗٓ  .65  .42 
ٔ٘ .61   .39 ٗٔ  .47  .26 
ٔٙ .65   .44 ٕٗ  .43  .23 
ٔٚ .39   .17 ٖٗ  .55 .37 .44 
ٔٛ   .42 .30 ٗٗ  .46 .33 .37 
ٜٔ    .04 ٗ٘  .72  .53 
ٕٓ    .03 ٗٙ  .62  .39 
ٕٔ   .63 .41 ٗٚ  .72  .53 
ٕٕ   .53 .37 ٗٛ    .04 
ٕٖ   .64 .48 ٜٗ  .68  .46 
ٕٗ .30  .54 .40 ٘ٓ  .46  .24 
ٕ٘ .34   .20 ٘ٔ  .69  .48 
ٕٙ   .67 .51 ٕ٘   .40 .21 

الجكر      
 16.80 2.94 5.17 8.68 الكامؽ

ند ة      
 32.31 5.65 9.95 16.70 الت ارؽ
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وتؼ ذلػػ ب ػدة األكاديس  السكتد  ال ج  تداب ا ات م ياس الدمؾؾ اانيا 
 طرؽ ه  : 

طري ػػة صلفػػا كرون ػػاخ /  امػػت ال اتثػػة بحدػػاب م امػػن الث ػػات لمس يػػاس  –ص 
 ال جػػ  السكتدػػ  باسػػتخداـ م امػػن ا ػػات صلفاكرون ػػاخ وذلػػػ ألب ػػاد م يػػاس 

 والدراة الكمية .

باسػتخداـ م ادلػة صلفػا ال ج  السكتد  تيل تؼ تداب م امن ا ات م ياس 
  وهػػػؾ م امػػػن دالػػػة 884.لكرون ػػػاؾ وبمػػػل م امػػػن الث ػػػات لمس يػػػاس بمػػػل ا

 إترااياه مسا ردعؾ لمث ة ي  يحة الشتااج الت  يدفر عشها الس ياس.

 م امن ا ات صلفا بحكؼ دراة السفردة -ب
 والجدوؿ التال  رؾضح  يؼ م امن ا ات صلفا بحكؼ دراة السفردة
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 (   51عذول )
األكػػػاديس  لس يػػػاس ال جػػػ    ػػػيؼ م امػػػن ا ػػػات صلفػػػا بحػػػكؼ دراػػػة السفػػػردة

 ٓ ٓٓٔ؛ تيل : ف = السكتد  

ر ؼ 
 السفردة

م امن 
 صلفا

م امن 
 التسيي 

ر ؼ 
 السفردة

م امن 
 صلفا

م امن 
 التسيي 

ر ؼ 
 السفردة

م امن 
 صلفا

م امن 
 التسيي 

1 .88 .46 1 .88 -.18 1 .88 .28 
2 .88 .36 2 .88 .04 2 .88 .34 
3 .88 .36 3 .88 .44 3 .88 .30 
4 .88 .30 4 .87 .49 4 .88 .30 
5 .88 .43 5 .88 .40 5 .88 .38 
6 .88 .43 6 .87 .52 6 .88 .35 
7 .88 .35 7 .88 .40 7 .87 .48 
8 .88 .35 8 .87 .53 8 .87 .51 
9 .88 .33 9 .88 .21 9 .88 .26 
10 .88 .02 10 .88 .37 10 .88 .32 
11 .88 .35 11 .88 .40 11 .88 .42 
12 .88 .24 12 .88 .33 12 .88 .05 
13 .88 .43 13 .88 .41 13 .88 .24 
14 .88 .42 14 .87 .50 14 .88 .30 
15 .88 .41 15 .88 .31 15 .88 .33 
16 .88 .42 16 .88 .40 16 .88 .32 
17 .88 .31 17 .88 .17    
18 .88 .44 18 .88 -.05    
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  وهػػؾ 884.صف  يسػػة م امػػن ا ػػات صلفػػا يدػػاويا  ٓٔاػػدوؿ ارتزػػح مػػؽ 
كسا صعهر م امن التسيي  لكن ي رة تسيي  مؾا  مرتفػإ  ،م امن ا ات م  ؾؿ

م امػػن   ولػػؼ تؾاػػد ي ػػرات 538.، 242.وتػػراوح بػػيؽ ا 0.19 صك ػػر مػػؽ 
تسيي ها سػال  وبالتػال  كػاف م امػن الث ػات  ػؾي ويسكػؽ الؾاػؾؽ يػ  يػحة 

  يػ  ال  ػد األوؿ  ٓٔالشتااج الت  يدفر عشها الس يػاس مػا عػدا ال  ػارات ا 
  يػ  ال  ػد الثالػل  والتػ  ٕٔ  ي  ال  د الثان  وا ٛٔ،  ٚٔ،  ٕ،  ٔوا 

 .صمكؽ تكيها ب د تداب االتداؽ الدا م  والتحمين ال امم 

 باستخداـ طري ة التج اة الشرفية:م امن الث ات  -ج

 (55عذول )
 ٓ ٓٓٔ؛ تيل : ف =  الث ات لمس ياسرؾضح م امبلت 

 ال  د
 م امن االرت ار

   ن ترحيح س يرماف براوف 

 م امن االرت ار

 ب د الترحيح
 م امن اتساف

 ٘ٚ.ٓ ٘ٚ.ٓ ٔٙ.ٓ الس ياس ككن

  وهػؾ ٚ٘ٚ.ٓا بمػل  الث ات لمس يػاس م امن   صف ٔٔستزح مؽ ادوؿ ا
 .م امن داؿ إترااياه ردعؾ لمث ة ي  يحة الشتااج 

 الث ات باستخداـ طري ة إعادة الس ياس:  -د

لمتح ػػا مػػؽ مػػدع اسػػت رار اسػػتجابات األيػػراد عمػػف الس يػػاس  ػػاـ ال اتػػل 
بتظ يا الس ياس عمف عيشة الت شػيؽ، اػؼ  ػاـ بإعػادة تظ يػا الس يػاس عمػف 

  رؾمػػاه مػػؽ التظ يػػا األوؿ، اػػؼ  ػػاـ بحدػػاب م امػػن ٘ٔنفػػس ال يشػػة ب ػػد ا
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االرت ػػار لمػػػدراات الخػػػاـ بػػيؽ التظ يػػػا األوؿ والثػػػانف لكػػن ب ػػػد مػػػؽ صب ػػػاد 
 وككلػ الدراة الكمية لمس ياس.األكاديس  السكتد  ال ج  م ياس 

  التػػالف رؾضػػح م ػػامبلت الستؾسػػظات واالنحرايػػات الس ياريػػة ٕٔوالجػػدوؿ ا
بػػيؽ التظ ي ػػيؽ األوؿ والثػػان  وم ػػامبلت االرت ػػار ألب ػػاد الس يػػاس والدراػػة 

 . ٓٙالكمية اف = 

 ( 52عذول )
اريػػة بػػيؽ التظ ي ػػيؽ األوؿ والثػػان  م ػػامبلت الستؾسػػظات واالنحرايػػات الس ي

 ٓ ٓٙ؛ تيل : ف = وم امبلت الث ات ألب اد الس ياس والدراة الكمية 

 ال  د

 التظ يا الثان  التظ يا األوؿ
 م امن

االنحراؼ  الستؾس  الث ات
االنحراؼ  الستؾس  الس ياري 

 الس ياري 

 37.66 9.67 38.05 9.08 .96** 

 39.63 7.53 39.88 6.74 .92** 

 34.31 8.78 35.66 8.28 .86** 

 **94. 17.56 113.60 19.27 111.61 الدراة الكمية

  صف م امبلت الستؾسظات يف التظ يا األوؿ بمرػت ٕٔرتزح مؽ الجدوؿ ا
يػػف الدراػػة الكميػػة، بيشسػػا بمػػل   ٓٙ.ٖٔٔ ، والتظ يػػا الثػػانف أٙ.ٔٔٔا

  ٙ٘.ٚٔوالثػػػانف ا  يػػػف التظ ي ػػػيؽ األوؿ، ٕٚ.ٜٔاالنحػػػراؼ الس يػػػارع ا
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هكا وتذير الشتااج الداب ة إلػف   يف الدراة الكمية، ٜٙٗ.ٓبس امن ا ات ا
 .است رار الشتااج بيؽ التظ ي يؽ األوؿ والثان  

مسػػا رػػدعؾنا إلػػف الؾاػػؾؽ رتزػػح مسػػا سػػ ا صف اسيػػإ  ػػيؼ الث ػػات مرتف ػػة 
مسػػا رػػدعؾ إلػػف الث ػػة يػػف يػػحة الرهػػاب االاتسػػاع  برػػدؽ وا ػػات م يػػاس 

 اج .الشتا

ع ػػػدالرتسؽ مرػػػميح  ،ناديػػػة اعػػػداد / االثػػػا : م يػػػاس التمكػػػ  األكػػػاديس  
  ٕٗٓٓالحديش  ا

ع ػارة مؾزعػة  ٖٛاستخدمت ال اتثة م ياس التمك  األكاديس  ويتكػؾف مػؽ 
 ع ػػارة ، الجانػػ  الدػػمؾك  ٕٔعمػػف ابلاػػة صب ػػاد هػػ  : الجانػػ  الس ريػػ  ا

تكػػؾف صعمػػف دراػػة   ع ػػارة ، وبػػكلػٕٔ ع ػػارة ، الجانػػ  الؾاػػدان   اٗٔا
   .ٖٛ  وص ن دراة ه  اٗٔٔلمس ياس ه  ا

يدؽ الس ياس :  تؼ تداب يػدؽ الس يػاس عػؽ طريػا االتدػاؽ الػدا م  
ويذير صف الس ياس عمف دراة ايدة مؽ االتداؽ الػدا م  ،كسػا تػؼ تدػاب 

ال يشػػػة  يػػػدؽ الس يػػػاس عػػػؽ طريػػػا الرػػػدؽ ال ػػػامم  وذلػػػػ عمػػػف عمػػػف
  طال ػة و ػد نػؼ التؾيػن الػف واػؾد ٜٕٔ طال ػا وإٚٗاألساسية لم حػل ا

عامن عاـ اال امن الثان  يجسإ مكؾنػات م يػاس التمكػ  األكػاديس  بالدراػة 
الكميػػة لمس يػػػاس ، مسػػػا يذػػػير الػػػف صف الس يػػػاس رتستػػػإ بدراػػػة ايػػػدة مػػػؽ 

 الردؽ .

 ا ات الس ياس : تؼ تداب الث ات بظري تيؽ هسا :

 . م امن صلفا كرون اخ
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 (53عذول )
 مؼبمم أنفب كزووجبخ دلمُبس انزهكؤ األكبدميٍ

 مدتؾع الداللة  يسة ر ف ال يشة

 ٔٓ.ٓ ٜٚ.ٓ ٖٔٔ طم ة

 ٔٓ.ٓ ٗٛ.ٓ ٕٚٔ طال ات

 ٔٓ.ٓ ٕٛ.ٓ ٕٓٗ طم ة + طال ات

الػػف  باالضػػاية ٔٓ.ٓصف  يسػػة ردالػػة عشػػد مدػػتؾع  ٖٔااػػدوؿ تزػػح مػػؽ ا
 كؾنها  م امبلت مرتف ة مسا يذير الف ا ات الس ياس .

 م امن اتداؽ األسعمة : 

 (54عذول )
 مؼبمم ارضبق األصئهخ دلمُبس انزهكؤ األكبدميٍ

 م امن الث ات ف ال يشة

 ٔٚ.ٓ ٖٔٔ طبلب

 ٚٚ.ٓ ٕٚٔ طال ات

 ٘ٚ.ٓ ٕٓٗ + طال ات طبلب



 

333   

مرتفػإ مسػا يج مشػا  صف م امن اتداؽ األسعمة م امػن ٗٔادوؿ ارتزح مؽ 
نظسعؽ الف صف الس ياس رتدػؼ بدراػة ايػدة مػؽ اسػت رار السفحؾيػيؽ عمػف 

 بشؾدـ واتدا ب د اآل ر ، ويذير الف ا ات الس ياس .

 الخرااص الديكؾمترية لس ياس التمك  األكاديس  ي  ال حل الحال   :

  امت ال اتثة بحداب الخرااص الديكؾمترية لمس ياس بالظرؽ التالية: 

 صوال تداب االتداؽ الدا م  لمس ياس ويتمخص ي  :

تداب م امن االرت ار بيؽ دراة كػن ع ػارة والدراػة الكميػة لم  ػد الػكي  –ص 
  ٓالتمك  األكاديس  تشتس  إليه ي  م ياس 
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 (  55عذول )
م امبلت االرت ار بيؽ دراة كن ع ارة والدراة الكمية لم  د الكي تشتس  إليه 

 ٓ ٓٓٔ؛ تيل :  ف =   األكاديس التمك  ي  م ياس 

 الؾادان  الدمؾك  الس ري 
ر ؼ 

 السفردة
ارت اطها 

 بال  د
ر ؼ 

 السفردة
ارت اطها 

 بال  د
ر ؼ 

 السفردة
ارت اطها 

 بال  د
1 .52** 13 .55** 27 .45** 
2 .37** 14 .59** 28 .50** 
3 .64** 15 .60** 29 .55** 
4 .61** 16 .60** 30 .49** 
5 .58** 17 .56** 31 .55** 
6 .52** 18 .50** 32 .62** 
7 .64** 19 .67** 33 .51** 
8 .50** 20 .65** 34 .54** 
9 .66** 21 .68** 35 .51** 
10 .61** 22 .66** 36 .46** 
11 .67** 23 .49** 37 .43** 
12 .57** 24 .45** 38 .45** 
  25 .34**   
  26 .21**   

ا يػػ اد ال هػػ  ،  ٜٙٔ.ٓ=  ٘ٓ,ٓ* ردالػػة عشػػد ، ٕٙ٘,ٓ=  ٔٓ,ٓ** ر دالػػة عشػػد 
ٜٜٔٚ  ،ٙ٘ .  
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 ات الس يػػاس تػػرت   ارت اطػػاه دااله   رتزػػح صف اسيػػإ ع ػػار ٘ٔومػػؽ الجػػدوؿ ا
 وبالتػال  يهػ  ٔٓ,ٓإترااياه  بالدراة الكمية لم  د الكي تشتس  اليه  عشػد 

 م  ؾلة .

التمكػػ  دراػػة كػػن ب ػػد والدراػػة الكميػػة لس يػػاس  م ػػامبلت االرت ػػار بػػيؽ -ب
 األكاديس 

 ( 56عذول )
التمكػػػ  م ػػػامبلت االرت ػػػار بػػػيؽ دراػػػة كػػػن ب ػػػد والدراػػػة الكميػػػة لس يػػػاس 

 ٓ ٓٓٔ؛ تيل : ف = األكاديس  

 الدراة الكمية السحؾر الثالل السحؾر الثان  السحؾر األوؿ السحؾر

 **87. **43. **69. 1 السحؾر األوؿ

 **87. **39. 1  الثان  السحؾر

 **70. 1   السحؾر الثالل

ا يػػ اد ال هػػ  ،  ٜٙٔ.ٓ=  ٘ٓ,ٓ* ردالػػة عشػػد ، ٕٙ٘,ٓ=  ٔٓ,ٓ** ر دالػػة عشػػد 
ٜٜٔٚ  ،ٙ٘ .  

  صف اسيػػإ م ػػامبلت االرت ػػار بػػيؽ دراػػات صب ػػاد ٙٔرتزػػح مػػؽ الجػػدوؿ ا
   ٔٓ.ٓ  الس يػػػػػاس والدراػػػػػة الكميػػػػػة تػػػػػرت   ارت اطػػػػػاه دااله اترػػػػػااياه عشػػػػػد 

 م  ؾلة . وبالتال  يه 

رتستػػإ بدراػػة مشاسػػ ة مػػؽ التمكػػ  األكػػاديس  رتزػػح مسػػا سػػ ا صف م يػػاس 
 الردؽ .
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   األكػػاديس  وتػػؼ ذلػػػ ب ػػدة طػػرؽ تدػػاب ا ػػات م يػػاس الدػػمؾؾ التمكػػاانيػػا 
 : ه 

طري ػػة صلفػػا كرون ػػاخ /  امػػت ال اتثػػة بحدػػاب م امػػن الث ػػات لمس يػػاس  –ص 
التمكػػ  األكػػاديس  صلفاكرون ػػاخ وذلػػػ ألب ػػاد م يػػاس باسػػتخداـ م امػػن ا ػػات 

 والدراة الكمية .

باستخداـ م ادلة صلفػا التمك  األكاديس  تيل تؼ تداب م امن ا ات م ياس 
  وهػػػؾ م امػػػن دالػػػة 892.لكرون ػػػاؾ وبمػػػل م امػػػن الث ػػػات لمس يػػػاس بمػػػل ا

 إترااياه مسا ردعؾ لمث ة ي  يحة الشتااج الت  يدفر عشها الس ياس.

 م امن ا ات صلفا بحكؼ دراة السفردة -ب
 . والجدوؿ التال  رؾضح  يؼ م امن ا ات صلفا بحكؼ دراة السفردة
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 (  57عذول ) 
: ؛ تيلالسكتد  لس ياس ال ج    يؼ م امن ا ات صلفا بحكؼ دراة السفردة

 ٓ ٓٓٔف = 

ر ؼ 
 السفردة

م امن 
 صلفا

م امن 
 التسيي 

ر ؼ 
 السفردة

م امن 
 صلفا

 م امن
 التسيي 

ر ؼ 
 السفردة

م امن 
 صلفا

م امن 
 التسيي 

1 .89 .39 14 .88 .52 27 .89 .19 
2 .89 .26 15 .89 .38 28 .89 .31 
3 .88 .46 16 .88 .46 29 .89 .21 
4 .88 .48 17 .89 .35 30 .89 .20 
5 .88 .40 18 .89 .30 31 .89 .32 
6 .89 .35 19 .88 .58 32 .89 .27 
7 .88 .55 20 .88 .60 33 .89 .21 
8 .89 .38 21 .88 .63 34 .88 .50 
9 .88 .62 22 .88 .59 35 .89 .34 
10 .88 .57 23 .89 .38 36 .88 .46 
11 .88 .56 24 .89 .23 37 .89 .37 
12 .88 .43 25 .89 .33 38 .89 .28 
13 .88 .52 26 .89 .19    

  وهػػػؾ 89.صف  يسػػة م امػػػن ا ػػػات صلفػػا يدػػػاويا  ٚٔاػػػدوؿ ارتزػػح مػػػؽ 
م امن ا ات م  ؾؿ. كسا صعهر م امن التسيي  لكن ي رة تسيي  مؾا  مرتفػإ 

  ولػؼ تؾاػد ي ػرات م امػن تسيي هػا 63.، 19.وتػراوح بػيؽ ا 19.صك ػر مػؽ 
سػال  وبالتػال  كػاف م امػن الث ػات  ػؾي ويسكػؽ الؾاػؾؽ يػ  يػحة الشتػااج 

 الت  يدفر عشها الس ياس
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 ج اة الشرفية:باستخداـ طري ة التم امن الث ات  -ج

 (58عذول )
 ٓ ٓٓٔ؛ تيل : ف =  الث ات لمس ياسرؾضح م امبلت   

 ال  د
 م امن االرت ار

   ن ترحيح س يرماف براوف 

 م امن االرت ار

 ب د الترحيح
 م امن اتساف

 ٔٚ.ٓ ٕٚ.ٓ ٚ٘.ٓ الس ياس ككن

  وهؾ م امن ٕٚ.ٓابمل م امن الث ات لمس ياس صف  ٛٔادوؿ ارتزح مؽ 
 .داؿ إترااياه ردعؾ لمث ة ي  يحة الشتااج 

 الث ات باستخداـ طري ة إعادة تظ يا الس ياس:  -د

لمتح ػػا مػػؽ مػػدع اسػػت رار اسػػتجابات األيػػراد عمػػف الس يػػاس  ػػاـ ال اتػػل 
بتظ يا الس ياس عمف عيشة الت شػيؽ، اػؼ  ػاـ بإعػادة تظ يػا الس يػاس عمػف 

مػػؽ التظ يػػا األوؿ، اػػؼ  ػػاـ بحدػػاب م امػػن    رؾمػػاه ٘ٔنفػػس ال يشػػة ب ػػد ا
االرت ػػار لمػػػدراات الخػػػاـ بػػيؽ التظ يػػػا األوؿ والثػػػانف لكػػن ب ػػػد مػػػؽ صب ػػػاد 

  ٜٔوالجػػدوؿ ايس  وكػػكلػ الدراػػة الكميػػة لمس يػػاس م يػػاس التمكػػ  األكػػاد
 ذلػ. التالف رؾضح 
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 ( 59عذول )
م ػػامبلت الستؾسػػظات واالنحرايػػات الس ياريػػة بػػيؽ التظ ي ػػيؽ األوؿ والثػػان  

 ٓ ٓٙ؛ تيل : ف = وم امبلت الث ات ألب اد الس ياس والدراة الكمية 

 ال  د

 التظ يا الثان  التظ يا األوؿ
 م امن

االنحراؼ  الستؾس  الث ات
االنحراؼ  الستؾس  الس ياري 

 الس ياري 

 **92. 5.08 26.26 5.45 25.73 الس ري 

 **94. 5.91 28.41 6.31 28.10 الدمؾك 

 **84. 4.01 27.55 4.67 27.11 الؾادان 

الدراة 
 **95. 11.70 82.23 13.26 80.95 الكمية

  صف م امبلت الستؾسظات يف التظ يا األوؿ بمرػت ٜٔرتزح مؽ الجدوؿ ا
الدراػػػة الكميػػػة، بيشسػػػا بمػػػل  يػػػف  ٖٕ.ٕٛ ، والتظ يػػػا الثػػػانف اٜ٘.ٓٛا

  ٓٚ.ٔٔ  يػػػف التظ ي ػػػيؽ األوؿ، والثػػػانف إٙ.ٖٔاالنحػػػراؼ الس يػػػارع ا
هػكا وتذػير الشتػااج الدػاب ة إلػف   يف الدراة الكميػة، ٜ٘.ٓبس امن ا ات ا

اسػػػت رار الشتػػػااج بػػػيؽ التظ ي ػػػيؽ األوؿ والثػػػان  مسػػػا رػػػدعؾنا إلػػػف الؾاػػػؾؽ 
 التمك  األكاديس .بردؽ وا ات م ياس 

 األسالي  اإلترااية السدتخدمة:
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اإليػدار الثػان  وال ذػروف  SPSS استخدمت ال اتثة ال رنامج االتراا  
 بهدؼ اتتداب اال ت ارات اإلترااية التالية:  ٖٕٔٓلم اـ 

 .α- chronbach coefficientم امن الفا كرون اخ  -

 التحمين ال امم  . -

 Independent samples T testا ت ػار ت  لم يشػات السدػت مة  -
 .Tوالكي رتؼ اتتداب ال يسة التااية 

 . م امبلت االرت ار -

 الستؾسظات واالنحرايات الس يارية . -

  . (way 3تحمين الت ارؽ  -
 تحمين االنحدار الست دد . -

 ػزا وزتتبئظ انجحش ورفضريهب:
تؾاػد عبل ػة ارت اطيػة بػيؽ الرهػاب رشص الفػرض األوؿ عمػف صنػه س  -

و التمكػػػ  األكػػػاديس  السكتدػػػ  االاتسػػػاع  وبػػػيؽ كػػػن مػػػؽ ال جػػػ  
االكػػاديس  والستريػػرات الديسؾاراييػػة لػػدع عيشػػة مػػؽ طػػبلب اام ػػة 

 س. األزهر 

 ونهزحمك مه صحخ هذا انفزا لبمذ انجبحضخ :
 صوال : بحدػػػاب م ػػػامبلت االرت ػػػار بػػػيؽ صب ػػػاد م ػػػاريس الرهػػػاب االاتسػػػاع 

 والستريػػرات الديسؾاراييػػة السكتدػػ  األكػػاديس  ال جػػ  ووالتمكػػ  األكػػاديس  
   :الجدوؿ التال  لدع عيشة ال حل والت  يحددها 



 (  21عذول ) 
األكػاديس  و ال جػ  والتمكػ  األكػاديس  مرفؾية م امبلت االرت ار بيؽ دراات صيراد ال يشة عمػف م يػاس الرهػاب االاتسػاع  

  . ٖٓٓلدع عيشة ال حل ا ف =  السكتد   والستريرات الديسؾارايية 
الدراة الكمية  ٗمخاوؼ  ٖمخاوؼ  ٕمخاوؼ  ٔمخاوؼ  اال امة السدتؾع  الشؾع ال يسة السترير

 لمرهاب
 تمك  وادان  سمؾك  م ري 

 كم 
 عج كم  سمؾك  انف ال  م ري 

 الشؾع
 07.- 08.- *12.- 01. 08.- 03. 09.- *13.- **30. **36. **25. **31. 01.   ---- االرت ار
---- الداللة    .82 .00 .00 .00 .00 .01 .09 .58 .14 .76 .02 .15 .21 

 السدتؾع 
 04. 04. 00. 06. 00.- 00. 02.- 01. 05. 05. 07. *11. 06.-  ----  االرت ار
 43. 44. 94. 29. 96. 88. 64. 78. 34. 38. 22. 04. 23.  ----  الداللة

 اال امة
 **15. 11. 07. **19. *13. 08. *14. 09. 09. *12. *11. 03. 00. ----   االرت ار
---   الداللة  .96 .49 .04 .02 .10 .11 .01 .16 .02 .00 .19 .05 .00 

مخاوؼ 
ٔ 

----    االرت ار  .41** .38** .27** .65** .18** .22** .21** .25** .27** .16** .09 .22** 

-----    الداللة  .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .08 .000 
مخاوؼ 

ٕ 
-----     االرت ار  .56** .57** .81** .12* .18** .27** .23** .22** .27** .19** .27** 
-----     الداللة  .000 .000 .000 .03 .00 .000 .000 .000 .000 .00 .000 

مخاوؼ 
ٖ 

-----      االرت ار  .67** .84** .01 .16** .13* .12* .17** .19** .17** .21** 
-----      الداللة  .000 .000 .83 .00 .02 .02 .00 .00 .00 .000 

مخاوؼ 
ٗ 

 **25. **20. **21. **21. *14. **18. **16. 00.- **81. -----       االرت ار
 000. 000. 000. 000. 01. 00. 00. 97. 000. -----       الداللة

الكمية 
 لمرهاب

 **31. **21. **26. **28. **23. **25. **23. 09. -----        االرت ار
-----        الداللة  .087 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 م ري 
-----         االرت ار  .65** .48** .86** .30** .32** .27** .36** 

-----         الداللة  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 سمؾك 
-----          االرت ار  .42** .85** .31** .31** .27** .36** 

-----          الداللة  .000 .000 .000 .000 .000 .000 



 

 وادان 

-----           االرت ار  .75** .44** .42** .25** .45** 

-----           الداللة  .000 .000 .000 .000 .000 

 تمك 
 كم 

-----            االرت ار  .42** .42** .31** .47** 
-----            الداللة  .000 .000 .000 .000 

 م ري 
 **84. **43. **59. -----             االرت ار
-----             الداللة  .000 .000 .000 

 انف ال 
-----              االرت ار  .57** .86** 

-----              الداللة  .000 .000 

 سمؾك 
-----               االرت ار  .78** 
 000. -----               الداللة

ال ج  
 السكتد 

-----                االرت ار  

-----                الداللة  

   . ٗ٘ٔ.ٓ= ا ٔٓ.ٓ ، وعشد مدتؾع ٙٔٔ.ٓ= ا ٘ٓ.ٓال يسة الجدولية عشد مدتؾع  
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 : صف  وبتحمين نتااج الجدوؿ الدابا رتزح

  األكاديس  السكتد  : بالشد ة لمرهاب االاتساع  وال ج 

 .22.،22.،09.،16.،27.صف م ػػػامبلت االرت ػػػار بمرػػػت اواػػػد  -
،.27،.19*،.27،.17،.19،.17،.21،.21،.21،.20،.25،

وهػػػػػكـ الس ػػػػػامبلت دالػػػػػة عشػػػػػد مدػػػػػتؾع    31.،21.،26.،28.
،  مسػػػا رػػػدؿ عمػػػف واػػػؾد عبل ػػػة مؾا ػػػة بػػػيؽ الرهػػػاب   ٔٓ.ٓ

ب ب ادهسػػا لػػدع عيشػػة األكػػاديس  السكتدػػ  ال جػػ   واالاتسػػاع  
والثالػػػل يػػػ  ال جػػػ  السكتدػػػ  ال حػػػل مػػػا عػػػدا ال  ػػػد األوؿ يػػػ  

ار بيشهسػػا لػػدع عيشػػة ال حػػل االاتسػػاع   يمػػؼ يغهػػر ارت ػػالرهػػاب 
 .ا ايا الحال  ، وبهكا رتح ا يحة الفرض األوؿ

ال رشت ػن الػف محػي  االسػرة وال ال ج  السكتدػ  صف وترع ال اتثة  -
ؼ رتراؼ بذكن سمؾك  بن يةف عشد تد األيكػار الدػم ية ومػا رػشج

تسػػاع  ويدػػ   الرهػػاب االاعشهػػا مػػؽ انف ػػاالت سػػال ة صيزػػا  ، 
الجانػ   يشجػد، ات ار لدع الظال  ونغرة تذاؤمية وتؾ إ الفذػن 

باألب ػػػػػاد األ ػػػػػرع لمرهػػػػػاب رػػػػرت    السكتدػػػػػ الدػػػػمؾك  لم جػػػػػ  
يػػ  السخػػاوؼ األكػػاديس  السكتدػػ  ال جػػ  االاتسػػاع   ييتػػراؼ 
بسؾاالػػػف الحيػػػاة ال امػػػة الػػػف  و بػػػال مبلب السرت ظػػػة بالدراسػػػة و

يشجػػػد الظالػػػ  رتجشػػػ  السؾاالػػػف االاتساعيػػػة   سػػػمؾكيات عسميػػػة
وهكا يسثن نؾع مؽ ال ج  ي  السجاؿ  ويدرر واهه صاشاب الحدرل 

، ولكا وادت  ال اتثة صنه مؽ األاػدع   بشػا ترػشيف االاتساع  
الػػػػف عػػػػدة ترػػػػشيفات يرعيػػػػة مشهػػػػا  ال جػػػػ  ال جػػػػ  السكتدػػػػ  

و ال جػػػػ  األكػػػػاديس    السكتدػػػػ األسػػػػري  االاتسػػػػاع  وال جػػػػ  
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 السكتدػػ  وال جػػ  الؾالػػدي السكتدػػ  وال جػػ  ال ػػاطف   سكتدػػ ال
اال صف ال جػػػ  االاتسػػػاع  يختمػػػف عػػػؽ الرهػػػاب  ........... الػػػخ

االاتسػػػػػاع  ،يػػػػػال ج  رتزػػػػػسؽ ات ػػػػػار ويػػػػػ س بيشسػػػػػا الرهػػػػػاب 
 . االاتساع  رتزسؽ  ؾؼ وره ة 

 ، دمحم صبػػؾ ياسػػروتتفػػا هػػكـ الشتيجػػة مػػإ مػػا صشػػار إليػػه دمحم  -
 يرات ه وما االاتساع  الرهاب مؽ صف  ٚٙ، ٕٕٔٓا  هدروس

 لػدع ي  صداب السهاـ األكاديسية التؾايا لدؾب س   صعراض مؽ
 ييرػ ح ، الفرد شخرية عمف االاتساع  يي ار الرهاب الظال ،
 م هؼ  التحدث صو اآل ريؽ مإ التفاعن عمف  ادر غير الذخص

 صنه كسامهسة، مهشية صو دراسية مد وليات صداب ي  يفذن و د ،
 الرداب دعؾات رريض  د وعبلنية، الظ اـ رتشاوؿ صف يدتظيإ ال

 م غػؼ صف تيػل األ ػرع، االاتساعيػة السؾاالػف يػ  واإلنرسػاس
 ويػتؼ يهسهػؼ، ُيدػاب مػاكثيرا  االاتساع  هابلر با يرابؾف  الكرؽ

 م ػاومتهؼ ألف عشػاد، صو اهتسػاـ عػدـ ب نهػا تفديراسػتجاباتهؼ 
مسػا رػ دي  سرا بسخاويهؼ يحتفغؾف غال ا ما تج مهؼ  االاتساعية

 ي  الشهاية إلف اتداس الظال  بال ج .

   رات   صف ٕٖٖ، ٕ٘ٔٓال غؾؿا ورايإ عدرم  كسا صشار نداب -
 بالدػيظرة واتداسػاه  بالث ػة شػ ؾراه  لديػه تؾلػد  د الستكرر الشجاح

 واألسػ اب، الشتػااج بػيؽ ووا  يػاه  مشظ يػاه  وربظاه  بالسدت  ن، وصمبله 
 ي ػيش التػ  ال يعػة ي  االاتساعية وال بل ات الحياة عؽ  ورضا
 .صهػداؼ مػؽ ت  ػه لسػا والدػ ادة بػالفخر را ش ؾ وبالتال  ييها،

 الت  ال   ات تجاوز عمف  درته وعدـ الستكرر الفذن   رات صما
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 التذػاـؤ مذػاعر لديػه تؾلػد ي ػد صهدايػه تح يػا وبػيؽ بيشه تحؾؿ
  مجريات عمف الديظرة عمف ل درة ا وان داـ الث ة وان داـ واالت ار
 وعػدـ الرزػ  لديػه ويتؾلػد الدػم ية لمشتػااج ييدتدػمؼ االمػؾر،

 متريػرات وتذكن .األكاِديسية ومديرته وعبل اته تياته عؽالرضا
 م رييػػة ع ميػػة عسميػػاتال جػػ  السكتدػػ  و  الدػػ    ال ػػ و

 .وصتاسيس

 التمك  األكاديس  بالشد ة لمرهاب االاتساع  و : 

 12.، 25.، 21.، 22.،18.واد صف م ػامبلت االرت ػار بمرػت ا
،.18،.27،.23،.01،.13.16،.12،-.00،.16،.18،.14، 

وهػػػػػكـ الس ػػػػػامبلت دالػػػػػة عشػػػػػد مدػػػػػتؾع    23.،25.،23.،09.
،  مسػػػا رػػػدؿ عمػػػف واػػػؾد عبل ػػػة مؾا ػػػة بػػػيؽ الرهػػػاب   ٔٓ.ٓ

االاتسػػػاع  وم يػػػاس التمكػػػ  األكػػػاديس  ب ب ادهسػػػا لػػػدع عيشػػػة 
ا عػدا ال  ػد الس ريػ  يػ  م يػاس التمكػ  وب ػد السخػاوؼ ال حل م

السرت ظػػة بػػال مبلب والسخػػاوؼ السرت ظػػة بسؾاالػػف الحيػػاة ال امػػة 
والدراة الكمية لمرهاب االاتسػاع  يمػؼ يغهػر ارت ػار بيشهسػا لػدع 

 . ا ايا، وبهكا رتح ا يحة الفرض عيشة ال حل الحال  

 لػه صاػار االاتسػاع  الرهػابصف    ٛٚ،ٕٕٓٓا دمحم عيػدويػرع  -
 يػ  صو الروتيشيػة، الفػرد صنذػظة يػ  اػؾهري  بذػكن تػ ار سم ية
 صنذػظته يػ  صو صوالؾعيفيػة، رسػية، ا الػد لسهامػه صدااػه

 .االاتساعية

 لدػؾب سػ   صعػراض مػؽ ترػات ه ومػا االاتسػاع  الرهاب ُي دو  -
 اتجاهػات يستمػػ الػكي الظال  ، يالظال  لدع التؾايا األكاديس 
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يحػ   نجػدـ الدراسػة، يػ  زمبلبـ نحؾ ايجابية ونفدية ااتساعية
 دراػة ويستمػػ بسفػردـ، مسارسػته عػؽ ويفزػمه الجسػاع  ال سػن

 ، صدرػ  الخالػدي( واالاتسػاع  الشفدػ  التؾايػا مػؽ مرتف ػة
ٕٜٓٓ ،ٔ٘ٙ.  

 رؾااه يشجدـ  االاتساع  الرهاب الكي ال ي ان  مؽ  صما الظال  -
 وال تاااتػه إشػ اع لػه تح ػا بّشػابة بظري ػة والرراعات ال   ات

 ايػالح الػداهري،األكاديس     جاألداب واإلنتا عمف  دراته ت ؾؽ 
2008.  ،ٖٖ.   

   ستريرات الديسؾارايية والبالشد ة لمرهاب االاتساع: 
 ،25.،31.، 01.بمرػػػت اواػػػد صف م ػػػامبلت االرت ػػػار الشػػػؾع :  صوال

.36،.30  

،  مسا ردؿ عمف واػؾد   ٔٓ.ٓوهكـ الس امبلت دالة عشد مدتؾع  
عبل ػػة مؾا ػػة بػػػيؽ الرهػػاب االاتسػػاع  والشػػػؾع ماعػػد ال  ػػػد األوؿ 

 .يهؾ غير داؿ   لمرهاب االاتساع 

ذلػ ربسا يكؾف راا ػا إلػف ط ي ػة الث ايػة الذػر ية وترع ال اتثة صف 
بخػػبلؼ ال  ػػد التػػ  تسيػػ  يػػف تحدرػػد الػػدور لكػػن مػػؽ الػػككر واألنثػػف 

لمرهػػاب االاتسػػاع   االسخػػاوؼ السرت ظػػة باألسػػرة   يهػػ  ال  األوؿ 
تختمف لػدع الػككر صو األنثػف وذلػػ لؤللفػة التػ  يذػ ر بهػا الظالػ  

 . سؾاب كاف ذكرا صـ صنثف يتجش ه السخاوؼ  دا ن محي  األسرة 
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                      االرت ػػػػػػػػػار بمرػػػػػػػػػتواػػػػػػػػػد صف م ػػػػػػػػػامبلت اانيػػػػػػػػػا السدػػػػػػػػػتؾع  : 
وهػػػكـ الس ػػػامبلت غيردالػػػة ،     05.،   05.، 07.،11.،06.-ا

مسػػا رػػدؿ عمػػف عػػدـ واػػؾد عبل ػػة مؾا ػػة بػػيؽ الرهػػاب االاتسػػاع  
 عشػػد   والسدػػتؾع ماعػػد ال  ػػد الثػػان  لمرهػػاب االاتسػػاع   يهػػؾ داؿ

.05. 

وترع ال اتثة صف ذلػ ربسا يكؾف راا ا  صف الظال  الكي ي ان  مػؽ 
الػػف ما  ػػن السرتمػػة الرهػػاب االاتسػػاع  ربسػػا تكػػؾف م اناتػػه راا ػػة 
السخاوؼ االاتساعية الجام ية يبل تت ار بالسدتؾع الدراس  بخبلؼ 

السرت ظة  بػالسؾاالف الدراسػية التػ  تدػتثير دراػة صشػد مػؽ الرهػاب 
 االاتساع  .

،   03.،  00. ا  واػػد صف م ػػامبلت االرت ػػار بمرػػتاالثػػا اال امػػة  : 
،  مسػػػا رػػػدؿ عمػػػف  وهػػػكـ الس ػػػامبلت غيردالػػػة  09.، 12. ، 11.

عدـ واؾد عبل ػة مؾا ػة بػيؽ الرهػاب االاتسػاع  والسدػتؾع ماعػد 
 .   05. عشد   يؽدال سالمرهاب االاتساع   يه الثالل والرابإال  د 

 وتػػرع ال اتثػػة صف ذلػػػ ربسػػا يكػػؾف راا ػػا  صف الرهػػاب االاتسػػاع 
صيػػ ح ال رتػػ ار بسكػػاف اال امػػة سػػؾاب كانػػت ريفػػا صـ تزػػرا وذلػػػ 

ي  الريػف صو الحزػر يمػؼ ت ػد الظ ي ػة وساان التكشؾلؾايا  النتذار
 الريفية تؾيؼ صيرادها بدسات الخجن والسخاوؼ االاتساعية .  

  رؾاػػد صاػػر يػػ  متريػػر الرهػػاب  صنػػه س عمػػف ويػػشص  الثػػان الفػػرض
تزػر  والشػؾع -االاتساع  رراإ إلف التفاعن بػيؽ  اال امػة ا ريػف

الراب ػة  لػدي عيشػة   -اناث  والسدتؾع الت ميس  االثانيػة  -اذكؾر
 س.مؽ طبلب اام ة األزهر 
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  لمرهػاب االاتسػاع و لمتح ا مؽ ذلػ  امت ال اتثة بحداب تحمين الت ػارؽ 
 :   كالتال 

 ( 25عتذول )
حدػػػاب الفػػػروؽ بػػػيؽ متؾسػػػظات دراػػػات نتػػػااج ا ت ػػػار تحميػػػن الت ػػػارؽ ل

 ٖٓٓ، ف =  لدراسة عمف م ياس الرهاب االاتساع امجسؾعات 

مجسؾع  مردر الت ارؽ
 السرب ات

دراات 
 الحرية

متؾس  
 السرب ات

مدتؾع   يسة اؼ 
 الداللة

 00. 24.69 3135.57 1 3135.57 الشؾع
 83. 04. 5.38 1 5.38 السدتؾع 
 13. 2.30 292.94 1 292.94 اال امة

 52. 41. 52.76 1 52.76 الشؾع * السدتؾع 
 07. 3.28 417.19 1 417.19 الشؾع * اال امة

 94. 00. 60. 1 60. السدتؾع * اال امة
الشؾع * السدتؾع * 

 14. 2.15 273.57 1 273.57 اال امة

 126.95 292 37070.33 الخظ 
  

  300 41248.37 الت ارؽ الكم 

 ٜٓ.ٖ= 05.مدتؾع الداللة عشد              ٓٛ.ٙ= 01.مدتؾع الداللة عشد 
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 وبتحمين نتااج الجدوؿ الدابا رتزح :

 مػؽ صك ػر   وهػ ٜٙ.ٕٗبمرػت ا السحدػؾبة الفاايػة ال يسػة صف  -
 داللػة مدتؾع   عشد ٓٚ.ٙ اتداوي  الت  الجدولية الفااية ال يسة

بػيؽ  إترػااية داللػة ذات يػروؽ  واػؾد عمػف  مسػا رػدؿ  ٔٓ.ٓ(
، يػ  تػيؽ لػؼ يغهػر  يػ  الشػؾع السجسؾعػات دراػات متؾسػظات

تفاعن داؿ إترااياه بيؽ الشؾع * السدتؾع * اإل امة تيػل بمرػت 
  والجػػػػػدوؿ التػػػػػال  رؾضػػػػػح الستؾسػػػػػظات  ٘ٔ.ٕ يسػػػػػة اؼ  ا 

 .واالنحرايات الس يارية 

 (22عذول )
 لشؾع والسدتؾع واال امة .لستريرات اواالنحرايات الس يارية الستؾسظات 

الستؾس   ال دد اال امة السدتؾع  الشؾع
 الحداب 

االنحراؼ 
 الس ياري 

 ذكؾر
 اانية

 10.08 55.55 49 ريف
 5.44 57.38 26 تزر

 راب ة
 10.54 57.17 41 ريف
 8.87 54.47 34 تزر

 إناث
 اانية

 11.04 61.42 64 ريف
 16.11 64.27 11 تزر

 راب ة
 9.00 60.61 31 ريف
 16.48 67.59 44 تزر
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 ( َىضح انزفبػم ثني االلبمخ وانىىع5) شكم

 وثزحهُم وزبئظ اجلذول انضبثك َزضح :
بيشسػػا تت ػػارب واػػؾد يػػروؽ بػػيؽ الػػككؾر واإلنػػاث لرػػالح اإلنػػاث  -

الستؾسظات بيؽ الريػف والحزػر وكػكلػ السدػتؾع الت ميسػ  مسػا 
عػػػدـ واػػػؾد صاػػػر داؿ اترػػػااياه يػػػ  متريػػػر الرهػػػاب  يذػػػير إلػػػف

تزػػر  -االاتسػػاع  رراػػإ إلػػف التفاعػػن بػػيؽ ا اال امػػة ا ريػػف
  -انػػػاث  والسدػػػتؾع الت ميسػػػ  االفر ػػػة الثانيػػػة  -والشػػػؾع اذكػػػؾر

 الفر ة الراب ة  لدي عيشة الدراسة.
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صاػػػر داؿ تيػػػل لػػػؼ يغهػػػر ا ايػػػا  الثػػػان وبهػػكا رػػػتؼ ريػػػض الفػػػرض  -
الرهػػاب االاتسػػاع  رراػػإ إلػػف التفاعػػن بػػيؽ   اترػػااياه يػػ  متريػػر

اناث  والسدتؾع الت ميس   -تزر  والجشس اذكؾر-اال امة ا ريف
، ولكػؽ عهػر   الفر ة الراب ة  لدي عيشة الدراسة  -االفر ة الثانية 

 .الشؾع واال امة تفاعن بيؽ 

يػػروؽ بػػيؽ الػػككؾر تػػرع ال اتثػػة عػػدـ واػػؾد ييسػػا رترػػن بػػالشؾع :  -
وذلػ ألف االناث صكثر تداسػية مػؽ لرهاب االاتساع  واإلناث ي  ا

لظ ي ػػة تربيػػة اإلنػػاث يػػ  السجتس ػػات الذػػر ية تيػػل يكػػؾف الػػككؾر 
وتفاعبل مإ اآل ػريؽ الككؾر صكثر عهؾرا ي  السشاس ات االاتساعية 

السهػػارات االاتساعيػػة مػػا  ػػد الخ ػػرات و وبالتػػال  يكػػؾف لػػدرهؼ مػػؽ 
 . الرهاب االاتساع يجش هؼ 

ورنتػا   ٕٚٓٓوتتفا هكـ الشتيجة مػإ نتيجػة دراسػة زيشػ  ممػص.ا -
السػؾمش   يؾاز  و   2007ا    Ranta,K. and et alوآ روف 

 والتػ  صعهػرت صف ندػ ة انتذػار    ( 2011 ع دالكريؼ اػردات  و
عشد اإلناث صعمف بذكن داؿ إترػاايا مػؽ ندػ ة  الرهاب االاتساع 

 انتذاـر عشد الككؾر.

 يػؾاز  تتفا هكـ الشتيجة مػإ نتيجػة دراسػة إل امة : ييسا رترن با -
 يػ  يػروؽ  تغهػر التػ  لػؼ  (2011)ع دالكريؼ اردات السؾمش  و

وتختمػف مػإ  ت  ػا لسكػاف اإل امػة االاتسػاع  الرهػاب انتذػار ندػ 
هشػاؾ يػروؽ   التػ  صعهػرت صف ٕٚٓٓنتيجة دراسػة زيشػ  ممػص.ا

 الحزر .االاتساع  لرالح سكاف  الرهاب انتذار ند  ي 
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 هكـ الشتيجة مإ نتيجة دراسة  وتختمفييسا رترن بالسدتؾع الدراس  :  -
       ورنتػػا وآ ػػروف   ( 2011 ) ع ػػدالكريؼ اػػردات ، السػػؾمش  و يػػؾاز 

Ranta,K. and et al    التػ    ٕٚٓٓزيش  ممص.ا  دراسة  و  2007ا
كاف الرهػاب ترع صف هشاؾ عبل ة بيؽ الرهاب االاتساع  والدشة الدراسية تيل 

االاتساع  عشد طم ة الدشة األولف والثانية صعمف بذكن داؿ إتراايا مؽ طم ة 
 .الدشة الثالثة والراب ة

  رؾاػػد صاػػر يػػ  متريػػر ويػػشص عمػػف  صنػػه س   الثالػػلالفػػرض
السكتد  رراإ إلف التفاعن بػيؽ  اال امػة األكاديس  ال ج  
 انػاث  والسدػتؾع الت ميسػ  -تزر  والشؾع اذكػؾر-ا ريف

 س.الراب ة  لدي عيشة مؽ طبلب اام ة األزهر .  -االثانية 

األكػاديس  و لمتح ا مؽ ذلػػ  امػت ال اتثػة بحدػاب تحميػن الت ػارؽ لم جػ  
 السكتد  كالتال  : 
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 (23عتذول ) 
نتػػػااج ا ت ػػػار تحميػػػن الت ػػػارؽ لحدػػػاب الفػػػروؽ بػػػيؽ متؾسػػػظات دراػػػات 

 .ٖٓٓ، ف = السكتد   األكاديس  عمف م ياس ال ج  الدراسة مجسؾعات

مردر 
دراات  مجسؾع السرب ات الت ارؽ

 الحرية
متؾس  
 السرب ات

 يسة 
 اؼ 

مدتؾع 
 الداللة

 08. 2.91 1231.58 1 1231.58 الشؾع
 35. 86. 364.58 1 364.58 السدتؾع 
 14. 2.18 923.03 1 923.03 اال امة

الشؾع * 
 00. 8.73 3687.85 1 3687.85 السدتؾع 

الشؾع * 
 68. 16. 70.94 1 70.94 اال امة

السدتؾع * 
 02. 5.34 2256.25 1 2256.25 اال امة

الشؾع * 
السدتؾع * 

 اال امة
141.97 1 141.97 .33 .56 

 421.986 292 123220.03 الخظ 
  

  300 131896.271 الت ارؽ الكم 

 ٜٓ.ٖ=  ٘ٓمدتؾع الداللة عشد .              ٓٛ.ٙ=  ٔٓمدتؾع الداللة عشد .
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بمرػػػت  السحدػػػؾبة الفاايػػػة ال يسػػػة رتزػػػح مػػػؽ الجػػػدوؿ الدػػػابا صف -
 الجدوليػػػػػػةالت  الفاايػػػػػػة ال يسػػػػػػة مػػػػػػؽ صك ػػػػػػر وهػػػػػػ   ٜٜٙ.ٕٗا

 عمػػػػػف  مسػػػػػا رػػػػػدؿ  ٔٓ.ٓ(داللػػػػػة مدػػػػػتؾع   عشػػػػػدٓٚ.ٙاتدػػػػػاوي 
 السجسؾعات دراات بيؽ متؾسظات إترااية داللة ذات واؾديروؽ 
، يػػ  تػػيؽ لػػؼ يغهػػر تفاعػػن داؿ إترػػااياه بػػيؽ الشػػؾع *  يػػ  الشػػؾع

  والجػػدوؿ  ٜٖٚ.ٛالسدػػتؾع * اإل امػػة تيػػل بمرػػت  يسػػة اؼ  ا 
 .التال  رؾضح الستؾسظات واالنحرايات الس يارية 

 (24عذول )
 الستؾسظات واالنحرايات الس يارية لستريرات لمشؾع والسدتؾع واال امة .

الستؾس   ال دد اال امة السدتؾع  الشؾع
 الحداب 

االنحراؼ 
 الس ياري 

 ذكؾر
 اانية

 20.13 111.69 49 ريف
 18.44 112.11 26 تزر

 راب ة
 17.85 101.58 41 ريف
 15.46 111.32 34 تزر

 إناث
 اانية

 24.09 101.81 64 ريف
 20.63 96.90 11 تزر

 راب ة
 21.65 104.48 31 ريف
 21.40 115.13 44 تزر
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 ثني انىىع وادلضزىي  انزفبػم( َىضح 2شكم )

 
 ثني االلبمخ وادلضزىي  انزفبػم( َىضح 3شكم )
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رتزح مؽ الجدوؿ الدابا واؾد يروؽ بيؽ الككؾر واإلنػاث لرػالح اإلنػاث 
بيشسػػا تت ػػارب الستؾسػػظات بػػيؽ الريػػف والحزػػر وكػػكلػ السدػػتؾع الت ميسػػ  

األكػػاديس  ال جػػ  تريػػر عػػدـ واػػؾد صاػػر داؿ اترػػااياه يػػ  م مسػػا يذػػير إلػػف
 -تزر  والجػشس اذكػؾر-رراإ إلف التفاعن بيؽ  اال امة ا ريفالسكتد  

الفر ػػة الراب ػػة  لػػدي عيشػػة   -انػػاث  والسدػػتؾع الت ميسػػ  االفر ػػة الثانيػػة 
 الدراسة.

صاػر داؿ اترػااياه يػ  تيػل لػؼ يغهػر ا ايػا  الثاللوبهكا رتؼ ريض الفرض  -
تزػػر  -التفاعػػن بػػيؽ  اال امػػة ا ريػػفمتريػػر ال جػػ  السكتدػػ  رراػػإ إلػػف 

الفر ػػػة   -انػػػاث  والسدػػػتؾع الت ميسػػػ  االفر ػػػة الثانيػػػة  -والجػػػشس اذكػػػؾر
ولكػػػؽ عهػػػر تفاعػػػن بػػػيؽ الشػػػؾع والسدػػػتؾع  الراب ػػػة  لػػػدي عيشػػػة الدراسػػػة

 .والسدتؾع واال امة 
وترع ال اتثة صف ط ي ة التشذعة االاتساعية لئلناث ي  ييسا رترن بالشؾع :  -

السجتسإ الذػر    ػد يكػؾف سػ  ا يػ  كػؾنهؽ صكثػر عرضػة لئلت اطػات وص ػن 
عػػؽ ال جػػ  السكتدػػ   ػػدرة عمػػف م اومػػة ال ثػػرات ولػػكا ترتفػػإ دراػػاتهؽ يػػ  

 الككؾر . 
رايػػػإ ال غػػػؾؿ وتختمػػػف هػػػكـ الشتيجػػػة مػػػإ نتيجػػػة دراسػػػة نػػػداب عػػػدرم  و  -

ر داؿ لمشػؾع  الت  تذيرالف  عدـ واؾد صآٜٕٓالفتبلوي ا عم   وٕ٘ٔٓا
  & .Eda Cوتتفػا هػكـ الشتيجػة مػإ نتيجػة دراسػة ال جػ  السكتدػ  ي  

Songül, T. (2011)  و ال جػ  السكتدػ  يػ  التػ  تػرع صف الشػؾع رػ ار
يػػروؽ دالػػة إترػػااياه ولكػػؽ   التػػ  تػػرع واػػؾد ٕٗٔٓدراسػػة عارػػد تدػػؽ ا

 لرالح الككؾر.
رؾاػػد صاػػر يػػ  متريػػر التمكػػ  االكػػاديس  ويػػشص عمػػف  صنػػه س   الرابػػإالفػػرض  -

انػػاث   -تزػػر  والشػػؾع اذكػػؾر-رراػػإ إلػػف التفاعػػن بػػيؽ  اال امػػة ا ريػػف

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9
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ب اام ػػػة الراب ػػػة  لػػػدي عيشػػػة مػػػؽ طػػػبل  -والسدػػػتؾع الت ميسػػػ  االثانيػػػة 
 س .األزهر

و لمتح ا مؽ ذلػػ  امػت ال اتثػة بحدػاب تحميػن الت ػارؽ لمتمكػ  األكػاديس  
 كالتال  : 

 (25عتذول )
نتػػػااج ا ت ػػػار تحميػػػن الت ػػػارؽ لحدػػػاب الفػػػروؽ بػػػيؽ متؾسػػػظات دراػػػات 

 .ٖٓٓ، ف =  عمف م ياس التمك  األكاديس  الدراسة مجسؾعات

مجسؾع  مردر الت ارؽ
 السرب ات

دراات 
 الحرية

متؾس  
 السرب ات

مدتؾع   يسة اؼ 
 الداللة

 07. 3.14 476.53 1 476.53 الشؾع
 81. 05. 8.27 1 8.27 السدتؾع 
 21. 1.57 239.16 1 239.16 اال امة

 01. 7.68 1166.68 1 1166.68 الشؾع * السدتؾع 
 31. 1.04 158.38 1 158.38 الشؾع * اال امة

 00. 10.69 1623.25 1 1623.25 السدتؾع * اال امة
الشؾع * السدتؾع * 

 اال امة
60.02 1 60.02 .39 .53 

 151.77 292 44319.40 الخظ 
  

  300 48051.71 الكم  الت ارؽ

 ٜٓ.ٖ=  ٘ٓمدتؾع الداللة عشد .          ٓٛ.ٙ=  ٔٓمدتؾع الداللة عشد .

بمرػػػت  الفاايةالسحدػػػؾبة ال يسػػػة رتزػػػح مػػػؽ الجػػػدوؿ الدػػػابا صف -
 التػػػػػػ  الجدوليػػػػػػة الفاايػػػػػػة ال يسػػػػػػة مػػػػػػؽ ص ػػػػػػن وهػػػػػػ   ٓٗٔ.ٖا
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عػػدـ  عمػػف  مسػػا رػػدؿ  ٔٓ.ٓ( داللػػة مدػػتؾع   عشػػدٓٚ.ٙاتدػػاوي 
 السجسؾعات دراات بيؽ متؾسظات إترااية داللة ذات واؾديروؽ 
، يػػػ  تػػػيؽ عهػػػر تفاعػػػن داؿ إترػػػااياه بػػػيؽ الشػػػؾع *  يػػػ  الشػػػؾع

  ي  تيؽ لؼ  ٚٛٙ.ٚالسدتؾع * اإل امة تيل بمرت  يسة اؼ  ا 
يغهر تفاعػن داؿ إترػااياه بػيؽ الشػؾع * السدػتؾع * اإل امػة تيػل 

  .   ٜٖ٘.ٓبمرت  يسة اؼ  ا 

 :الستؾسظات واالنحرايات الس يارية والجدوؿ التال  رؾضح 

 (26عذول )
 الستؾسظات واالنحرايات الس يارية لستريرات لمشؾع والسدتؾع واال امة .

الستؾس   ددال  اال امة السدتؾع  الشؾع
 الحداب 

االنحراؼ 
 الس ياري 

 ذكؾر
 اانية

 13.68 82.30 49 ريف
 12.72 78.42 26 تزر

 راب ة
 14.59 73.95 41 ريف
 10.62 78.58 34 تزر

 إناث
 اانية

 12.23 74.34 64 ريف
 11.32 71.72 11 تزر

 راب ة
 13.55 72.90 31 ريف
 8.08 82.86 44 تزر
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 ( َىضح انزفبػم ثني انىىع وادلضزىي 4شكم )

 
 ( َىضح انزفبػم ثني االلبمخ وادلضزىي 5شكم )
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واإلناث لرالح رتزح مؽ الجدوؿ الدابا واؾد يروؽ بيؽ الككؾر 
اإلنػػػاث بيشسػػػا تت ػػػارب الستؾسػػػظات بػػػيؽ الريػػػف والحزػػػر وكػػػكلػ 

عػدـ واػؾد صاػر داؿ اترػااياه يػ   السدتؾع الت ميس  مسا يذير إلف
-رراػإ إلػف التفاعػن بػيؽ  اال امػة ا ريػف مترير التمكػ  األكػاديس 
اناث  والسدتؾع الت ميسػ  االفر ػة الثانيػة  -تزر  والجشس اذكؾر

 راب ة  لدي عيشة الدراسة.الفر ة ال  -

صاػػػر داؿ تيػػػل لػػػؼ يغهػػػر ا ايػػػا وبهػػػكا رػػػتؼ ريػػػض الفػػػرض الرابػػػإ  -
اترػػػااياه يػػػ  متريػػػر التمكػػػ  األكػػػاديس  رراػػػإ إلػػػف التفاعػػػن بػػػيؽ  

اناث  والسدتؾع الت ميس   -تزر  والجشس اذكؾر-اال امة ا ريف
ولكػػؽ عهػػر  الفر ػػة الراب ػػة  لػػدي عيشػػة الدراسػػة  -االفر ػػة الثانيػػة 

 .تفاعن بيؽ الشؾع والسدتؾع والسدتؾع واال امة 

تختمػػػػف هػػػكـ الشتيجػػػػة مػػػػإ نتيجػػػػة دراسػػػػة ييسػػػا رترػػػػن بػػػػالشؾع :  -
  وتيػػػدر ع ػػػد  ٕٗٓٓع ػػػدالرتسؽ مرػػػميح  ،ناديػػػة الحدػػػيش  ا

التػػ    ٕٙٔٓزيػػاد رشػػيد ا و  ٕٗٔٓوليػػد سػػحمؾؿ ا و   ٕٕٔٓا
 .لرالح الككؾرة التمك  االكاديس  تذير ال  واؾد يروؽ ي  درا

 مػػإ نتيجػػة دراسػػة  هػػكـ الشتيجػػة  وتختمػػفييسػػا رترػػن باإل امػػة  :  -
والتػػ    ٕٙٔٓو دراسػػة وداد الكفيػػري ا  ٕ٘ٔٓا الدػػمس  طػػارؽ 
 تراإ لبل امة . واؾد يروؽ دالة إترااياه لف تذير إ

 هػكـ الشتجػة مػإ نتيجػة دراسػة  صيزا  تختمفييسا رترن باإل امة :  -
والتػػ    ٕٗٔٓوليػػد سػػحمؾؿ ا دراسػػة  و ٕ٘ٔٓالدػػمس  ا طػػارؽ 

ت ػػػ ي لستريػػػر السدػػػتؾع  التمكػػػ تػػػرع واػػػؾد يػػػروؽ يػػػ  مدػػػتؾع 
 .لدع طبلب كمية الميل اسية األولفاألكاديس  لرالح الدشة الدر 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
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http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
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يسكػػػػؽ التش ػػػػ  بالرهػػػػاب عمػػػػف صنػػػػه س  الخػػػػامسرػػػػشص الفػػػػرض  -٘
السكتدػػػ  و التمكػػػ   األكػػػاديس  االاتسػػػاع  مػػػؽ  ػػػبلؿ ال جػػػ 

 األكاديس  والستريرات الديسؾارايية لدع صيراد ال يشة الكمية  س.

ولمتح ا مؽ يحة الفرض صارت ال اتثة ب ض اال ت ارات لمتح ػا 
مؽ مبلاسة ال يانات اليتراضػات تحميػن االنحػدار الست ػدد لػدع صيػراد 

 ال يشة الكمية :

 كسا يغهر ي  الجدوؿ التال  :السكتد  األكاديس  ال ج  صوال ييسا يخص 

 ( 27عذول )  
   والستؾسػػ  Durbin–Watson statisticواطدػػؾف ا-نتػػااج ا ت ػػار داربػػؽ 

   300الحداب  واالنحراؼ الس ياري وم امن االلتؾاب لم يشة ككن ا ف =

الستؾس   الستريرات السش  ة
 الحداب 

االنحراؼ 
 الس ياري 

 م امن

 االلتؾاب

 . 998 11.91 59.67 الرهاب

 614. 21.06 107.41 السكتد ال ج  

 2.07 واطدؾف  -ا ت ار داربؽ  

 الدابا ما ي ت   : رتزح مؽ الجدوؿ

  مسػػا رػػدؿ عمػػف ٙٚٓ.ٕواطدػػؾف ا –بمرػػت  يسػػة ا ت ػػار داربػػؽ   -
  ؛ 1االست بلؿ الكات  لم ؾا  ، وكانت م ػامبلت االلتػؾاب ص ػن مػؽ ا
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ولكلػ يسكؽ ال ؾؿ ب نػه التؾزيػإ متسااػن, وال تؾاػد مذػكمةق ت ي يػةق 
  تت مػا بػالتؾزيإ ل يانػػات الدراسػة ، والذػكن التػػال  رؾضػح اعتداليػػة

 تؾزيإ ال يانات أليراد ال يشة الكمية.

 
 ( ادلذرط انزكزارٌ نهخطأ ادلؼُبرٌ نالحنذار اخلطٍ 6شكم ) 

 األكبدميٍ ادلكزضتنهزهبة االعزمبػٍ مه خالل انؼغز 
رتزػػػح مػػػؽ الذػػػكن الدػػػابا عشػػػد رسػػػؼ السػػػدرج التكػػػراري لمخظػػػ  الس يػػػاري 

وصف االنحػراؼ الس يػاري  لبلنحدار الخظ  صف الستؾس  رت ارب مػؽ الرػفر ،
  وهػكا ي شػ  صف األ ظػاب تتػؾزع ٔ   وهؾ بػكلػ رت ػارب مػؽ اٜٜٛ.ٓبمل ا

  تؾزي اه م يارياه 
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لػدع   F-Testولمت رؼ عمػف الس شؾيػة الكميػة لشسػؾذج االنحػدار تػؼ إاػراب 
 س لس رية داللة التش   .Fال يشة الكمية,  والجدوؿ التال  رؾضح  يؼ س

 (  28عذول ) 
ا ف ال ج  السكتدػ  عمف  دراات الرهاب االاتساع لنتااج تحمين االنحدار 

 =ٖٓٓ   

السترير 
 B السدت ن

t-test F-test 

R2 Beta 
مدتؾع  ال يسة

مدتؾع  ال يسة الس شؾية
 الداللة

الس دار 
 0.01 11.95 40.72 الثابت

32.11 0.01 .09 
----- 

 31. 0.01 5.66 17. التمك 

الجػػدوؿ الدػػابا صف  يسػػة سؼس لس ريػػة إمكانيػػة التش ػػ  بالرهػػاب رتزػػح مػػؽ 
سلػػػػػدع ال يشػػػػػة الكميػػػػػة  بمرػػػػػت ال جػػػػػ  السكتدػػػػػ  االاتسػػػػػاع  بس مؾميػػػػػة س

 , مسػػا يذػػير إلػػف 0.01 , وهػػ  دالػػةه إترػػااياه عشػػد مدػػتؾع ا 32.11ا
لػػدع صيػػراد ال جػػ  السكتدػػ  إمكانيػػة التش ػػ  بالرهػػاب االاتسػػاع  بس مؾميػػة 

  وت ػػد هػػكـ الشدػػ ة م  ؾلػػة، مسػػا  23.ال يشػػة .كسػػا دلػػت عميػػه  ػػيؼ بيتػػا ا 
ال جػ  ، يؾاػؾد ال جػ  السكتدػ  ر كد التش   بالرهاب االاتساع  مؽ  ػبلؿ 

تيل لدع الظال   د يكؾف م شرا لس اناته مؽ الرهاب االاتساع  السكتد  
االاتساعيػػة يػػ  يكػػؾف سػػاب ا لم جػػ  السكتدػػ   مػػا الظالػػ  مػػؽ عبل اتػػه  

 محي  الجام ة واألسرة والسؾاالف ال امة . 
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 .Honker ,Lدراسػة هػؾنكر وتتفػا نتيجػة هػكا ال حػل مػإ نتيجػة بحػل 
ال ج  يسكؽ التش   بالرهاب االاتساع  مؽ  بلؿ  والت  ترع صنه   (1981)
  .السكتد  

 : كالتال سؾذج  مؽ  بلؿ الستريرات ويسكؽ يياغة الس ادلة الذاممة لمشهكا 

 
 األكػػػػاديس  ال جػػػػ  X  176.+ ا40.728دراػػػػة الرهػػػػاب االاتسػػػػاع  = 

  . السكتد  

 اانيا  ييسا يخص التمك  األكاديس  كسا يغهر ي  الجدوؿ التال  :

 (  29عذول ) 
   والستؾسػ  Durbin–Watson statisticواطدػؾف ا -نتػااج ا ت ػار داربػؽ 

   300واالنحراؼ الس ياري وم امن االلتؾاب لم يشة ككن   ا ف =الحداب  

 الستريرات السش  ة
الستؾس  
 الحداب 

االنحراؼ 
 الس ياري 

 م امن
 االلتؾاب

 . 99 11.91 59.67 الرهاب
 . 09 12.79 77.43 التمك 
 2.16 واطدؾف  -ا ت ار داربؽ  

 

  

 األكاديس  ال ج  B   Xدراة الرهاب االاتساع  =  يسة الثابت + ا  يسة 
 السكتد 
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 رتزح مؽ الجدوؿ الدابا ما ي ت   :

  مسػا رػدؿ عمػف االسػت بلؿ 2.166واطدػؾف ا –ا ت ار داربؽ  بمرت  يسة 
  ؛ ولػكلػ يسكػؽ ال ػؾؿ 1الكات  لم ؾا  ، وكانت م امبلت االلتؾاب ص ن مؽ ا

ب نػػه التؾزيػػإ متسااػػن, وال تؾاػػد مذػػكمةق ت ي يػػةق تت مػػا بػػالتؾزيإ ل يانػػات 
ة الدراسػػة ، والذػػكن التػػال  رؾضػػح اعتداليػػة  تؾزيػػإ ال يانػػات أليػػراد ال يشػػ

 الكمية.

 
  ( ادلذرط انزكزارٌ نهخطأ ادلؼُبرٌ نالحنذار اخلطٍ 7شكم ) 

 نهزهبة االعزمبػٍ مه خالل انزهكؤ األكبدميٍ
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رتزػػػح مػػػؽ الذػػػكن الدػػػابا عشػػػد رسػػػؼ السػػػدرج التكػػػراري لمخظػػػ  الس يػػػاري 
لبلنحدار الخظ  صف الستؾس  رت ارب مػؽ الرػفر ، وصف االنحػراؼ الس يػاري 

  وهػكا ي شػ  صف األ ظػاب تتػؾزع ٔبػكلػ رت ػارب مػؽ ا    وهؾٜٜٛ.ٓبمل ا
 . تؾزي اه م يارياه 

لػدع   F-Testولمت رؼ عمػف الس شؾيػة الكميػة لشسػؾذج االنحػدار تػؼ إاػراب 
 س لس رية داللة التش   .Fال يشة الكمية,  والجدوؿ التال  رؾضح  يؼ س

 ( 31عذول )  
   ٖٓٓا ف =  التمك  األكاديس عمف  دراات الرهاب االاتساع لنتااج تحمين االنحدار 

السترير 
 B السدت ن

t-test F-test 
R2 Beta 

مدتؾع  ال يسة
مدتؾع  ال يسة الس شؾية

 الداللة
الس دار 
 0.01 10.32 42.44 الثابت

18.04 0.01 .05 
----- 

 23. 0.06 4.24 22. التمك 

رتزػػح مػػؽ الجػػدوؿ الدػػابا صف  يسػػة سؼس لس ريػػة إمكانيػػة التش ػػ  بالرهػػاب 
 , 18.04لدع ال يشة الكمية  بمرت االتمك  األكاديس  االاتساع  بس مؾمية 

 , مسػا يذػير إلػف إمكانيػة التش ػ  0.01وه  دالةه إترػااياه عشػد مدػتؾع ا 
يشػة .كسػا دلػت بالرهاب االاتساع  بس مؾمية التمك  األكػاديس  لػدع صيػراد ال 

  وت د هكـ الشد ة م  ؾلة، مسا ر كػد التش ػ  بالرهػاب  23.عميه  يؼ بيتا ا 
 . االاتساع  مؽ  بلؿ التمك  األكاديس 
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وتػػرع ال اتثػػة صف مساطمػػة الظالػػ  لسهامػػه الدراسػػية وت ايمػػه لهػػا  ػػد يكػػؾف 
كػؾركيؽ م شرا لس اناته مؽ ال ما االاتساع  ويتفا هػكا مػإ نتيجػة دراسػة 

صنػه والتػ  تػرع  Y. & Weinser,M.  (2014)   Corkin,  دػتروويش
 .مؽ  بلؿ التمك  األكاديس   الرهاب االاتساع يسكؽ التش   ب

 : سؾذج  مؽ  بلؿ الستريرات كالتال ويسكؽ يياغة الس ادلة الذاممة لمشهكا 

 
  التمك  األكاديس .  X  ٕٕٕ.ٓ+ اٗٗٗ.ٕٗدراة الرهاب االاتساع  = 

 . ا ايا وبهكا رتح ا يحة الفرض 

 االثا  ييسا يخص الستريرات الديسؾارايية كسا يغهر ي  الجدوؿ التال  :

 (  32عذول ) 
   والستؾسػ  Durbin–Watson statisticواطدػؾف ا -نتػااج ا ت ػار داربػؽ 

   300الحداب  واالنحراؼ الس ياري وم امن االلتؾاب لم يشة ككن     ا ف =

الستؾس   الستريرات السش  ة
 الحداب 

االنحراؼ 
 الس ياري 

 م امن
 االلتؾاب

 000. 50. 1.50 الشؾع
 000. 50. 1.50 السدتؾع 
 48. 48. 1.38 اال امة

 2.45 واطدؾف  -داربؽ  ا ت ار 

 دراة الرهاب االاتساع  =  
 متريرات الدراسة B   X يسة الثابت + ا  يسة  
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 رتزح مؽ الجدوؿ الدابا ما ي ت   :

  مسػػا رػػدؿ عمػػف االسػػت بلؿ 2.45واطدػػؾف ا –بمرػػت  يسػػة ا ت ػػار داربػػؽ  
  ؛ ولػكلػ يسكػؽ ال ػؾؿ 1الكات  لم ؾا  ، وكانت م امبلت االلتؾاب ص ن مؽ ا

ب نػػه التؾزيػػإ متسااػػن, وال تؾاػػد مذػػكمةق ت ي يػػةق تت مػػا بػػالتؾزيإ ل يانػػات 
الدراسػػة ، والذػػكن التػػال  رؾضػػح اعتداليػػة  تؾزيػػإ ال يانػػات أليػػراد ال يشػػة 

 الكمية.

 
( ادلذرط انزكزارٌ نهخطأ ادلؼُبرٌ نالحنذار اخلطٍ نهزهبة االعزمبػٍ  8شكم ) 

 مه خالل ادلزغرياد انذميىعزافُخ
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رتزػػػح مػػػؽ الذػػػكن الدػػػابا عشػػػد رسػػػؼ السػػػدرج التكػػػراري لمخظػػػ  الس يػػػاري 
لبلنحدار الخظ  صف الستؾس  رت ارب مػؽ الرػفر ، وصف االنحػراؼ الس يػاري 

  وهػكا ي شػ  صف األ ظػاب تتػؾزع ٔرب مػؽ ا   وهؾ بػكلػ رت ػاٜٜٛ.ٓبمل ا
 . تؾزي اه م يارياه 

لػدع   F-Testولمت رؼ عمػف الس شؾيػة الكميػة لشسػؾذج االنحػدار تػؼ إاػراب 
 س لس رية داللة التش   .Fال يشة الكمية,  والجدوؿ التال  رؾضح  يؼ س

 ( 33عذول )  
الستريػػػػػرات دراات الرهػػػػاب االاتسػػػػػاع  عمػػػػػف لػػػػػنتػػػػااج تحميػػػػػن االنحػػػػػدار 

   ٖٓٓا ف = الديسؾارايية

السترير 
 B السدت ن

t-test F-test 
R2 Beta 

مدتؾع  ال يسة
مدتؾع  ال يسة الداللة

 الداللة
الس دار 
 ٔٓ.ٓ ٖ٘.ٖٕ ٙٛ.ٛٗ الثابت

ٖٓ.ٕٔ ٓ.ٓٔ ٓ.ٜٓ 

----- 

 ٖٓ.ٓ ٔٓ.ٓ ٛٗ.٘ ٕٚٓ.ٚ الشؾع
 ٘ٓ.ٓ ٖٛٔ.ٓ ٓٓ.ٔ ------ السدتؾع 
 ٓٔ.ٓ ٙٓ.ٓ ٜٛ.ٔ ----- اال امة

رتزػػح مػػؽ الجػػدوؿ الدػػابا صف  يسػػة سؼس لس ريػػة إمكانيػػة التش ػػ  بالرهػػاب 
لػػػدع ال يشػػػة الكميػػػة  بمرػػػت  االاتسػػػاع  بس مؾميػػػة الستريػػػرات الديسؾاراييػػػة

  ، مسػػا يذػػير إلػػف ٔٓ.ٓمدػػتؾع ا   , وهػػ  دالػػةه إترػػااياه عشػػدٕٔ.ٖٓا
لػػدع  إمكانيػػة التش ػػ  بالرهػػاب االاتسػػاع  بس مؾميػػة الستريػػرات الديسؾاراييػػة

وت ػد بالشدػ ة لمشػؾع    ٖٓ.ٓكسا دلت عميه  ػيؼ بيتػا ا ، ولكؽ صيراد ال يشة 
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هكـ الشد ة م  ؾلة، مسا ر كد التش ػ  بالرهػاب االاتسػاع  مػؽ  ػبلؿ متريػر 
 يسػػة ات  دالػػة ي ػػ  لستريػػر الشػػؾع دوف السدػػتؾع الشػػؾع ي ػػ   تيػػل كانػػت 

 .واإل امة 

 : سؾذج  مؽ  بلؿ الستريرات كالتال هكا ويسكؽ يياغة الس ادلة الذاممة لمش

 
 مترير الشؾع. X  ٖٖٓ.ٓ+ اٙٛ.ٛٗدراة الرهاب االاتساع  = 

 .  وبهكا رتح ا يحة الفرض ا اياه بالشد ة لمشؾع ي   

  

 B   Xدراة الرهاب االاتساع  =  يسة الثابت + ا  يسة   
 متريرات الدراسة
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 رىصُبد انجحش 
يف ضؾب ما صسفرت عشه نتااج ال حل ت دـ ال اتثة مجسؾعة مؽ التؾييات 

وهػػف لظػػبلب الجام ػػة إعػػداد الخظػػ  وال ػػرامج اإلرشػػادية  التػػف  ػػد تفيػػد يػػف
 كالتالف :

بكفػػابة الت امػػن ضػػرورة تػػؾيير بيعػػة دراسػػية مشاسػػ ة تتػػيح لمظالػػ   -
 ػػريؽ دا ػػن السحػػي  الجػػام   والشغػػرة التفاؤليػػة مػػإ اآلااتساعيػػة 

 . تمك وانجاز السهاـ الدراسية دوف 

التخظي  الدميؼ ل رامج تربؾية وإرشػادية تتدػؼ بالكفػابة ت سػن عمػف  -
عمػػف الشسػػؾ الدػػؾع  ػػبلؿ مرتمػػة السراه ػػة وذلػػػ  الظػػبلبمدػػاعدة 

بتػػدري هؼ عمػػف السهػػارات االاتساعيػػة البلزمػػة لمترمػػ  عمػػف مذػػكمة 
 . الرهاب االاتساع  

االت اطػػات الدراسػػية والتػػ  تػػ دي ال ػػاب الزػػؾب عمػػف مػػدع  ظػػؾرة  -
يذػػن الظالػػ  يػػ   تمكػػ  ودػػاس الظالػػ  بػػال ج  وبالتػػال  الػػف ات

 .انجاز السهاـ الدراسية

بسػا تؾايه صنغار اآلباب إلػف صهسيػة ت ػديؼ السدػاندة والػدعؼ لؤلبشػاب  -
رتػػيح لهػػؼ الشسػػؾ الدػػؾي الػػكي يجشػػ هؼ ال مػػا االاتسػػاع  ومػػؽ اػػؼ 

 . االت اطات

ب انذػػاب نػػؾاد اام يػػة لسدػػاندة الظػػبلب الػػكرؽ ي ػػانؾف مػػؽ الرهػػا -
االاتسػػػػاع   ومراكػػػػ  ارشػػػػادية دا ػػػػن الجام ػػػػة لت ػػػػديؼ الخدمػػػػة 

 .لهؼ االرشادية وال بلاية 
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والتمك  ال ج  السكتد  تدة اعداد وتشفيك ورش عسن لمتخفيف مؽ  -
 األكاديس  .

 انجحىس انمرتحخ 
ثة إاراب الس يد مؽ  بلؿ الشتااج التف صسفرعشها  ال حل الحالف ت ترح ال ات

 :مؽ الدراسات مثن

لػػدع عيشػػة  السكتدػػ  بال ج ال ػػاطف  الرهػػاب االاتسػػاع   وعبل تػػه -
 . الجام ة طبلب  مؽ

 األكػػػاديس  ي ػػػان  مػػػؽ ال جػػػ  طالػػػ  اػػػام   درشاميػػػة شخرػػػية  -
 .  السكتد 

برنػػامج ارشػػادي م ريػػ  لمتخفيػػف مػػؽ صعػػراض الرهػػاب االاتسػػاع    -
   . والتمك  األكاديسالسكتد   وصار ذلػ عمف ال ج  
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 ادلزاعغ ثبنهغخ انؼزثُخ : 
  : الظػػػػ  الشفدػػػػ  الس ايػػػػر، مرػػػػر : ٖٕٔٓٓصتسػػػػد عكاشػػػػة ا -ٔ

 األنجمؾ السررية .
    : ياعميػػػػة برنػػػػامجيؽ  ٕٙٔٓصتسػػػػد غػػػػ و و  اسػػػػؼ سػػػػسؾر ا -ٕ

إرشػػادريؽ يػػ   فػػض صعػػراض اضػػظراب الرهػػاب االاتسػػاع  لػػػدع 
السجمة األردنية  عيشة مؽ طم ة الدشة األولف ي  اام ة اليرمؾؾ ، 

 . ٔ،ع  ٕٔال مـؾ التربؾية، مج ي  

 نغريػة الشفدػيةس الرػحة ي  : السراإ  ٜٕٓٓادمحم الخالدي صدر  -ٖ
 .االردف عساف، والتؾزيإ :  لمشذر واان دار س ،ادردة

 : دراػػػػة الرهػػػػاب االاتسػػػػاع  وعبل تػػػػه ٕ٘ٔٓصمجػػػػد الركي ػػػػات ا -ٗ
بسدػػػػػػتؾع التحرػػػػػػين الدراسػػػػػػ  والجػػػػػػشس لػػػػػػدع طم ػػػػػػة الرػػػػػػف 

الستخررػػػة، بػػػاألردف ،السجمػػػة الدوليػػػة التربؾيػػػة  ال اشراألساسػػػ 
 . ٕ، ع ٗاالردف  ، مج

 : دراسػػػػػة الفػػػػػروؽ يػػػػػ  ٖٕٔٓسهادرضػػػػػؾاف او اابرع دالحسيػػػػػد   -٘
مدػػػتؾع التمكػػػ  األكػػػاديس  لػػػدع السػػػراه يؽ الس ػػػا يؽ سػػػس يا ت  ػػػا 

السرتمػػة الت ميسيػػة  ، مجمػػة  –دراػػة االعا ػػة  –لستريػػرات االجػػشس 
 .ٖ، ع   ٕٔ، مج اهرةال مـؾ التربؾية، اام ة ال

 : بشػػاب م يػػاس الرهػػاب االاتسػػاع  ٖٕٔٓتشػػاف عظػػا الكداسػػ ة ا -ٙ
لدع طم ػة الجام ػات االردنيػة ويػا الشغريػة الحدرثػة يػ  ال يػاس ، 

 دراسات ال ميا ، اام ة االردف  .رسالة ماادتير ، كمية عسادة ال
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 : ال مػػا  ٕٙٓٓتيػػاة ال شػػاب وصتسػػد ع ػػد الخػػالا ويػػبلح مػػراد  ا -ٚ
اع  وعبل تػػػه بػػػالتفكير الدػػػم   التم ػػػاا  لػػػدع طػػػبلب مػػػػؽ االاتسػػػ

 .  ٕ،ع  ٙٔاام ة الكؾيت، مجمة  دراسات نفدية،ال اهرة، مج 

  : دراسػة م ارنػة يػ  التمكػ  االكػاديس  ٕٕٔٓتيدراابت ع د  ا  -ٛ
عمف ويا تيؾية الزسير لدع طبلب الجام ػة ، رسػالة ماادػتير ، 

 ال راؽ . كمية اآلداب ، الجام ة السدتشررية ،

مدتؾع التدؾيف األكاديس  :   ٕ٘ٔٓا الدمس  طارؽ ع دال ال   -ٜ
والداي يػػة الكاتيػػة وال بل ػػة بيشهسػػا لػػدع طػػبلب كميػػات مكػػة السكرمػػة 

مجمػػػة ال مػػػـؾ التربؾيػػػة ،والميػػػل يػػػ  السسمكػػػة ال ربيػػػة الدػػػ ؾدية ، 
 . ٕ, عٙٔمج،  والشفدية ، ال حريؽ

وعبل تػػػه   : التدػػػؾيف األكػػػاديس  ٕٙٔٓزيػػػاد  سػػػيس رشػػػيد ا -ٓٔ
باسػػػػػػػتراتيجيات مػػػػػػػا وراب الس ريػػػػػػػة لػػػػػػػدع عيشػػػػػػػة مػػػػػػػؽ الظم ػػػػػػػة 

 . ٔج ،ٛٙٔ،ع ،مجمة كمية التربية ، اام ة االزهرالجام ييؽ

  : ال بل ػة بػيؽ الرهػاب االاتسػاع  وت ػدرر ٕٚٓٓا زيش  ممص -ٔٔ
الكات عشد عيشة مؽ طبلب الجام ة األردنية، رسالة ماادتير غيػر 

 ف .مشذؾرة، الجام ة األردنية ، االرد

 : دراسػػة ميدانيػػة لت شػػيؽ م يػػاس ٕٔٓٓسػػامر اسيػػن رضػػؾاف ا -ٕٔ
ال مػػػا االاتسػػػاع  عمػػػف عيشػػػات سػػػؾرية ، مجمػػػة مركػػػ  ال حػػػؾث 

 . ٜٔة ، اام ة  ظر ، الدوتة ، ع التربؾي

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
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  : سيكؾلؾاية ال ج  السػت مؼ س  ٕ٘ٓٓالديد محسؾد الفرتات  ا -ٖٔ
 تظ ي ػػػات س ،السكتػػػ  الجػػػام   الحػػػدرل : -نغريػػػات -مفػػػاهيؼ

 .السشرؾرة ،مرر

ي اليػػػػة برنػػػػامج لئلرشػػػػاد   :ٕٚٓٓالدػػػػيد محسػػػػؾد الفرتػػػػات  ا -ٗٔ
،  الس ري  ي   فض ال ج  الست مؼ لدع تبلميػك السرتمػة اإلعداديػة

رسػػػػػالة دكتػػػػػؾراـ،  دػػػػػؼ عمػػػػػؼ الػػػػػشفس ، كميػػػػػة اآلداب  ، اام ػػػػػة 
 السشرؾرة.

 االرشػادي، الػشفس عمػؼ:  ( 2008 ) تدػؽ الػداهري  يػالح -٘ٔ
 لمشذػروالتؾزيإ: وااػن دار ، ٔر ، ةالحدرثػ وصسدػه نغرياتػه

 .عساف،األردف

ل شػػف الرمػػ ي السػػدرؾ وعبل تػػه ا   :ٕٙٔٓٓعارػػد عمػػ  تدػػؽ ا -ٙٔ
 . ٖٗ، مجمة كمية التربية  ، ع بال ج  الست مؼ لدع طم ة الجام ة

  : ياعميػػػة برنػػػامج ٕٚٔٓدمحم درويػػػش ا ،   ع ػػػد   الرشػػػيدي -ٚٔ
إرشػػادي م ريػػ  سػػمؾك  لخفػػض ال جػػ  السػػت مؼ وتحدػػيؽ السرونػػة 
الشفدية لدع األطفاؿ السداب إليهؼ ي  السدارس الحكؾمية ي  لؾاب 

 . ٕ،ع  ٖٔبش  كشانة ، مجمة األردنية ي  ال مـؾ التربؾية، مج 

 ض السحػددات الشفدػية لم جػ   . بٕٗٓٓع د   ااد محسؾد ا -ٛٔ
 .ٗعمجمة بحؾث التربية الشؾعية،  الست مؼ.

  : التمكػػػػػ  ٕٗٓٓع ػػػػػدالرتسؽ مرػػػػػميح  ،ناديػػػػػة الحدػػػػػيش  ا -ٜٔ
االكاديس  لػدع عيشػة مػؽ طم ػة وطال ػات الجام ػة وعبل تػه بػ  ض 
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،ع  ٔة ، اام ة األزهر ، مػجالستريرات الشفدية ، مجمة كمية التربي
ٕٔٙ . 

وعبل تػه بالداي يػة   : التمك  األكػاديس ٕٛٓٓعظية عظية دمحم ا -ٕٓ
لبلنجػػػاز والرضػػػا عػػػؽ الدراسػػػة لػػػدع طػػػبلب اام ػػػة السمػػػػ  الػػػد 
بالسسمكػػة ال ربيػػة الدػػ ؾدية ، مجمػػة عمػػؼ الػػشفس الس ايػػر ، كميػػة 

 التربية ، اام ة ال  ازيا. 

  :ا ل جػػػػ  السػػػػت مؼ وعبل تػػػػه ٜٕٓٓالفػػػػتبلوي ا شػػػػاكر عمػػػػ   -ٕٔ
باألسػػػمؾب الس ريػػػ  : تحسػػػن ، عػػػدـ تحسػػػن الرسػػػؾض لػػػدع طم ػػػه 

 - األساسػية التربيػة كميػة - األساسية التربية كمية مجمةالجام ة ،
 . ٜ٘، ع  ال راؽ ، السدتشررية الجام ة

ل مػػا االاتسػػاع  وال دوانيػػة  :إٕٓٓياطسػػة الذػػريف الكتػػان  ا -ٕٕ
 ، ل شاف : دار وت  ال مؼ . لدع األطفاؿ

فس اإلترػػػاا  و يػػػاس  : عمػػػؼ الػػػشٜٜٚٔيػػػ اد ال هػػػ  الدػػػيد ا -ٖٕ
 : دار الفكر ال رب . ال اهرةٕال  ن ال ذري، ر

 االاتساع  الرهاب : ٕٔٔٓع دالكريؼ  اردات ا ، يؾاز السؾمش  -ٕٗ
 الديسررايية،و  االاتساعية وال ؾامن االنتذار الجام ييؽ، الظم ة لدع

 .ٔع ،ٗمج  عساف، ،االاتساعية لم مـؾ االردنية السجمة

  : ال مػػػػا االاتسػػػػاع  ٕٓٔٓلسيػػػػاب ال ػػػػ ي ، ديسػػػػا الخذػػػػاب ا -ٕ٘
بالتحرين الدراس  لدع طال ات الرف الخامس ي  م هػد وعبل ته 

 .ٜاعداد الس مسيؽ ، مجمة دراسات تربؾية ، ع

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
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دار  :ال اهرة .واإلبداع وال ما الهؾية  : ٕٕٓٓدمحم ابراهيؼ عيد ا -ٕٙ
 .ال اهرة

 : ال جػ  السػت مؼ لػدع عيشػة مػؽ ٕٓٓٓدمحم مرظفف صبؾ عميػا ا -ٕٚ
م تػػػػػة لم حػػػػػؾث طم ػػػػػة السرتمػػػػػة األساسػػػػػية يػػػػػ  األردف ، مجمػػػػػة 

 . ٘ٔ،ع ٖاسات ، اام ة م تة ، مج والدر 

  : ال ػػبلج الس ريػػ  الدػػمؾك  ل يشػػة ٕٚٓٓدمحم نجيػػ   الرػػ ؾة ا -ٕٛ
لحالػػة رهػػاب االاتسػػاع  نػػؾع  :رهػػاب االمػػبلب ، السػػ تسر الدػػشؾي 

 الرابإ ل دؼ عمؼ الشفس ،كمية اآلداب ، اام ة طشظا   .

ل ػػبلج الس ريػػ    : إٗٔٓدمحم نجيػػ   الرػػ ؾة ، صميػػرة الػػدؽ  ا -ٜٕ
الدػػمؾك  ل يشػػة مػػؽ تػػاالت الرهػػاب االاتسػػاع  عػػؽ طريػػا تشسيػػة 

 .ٖٓ، ع ٛ، مج، مجمة الظفؾلة ال ربية : الكؾيت ي الية الكات 

 اس ػ  ارشادي برنامج:   ٕٔٔٓهدروسا صبؾ ياسر ، دمحم دمحم -ٖٓ
 مؽ الستزرريؽ االطفاؿع لد االاتساع  الرهاب مدتؾع   فض ي 

 ال ر اب مجمة غ ة، ب ظاع الحدودية السشاطا ي  االسراايمية الحرب
 .1ع،ٕٔمج  ، عساف ،االندانيةت والدراسا لم حؾث

 : السشػػػػاخ الؾاػػػػدان  لؤلسػػػػرة ٖٕٓٓمػػػػدتت اسػػػػساعين ع ػػػػدـ ا -ٖٔ
وعبل ته بػالخؾاؼ االاتسػاع  لػدع طػبلب السرتمػة الثانؾيػة ،رسػالة 

دراسػات التربؾيػة ،اام ػة ماادتير ، دؼ االرشػاد الشفدػ  ،م هػد ال
 ال اهرة.

  : ٕٙٔٓنػػػػايف الحسػػػػد،  الػػػػد ال ػػػػؾهم ، محسػػػػؾد تسيػػػػدات ا -ٕٖ
مدػػتؾع الرهػػاب االاتسػػاع  وعبل تػػه بػػالتكيف الشفدػػ  واالاتسػػاع   
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، مجمػػة دراسػػات  لػػدع الظم ػػة الدػػ ؾدريؽ يػػ  الجام ػػات األردنيػػة
 .ٖٗمج  ال مـؾ التربؾية ، االردف ،

 تلم بل ػا سػ    نسػؾذج:    ٕ٘ٔٓال غػؾؿا ورايػإ عػدرم  نداب -ٖٖ
 األكػاديس  ، والتؾايػا السػت مَّؼ وال جػ  لمدػمؾؾ الدػ    ال ػ و بػيؽ

 . ٖ ع ، 11 مج التربؾية، ال مـؾ ي  األردنية السجمة

 وعبل تػه االاتسػاع     : الرهػاب2017الر ػاد ا  الػد هشػاب -ٖٗ
 ال مػـؾ مجمػة،  الهاشػسية الجام ػة طم ػة لػدع الجػام   بػالتؾايا
 ، ٔ مػج يمدػظيؽ ، لم حػؾث ال ػؾم  السركػ  ، والشفدػية التربؾيػة

 .ٖع
  التدػػػؾيف األكػػػاديس  لػػػدع طال ػػػات ٕٙٔٓوداد دمحم الكفيػػػري ا -ٖ٘

 -مجمػػة الدراسػػات التربؾيػػة والشفدػػية كميػػة التربيػػة بجام ػػة تااػػن ،
 .ٕ, عٓٔ،مج سمظشة عساف

 التدػػؾيف األكػػاديس  والس ت ػػدات ٕٗٔٓا وليػػد شػػؾ    سػػحمؾؿ -ٖٙ
دراسػػات ،  مػػاوراب الس رييػػة تؾلػػه وعبل اتهسػػا بالتحرػػين الدراسػػ 

 . ٗٛ، ع مرر -تربؾيه ونفدية : مجمة كمية التربية بال  ازيا 
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http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87+%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%3A+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87+%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%3A+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87+%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%3A+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle


 

 

343   

 صبوُب : ادلزاعغ ثبنهغخ االجنهُزَخ 
1- Audrey J. (2000): Learned helplessness in social 

situations, Newyourk :Fincham . 

2- Balkis, M., & Duru, E. (2007). The evaluation of the 
major characteristics and aspects of the 
procrastination in the framework of psychological 
counseling and guidance. Educational Sciences: 
Theory & Practice, 7(1), 376-385. 

3- Benjamin A. (2011): leamed helplessness and 
depressivc symptoms in patients following acute 
myocardial infarction. Unpublished Doctor Dissertation, 
Vanderbilt Uni. ofUSA . 

4- Christopher, A. (2005): Social Anxiety and Social 
Phobia in Youth: Characteristics, Assessment, and 
Psychological Treatment,depression, Achievement, and 
explanatory style,Development, and Death 
Sanfrancisco.W.H . 

5- Corkin,Y. &Weinser,M.  (2014)   : The role of the 
college classroom climate on acadmic  procrastination 
,learning and individual differences ,Vol ,32 ,p 294-
303. 

6- Eda C. &  Songül, T. (2011) :Researching Fifth Grade 
Students’ Leamed Helplessness Degree and Classroom 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hokoda%2C+Audrey+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Fincham%2C+Frank+D


 

 

343   

Atmosphère in Social-Demographic Variables. 
Elementary Education Online, 10(3), 919- 933. 

7- Ferrarie,J.&Fcscher,S.(2000): Toward an 
understanding of academic and non academic tasks 
procrastination by studies the use of daily logs, 
psychology in the schools, Vol.37, No4.  

8- Frank D ,Audrey J.( 1987): Learned helplessness in 
social situations and sociometric status, First 
published: January/March.  

9- Hen, M., Goroshit, M. (2014) :Academic 
Procrastination, Emotional Intelligence, Academic Self-
Efficacy, and GPA: A Comparison Between Students 
With and Without Learning Disabilities ,Journal of 
Learning Disabilities,V 47 (2), pp. 116-124.   

10- Hofmann,S.&Bogels,S. ( 2006): Recent advances in the 
treatment of social phobia :  introduction  to the 
special issue ,journal of cognitive psychotherapy ,V 20 
(1) .  

11- Honker ,L. (1981)  : An evalution of learned 
helplessness and opponent –process in phobias , Ph 
.D,classification of psychology ,  the U .V of  Alabama 
.  

12- Kim,G. (2006): Rebounding From Learned 
Helplessness , Journal of Personality and Social 
Psychology.vo(4)l. 



 

 

343   

13- Lewis,T., Sherrie, M.(1995) :. Learned helplessness, 
assertiveness, and social skills in homeless and non-
homeless populations, The University of Southern 
Mississippi, ProQuest Dissertations Publishing, 
9615269. 

14- Mckean, K . (1990):An investigation of acadmic 
procrastination as abehavioral amanifestation of h  Ph 
.D, classification of psychotherapy , t he UNI . of  
seton hall. 

15- Ranta,K., Heino,R.,Koivisto,A.,and 
Marttunen,M.(2007): Age and gender differences in 
social anxiety symptoms during adolescence : The 
Social Phobia Inventory SPIN as measure , Psychiatry 
Research, V153 (3) : 261-270.  

16- Robinson, D., Goodey, C. (2018) :Agency in the 
darkness: inclusion phobia ,learning disability and 
teacher education for inclusion) International Journal of 
Inclusive Education, V 22 (4), pp. 426-440.  

17- Scaglia,M. (2008): Homelessness and Helplessness 
Correlation Learned Helplessness, Locus of control, 
and perceived social support with chronic 
homelessness.UMI Number.3310699. 

18- Schubert, L. & Stewart, W.(2000): overcoming the 
powerlessness of procrastination. Guidance   &
Counseling, V16 ( 1), p39. 



 

 

343   

19- Stein, M.& Walker,J.(2001):Triumph over shyness 
,conquering shyness and social anxiety, Newyourk : 
MC . Graw will.   

20- Tiruwork, T.(2008): Academic Procrastination and 
causal  perception of tabor senior secondary student  
Ethiopia  African research review ,UMI Number 
3287166.   



 

 

343   

 مالحك انذراصخ :
 ممُبس انزهبة االعزمبػٍ  -5

 الس ياس الفرع  األوؿ االسخاوؼ االاتساعية السرت ظة باألسرة 
 االاابة ال  ارة ـ
ٔ 
 

 يرفش  ص   برفة ال صترف بها  عشدما
 صنررؼ وصترؾ السجمس           - ص

 صتم ثؼ صاشاب دياع  عؽ نفد   - ب
 صتشا ش م ه بهدوب أل ش ه ب دـ اتراي  بها  - ت

 

 عشدما تظم  مش  والدت  ت ريرا لترريات   ٕ
 صسكت دوف ت ميا  - ص

 صكتف  بإ  ارها صف الكثيريؽ يف مؾف مثم   - ب
 صبرر لها ترريات  بث ة  - ت

 

 عشدما صتحدث مإ والدي ي  مؾضؾع شخر   ٖ
 صدرر واه  صاشاب الحدرل  - ص

 صبدي انذرال  بذ ب آ ر هروبا مؽ الشغر اليه  - ب
 صنغر الف واهه صاشاب الحدرل  - ت

 

 اذا طم  مش  ص   األك ر الخروج لذراب شيعا ما رغؼ انذرال   ٗ
 صضظر لمخروج  جبل مشه  - ص

 صريض الخروج دوف ذكر س    - ب
 صعتكر له مؾضحة األس اب   - ت

 

 عشدما يدتسإ ص   األك ر لمسكياع برؾت عاؿ صاشاب نؾم   ٘
 صضإ شيعا عمف صذن  ألناـ . - ص

 صستي ظ وصترؾ له الحجرة . - ب
 صطم  مشه صف يخفض الرؾت تتف صستظيإ الشـؾ . - ت
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 عشدما صتتاج ن ؾدا مؽ والدي لمدراسة  ٙ
 صمتشإ مظم ا مؽ الظم  تراا مشه  - ص

 ص  ر والدت  لتظم  مشه . - ب
 صطم  مشه دوف ترج . - ت

 

 عشدما تظم  مش  صسرت  زيارة صتد األ ارب  ٚ
 صريض هكا الظم   جبل مؽ ص ارب   - ص

 ص ـؾ بهكـ ال يارة مرظح ا صتد صيد اا   - ب
 ص ـؾ بهكـ ال يارة بسفردي  - ت

 

 عشدما صريد غما باب غريت  تتف ال رتذتت انت اه  صاشاب االستككار  ٛ
 ال صغما ال اب تراا . - ص

 صغما ال اب دوف الشغر ألتد . - ب
 صست ذف مؽ الجالديؽ وصغما ال اب . - ت

 

 عشدما تريض صسرت  يتاة ايتف   صود االرت ار بها  ٜ
 صن ؿ عشد رغ تهؼ دوف مشا ذة . - ص

 صطم  مؽ صتد صيراد االسرة صف رشا ذهؼ ي  الد   . - ب
 صنا ذهؼ ي   صس اب الريض . - ت

 

 عشدما يظم  مش  ص   األك ر استخداـ صتد مت م ات  الذخرية  ٓٔ
 صعظيها له تجش ا لمحرج  . - ص

 صريض طم ه دوف ذكر الد   - ب
صريػػض  ػػاابل لػػه س مػػؽ الخظػػ  اسػػتخدامها بػػ كثر مػػؽ  - ت

 شخص س
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  ية السرت ظة  بالسؾاالف الدراسيةالس ياس الفرع  الثان  االسخاوؼ االاتساع
 االاابة ال  ارة ـ
 عشدما يكؾف هشاؾ ن ظة غامزة ي  شرح السحاضر  ٔ

 صسكت وال صس ؿ . - ص
 صطم  مؽ زمين آ ر صف يد ؿ السحاضر بدال مش   - ب
 ال صتردد ي  س اؿ السحاضر  - ت

 

 صريد مؽ مدرر الكمية ب ض السظال    عشدما ٕ
 صتجش  الحدرل م ه مظم ا  - ص

 صطم  مؽ زمين ل  صف يذاركش  الحدرل  - ب
 مظال    صتحدث م ه بث ة صاشاب عرض - ت

 

 عشدما يظم  مشػ صف ت ـؾ بت ديؼ ي رة ي  صتد الشدوات الث ايية بالكمية  ٖ
 صتري  ي  ذلػ اليؾـ  ؾيا مؽ يذم  ي  ت ديؼ الف رة  - ص

 صوايا و صياب بالتؾتر تتف ذلػ اليـؾ . - ب
 صرت  و  صل   هكـ الف رة بث ة . - ت

 

 عشدما يكؾف هشاؾ نذار ااتساع  ي  السحاضرة  ٗ
 ص ـؾ بال سن بسفردي  - ص

ص  ػػن باالشػػتراؾ بهػػكا الشذػػار مػػإ  ػػؾي  مػػؽ الت يػػيؼ  - ب
 الدم   مؽ   ن اآل ريؽ .

 صرت  باالشتراؾ ي  هكا ال سن الجساع  . - ت

 

 إذا ش رت باآلـ  صاشاب تؾاادي بالسحاضرة ٘
 صتحسن األلؼ تتف تشته  السحاضرة تراا مشه  - ص

 صطم  مؽ زمين صف يدت ذف ل   - ب
 و صنررؼ  صست ذف مؽ السحاضر - ت

 

 عشدما صش ر بالجؾع صاشاب تؾاادي بالسدرج مإ ب ض ال مبلب وم   ط اـ   ٙ
 صتحسن الجؾع تتف صكؾف بسفردي  - ص

 صتشاوؿ الظ اـ وال صش ر بالحرج - ب
 صدعؾهؼ لتشاوؿ الظ اـ م    - ت
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 عشدما يد ؿ السحاضر س اال صعرؼ ااابته  ٚ
 صتجش  االاابة  ؾيا مؽ عدـ يحة ااابت   - ص

 صتم ثؼ عشدما ص ؾؿ االاابة  - ب
 صريإ ردي وص ؾؿ االاابة بث ة - ت

 

 عشدما صت  ر عؽ مي اد السحاضرة  ٛ
 صنررؼ وصترؾ السحاضرة مش ا لمحرج - ص

 صنتغر تتف ي ت  زمين آ ر وصد ن م ه  - ب
 صعتكر لمسحاضر وصد ن  - ت

 

 الس ياس الفرع  الثمل االسخاوؼ االاتساعية السرت ظة بال مبلب 
 االاابة ال  ارة ـ
 عشدما رتجش ش  زمين ل  دوف س   عاهر  ٔ

 صتجش ه دوف ت ميا  - ص
 صكمف زمين االل لي رؼ الد    - ب
 صس له عسا اذا كاف  د يدر مش  شيعا يزاي ه - ت

 

 عشدما ررتدي زمين ل  ل اسا رشاؿ اعجاب   ٕ
 صتجش  الت  ير عؽ هكا االعجاب - ص

 ارت ػ عشد الت  ير عؽ هكا االعجاب  - ب
 بث ة عؽ  اعجاب  بهكا الم اس  صع رله - ت

 

 عشدما صعمؼ بسرض زمين ل   ٖ
 صتجاهن مرض هكا الذخص  - ص

 صترن به تميفؾنيا  - ب
 صزوـر ي  بيته ألطسعؽ عميه - ت

 

 عشدما يف د زمين ل  شخص ع ي  عميه  ٗ
 صع يه عشدما ص ابمه بالردية  - ص

 صع يه تميفؾنيا  - ب
 صزورـو ألع يه  - ت
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 مشاس ة سارة عشدما ر  ل زمين ل  دعؾة لحزؾر  ٘
 صتجش  تزؾر السشاس ة تراا  - ص

 صهشعه بالتميفؾف  - ب
 صترص عمف تزؾر هكـ السشاس ة شخريا  - ت

 

 عدد صيد اا  :   ٙ
 ال رؾاد  - ص

 يدرا واتد  - ب
 صكثر مؽ يدرا  - ت

 

 عشدما صكؾف ي  مشاس ة  ألتد زمبلا   ٚ
 صامس ل  ض الؾ ت مش  ال اؼ صنررؼ  - ص

 صهش ب زميم  سري ا وصنررؼ  - ب
 صهش ب زميم  وصالف م ه طؾاؿ و ت الحفن  - ت

 

 عشدما يظين زمين ل  الحدرل تميفؾنيا وصنا مذرؾؿ ٛ
 صستسر ي  الحدرل  جبل مشه  - ص

 ص ظإ السكالسة بحجة اف هشاؾ مكالسة ا رع يف االنتغار  - ب
 صعتكر له عؽ  ظإ السكالسة إلنذرال   - ت

 

 عشدما نكؾف مجسؾعة مؽ ال مبلب م ا صيزن صف  ٜ
 صن  ؿ وتيدا  - ص

 صندمج مإ واتد مشهؼ ي    - ب
 صندمج م هؼ اسي ا  - ت
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 الس ياس الفرع  الرابإ االسخاوؼ االاتساعية السرت ظة بالسؾاالف ال امة  
 االاابة ال  ارة  ـ
 عشدما يكؾف بيش  وبيؽ صتد الررباب مرالح مذتركة  ٔ

 صا ن شخرا صعريه واسظة بيش  وبيشه  - ص
 لؾاه صيزن الس ابمة م ه واها  - ب
 صيزن الت امن م ه بالتميفؾف  - ت

 

 عشدما صامس بجان  صتد االشخاص ي  السؾايبلت  ٕ
 صتجش  الحدرل م ه مظم ا  - ص

 صنتغر تتف ر دص هؾ بالحدرل وصواين م ه الحدرل - ب
 صبدص م ه الحدرل  - ت

 

 عشدما رشت دن  شخص ب سمؾب غير الاا  ٖ
 صنا ش واهة نغـر وال صنت د صسمؾبه  - ص

 و صنت د صسمؾبه  صنا ش واهة نغـر - ب
 ال صعما  - ت

 

 اذا اتزح صنش  ص ظ ت ي  تا انداف ض يف صماـ الجسيإ  ٗ
 صعتكر له بالتميفؾف  - ص

 صعتكر له بيش  وبيشه  - ب
 صعتكر له عمشا صماـ الجسيإ  - ت

 

 عشدما صعج  عؽ ت ديؼ  دمة لذخص ما  ٘
 صعتكر له واها لؾاه   - ص

 صعتكر له بالتميفؾف  - ب
 صتجش  م ابمة هكا الذخص - ت

 

 عشدما ي رض عميػ بااإ سم ة ال ترغ  بذرااها  ٙ
 صشترع الدم ة تراا مشه  - ص

 صطم  مشه سم ة بسؾايفات ص رع  - ب
 ص  ـر ب نش  ال صرغ  بذراب هكـ  الدم ة  - ت
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 عشدما صعمؼ بسج ب ضيف بالسش ؿ  ٚ
 صنتغر بحجرت  الف اف رشررؼ  - ص

 صسمؼ عمف الزيف بإرت اؾ وصنررؼ  - ب
 صست  ن الزيف وصامس م ه  - ت

 

 عشدما صد ن عمف تذد مؽ األيراد ي  مشاس ة ما  ٛ
 صد ن وصتجش  الحدرل م هؼ  - ص

 صل   الدبلـ عميهؼ مرة واتدة بارت اؾ - ب
 ص ـؾ بسرايتحهؼ بذكن يردي  - ت

 

 عشدما صشتري سم ة وعهر صف بها عي   ٜ
 صتتفظ بها تجش ا  لسؾااهة ال ااإ  - ص

 صطم  مؽ صتد الس ربيؽ الف ارااعها  - ب
  ااإ بشفد  ص ـؾ بإرااعها الف ال - ت

 ص

 عشدما يكؾف هشاؾ تفن عذاب اساع   ٓٔ
 صمتشإ عؽ تشاوؿ الظ اـ مظم ا  - ص

 صتشاوؿ الظ اـ مإ الذ ؾر بحرج  - ب
 صتشاوؿ الظ اـ دوف الذ ؾر ب ي ترج  - ت

 

 عشدما ي رض عم  ال ااإ  سم ة مرتف ة الثسؽ صريد شراؤها  ٔٔ
 صشتريها بثسشها دوف ت ميا  - ص

 صريض شراؤها دوف ت ميا  - ب
 صنا ش ال ااإ ي  اسشها  - ت
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 صبوُب : ممُبس انؼغز األكبدميٍ ادلكزضت  
 الس ياس  األوؿ : ال  د الس ري 

 نادرا صتيانا غال ا دااسا ال  ارة ـ
صتؾ إ يذم  ي  االمتحاف عم  الرغؼ مسا  ٔ

 صبكله مؽ اهد
    

     صرع صنش  طال  مهؼ  ٕ
 صعت ػػد صنشػػ  غيػػر  ػػادر عمػػ  الػػتحكؼ يػػ  ٖ

 سير صمؾري الدراسية
    

     صعت د صف لدي الس هبلت السشاس ة لمشجاح ٗ
     صعت د اف ال اممػ ال درة عم  السشايدة ٘
     صعت د صنش  الصدرؾ س يبل لتح يا الشجاح ٙ
صرع صنش  غير مح ؾب مػؽ م مسػ  بدػ    ٚ

 ت ريري ي  واا  
    

ٛ 
 

تراودنػػػ  صيكػػػار سػػػم ية بػػػ ف الفذػػػن الػػػكي 
 تدث ل  سيتكرر ي  السرات ال ادمة

    

     صرع صف صس اب يذم  تراإ ال  الحظ ٜ
اعت ػػػد انشػػػ  مهسػػػا بػػػكلت مػػػؽ اهػػػد يمػػػؽ  ٓٔ

 صين ال  ما صريد
    

صعت ػػػد صف الظػػػبلب السح ؾبػػػؾف يحرػػػمؾف  ٔٔ
 عم  دراات صيزن مش 

    

صعت د صف يريت  يػ  التفػؾؽ تكػاد تكػؾف  ٕٔ
 مش دمة

    

     صري صنش  مهسش بيؽ زمبلا  ٖٔ
صعت ػػد انشػػ  مهسػػا تاولػػت يػػإنش  س يذػػن  ٗٔ

 ي  ا شاع اال ريؽ بؾاهة نغري 
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صعت ػػػد صنشػػػ  صسػػػتظيإ إنجػػػاز السهػػػاـ يػػػ   ٘ٔ
 الؾ ت البلـز

    

     صري صف مدت  م  غامض ٙٔ
صستظيإ التحكؼ ييسػا يحػدث تػؾل  مػؽ  ال ٚٔ

 صمؾر 
    

 االنف ال ال  د الس ياس  الثان  : 
 نادرا صتيانا غال ا دااسا ال  ارة ـ
 صش ر انش  لؽ صكسن ي  دراست  ٔ

 
    

     صش ر بال ما  ييسا ررت   بسدت  م  ب د التخرج ٕ
يؽ لسذػاركت  يػ  صتذااؼ  مؽ عدـ تساس  اآل ر  ٖ

 الدراسيةاألعساؿ 
    

     مشخفزةصلـؾ نفد  عشد ترؾل  عم  دراات  ٗ
     ش ر بالتؾتر ااشاب تزؾري الدروس ص  ٘
     ل  ت  ن السحاضرصش ر ب  ٙ
       اال ريؽ ل  ي   اعة السحاضرات يديعش  تجش ٚ
     تش رش  الث ة ب درات  الداسية  ٛ
     ليس لدي دايإ النجاز السهاـ الدراسية ٜ

     لؼ صعد صش ر بالفرح عشد الشجاح  ٓٔ
     لسمن صاشاب صداب السهاـ الدراسيةصش ر با ٔٔ
     صنا متفاان ييسا ررت   بسد  م  الدراس  ٕٔ
     صش ر انش  ليس لدي دايإ اإل نجاز الدراس  ٖٔ
رشتػػػػػابش  شػػػػػ ؾر بت نيػػػػػ  الزػػػػػسيرعشد ت رػػػػػيري  ٗٔ

 بؾاا ات  الدراسية 
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 الدمؾك ال  د الثالل :  الس ياس 
غػػػػػال دااسا ال  ارة ـ

 با
صتيػػػػػا

 نا
نػػػػاد

 را
     صتجش  اتخاذ ال رارات الخاية ب  ٔ
صشػػػارؾ يػػػ  األنذػػػظة الدراسػػػية السختمفػػػة لث تػػػ   ٕ

 بالشتيجة االيجابية
    

     صتجش  مؾاالف التشايس األكاديس  ٖ
     صكسن األعساؿ الدراسية الت  صكمف بها ٗ
     ا ات الت  ي ـؾ بها زمبلا ابالسهاـ والؾ ص ؾـ  ٘
     صندح  مؽ ب ض السؾاالف  ؾيا مؽ الش د ٙ
     صتخك  رارات ياا ة ٚ
     صستدمؼ لمفذن ألنه نتيجة محتؾمة بالشد ة ل   ٛ

ص اـو بكػن مػا صوتيػت مػؽ  ػؾة ال ؾامػن التػ  تدػ    ٜ
 انهياري الدراس  

    

     صترؾ محاولة الشجاح ألنها ال ادوع ييها  ٓٔ
     ال صسيظر عمف ما يحدث ل   ٔٔ
     صنت   السهاـ الدهمة لم ياـ بها  ٕٔ
     صتجش  تحسن السدعؾلية  ٖٔ
     صترؾ واا ات  تتراكؼ  ٗٔ
عشػدما صيذػن يػػ  انجػاز السهػػاـ الدراسػية ال صتػػاوؿ  ٘ٔ

 مرة ص رع 
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ع ػػد الػػرتسؽ مرػػيمح  وناديػػة / إعػػداد )اإلراػػاب األكػػاديس  ام يػػاس 
  (2004الحديش  

مؾايا  ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ
 تسامها

مؾايػػػػػػػا 
بدراػػػػػػػػة 
 متؾسظة

غيػػػػػػر 
 مؾايا

 يػ  دروسػ  لتحرػين و تػ  تشغػيؼ ااهػداه  صتػاوؿ 1
 .بكلػ االلت اـ صستظيإ ال ولكشش  السحدد الؾ ت

   

 تجهيػ  صنػؾي  زمبلاػ  مػإ رتمػة يػ  الدػفر عشػد 2
 ي  إال بكلػ ص ـؾ ال ولكش  بفترة الدفر   ن مت م ات 
 .األ يرة المحغات

   

 صضػيإ ولكشػ  م ػيؽ بذػكن دروس  الستككار ص ظ  3
 .ص رع  ب مؾر االنذراؿ ي  الؾ ت

   

 بخرػؾص شػكؾع  صو التسػاس ت ػديؼ صنػؾي  عشػدما 4
 .الؾ ت يفؾت تتف ذلػ صنفك ال يإنش  دراست 

   

 صسػتظيإ ال عسػا االستفدػار بزػرورة ا تشػاع  بػرغؼ 5
 .تيشه ي  ذلػ صي ن ال يإنش  يهسه

   

 عسمه رتؼ اليـؾ عسمه رتؼ لؼ ما ب ف ال ؾؿ مإ صتفا 6
 .غداه 

   

 صبحل يإنش  دروس ، استككار ي  رغ ت  مؽ بالرغؼ 7
 .عدردة مرات ذلػ لت اين وصعكار م ررات عؽ

   

 ال مسيػة األنذػظة مػؽ ال درػد يػ  لبلشػتراؾ صرتػ  8
 .مشها صي ي  صبدص ال ولكشش 

   

    .الؾ ت لتزييإ واأليكار الحجج مؽ ال درد لدي 9
    بد ة ذلػ وصنفك ب وؿ صوؿ دروس  الستككار ص ظ  10
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 وصنفػك صبحػاث مػؽ مشػ  يظمػ  مػا إلتسػاـ  ظة صضإ 11
 .السحدد الؾ ت ي  ذلػ

   

 يتػرة يػ  لبلسػتككار م يشػة مؾضػؾعات لشفد  صتدد 12
 .بكلػ التـ  ال ولكشش  محددة

   

    ت  ير دوف  ب وؿ صوؿ دروس  صستككر 13
 و ػت ص ػر إلػف مش  تظم  الت  األبحاث عسن صؤان 14

 .لكلػ س   دوف 
   

   ػن مػا نػدوة صو محاضػرة إلػف لمػكهاب نفدػ  صاه  15
 كاي  بؾ ت السحدد السؾعد

   

 مؾضؾعات استككار مؽ لشفد  تددته ما صنج  ما عادة 16
 والراتة االستر اب ي  صبدص صف   ن دراسية

   

 دوف  لػكلػ مؾعػد ص ػر يػ  الدراسػة مرػاريف اديػإ 17
 .مادي عكر واؾد

   

 لػ  مح ػ  غيػر مؾضػؾعاه  اسػتككار يػ  صبػدص عشػدما 18
 .اان ها وصتركه ص رع  ب عساؿ عشه صنذرن يإنش 

   

    .واهية بحجج باستسرار السكاكرة مؽ صتهرب 19
 يظمػ  مػا واتػرؾ هامػة غيػر ب شياب انذرن ما عادة 20

 .األ يرة المحغات إلف دراست  ي  مش 
   

 مػؽ ألهػرب السش ؿ ي  طارئ  عرؼ صي يرية صنته  21
 .اان اه  وصتركها السكاكرة

   

 صو تػاا  مجمػة صو بحػل( السهػاـ عسػن مػؽ صتهػرب 22
 .سيعة برؾرة عسمها صتؾ إ الت  (عمسية ندوة تشغيؼ

   

    .الؾ ت رشفك صف إلف الر  ة الدراسية السهاـ ت اين إلف صلج  23
 عمػ  يرػ   عسػا لمدػ اؿ السػادة صسػتاذ إلػف صتؾاػه 24

 ت اين ودوف  يؾراه  يهسه
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 دراسية مهاـ مؽ اليـؾ إنجاـز يسكشش  ما عادة صؤان 25
 .م رر دوف  الرد إلف

   

    كاي  بؾ ت االمتحاف مؾعد   ن دروس  استككار مؽ انته  26
 تػ ايم  بدػ   نفدػ  صكػـر بػ نش  شػ ؾر رشتػابش  27

 .محدد و ت ي  عسمه مش  لمسظمؾب الستكرر
   

 )مػا عسػن صداب عمػف صتػد يج رنػ  عشػدما بالزػيا صشػ ر 28
 .محدد و ت ي  (محاضرة تحزير صو عمس  بحل

   

    داع دوف  دروس  استككار لت ايم  الزسير بت ني  صش ر 29
 إاراب ي  ال دب عشد ال ر   والزر  بالتؾتر صش ر 30

 .(تاا  مجمة صو بحل عسن صو مكاكرة) م يشة مهسة
   

 االسػت رار عمػف  ػدرات  عػدـ بدػ   بالت رير صش ر 31
 .ذلػ محاولت  رغؼ دروس  استككار ي 

   

 هػؾ لسػا تػ ايم  بدػ   عرػ   ضػر  تحػت ص ػإ 32
 . لحغة آ ر إلف مش  مظمؾب

   

 لهػا وتػ ايم  الرػ  ة السػؾاد اسػتككار مػؽ تهربػ  33
 .وال ما بالتؾتر يري ش 

   

 إنجاز ت ايم  بد   محراة مؾاالف ي  نفد  صضإ 34
 .األ يرة المحغات إلف الدراسية السهاـ

   

 صسػتظيإ وال لمؾ ػت مزػيإ شػخص صنشػ  يزػاي ش  35
 .ذلػ ت درن

   

 يذػ رن  مسػا مؾعػدها   ػن لبلمتحانػات دااسػاه  اسػت د 36
 واالطسعشاف باالرتياح

   

 الستخداـ إسابت  بد   م ال  وال مهسن شخص نفد  اعت ر 37
 .مظمؾب هؾ ما انجاز دوف  رشفك تتف ل  الستاح الؾ ت

   

    . رش ر  كسا بؾ ت  االستفادة عمف  درت  مؽ بالي س صش ر 38
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صسػػساب الدػػادة صعزػػاب التحكػػيؼ عمػػف م ياسػػ  الرهػػاب االاتسػػاع  وال جػػ  
 مرت ة ط  ا لمحروؼ األبجدية . السكتد 

 الجام ة الدراة ال مسية االسؼ ـ

تكيسة يتح   ٔ
 الظؾين

عمؼ ورايس  دؼ استاذ 
 ساب ا الشفس

كمية الدراسات االندانية 
 اام ة االزهر -

رااب ع د الرتسؽ  ٕ
 الخظي 

ورايس  دؼ عمؼ استاذ 
 وم رر الشفس ساب ا

 المجشة ال مسية

كمية الدراسات االندانية 
 اام ة االزهر -

استاذ مداعد ب دؼ  س ادة سامح  ٖ
 الرحة الشفدية

 -كمية التربية 
 اام ةاالزهر

س يدة دمحم  ٗ
 صبؾسؾسؾ

استاذ ورايس  دؼ عمؼ 
الشفس ساب اه ومدرر 
 مرك م ؾ ات الظفؾلة

االندانية كمية الدراسات 
 اام ة االزهر -

كمية الدراسات االندانية  استاذ عمؼ الشفس ياتؽ عمف تمسف ٘
 اام ة االزهر -

استاذ عمؼ الشفس  دمحم نجي  الر ؾة ٙ
 االكميشك 

 اام ة -  دؼ عمؼ الشفس
 ال اهرة

ع د السش ؼ  كريسة ٚ
 مهدي

استاذ ورايس  دؼ عمؼ 
 الشفس

كمية الدراسات االندانية 
اام ة  -األشراؼ بتفهشا 

 االزهر

استاذ عمؼ الشفس وعسيد  نهمة الديد متؾل  ٛ
 كمية الدراسات االندانية

كمية الدراسات االندانية 
اام ة  -بتفهشا األشراؼ 
 االزهر

وايهة الد يد  ٜ
 التاب  

استاذ عمؼ الشفس ووكين 
كمية الدراسات االندانية 

 ساب ا

كمية الدراسات االندانية 
اام ة  -ؼ بتفهشا األشرا

 االزهر
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