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 القمق التهقعي  لدى طمبة الجامعة
 الباحثة فائدة دمحم جاسع

 السجيخية العامة لتخبية الجيػانية
 ممخص البحث

بعا لستغيخ وت الجامعة لجى شمبة  القمق التػقعيييجف البحث الحالي الى التعخف عمى 
 اعجتاناث ( ،  -والشػع االجتساعي ) ذكػر( رابعة، ثانية ) السخحمةالتخرز)عمسي، ادبي( و 

ًغبل ان) ثالثة مجاالتفقخة( مػزعة عمى  30السكػن مغ ) القمق التػقعيالباحثة مقياس 

وأجخت ( انذساعخ ٔانؼًمٔيغبل   االلزظبد٘ ٔانجٛئًٙغبل انٔ  انشخظٙ ٔانظحخ انُفغٛخ
جامعة ( شالب وشالبة مغ 120متصمبات الرجق و الثبات عمى األداة وتع تػزيعيا عمى )

بعج أن حممت البيانات باستخجام الػسائل ( و 2021-2020الجراسي ) لعامافي  القادسية
وال تػجج فخوق ذات  قمق تػقعيلجييع  الجامعة ضيخت الشتائج ان شمبة ااإلحرائية السشاسبة 

( وتػجج فخوق ذات داللة إحرائية وفق اندانيداللة إحرائية وفق متغيخ التخرز)عمسي ، 
الباحثة  ضعتو ج و قمسخحمة الخابعة وبيغ الحكػر واالناث لالناث ل( رابعة،  ثانية) السخحمةمتغيخ 

 مغ االستشتاجات والسقتخحات و التػصيات. اعجد
 : القمق التػقعي ، شمبة الجامعة الكممات المفتاحية

 

Anticipatory anxiety of university students 

Faiza Mohammed Jasim 

General Directorate of Al-Diwaniyah Education 

Abstract 

The current research aims to identify anticipatory anxiety among 

university students and according to the variable of specialization 

(scientific, Humanity), stage (second, fourth) and gender (male-female), 

the researcher prepared the anticipatory anxiety scale consisting of (30 

items) distributed over three areas (domain (personal health, mental 

health, economic and environmental field, field of study and work) and 

conducted the requirements of validity and reliability of the tool were 
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distributed to (120) male and female students from the University of Al-

Qadisiyah in the academic year (2020-2021). After analyzing the data 

using appropriate statistical means, the results showed that university 

students have anticipatory anxiety and there are no statistically significant 

differences according to the specialization variable (scientific, human), 

and there are statistically significant differences according to the stage 

variable (second, fourth) for the fourth stage and between males and 

females for females and The researcher has developed a number of 

conclusions, suggestions and recommendations. 

Keywords: anticipatory anxiety, university students 

 

 مشكهت انبحج

بالحخوب والحرار واالحتالل الستسثمة التي مخ ويسخ بيا بمجنا غيخ الصبيعية ان الطخوف 
في مجاالت الحياة كافة أدت وعسيقة تغيخات سخيعة  ةمغ فقجان األمغ محجث ووما رافق وافخازاتو 

شمبة  السعشى والالمباالة وإحداس  اغمب الذباب وخرػصاإلى انتذار حاالت العجد وفقجان 
مسا  السدتقبل ،ث وسيحجث في جلسا يح السجيػل عوتػقعي عوخػفي عبعجم ججوى وجػدىالجامعة 

ومغ االدلة الػاضحة عمى خػف خمق مذاكل كثيخة أثخت سمبا عمى القيع والسعاييخ الدائجة 
الذباب وقمقيع ىػ التطاىخات التي سادت مجن العخاق وكان اغمب مغ قام بيا ىع الذباب وشمبة 

كمية  شمبةجامعة ، ومغ ىشا ارتأت الباحثة تدميط الزػء عمى مػضػع القمق التػقعي لجى ال
 ؟ الجامعة شمبةالقمق التػقعي لجى ى التخبية مغ خالل التداؤل االتي : ما مدتػ 

   
 أهميت انبحج

 

 : االتيةأىسية البحث الحالي في الشقاط  اجساليسكغ 
عمى الفخد  الجانبشمبة الجامعات وخصػرة ىحا  التفكيخ بالسدتقبل واتجاىاتو لجى اىسية .1

والسجتسع وعمى الحاضخ والسدتقبل، وما يػلجه ذلظ لجييع مغ قمق بسدتقبميع ونطختيع إلى بعس 
 جػانبو  وتػقعاتيع الستفائمة أو الستذاتسة وغيخ ذلظ مغ مدائل التفكيخ بالسدتقبل .

  .في السجال الشفدي  لقمق التػقعي اإسيام البحث الحالي في زيادة السعخفة الشطخية في و  .7
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نقاط الزعف والقػة  تذخيزاألخح بكل ما مغ شأنو   ومؤسداتشا شامجتسعات.مغ السيع في 7
اسياما في شسأنة الذباب في السجتسعات الستقجمة وأخح ما يفيج، وتخك ما ال فائجة مشو، 

 .لسدتقبميع القخيب البعيج
 

 هدف البحث إلى:ي .أهذاف انبحج

 .  الجامعةلجى شمبة  القمق التػقعي  ف عمى مدتػى التعخ  -
 

 :  لـتبعا  الجامعةلجى شمبة  القمق التػقعي التعخف عمى الفخوق في مدتػى  -
 (دانيان - عمسي) التخرز 
  الخابعة( -السخحمة الجراسية )الثانية 

  اناث ( –الشػع االجتساعي ) ذكػر 
 

 حذود انبحج

 بكمياتيا العمسية واالندانية القادسية ة جامع شمبةيقترخ البحث الحالي عمى 
 .7271 -7272لمعام الجراسي لمجراسة الرباحية 

 
 تحذيذ انمصطهحاث 

  
   انمهك انتىلعي 

 
 ( 0261  )آدم ،

 (13: 7211،آدم لسدتقبل.  )لسا سيحجث في اواالضصخاب  االشسئشانعجم 
 

 ( 0261 )انهر ،
.  لسدتقبل يذعخ بيا الفخد برػرة مدتسخةمغ التػتخ والتفكيخ السدتسخ ألحجاث احالة 

 (    71: 7214،انػر)
  

 
الحي اعجتو  القمق التػقعي  مقياسلفقخات البحث عيشة مجى استجابة التعريف اإلجرائي هه: 

 .  الباحثة لقياس ىحا الستغيخ
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 اطار نظري 
 القمق التهقعي

ومغ  كبيخ عمى صحتيع العقمية تؤثخ بذكللجى العجيج مغ الذباب مخاوف بذأن السدتقبل والتي 
أو التعمع في  الرفاالمتحانات ، في  ،ما يشتطخنا في السدتقبل خالل الػباء ىحه السخاوف 

 العسل وغيخىا كثيخ ومغ،  الدشػات الجراسية القادمة ، الدواج،  الػاجباتالحخم الجامعي ، 
التغييخات داخل البيئة  ػليا ىال يدال مغ الرعب معخفة كيفية التخصيط  السيسة التياألمػر 

، الخػف مغ سبًبا لمقمقيكػن ما السدتقبل غالبا األسخية  يسكغ أن يكػن عجم اليقيغ والخػف مغ 
، مسا يؤدي إلى عجم الثقة وعجم اليقيغ بذأن دورك في  لمخصخشخز قخيب مشيع ان يتعخض 

يفة بجاًل مغ الحىاب الحرػل عمى وض وىشاك ايزااألسخة. عجم اليقيغ بذأن ما يجب القيام بو 
األمخ ليذ بيحه البداشة مجخد اتخاذ قخار لبعس الذباب. يسكغ  او اكسال الجراسة ، ،إلى الكمية

أن يكػن ىشاك العجيج مغ الحػاجد في سػق العسل أو التعميع اإلضافي. السال والتػضيف 
 امتالك ىشاك قرز إعالمية كل يػم حػل الرعػبات التي يػاجييا الذباب في -واإلسكان

يسكغ أن يبجو السدتقبل بعج التخخج ، و مشدل. كسا تأثخ الذباب بذكل غيخ متشاسب بالبصالة 
فخص سمبًيا تساًما بدبب بعس األحجاث والسػاقف حػل العالع ، وتأثيخ فيخوس كػرونا ، ونقز 

 .في التفكيخ ىحه الجػانب مغ االولػياتتأتي و  ، وارتفاع تكاليف السعيذة العسل
Aivar , 2010 : 221)                                                              ) 

 التهقعيتهقف عن القمق نكيف 
غالًبا  ، ذعخ باألمان أو اليقيغنا شال تػجج حمػل سخيعة تجعمو  مدتقبمشا غيخ معخوف إلى حج ما

ى الخغع مغ أنيا ما تكػن السخاوف بذأن السدتقبل مفيػمة في الدياق الحي نعير فيو ، عم
 ليدت مفيجة دائًسا.

 
برػت عاٍل في تػضيح السذاعخ وأيغ  لتفكيخا مغ خاللالحجيث مع شخز  يداعجيسكغ أن 

 .شاتخكيد شاقت شايسكش
مغ  ، ولكغ التفكيخ في السدتقبل والسكان الحي قج تتجو إليو أمخ جيج، فد عمى الحاضخيخكالت

يسكغ أن تداعج مسارسة اليقطة الحىشية في لفت و  آلنالتخكيد عمى ما يحجث ا الػقتالسيع بشفذ 
 إلى الحاضخ.  شاانتباى
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مغ الصبيعي أن تقمق مغ وقت آلخخ. نطًخا لمعجيج مغ األمػر السجيػلة والتحجيات في الحياة ، 
ومع ذلظ ، فإن القمق السدمغ والسدتيمظ  ، فإن القمق ىػ استجابة شبيعية لمعجيج مغ السػاقف

 دعًجا ويتعارض مع قجرتشا عمى العسل بحخية وىجوء في حياتشا اليػمية .يسكغ أن يكػن م
Liu, 2013 :935)                                                                    ) 

 التهقعيقمق اسباب ال
،  عشجما نكػن في مػقف ججيج أو نػاجو ضخوًفا مخبكة، فاإلجياد ىػ استجابة شبيعية لعجم اليقيغ

فسغ الصبيعي أن نذعخ بالقمق بذأن ما قج يخبئو السدتقبل. تداعجنا ىحه السذاعخ عمى تػقع ما 
ومع ذلظ ، عشجما يربح ىحا ،  يسكغ أن يكػن التػتخ مفيًجاو ،  ولػ قميالقج يأتي وقج يحفدنا 

 التػتخ مدمًشا ، فقج نبجأ في رؤية آثار سمبية عمى صحتشا العقمية والجدجية .
 

األشخاص الحيغ يقمقػن بذكل مدمغ قج ، ف ، والتي يسكغ أن تديج القمق لتعب واالرىاقعػامل ا
يخون األشياء أيًزا بذكل مختمف عغ اآلخخيغ. قج يتػقعػن حجوث أشياء سمبية في كثيخ مغ 

إن قجًرا مغ التػتخ والقمق اذ ،  األحيان وقج تطيخ استجابة متدايجة لمتيجيجات الحقيقية والسترػرة
شبيعي ، لكغ القمق السدمغ بذأن السدتقبل يسكغ أن يكػن لو تأثيخ ضار عمى صحتظ أمخ 

 ورفاىيتظ.
 

 التكهنات كثرة
عشجما تجج نفدظ قمًقا بذأن حجث ما في السدتقبل ألنظ تتخيل نتيجة سمبية ، فأنت في الػاقع 

ق بذأن ما قج لكغ الحقيقة ىي أنظ ال تدتصيع ، وأنت قم،  تقػل ، "يسكششي التشبؤ بالسدتقبل
 يحجث ، وليذ ما سيحجث. ال يخجم القمق نفدو أي غخض ما لع يحفد خصة عسل.

 
 تحميل المخاطر

 في تقييع السخاشخ . و، فقج تتذػه ميارات عقل الفخدإذا استحػذ القمق السدمغ عمى 
 

أن  في القمق بذأن االحتساالت السدتقبمية عشجما ال يكػن ىشاك أي دليل حقيقي عمى االستغخاق
عمى سبيل السثال ، ربسا تقمق باستسخار بذأن أدائظ الػضيفي ، و  الحجث الدمبي سيحجث بالفعل

، لكشظ لع تتمق أي إشارة مغ أي شخز آخخ ، بأنظ ال  التقريخ في االداءوتخذى أن يتع 
 تعسل عمى السدتػى السصمػب. قج يداعجك الشطخ إلى وضعظ بذكل واقعي في تقميل قمقظ.

Aivar , 2010 :29)                                                              ) 
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 تحديد واستبدال األفكار المقمقة
بجانب كل فكخة مقمقة ، ضع قائسة ببعس عبارات االستبجال  ، اكتب أفكارك السقمقة والسؤلسة

الدفخ الجػي القادم عمى سبيل السثال ، إذا كشت قمًقا مغ احتسال تحصع شائختظ أثشاء ، اإليجابية
، فيسكشظ مػاجية ىحا الفكخ بالقػل: "إحرائًيا ، الدفخ الجػي آمغ. يتحكع مػضفػ شخكة الصيخان 

يسكشظ أيًزا محاولة ،  السحتخفػن والسخترػن ، ويسكششي فقط االستخخاء واالستستاع بخحمتي
مغ خالل  االستخخاءتعمع ومارس تقشيات تفكيخك السقمق و استخجام التػقف عغ التفكيخ لتيجئة 

تتزسغ بعس ال حج كبيخ تعمع تقشيات االستخخاء ومسارستيا ، ستتسكغ مغ تقميل القمق 
 : ياتيسا كاألساليب التي قج تكػن مفيجة 

 التشفذ العسيق
 االرشادية اتباع البخامج

 تأملال
 لمعزالتستخخاء التجريجي اال

 وشمب السداعجة مغ الستخرريغ ان تصمب االمخ ذلظ.
Shwan, 2011: 167)                                                             ) 

 ويتمثل برأي كل من : مقمق التهقعي التفدير النفدي ل
( إذ افتخض ان مشذأ أو أصل كل قمق ىػ صجمة الػالدة، 1939-1859سيجسػنج فخويج )

مع الخػف والقمق ، ومغ ىحه  فالخػف مغ ان غخائد " اليػ " لغ تذبع ، ىي أول تجخبة لمفخد
التجخبة تخمق أنساط ردود الفعل وحاالت الذعػر التي ستحجث عشجما يتعخض الفخد لخصخ في 
السدتقبل عشجما يعجد اإلندان عغ التغمب عمى قمقو ، فيقػل فخويج ان احج وضائف القمق )ميسا 

حجث القمق إذا تعخض الفخد ( إذ يexpectكان نػعو( السيسا الجػانب السفيجة فيو جانب التػقع )
لخصخ بالفعل فانو في ىحه الحالة يخمق نػعا مغ االستعجاد والتأىب لسػاجية السػاقف والترجي 
ليا ، ففخويج يجج ان الذخز إذا شعخ بخصخ في مػقف معيغ فانو يأخح بعج ذلظ بتػقع الخصخ 

أيزا بالقمق كأن  شعخ في السدتقبل في السػاقف السذابية وإذا تػقع الذخز وقػع الخصخ،
الخصخ قج وقع فعال، ويؤدي القمق في ىحه الحالة األخيخة وضيفة ىامة إذ ىػ بسثابة أشارة تشحر 
بحالة الخصخ السقبمة حتى تدتصيع )األنا( ان تدتعج لسػاجية ىحا الخصخ الستػقع )الييتي ، 

1985  :74.) 
 لقج وضع فخويج نطخيتيغ في القمق وىي :

واعية لميبيجو مكبػت، ويقرج بالميبيجو تمظ الصاقة التي تتسثل جػىخيا في القمق ىػ تخجسة  -1
 غخيدة الحياة، وتػجج عشج اإلندان مشح بجاية رحمتو في ىحه الجنيا.
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القمق يجل عمى وجػد األنا األعمى وىػ يتػلج إذن عمى ىحا الػجػد، وىحه األنا تعشي عشج  -2
عقجة اوديب التي تتكػن في بجايات الصفػلة .  فخويج الجانب الخاص مغ الذخرية الشاتج عغ

ويخى فخويج ان تػقع الخصخ في السدتقبل ىػ احج معالع القمق ولمقمق عالقة بالتػقع ، وعج التػقع 
وحالة الخصخ حالة عجد يجركيا  احج مرادر القمق فحيثسا يحرل تػقع الخصخ يحرل القمق،

عمى ان أىجاف ويؤكج ان سمػك اإلندان تحجده دافعيتو بجاللة تػقعات السدتقبل ،  ، كساالفخد 
السدتقبل أكثخ أىسية مغ إحجاث الساضي   وقج أوضح ادلخ رأيو حػل السدتقبل مغ خالل مقارنة 
بيغ الفخد الدػي الحي يدتصيع ان يحخر نفدو مغ تأثيخ التخيالت واألوىام ، ويػاجو الػاقع عشجما 

الزخورة ذلظ، والفخد العرابي الحي يكػن غيخ قادر عمى العسل ، ىحا مع العمع بان تتصمب 
التخيل يسكغ اإلندان مغ القجرة عمى التعامل بفعالية عالية، وان تػقعو لمسدتقبل يجفعو أكثخ مسا 
تجفعو التجارب الساضية ، فتػقعات اإلندان نحػ السدتقبل ، انسا تشطع حياتو أكثخ مغ أحجاث 

ضي ، وبعبارة أخخى فان أىجاف السدتقبل التي يتبشاىا اإلندان تؤثخ في سمػكو الحاضخ.  السا
 (.302:  1967)فيسي،

وىحا الشقز الجدسي يحسل الفخد عمى الذعػر بعجم األمان ومغ ثع يشذا القمق الشفدي وىحا بجوره 
مغ فيحرل لجيو يعسع عمى الجانب الشفدي واالجتساعي وىحا يجفع الفخد إلى الذعػر بعجم األ

 القمق مغ السدتقبل الحي يجفعو لمعسل عمى تعػيس الشقز.
( فتخى ان القمق عبارة عغ خبخات ميجدة ألمغ الفخد ناشئة 1952 -1885أما كاريغ ىػرناي )

 عغ مػاقف أو إحجاث مؤلسة تبجأ مشح السخاحل األولى لشذأة الصفل ، ومشيا :
و عميو أو رفزيع لو ، أو إندال العقاب غيخ العادل بو مذاعخ الػالجيغ نحػه ، وتفزيل احج أخػت

وتعخض الصفل ليحه السػاقف السؤلسة ال يقترخ في أثخه الديئ عمى إحباط  ،والدخخية مشو 
رغبات الصفل الغخيدية أو إيقافيا أو في الحج مغ مسارسة سخوره الصفػلي ، بل يتعجاه إلى تػقف 

و تخى ىػرناي ان القمق الحي يعكدو الصفل في وقت نسػه الذخري السيجد برػرة كمية ، وعمي
 (.85:  2006)االلػسي ،  ما سيكػن لو أثخه الكبيخ في بشاء شخريتو في السدتقبل 

( فيذعخ ان تذكيل وقبػل ىػية الفخد ىي ميسة غاية في الرعػبة 1902أما اريظ  اريكدػن )
ب أدوارًا وأفكارًا مختمفة ليحجد أييا وغاية في القمق، يجب ان يجخب الفخد فييا أو يحاول ان يجخ 

عشج السخاىق يشذا نتيجة  القمق التػقعي (. وعميو يجج اريكدػن ان 220:  1983أفزل )شمتد ، 
عجم القجرة عمى تحجيج ىػيتو بدبب التذتت واالنتذار الحي يسخ بيسا السخاىق ، فالفخد يكػن في 

القجرة عمى التحكع في الحات أو الديصخة  ىحه الحالة واقعا تحت تأثيخ الخػف الذجيج مغ عجم
 (.178:  1982عمييا وعمى مدتقبمو )إسساعيل ، 
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 منهج انبحج 2

 انًُٓظ انٕطفٙ . خانجبحض اعزخذيذ

 مجتمع انبحج 2 

يغزًغ انجحش يٍ طهجخ عبيؼخ انمبدعٛخ ثغًٛغ كهٛبرٓب انؼهًٛخ ٔاإلَغبَٛخ نهذساعخ انظجبحٛخ  ربنف

، ٔنكال انُٕػٍٛ 5 انزكٕس ٔاالَبس ، حٛش ثهغ أػذاد طهجزٓب  7271 – 7272نهؼبو انذساعٙ 

ً ٔطبنجخ ثٕالغ ) (14772) ً ٔ)3712طبنجب عذٔل كًب فٙ ( كهٛخ 13) فٙ( طبنجخ 11222( طبنجب

(1. ) 

 مجتمع انبحج (6جذول )

 انكهي إناث ركىر انكهيت ث

 7777 7171 7711 انزشثٛخ 1

 7774 1147 1777 اإلداسح ٔااللزظبد 2

 1131 122 731 اٜداة 3

 1772 477 723 انطت 4

 714 122 174 انطت انجٛطش٘ 5

 424 774 132 انزشثٛخ انشٚبػٛخ 6

 1117 273 727 انؼهٕو 7

 477 777 777 انمبٌَٕ 8

 1277 717 771 انُٓذعخ 9

 371 777 743 ػهٕو انحبعجبد  12

 771 723 777 انضساػخ 11
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 144 777 777 طت االعُبٌ 17

 727 142 121 انزمبَبد االحٛبئٛخ 17

 727 727 ـــ انزشثٛخ نهجُبد 17

 127 33 37 اٜصبس 17

 123 713 712 انظٛذنخ 11

 711 777 21 انزًشٚغ 12

 737 741 147 انفٌُٕ انغًٛهخ 13

 61591 66211 0612 انمجمىع

 عينت انبحج 

، ٔلذ ثهغذ  انًزغبٕٔ٘ائٛخ راد انزٕصٚغ ثبنطشٚمخ انطجمٛخ انؼش بػشٕائٛـ ؼُٛـخ اخزٛبسانرى      

 . (7) انغذٔلكًب فٙ ( طبنت ٔطبنجخ 172)

 عينت انبحج (0جذول )

 

 االَبس انزكٕس انًغًٕع

 

 انُٕع االعزًبػٙ

 انزخظض

 انكهٛبد انؼهًٛخ 17 17 72

72 17 17 

 انكهٛبد االَغبَٛخ 17 17 72

72 17 17 

 انًغًٕع 12 12 172
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 أداة انبحج 

يغبالد(  7)يكٌٕ يٍ يمٛبط لبيذ ثجُبء ػهٗ االدثٛبد ٔانذساعبد انغبثمخ  خذ اطالع انجبحضثؼ

( ادفمش 12) االلزظبد٘ ٔانجٛئًٙغبل ان( ٔادفمش 12) انشخظٙ ٔانظحخ انُفغٛخًغبل انْٔٙ )

ثذائم اإلعبثخ  ٔ( فمشح 72فمشاد( ٔثٓزا ٚكٌٕ ػذد فمشاد انًمٛبط ) 12) انذساعخ ٔانؼًمٔيغبل 

 ،  ، ال رُطجك ػهٙ اثذا ( َبدساأحٛبَب ،  غبنجب ،،  دائًب رُطجك ػهْٙٙ )

،  طالحٛزٓب ػهٗ نهحكى انًخزظظٍٛ انًحكًٍٛ يٍ يغًٕػخ ػهٗ انًمٛبط  فمشاد ػشعٔرى 

طبنجب ٔطبنجخ ٔاعزخشاط طذق االرغبق انذاخهٙ ثبعزخذاو يؼبيم ثٛشعٌٕ  32ٔرى رطجٛمّ ػهٗ 

( ، ٔرى  17.1 – 7.23ًٛٛض انفمشاد انز٘ ثهغذ لًّٛ ) ( ٔر2.27 – 2.7انز٘ ثهغذ لًّٛ ) 

 ( .2.31)لًٛزّ حغبة صجبد انًمٛبط ثبنفبكشَٔجبخ انز٘ ثهغذ 

 

 انفصم انرابع )عرض اننتائج وتفسيرها(

 نذي طهبت عينت انبحج  انمهك انتىلعي عهً  تعرفان انهذف األول 2

، ظٓش أٌ انًزٕعط انحغبثٙ نهؼُٛخ كبٌ  ػهٗ ػُٛخ انجحش انمهك انزٕلؼٙ ػُذ رطجٛك يمٛبط       

( ٔػُذ يمبسَخ انٕعط انحغبثٙ نؼُٛخ 14.42777( ٔثهغ االَحشاف انًؼٛبس٘ نهؼُٛخ )47.37)

( 7.114)انزٙ ثهغذ لًٛزٓب نؼُٛخ ٔاحذح  t-test ٔثبعزؼًبل( 42انجحش ثبنٕعط انفشػٙ انجبنغ )

( ٔرشٛش رهك 2.27ُذ يغزٕٖ دالنخ )( ػ1.41ْٔٙ اكجش يٍ انمًٛخ انزبئٛخ انغذٔنٛخ انجبنغخ )

 .(7)انغذٔل ثحغت  لهك رٕلؼٙانُزٛغخ انٗ اٌ ػُٛخ انجحش انحبنٛخ رًزهك 

 (9جذول )

 نذي عينت انبحج انمهك انتىلعي في بين انمتىسطاث  انفرق نتائج

 Sample N Mean Std. Deviation t df Sig. (2-tailed) 

طلبة كلية 
 التربية

120 93.85 19.90425 2.119 119 0.03618 

 

يٍ  ًٔٚكٍ رفغٛش ْزِ انُزٛغخ ، انمهك انزٕلؼٙ ْٔزِ انُزٛغخ رذل ػهٗ اٌ ػُٛخ انجحش رًزهك       

رُظٛى ػهٗ ػُذ األشخبص ركٌٕ يشرجطخ فٙ لذسرٓى  انمهك انزٕلؼٙانًًكٍ أٌ ركٌٕ انذسعخ يٍ 

غٛشح زالٌ االٔػبع ي ْٔزا انشٙء يٍ انظؼت رطجٛمّ فٙ ثهذَبٔانزحكى فٛٓب ٔحٛبرٓى رارٓى 

 . ثبعزًشاس ٔال ٚغزطٛغ انفشد انزكٍٓ ثًب عٛحذس 
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نذي طهبت انجامعت وفك متغير  انمهك انتىلعي تعرف دالنت انفرق في سمت ان انهذف انخاني 2

 نساني ( ا - عهمي)انتخصص 

ش ػهٗ ٔفك يزغٛ انمهك انزٕلؼٙ ثؼذ رطجٛك انًمٛبط ػهٗ ػُٛخ انجحش نًؼشفخ انفشٔق فٙ     

 . (7)عذٔل كبَذ انُزبئظ كًب فٙ ( اإلَغبَٙ –)انؼهًٙانزخظض 

 (6جذول )

 ( تاالنساني - ت)انعهمي نهكهياث هً وفك متغير انتخصصع انمهك انتىلعي يبين انفرق عهً ممياس 

      

 N Mean Std. Deviation df t Sig. (2-tailed) التخصص

 1.28 118 19.92228 91.5333 60 علمي
  

0.204 
 19.78029 96.1667 60 انساني  

  

 -)انؼهًٙ  زخظضانفشق ر٘ دالنخ إحظبئٛخ ثٍٛ ػُٛخ انجحش ٔفك اٌ ال ٔرشٛش ْزِ انُزٛغخ انٗ 

 .الٌ انطهجخ ٚؼٛشٌٕ فٙ َفظ انجٛئخ َٔفظ انظشٔف َٔفظ انًزغٛشادانمهك ( ػهٗ يمٛبط اإلَغبَٙ

ىلعي  نذي طهبت انجامعت وفك متغير دالنت انفرق في انمهك انت عهً تعرفان 2 نجانهذف انخا

 ( رابعت - )حانيت انمرحهت

 انًشحهخٔفك يزغٛش  انمهك انزٕلؼٙ ثؼذ رطجٛك انًمٛبط ػهٗ ػُٛخ انجحش نًؼشفخ انفشٔق فٙ     

 . (7)عذٔل كبَذ انُزبئظ كًب فٙ ( ساثؼخ –صبَٛخ )

 (5جذول )

      

 N Mean Std. Deviation df t التخصص
Sig. (2-
tailed) 

 0........2. 82.6 118 19.29581 84.7231 60 ثانية

 14.59498 104.6364 60 رابعة

( اٌ انمهك انزٕلؼٙ نذٖ طهجخ انًشحهخ انشاثؼخ اكجش يُّ نذٖ طهجخ انًشحهخ 7رجٍٛ َزبئظ عذٔل )

ٕ انضبَٛخ ٔلذ ٚؼٕد انغجت انٗ اٌ طهجخ انًشحهخ انشاثؼخ ايغٕا  لشٚجٍٛ يٍ انزخشط ٔيب ٚمهمٓى ْ

 يشحهخ يبثؼذ انزخشط انزٙ ال ًٚكُٓى انزكٍٓ ٔانزٕلغ ػٍ يظٛشْى فٛٓب .

دالنت انفرق في انمهك انتىلعي  نذي طهبت انجامعت وفك متغير  عهً تعرفان 2 انرابعانهذف 

 ( اناث - ركىر) اننىع االجتماعي

 نُٕع االعزًبػٙأفك  انمهك انزٕلؼٙ ثؼذ رطجٛك انًمٛبط ػهٗ ػُٛخ انجحش نًؼشفخ انفشٔق فٙ     

 . (1)عذٔل كبَذ انُزبئظ كًب فٙ ( اَبس –)ركٕس
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 (1جذول )

      

 N Mean Std. Deviation df t Sig. (2-tailed) التخصص

 3......2. 5.41 118 19.65227 85.8636 60 ذكور 

 15.47172 103.6111 60 اناث

نذٖ انزكٕس ٔٚشعغ انغجت اال اٌ ( اٌ انمهك انزٕلؼٙ نذٖ االَبس اكجش يُّ 1َالحع يٍ عذٔل) 

انٕػغ االعزًبػٙ نالَبس  اطؼت يٍ ٔػغ انزكٕس الٍَٓ ثؼذ انزخشط الٚغزطؼٍ انخشٔط يٍ 

انًُضل كًب الًٚكٍُٓ يضأنخ ا٘ ػًم كًب ٚفؼم انزكٕس فٙ يغزًؼُب انز٘ رحكًّ االػشاف 

     ٔانؼبداد ٔانزمبنٛذ . 

 2انتىصياث 

 بد ثًب ٚأرٙ 5 فٙ ػٕء َزبئظ انجحش رٕطٙ انجبحض

 مهٛمرفؼٛم دٔس انًشاكض االسشبدٚخ فٙ انغبيؼخ أللبيخ انذٔساد ٔٔسػ انؼًم انخبطخ  نز -1

 نذٚٓى يًب ٚضٚذ يٍ صمزٓى ثُفغٓى ٔيمبٔيزٓى نإلحجبط . انمهك انزٕلؼٙ 

 انمهك انزٕلؼٙ  انزارٛخ ٔلفزٓى ثُفغٓى نزغُترفؼٛم دٔس انغبيؼخ نحش انطهجخ ػهٗ رًُٛخ لذسرٓى  -7

 خالل رفؼٛم دٔس انًششذٍٚ انزشثٍٕٚٛ رٔ٘ االخزظبص ٔحضٓى ػهٗ رٕعّٛ انطهجخ َحٕ رنك .يٍ 

 2انممترحاث 

 5  انًمزشحبد يُٓب ػذد يٍ  خالزشحذ انجبحض

 . دساعخ يشبثٓخ نهذساعخ انحبنٛخ ػهٗ ػُٛخ يخزهفخ كطهجخ انًؼبْذ ٔانذساعبد انؼهٛب ٔانشجبة 

  شاد راد االسرجبط انًجبشش يضم )انكفبٚخ انزارٛخ يغ ثؼغ انًزغٛانمهك انزٕلؼٙ سثط يزغٛش– 

 رحمٛك انزاد ( ٔغٛشْب يٍ انًزغٛشاد .  -انًُبػخ انُفغٛخ 

  ٔغٛشْب. االػذادٚخ ػهٗ طهجخانمهك انزٕلؼٙ اعشاء دساعخ رغشٚجٛخ نزًُٛخ ٔرفؼٛم يٓبساد 
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