ٚزارح اٌزعٍ ُ١اٌعبٌٚ ٟاٌجؾش اٌعٍّٟ
عبِعخ اٌمبدض١خ
وٍ١خ اٌزرث١خ اٌر٠بض١خ

دراطخ ِمبرٔخ ٌٍؼؼٛر ثبٌٛؽدٖ إٌفظ١خ ٌد ٜمالة
وٍ١خ اٌززث١خ اٌز٠بك١خ -عبِؼخ اٌمبدط١خ
ٌٍؼبَ اٌدراطَ1027-1026 ٟ
ثؾش رمدَ ثٗ اٌطبٌت

ٔجٔ ً١ب٘ ٟؽجٛة
إلى مجلس كلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جامعة القادسٌة
وهً جزء من متطلبات نٌل درجة البكالورٌوس فً التربٌة الرٌاضٌة

إشراف
َ َ 0غشٚاْ وز ُ٠خل١ز

3418هـ

1037م

بسم هللا الرحمن الرحٌم

(( ٌرفع هللا الذٌن امنوا منكم والذٌن اوتوا العلم درجات ))

صدق اهلل العلي العظيم
اجملادلة ()11

اإلهداء
إلى اللذان علمانً ان االجتهاد بالصبر .........والدي (أطال هللا فً عمره )
من الجنة تحت أقدامها ....................والدتً حبٌبة عمري
اعتراف بالجمٌل سندي ..................إخوانً االعزاء
أستاذي المشرف

أهدي ثمرة هذا الجهد

الشــــــــــــــــــــكر والتــــــــــــــــــــقدٌر
الحمد هللا رب العالمٌن الصالة والسالم على اشرف الخلق والمرسلٌن محمد المصططىى
وعلى اله لطٌبٌن الطاهرٌن اللهم عجل لولٌك الىرج والعافٌة للناس واجعلنا من أنصاره
وأعوانه والمستشهدٌن بٌن ٌدٌه .
اتقدم بجزٌل الشكر واالمتنان إلى كل من آزرنً وشد من عضدي السٌما الصرح العلمً
الذي امدنً بالعلم والمعرفة اال وهو كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فلها ولعمادتها اتقدم بخالص
الشكر والتقدٌر واالحترام إلى استادي العزٌز (م .غطزوان كطرٌم) الطذي اشطرف علطى هطذا
البحث واشهد بأنه كان خٌر سند ومعٌن لً بعطد هللا سطبحانه وتعطالى لمطا أعططاه لطً مطن
مططادة علمٌططة وأخٌططرا احمططد هللا كثٌططرار ولططه الشططكر والىضططل ف طً االول واآلخططر علططى مططا
أعطانً من صبر وتحمل وادعو من هللا (عز وجل) ان اكون قد وفٌت حق دراستً وان
اكون قد استىدت وافدت شعبً ووطنً واسال هللا ان ٌجملنً بالحكمة والتواضع .
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اٌفـً األٚي
2ـ اٌزؼز٠ف ثبٌجؾش
2ـ 2اٌّمدِخ ٚأّ٘١خ اٌجؾش
2ـِ 1ؼىٍخ اٌجؾش
2ـ 3أ٘داف اٌجؾش
2ـِ 4غبالد اٌجؾش
 5-2رؾد٠د اٌّـطٍؾبد

 -2اٌزؼز٠ف ثبٌجؾش :
 2-2اٌّمدِخ ٚأّ٘١خ اٌجؾش :
أٔعممُ ع ىٍمم ٝانٔطممبْ ٔعّممب وض١ممرح ص ٠طممزم ١ؽوممر٘ب ِّٙممب ؽممبٚيم ِٚممٓ ٘ م ٖ اٌممٕعُ ٔعّممخ اٌوممؾخ
ٚاٌعبف١خم ٚص شه أْ صؾخ إٌفص ص رمً أّ٘١خ ىٓ صؾخ اٌغطم أ ٚاٌعممًم ٌٚىمٓ فم ٟظمً اٌزممٛراد
ٚاٌزغ١ممراد اٌزمم٠ ٟع١اممٙب انٔطممبْ فممِ ٟمزٍ م ِغممبصد اٌؾ١ممبحم ِٚممب ٛ٠اعٙممٗ ِممٓ ِاممى د ٚضممغٛ
ِمزٍفخ أصر ذٌمه ىٍم ٝج١عزمٗ اٌّطمزمرح ٚؽ١برمٗ اٌٙبد مخ م فبنٔطمبْ أصمجؼ ٠عم١ي فم ٟىومر ِمٓ اٌمٍمك
ٚاٌمٛفم ٚف ٟخضُ ِٓ اٌوراىبد اٌّطزّرح ٚاٌّز اخٍمخ ثغ١مخ رؾم١مك اٌزمٛازْ ٚاصضمزمرار ثمبذص فمٟ
ذٌه وً ِب فٚ ٟضعٗ ِٓ إِىبٔبدم ٚف ٟؽبٌخ ى َ ل ررٗ ىٍم ٝرؾم١مك راجبرمٗ ف ٔمٗ ٠ملصر اٌعسٌمخ ٠ٚفزمم
اٌزٛاصممً ٚاٌاممعٛر ثبصٔزّممب ِ م ا٢خممرٓ٠م ف١عمم١ي فمم ٟىسٌممخ ٚثعم ىممٕ٠ٚ ُٙىمم ْٛذٌممه ِلشممرا ٌج ا٠ممخ
ِاىٍخ ٔفط١خ أص  ٟ٘ٚاٌاعٛر ثبٌٛؽ ح إٌفطم١خ ّ٠ٚضمً اٌامعٛر ثبٌٛؽم ح إٌفطم١خ خجمرح ىبِمخ ّ٠ىمٓ ٞ
إٔطبْ أْ ّ٠ر ثٙمب ٚفممب ٌزعرضمٗ ٌظمرٚف أِٛ ٚالم ؽ١بر١مخ ِعٕ١مخ ِزجبٕ٠مخ ٚفم ٟأٚلمبد ِمزٍفمخم إذ إْ
اٌفرد ٛ٠اعٗ ومً ٠مِٛ َٛالم ع ٠م ح رزمٍمت ِٕمٗ لم رح ٔفطم١خ ىبٌ١مخ فمِٛ ٟاعٙمخ اٌزؾم ٠بد ٚاٌزم لٍُ ِم
اٌزغ١راد اٌج١ئ١خ اٌز ٟرمرأ ىٍ ٝؽ١برٗ ٚرى ْٛثّضبثخ ِعٛق ف ٟضج ً١أ ِبعٗ ِم ا٢خمر ٓ٠فمِ ٟمزٍم
ِظب٘ر ا ٔامخ اٌؾ١بر١مخ ٚاٌع لمبد اصعزّبى١مخ ٚثمبٌراُ ِمٓ أْ اٌٛؽم ح إٌفطم١خ ظمب٘رح ِمٓ ظمٛا٘ر
اٌؾ١بح انٔطبٔ١خ ٠مجر٘ب عّ ١اٌجارف ٟفزرح ِب ِٓ ؽ١بر ُٙأٔٙمب ٌمُ رٍمك اص٘زّمبَ اٌىمبف ٟىٍم ٝاٌّطمزٜٛ
اٌجؾضممٚ ٟاٌع عمم ٟأْ ِفٙمم َٛاٌٛؽ م ح إٌفطمم١خ ٘ممِ ٛفٙممِ َٛطممزمً ىممٓ اٌّفممب٘ ُ١ذاد اٌع لممخ وّفٙممَٛ
اصوزئبة ٚاٌمٍك وّب أْ ِف َٛٙاٌٛؽ ح إٌفط١خ ٌُ ٠ؾظ ثب٘زّبَ اٌجبؽض ٓ١راُ أٔمٗ ّ٠ضمً خجمرح ِعبشمخ فمٟ
ؽ١برٕب اٌ١ِٛ١خم ٠امٚ ١عٛد٘مب ثم ٓ١إٌمبش ث شمىبي ِزجبٕ٠مخ ٚفم ٟأٚلمبد ِمزٍفمخم إص أْ اٌّغمبي فم ٟىٍمُ
اٌممٕفص ٠ؾزممبط ٌٍّس ٠م ِممٓ اٌجؾممٛس ٌزٛضمم١ؼ ِعٕممِٚ ٝفٙمم َٛاٌٛؽ م ح إٌفطمم١خ ٚرم م ٠ر أّ٘١زٙممب فبٌاممعٛر
ثبٌٛؽ ح إٌفط١خ ّ٠ضً إؽ  ٜاٌّاى د اٌٙبِخ ف ٟؽ١بح انٔطبْ اٌّعبصر؛ ٔظرا ْ ٘م ٖ اٌّامىٍخ رعزجمر
ثّضبثخ ٔممخ اٌج ا٠خ ٌىض١ر ِٓ اٌّاى د اٌز٠ ٟزعرض ٌٙب اٌفردم ٠ٚزو ر٘ ٖ اٌّاى د اٌاعٛر اٌم ارٟ
ثع َ اٌطعبدحم ٚاٌزابؤَم فض ىٓ انؽطبش ثبٌعغس ٔز١غخ اصٔعساي اصعزّبىٚ ٟاصٔفعبٌٟم ِٚمٓ ٘م ا
إٌّمٍك ٠زج ٓ١أْ اٌاعٛر ثبٌٛؽ ح إٌفط١خ شعٛر ٔفط ٟأٌ ُ١ل ٠ىِ ْٛطئٛص ىٓ شز ٝأشىبي اٌّعبٔبح
وّب أْ اٌاعٛر ثبٌٛؽ ح إٌفط١خ ٘ ٛشعٛر ِلٌُم ٔٚزبط رغرثخ ذار١خ ِٓ شم ح اٌؾطبضم١خم ٚشمعٛر اٌفمرد
ث ٔٗ ا١ر ِرامٛة ف١مٗ ِٕٚفومً ىمٓ ا٢خمرٓ٠م ٚأْ ٘م ا اٌامعٛر ٔمبرظ ىمٓ اٌغ١مبة اٌّم رن ٌٍع لمبد
اصعزّبى١خ اٌّاجعخم  ٛ٘ٚشعٛر ِوؾٛة ث ىراض اٌضغط إٌفط ٟفبٌٛؽ ح إٌفط١خ ٘ ٟشعٛر اٌفمرد
ثٛعٛد فغٛح ٔفط١خ رجبى ثٚ ٕٗ١ث ٓ١أشمبص ِٛٚضٛىبد ِغبٌمٗ إٌفطم ٟإٌم ٝدرعمخ ٠امعر فٙ١مب اٌفمرد
ثبفزمبد اٌزمجً ٚاٌؾت ِٓ عبٔت ا٢خرٓ٠م ثؾ١ش ٠زررت ىٍ ٝذٌه ؽرِبْ اٌفرد ِٓ أٍ٘١مخ اصٔممرا فمٟ
ى لمممبد ِضّمممرح ِٚامممجعخ ِممم أِ ٞمممٓ ا شممممبص ِٛٚضمممٛىبد اٌٛضمممط اٌممم ٠ ٞعممم١ي ف١مممٗ ّ٠ٚبرضمممٗ
ٚاٌامص اٌٛؽ ٛ٘ ١ذٌه اٌامص اٌ ٠ ٞاعر ث ٔٗ ا١ر ِٕطغُ ِم ِمٓ ؽٌٛمٗ ٚأٔمٗ ِؾزمبط صم لب م
٠ٚغٍت ىٍ١مٗ انؽطمبش ث ٔمٗ ٚؽ١م م ٚص ٛ٠عم ِمٓ ٠امبروٗ أفىمبرٖ ٚا٘زّبِبرمٗم ِٚمٓ ٠امعر ِعمٗ ثمبٌٛد
ٚاٌو الخم ٠ ٚاعر ث ّ٘بي ا٢خرٌٗ ٓ٠م  ٚص ٛ٠ع ِمٓ ٠فّٙمٗ ٚأٔمٗ خغمٛيم ٚأْ إٌمبش ِٕامغٍ ْٛىٕمٗ
فبضمراة اٌع لخ ثم ٓ١ا فمراد ٚثعم ُ٘ ىمٓ ثعضم ُٙاٌمجعر ٠عزجمر ِمٓ أ٘مُ اٌعٛاِمً اٌزم ٟرملد ٞإٌمٝ
اٌاممعٛر ثبٌٛؽم ح إٌفطمم١خ م ٚصّ٘١ممٗ اٌّٛضممٛذ ٚوم ٌه ؽ اصزممٗ ٚاّ٘١ممخ ىٕ١ممخ اٌجؾممش ٘ٚممُ م ة وٍ١ممخ
اٌزرث١خ اٌر٠بض١خ – عبِعخ اٌمبدض١خ ٚصٔٙمُ ِمٓ اٌامرا ؼ اٌّّٙمٗ ٚاٌّضمفمخ اىزّم اٌجبؽمش ٘م ٖ اٌ راضمٗ
ٌزام١ص ِّٓ ٌ  ُٙ٠شعٛر ثبٌٛؽ ٖ إٌفط١خ ِٓ عٙخ ِٚعرفخ أضجبة ذٌه ِٓ عٙخ اخر.ٜ

ِ1-2ؼىٍخ اٌجؾش :
يعتبر الشعور بالوحده النفسيه من افاناا اليرينره انم الم تمن لمنا لدنا من دور سناب
تحرننيم تاا افنسننا نتي ننا الننم اليننوو والتننردد و نندم الالحننا بننافيري وافحسننا

بننافنع ا

انم
ن

الم تم و دم الر وع الم افيري حي الوقوع بالمشاك العامه مندنا والياهنه و وفهمينه شنريحا
الم تم ن رننلي كايننا التربيننا الريامننيا وهننم م ن الشننران المالحفننه ايننه م ن
والدراسا الحاليه م

دننا واهميننه المومننوع

دا ايرى قرر الباحث اليوض ا غمارهته الدراسا.

3-2ا٘داف اٌجؾش :
ٙ٠دف اٌجؾش اٌ: ٝ
معراا الشعور بالوحده النفسيا لرلي كايا التربيىا الرياميا -

امعا الحادسيا ايما اتا كانا تت ه

ا ال اني الساب او افي اب ألهميا هته الشريحا م الم تم .

ِ 4-2غبالد اٌجؾش :
 2-4-2اٌّغبي اٌجؼز : ٞرلي كايا التربيىا الرياميا  -امعا الحادسيا لاعم الدراس -1036
 1037م .
 1-4-2اٌّغبي اٌشِبٔ : ٟاٌفزرح ِٓ ٌٚ 2016/11/1غب٠خ 0َ2017/4 /7
 3-4-2اٌّغبي اٌّىبٔ : ٟكايا التربيىا الرياميا  -عبِعخ اٌمبدض١خ0
ط

 5-1تحدٌد المصطلحات :
أن الشعور بالوحدة النىسٌة ٌمثل حالة نىسٌة تنشأ من :
إحساس الىرد بأنه لٌس على قرب نىسً من اآلخرٌن ،وهذه الوحدة ناتجة عن افتقار الىرد ألن
ٌكططون طرف طا ر فططً عالقططة محططددة أو مجموعططة مططن العالقططات ،وٌترتططب علٌهططا كثٌططر مططن صططنوف الضططٌق والضططجر
(عطا)274 ،1993 ،

اٌفـً اٌضبٟٔ
-2الدراسات النظرٌة والمشابهه
1-2الدراسات النظرٌة
 1-1-2اٌٛؽدح إٌفظ١خ: )Loneliness( :
 2-1-2رؼز٠ف اٌٛؽدح إٌفظ١خ: ) Loneliness ( :
 3-1-2أٔٛاع ( ؿٛر أ ٚأػىبي ) اٌٛؽدح إٌفظ١خ :
ِ :4-1-2ظب٘ز اٌؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ :

-2الدراسات النظرية والمشابهة:
1-2الدراسات النظرية :

 1-1-2اٌٛؽدح إٌفظ١خ: )Loneliness( :
ٔبي ِف َٛٙاٌٛؽدح إٌفظي١خ ا٘زّبِيب ك وج١يزاك في ٟاٌظيٕٛاد األخ١يزحب ٚثةبؿيخ ثؼيد أْ ارليؼ أٔيٗ ِفٙيِ َٛظيزمً ػيٓ
غ١زٖ ِٓ اٌّفب٘ ُ١األخز ٜوبالوزئبة ٚاالغززاة ٚاٌؼشٌخ ٚغ١ز٘يب(ِةّ١زب  22ب ٌٚ )2996ؼيً أ٘يُ اٌيدٚافغ ٚرا
٘ذا اال٘زّبَ أْ اٌٛؽدح إٌفظ١خ أؿجؾذ ِؼىٍخ خط١زح ٚٚاطؼخ االٔزؼبر ف ٟػبٌُ اٌ١ي ( َٛاٌزث١ؼيخ ب ) 2997030
أْ اٌؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ ّ٠ضً ؽبٌخ ٔفظ١خ رٕؼأ ِيٓ ئؽظيبص اٌفيزد ثأٔيٗ ٌي١ض ػٍي ٝليزة ٔفظيِ ٟيٓ ا٢خيز:ٓ٠
٠ٚز( ٜػطبب 2993ب  )174ب اْ اٌٛؽدح ٔبرغخ ػٓ افزمبر اٌفيزد ألْ ٠ىي ْٛمزفيب ك في ٟػالليخ ِؾيددح أِ ٚغّٛػيخ
ِٓ اٌؼاللبدب ٠ٚززرت ػٍٙ١ب وض١ز ِٓ ؿٕٛف اٌل١ك أْ اٌؼيؼٛر ثبٌٛؽيدح إٌفظي١خ ٘ي ٛؽبٌيخ ٠ةجز٘يب ٚ :اٌليغز ب
وّب رز ( ٜعٛدحب 1005ب )781اٌفزد رٕؼأ أطبطب ك ػٓ لـيٛر في ٟاٌؼالليبد االعزّبػ١يخ ٌٍفيزد ِيغ ا٢خيزٓ٠ب ِّيب
٠غؼييً اٌفييزد ٠ؼييؼزثبألٌُ ٚاٌّؼبٔييبح ثظييجت ئؽظبطييٗ ثؼييدَ رمجييً ٚئّ٘ييبي ا٢خييزٌ ٓ٠ييٗب وّييب ٠زلييؼ أْ ِؼٕيي ٝاٌٛؽييدح
إٌفظيي١خ ال ٠زفييك ِييغ اٌؼشٌييخ اٌّٛكييٛػ١خ اٌزيي٠ ٟغجييز ائظييبْ ػٍٙ١ييب ِضييً ؽييبالد اٌظييغٓ االٔفييزادٚ ٞغ١ز٘ييب ِييٓ
اٌؾبالد اٌز٠ ٟفمد ائظبْ فٙ١ب ؽز٠زٗ ٠ٚؼشي ػٓ ا٢خز ٓ٠رغُ ئرادرٗ٠ٚ.ز ٜاٌجؼق أْ اٌؼيؼٛر ثبٌٛؽيدح إٌفظي١خ
خجزح غ١ز ِؾججخ رظجت اٌؾشْ ٚاٌل١كب
ٚرؾييدس ٔز١غييخ اكييطزاة فيي ٟػاللييبد اٌفييزد ِييغ اٌّؾ١طيي ٓ١ثييٗب ٚوييذٌه ٠ييز ٜأخييز ْٚأْ اٌؼييؼٛرثبٌٛؽدح إٌفظيي١خ
٠ـبؽجٗ ئؽظبص ثؼذاة ٔفظٔ ٟبرظ ػٓ ئؽظبص اٌفزد ثبٌؼشٌخ ػٓ ا٢خز ٓ٠ثظجت  :ػدَ لدررٗ ػٍي ٝاالٔيدِبط فيٟ
اٌؾ١بح االعزّبػ١يخ ٌٍّغزّيغ اٌيذ٠ ٞؼي١غ ف(ٗ١اٌـيفطٟب  )29950352أْ اٌجيبؽض٠ ٓ١زفمي ْٛػٍيٚ ٝعيٛد خبؿيزٓ١
ٌٍٛؽييدح إٌفظيي١خ :

٠ٚ Peplau & Perlmanييز ٜاألٌٚيي : ٝأْ اٌٛؽييدح رؼزجييز خجييزح غ١ييز طييبرح ِضٍٙييب ِضييً

اٌؾبالد اٌٛعدأ١خ غ١ز اٌظبرح وبالوزئبة ٚاٌمٍك .
اٌضبٔ١خ  :أْ اٌٛؽدح وّف َٛٙرةزٍف ػٓ االٔؼشاي االعزّيبػ٘ٚ ٟي ٟرّضيً ئدراويب ك اار١يب ك ٌٍفيزد ػيٓ ٚعيٛد ٔميب ؾ فيٟ
ٔظ١ظ ػاللبرٗ االعزّبػ١خب فمد رى٘ ْٛذٖ إٌٛالؾ وّ١خ ( ِضالك  :ال ٛ٠عد ػيدد ويبف ِيٓ األؿيدلب )ب أ ٚليد رىيْٛ
ٔٛػ١خ ( ِضً ٔ :مؾ اٌّؾجخ أ ٚاألٌفخ ِغ ا٢خز ( ) ٓ٠خليز ٚاٌؼيٕب ٞٚب 2988ب ٠ٚ ) 212يز ٜثؼيق اٌجيبؽضٓ١
أْ ِف َٛٙاٌٛؽدح إٌفظ١خ ِٚف َٛٙاٌؼشٌخ االعزّبػ١خ ِفِ ٓ١ِٛٙززادف ٓ١ػٍ ٝأطيبص أْ إٌز١غيخ فيٙٔ ٟب٠يخ األِيز
رىٚ ْٛاؽدح؛ ف ٟؽ٠ ٓ١ز ٜر١زٔزس  Turnersكزٚرح اٌزفزلخ ث ٓ١اٌّفٙيٓ١ِٛب فبٌؼشٌيخ رؼٕي ٟكيؼف اٌؼالليبد
اٌّزجبدٌخ ث ٓ١اٌفزد ٚاٌغّبػخ اٌزيٕ٠ ٟزّي ٟئٌٙ١يبب ٚأْ اٌؼيةؾ اٌيذ٠ ٞؼيؼز ثبٌٛؽيدح إٌفظي١خ ؽي٠ ٓ١ؼي ٟأ٠ ٚؼيؼز
ثؼشٌخ فٚ ٟؽدرٗ ٠جدِ ٚىزئجب ك أِِّٛٙ ٚب ك ِٓ عزا ئؽظبطٗ ثبٌٛؽيدحب ٠ٚززريت ػٍي٘ ٝيذا ايؽظيبص أْ ٕ٠يأ ٜاٌفيزد
ثٕفظٗب أ٠ ٚزجبػد ػٓ اٌّغزّغ ٠ٚجد ٚثال رف١ك أ ٚؿد٠كب ٠ٚؼؼز رجؼب ك ٌذٌه وّب ٌ ٛوبْ ِمفزاك ِيٓ اٌٛؽيدح إٌفظي١خ
ٚاٌّؼٕ٠ٛخب ٚأْ اٌفزق ث ٓ١اٌٛؽدح إٌفظ١خ ٚاٌؼشٌخ ٠ىّٓ ف ٟاٌٛػ١جذٌه ( غبُٔ ب 1001ب .)49

 2-1-2رؼز٠ف اٌٛؽدح إٌفظ١خ: ) Loneliness ( :
اخزٍييف ا٢را ٚٚعٙييبد إٌظييز ؽييٛي ِفٙيي َٛاٌٛؽييدح إٌفظيي١خ وّييب ٘يي ٛاٌؾييبي فيي ٟثييبل ٟاٌّـييطٍؾبد إٌفظيي١خ ٚ
اٌززث٠ٛخب ٌٙٚذا االخزالف أطجبة ػد٠دح ِٕٙب :
أٚالك  :اٌؾداصخ إٌظج١خ ٌٍّـطٍؼ ف ٟاٌدراطبد إٌفظ١خ .
صبٔ١بك :مج١ؼخ اٌؼاللخ ثِ ٓ١ف َٛٙاٌٛؽدح إٌفظ١خ ٚغ١زٖ ِٓ اٌّفب٘ ُ١اٌّزرجطخ ثٗ ِضً االوزئبة ٚاالغزيزاة ٚاٌؼشٌيخ
االعزّبػ١خ .
 :صبٌضب ك  :اخزالف إٌّطٍمبد إٌظز٠خ ٌٍجبؽض ٓ١اٌذ ٓ٠رٕبٌٛٚا ٘ذا اٌّف َٛٙثبٌدراطخ (ؽظٕ ٓ١ب 2994ب .)294
ٚفّ١ب  ٍٟ٠ػزكب ك ٌجؼق ٘ذٖ اٌزؼز٠فبد :
أ  .اٌزؼز٠ف اٌٍغٌٍٛ ٞٛؽدح إٌفظ١خ :
 ٟ٘ٚثفزؼ اٌٛا ٚ ٚرظى ٓ١اٌؾب  ٟ٘ٚ .ف ٟاٌزؼز٠ف اٌٍغ : ٞٛاٌٛؽدح كد اٌىضزحب
ٚاٌٛؽدأ ٟإٌّفزد فٔ ٟفظٗ .
ة  .رؼز٠ف اٌٛؽدح إٌفظ١خ ل ٟايؿطالػ :
اٌٛؽدح إٌفظ١خ ثأٔٙب  :ئؽظبص اٌفزد ثٛعٛد فغٛح ٠ :ؼزف ( لؼمٛع ب  2988ب) 29
ٔفظ١خ رجبػد ثٚ ٕٗ١ث ٓ١أػةبؽ ِٛٚكٛػبد ِغبٌٗ إٌفظ ٟئٌ ٝدرعخ ٠ؼيؼز ِؼٙيب ثبفزميبد اٌزمجيً ٚاٌزيٛاد ٚاٌؾيت
ِٓ عبٔت ا٢خزٓ٠ب ثؾ١ش ٠ززرت ػٍ ٝاٌه ؽزِبْ اٌفزد ِٓ أٍ٘١خ االٔةزام ف ٟػاللبد ِضّزح ِٚؼجؼخ ِغ أِ ٞيٓ
أػةبؽ ِٛٚكٛػبد اٌٛطن اٌذ٠ ٞؼ١غ فّ٠ٚ ٗ١برص دٚرٖ ِٓ خالٌٗ.
وّب ٠ؼزف(ػطب2993ب  ) 174اٌٛؽدح إٌفظي١خ ثأٔٙيبِ :فٙيّ٠ َٛضيً ؽبٌيخ ٔفظي١خ رٕؼيأ ِيٓ  :ئؽظيبص اٌفيزد ثأٔيٗ
ٌ١ض ػٍ ٝلزة ٔفظيِ ٟيٓ ا٢خيزٓ٠ب ٘ٚيذٖ اٌٛؽيدح ٔبرغيخ ػيٓ افزميبر اٌفيزد ألْ ٠ىي ْٛمزفيب في ٟػالليخ ِؾيددح أٚ
ِغّٛػخ ِٓ اٌؼاللبدب٠ٚززرت ػٍٙ١ب وض١يز ِيٓ ؿيٕٛف اٌلي١ك ٚاٌليغز٠ ٚؼزفٙيب ثأٔٙيب  :ؽبٌيخ ٠ؼيؼز فٙ١يب اٌفيزد
ثبٌزجبػد ػٓ ا٢خزٓ٠ب ٚػدَ فٙيُ ا٢خيزٌ ٓ٠يٗ ِيغ ػيدَ لدرريٗ ػٍي ٝاٌيدخٛي في ٟػالليبد ِؼيجؼخ ِيغ ا٢خيزِ ٓ٠يغ
ئؽظبص اٌفزد ثبًٌٍّ ٚاٌلغز ػٕد اٌزمب ٗ ثبٌغّبػخ فِ ٟؾ١طٗ االعزّبػٚ ٟإٌفظ.ٟ
 3-1-2أٔٛاع ( ؿٛر أ ٚأػىبي ) اٌٛؽدح إٌفظ١خ :
اخزٍييف اٌجييبؽض ْٛفيي ٟرـييٕ١ف ُٙألػييىبي ٚأٔييٛاع اٌٛؽييدح إٌفظيي١خ ؽ١يش ِ١ييش

٠يئٛظ ب 2990

ٌٍؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ ػٍ ٝأطبص اٌّدح اٌشِٕ١خ  ٟ٘ٚوّب : ٍٟ٠
اٌٛؽدح إٌفظ١خ اٌؼبثزح :
ٚاٌز ٟرزلّٓ فززاد ِٓ اٌٛؽدح ػٍ ٝاٌزغُ ِٓ أْ ؽ١بح اٌفزد االعزّبػ١خ رزظُ
ثبٌزٛافك.
اٌٛؽدح إٌفظ١خ اٌزؾ١ٌٛخ:
ٚفٙ١ب ٠زّزغ اٌفزد ثؼاللبد اعزّبػ١خ م١جخ ف ٟاٌّبكٌٚ ٟىٕٗ ٠ؼؼز ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ ؽد٠ضب ك

ثيي ٓ١صالصييخ أٔييٛاع

ٔز١غخ ٌجؼق اٌظزٚف اٌّظزغدح (وبٌطالقب أٚ ٚفبح ػةؾ ِمزة ئٌ. ) ٗ١
اٌٛؽدح إٌفظ١خ اٌّشِٕخ :
 ٟ٘ٚاٌز ٟلد رظزّز ٌفززاد مٍ٠ٛخ رـً ئٌ ٝؽد اٌظٕٓ١ب ٚال ٠ؼيؼز اٌفيزد ثيأٔ ٞيٛع ِيٓ أٔيٛاع اٌزكيب فّ١يب ٠زؼٍيك
ثؼاللبرٗ االعزّبػ١خ ( إٌ١بي ب .) 29930203
ٚلد لظُ لؼمٛع(  ) 2988اٌٛؽدح إٌفظ١خ ئٌ ٝصالصخ أٔٛاع ر ١ظ١خ : ٟ٘ٚ
 .2اٌٛؽدح إٌفظ١خ األ١ٌٚخ :
ٚرٛؿييف ػٍيي ٝأٔٙييب طييب دح فيي ٟاٌؼةـيي١خب أ ٚفيي ٟاكييطزاة فيي ٟئؽييد ٜطييّبد اٌؼةـيي١خ رييزرجن أ ٚرزـييبؽت
ثبالٔظؾبة االٔفؼبٌ ٟػٓ ا٢خزٓ٠ب ٚفٚ ٟاٌٛلذ اٌذ٠ ٞغيد ف١يٗ وض١يز ِيٓ األفيزاد ا ٞٚايؽظيبص ثبٌٛؽيدح إٌفظي١خ
أٔفظ ُٙغ١ز لبدر ٓ٠ػٍ ٝرى ٓ٠ٛػاللبد ِؼجؼخ ٠ؾبٚي ثؼق ٘إال األفزاد أْ ٙ٠زثٛا ِٓ ئؽظبطي ُٙثبٌٛؽيدح ػيٓ
مز٠ك االٔةزام أ ٚاٌدخٛي ف ٟػاللبد ِإا٠خ أِ ٚزك١خ ِغ ا٢خز. ٓ٠
 .1اٌٛؽدح إٌفظ١خ اٌضبٔ٠ٛخ :
ػبدح ِب ٠ظٙز اٌؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ اٌضبٔ٠ٛخ ف ٟؽ١بح اٌفزد ػميت ؽيدٚس ِٛاليف ِؼٕ١يخ في ٟؽ١بريٗ ويبٌطالق أٚ
اٌززًِ أ ٚرّشق أ ٚرـدع ػاللبد اٌؾت .
 .3اٌٛؽدح إٌفظ١خ اٌٛعٛد٠خ :
٠ؼزجز ٘ذا اٌؼىً ِٓ أػىبي اٌٛؽيدح إٌفظي١خ أٚطيغ ِّيب ٠زليّٕٗ أِ ٞيٓ اٌؼيىٍ ٓ١اٌظيبثمٓ١ب وّيب ٠جيد٘ ٚيذا اٌؼيىً
ِٕفـالك أِ ٚزّ١شاك ئٌ ٝؽد ِب ػٓ اٌؼىٍ ٓ١ا٢خزٓ٠ب  ِٓٚاٌغٙخ إٌظز٠خ ٕ٠ظز وض١ز ِٓ أؿؾبة إٌّؾي ٝاٌٛعيٛدٞ
ئٌ ٝاٌؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ اٌٛعٛد٠خ ػٍ ٝأٔٗ ؽبٌخ ئٔظيبٔ١خ مج١ؼ١يخ ٚؽزّ١يخ ٠زؼيذر اٌٙيزٚة ِٕٙيبب ٚأْ ائظيبْ
٠زفزد ٠ٚزّب٠ش ػٓ اٌىب ٕبد األخز ٜألٔٗ ٠ؼ ٟاارٗ ٠ٚظزط١غ أْ ٠زةذ ِٛالف ٚلزاراد ٚاخز١برادب ٚخٛف ائظبْ
ِٓ اٌّظئ١ٌٛخ ٠غؼٍٗ ٚاػ١ب ك ٚثـٛرح ِة١فخ أِ ٚزػجخ ثبٔفـبٌٗ ٚرّب٠شٖ ػٓ ثم١خ اٌىب ٕبدب ٘ٚذا ٠غجزٖ أ٠ ٚزغّٗ
ػٍ ٝأْ ٙ٠زة ِٓ رّب٠شٖ ػجز مزق ٚأطبٌ١ت خبدػخ ِٚلٍٍخ ِّب ٠ززرت ػٍ ٗ١ف ٟإٌٙب٠خ أْ ٠فمد ؿؾزٗ ٚأؿبٌزٗ
ٚرفزدٖ ٚثبٌزبٌ٠ ٟفمد ٘٠ٛزٗ أ ٚؤٕٛ١زٗ ئٌ ٝدرعخ لد ٠ـجؼ ِؼٙب أ ٚػٕد٘ب غز٠جب ك أِ ٚغززثب ػيٓ ااريٗ ٚػيٓ رفبليٗ
ِيييٓ ثٕييي ٟائظيييبْ (اٌدطيييٛلٟب  6ب ٕ٘ .)2998يييبن ّٔٛاعيييب ٠زىيييِ ْٛيييٓ ؽ١يييش ريييز ٜرٚويييبرغ(Rokachب (
)2988:542أرثغ ػٕبؿز أطبط١خ ٌٍؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ : ٟ٘ٚ
 .Self Alienation- 1اغززاة اٌذاد :
 ٛ٘ٚػؼٛر اٌفزد ثبٌفزاؽ اٌداخٍٚ ٟاالٔفـبي ػٓ ا٢خزٚ ٓ٠اغززاة اٌفزد ػٓ ٔفظٗ
٠ٛ٘ٚزٗ ٚاٌؾن ِٓ لدر اٌذاد .
 .Interpersonal Isolation -2اٌؼشٌخ ف ٟاٌؼاللبد اٌؼةـ١خ اٌّزجبدٌخ :
٠ٚزّضً اٌه فِ ٟؼبػز و ْٛاٌفزد ٚؽ١داك أفؼبٌ١ب ٚعغزاف١ب ك ٚاعزّبػ١بكب ٚػؼٛر اٌفزد
ثؼدَ االٔزّب ف ٟاٌؼاللبد ااد اٌّؼٌٕ ٝد ٗ٠ؽ١ش ٠زى ْٛاٌؼٕـز األخ١ز ِٓ غ١بة اٌّٛدح
ٚئدران اٌفزد ٌٍغ١بة االعزّبػٚ ٟاٌؼؼٛر ثبٌةذالْ ٚاٌٙغز .
 .Agony- 3أٌُ  /ؿزاع خف١ف :
ٚرزّضً ف ٟاٌ١ٙبط اٌداخٍٚ ٟاٌضٛراْ االٔفؼبٌٌٍ ٟفزد ٚطزػخ اٌؾظبط١خ ٚاٌغلت ٚفمداْ

اٌمدرح ػٍ ٝاٌدفبع ٚاالررجبن ٚاالكطزاة ٚاٌالِجبالح اٌذ٠ ٞظزٙدف أُ٘ األفزاد اٌؼبػزْٚ
ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ .
 .Distress Reaction -4ردٚد األفؼبي اٌّٛعؼخ اٌلبغطخ :
٠ٚزى ْٛاٌه ٔزبط ِش٠د ِٓ األٌُ ٚاٌّؼبٔبح ِٓ اٌةجزح اٌّؼبػخ ٌٍؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ
ٚاٌّزلّٕخ ٌالكطزاة ٚاألٌُ اٌذ٠ ٞؼب٠ؼٗ األفزاد اٌؼبػز ٓ٠ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ .
صالصخ أثؼبد أطبط١خ ٌةجزح اٌؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ وّب ٚكغ ٚا٠ض( Weissب ( )2987:20
أطجبة اٌؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ :
أْ ٌٍؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ ِغّٛػخ ِٓ األطجبة ٠ :زٚ ٜا٠ض Weiss
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األ : ٌٝٚرزـً ثبٌّٛالف أ ٚاٌج١ئخ االعزّبػ١خ:) Situational ( :
 ٟ٘ٚرزرىش ػٍ ٝإٌٛالؾ أ ٚاٌّؼىالد ٚاٌـؼٛثبد اٌمب ّخ ف ٟاٌج١ئخ ثبػزجبر٘ب أطجبثب ك
ِإد٠خ ٌٍٛؽدحب فّٓ اٌٛاكؼ أْ ِٛالف ِؼٕ١خ وّٛد أؽد اٌشٚع ٓ١أ ٚاٌطالق أ ٚاالٔزمبي ئٌٝ
ِدٕ٠خ أخز ٜأ ٚاٌؼ١غ ف ٟث١ئخ ِٕؼشٌخ عغزاف١ب ك رؼزجز ِٓ اٌؼٛاًِ اٌز ٟرإد ٞئٌ ٝاٌؼؼٛر
ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ .
اٌضبٔ١خ  )Characterological(: :رزـً ثبٌفزٚق اٌفزد٠خ أِ ٚب ٠ؼزف ثّغّٛػخ اٌةـب ؾ
فبٌفزٚق اٌفزد٠خ لد رإصز ف ٟئدران اٌفزد ٌٍّٛلفب فبٌٕبص ٠ةزٍف ْٛف ٟاٌدرعخ اٌز٠ ٟؼؼزْٚ
ثٙب أٔ ُٙال ٠زٍمِ ْٛظبػدح ِٓ أؽدب ٚغ١ز ِؼزٕ ٝثُٙب ٚأٔٚ ُٙؽ١د ْٚف ٟاطزغبثزٌ ُٙؾبٌخ
اعزّبػ١خ ِؼٕ١خ (خلز ٚاٌؼٕب ٞٚب 2988ب .) 211
ٚرز ٜرٚوبرغ ( Rokachب ( .)2989055
اٌؼاللخ ِغ األلزاْ أ ٚاٌشٚطب ٚػدَ لدرح اٌفزد ػٍ ٝرؾم١ك ئِىبٔبرٗب ٚػدَ ٚكٛػ اٌّظزمجً
ثبٌٕظجخ ٌٗب ٚػدَ وفب٠خ ٔظبَ اٌّظبٔدح االعزّبػ١خب ٚاٌزغ١زاد اٌطبر خ ف ٟؽ١بح اٌفزد ِضً
(اٌجطبٌخب اٌزمبػدب رزن االثٓ ٌٍّٕشي ) ٚوذٌه األِزاف اٌغظّ١خ اٌّشِٕخب وّب رٛعد خـب ؾ
ٔفظ١خ خبؿخ ثبٌفزد ِٓ األرعؼ أْ رإد ٞئٌ ٝاٌٛؽدح إٌفظ١خ ِضً اٌةغًب ٚأةفبف رمد٠ز اٌذاد
ٔٚ :مؾ اٌزٛو١د٠خب ٔٚمؾ اٌّٙبراد االعزّبػ١خب ٚاٌؼدٚأ١خ ( ِةّ١ز ب 1003ب .)67
أْ ٕ٘بن أطجبثب ِززاوجخ ٌٍٛؽدح إٌفظ١خ ٚاطزةدَ صالصخ ػؼز طججبكب وّب ث)299:19 ( Lunt(ٓ١
أخذ٘ب ِٓ دراطخ ِ١زؼ١ال ٚأخز ٟ٘ٚ ْٚوّب : ٍٟ٠
 2اٌزؼبؤَ . 1اٌةٛف ِٓ ػدَ اٌمجٛي . 3كؼف اٌّؾبٌٚخ . 4ػدَ اٌؾع ٚاٌزٛف١ك . 5لٍخ اٌّؼزفخ (أ ٞال ٠ؼزف و١ف ٠جدأ ثأؼب اٌؼاللبد ِغ ا٢خز. )ٓ٠ 6اٌةغً . 7-ػدَ اٌغباث١خ .

 8اٌؼاللبد ِغ اٌّغّٛػبد األخز( ٜػدَ ا٘زّبَ ا٢خز ٓ٠ثٗ ) . 9لٍك ا٢خز ٓ٠رغب٘ٗ (خٛف ا٢خز ِٓ ٓ٠االررجبم ثٗ ٚاالٔةزام ِؼٗ . 20اٌٛكغ اٌزطِّ ٟغ ا٢خز. ٓ٠ 22لٍخ اٌفزؽ . 21لٍخ ِؾبٌٚخ ا٢خز ٓ٠ػًّ ػاللبد ِؼٗ . 23ػةـ١خ غ١ز ِؾجٛثخ .ٚلد رثن ف ٟدراطزٗ عّ١غ ٘ذٖ األطجبة ٌٍٛؽدح إٌفظ١خ ثجؼلٙب اٌجؼق ثؾ١ش عؼٍٙب
وؼجىخ ِززاثطخ رإصز ف ٟثؼلٙب اٌجؼق ثؼىً ِزؼدد األثؼبد .
٠زلؼ ِّب طجك أْ ػؼٛر اٌفزد ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ ٠زأصز ثؼبٍِ٘ ٓ١بِ ٓ١أال ّ٘ٚب ث١ئخ
اٌفزدب ٚػةـ١زٗ .فبٌج١ئخ اٌز٠ ٟؼ١غ فٙ١ب اٌفزد ِٚب رزلّٕٗ ِٓ ػاللبد ِغ أفيزاد األطيزح ٚاألؿيدلب ٚاٌغ١يزاْب
ٚسِال اٌؼًّ أ ٚاٌدراطخ ِٚب ٛ٠اع ٗٙاٌفزد ِٓ ِؼىالد ِٛٚالف رإصز ثبٌزأو١د ػٍ ٝاٌؾبٌخ إٌفظي١خ ٌٍفيزدب ٌٚىيٓ
ػؼٛر اٌفزد ثبٌٛؽدح ٠زأصز أ٠لب ك ثطج١ؼخ ػةـ١زٗب ِٚب ٠زّزغ ثٗ ِٓ خـيب ؾ ٚليدراد رغؼٍيٗ ليبدراك ػٍي ٝاٌزؾّيً
ٚاٌّٛاعٙخبفىً فزد ٌٗ ػةـ١زٗ اٌّةزٍفخ ػٓ غ١زٖ.
أْ اٌؼٛاًِ اٌّٛلف١خ ٚاٌؼٛاًِ اٌؼةـ١خ رٍؼت  :وّب رز( ٜػجد اٌجبل ٟب ) 1001081
دٚرا ف ٟرةف١ق وّ١خ اٌزفبػالد االعزّبػ١خ اٌز ٟرزظجت ػٕٙب اٌٛؽدح إٌفظ١خ ٚاٌه وّب : ٍٟ٠
 )Personal Factors( :اٌؼٛاًِ اٌؼةـ١خ  ٟ٘ٚاٌؼٛاِيً اٌزي ٟرزؼٍيك ثةـيب ؾ ٚطيّبد اٌؼةـي١خب فيبألفزاد
اٌيذ٠ ٓ٠زظيّ ْٛثيبالٔطٛا ٠زؼزكي ْٛئٌي ٝاٌؼشٌيخ ثدرعيخ أػٍيِ ٝيٓ غ١يزُ٘ ٚليد ٠يإد٘ ٞيذا ئٌي ٝػيؼٛرُ٘ ثبٌٛؽييدح
إٌفظ١خب وّب رز ٜأْ األفزاد االعزّبػ ْٛ١لد ٠ؼؼزٚا ثبٌٛؽيدح إٌفظي١خ ثدرعيخ أػٍيِ ٝيٓ غ١يزُ٘ ٌّغيزد اٌزؼيزف
ٌٕمؾ االرـبي ائظبٔ ٟف ٟؿٛرح فمد أ ٞػةؾ لز٠ت أ ٚػش٠ش وّب رل١ف أٔٙب لد رظبُ٘ اٌةـب ؾ اٌؼةـ١خ
اٌزيي ٟرزؼٍييك ثؼييدَ اٌغباث١ييخ فيي ٟثؼييق األٚطييبم االعزّبػ١ييخ ِضييً اٌّظٙييز اٌغظييّٟب ٚاٌؼةـيي١خب ٚاٌةـييب ؾ
االعزّبػ١يخب ٚأ٠ليب ليد رؼيٛق صمبفيخ اٌفيزد ػيٓ رىي ٓ٠ٛؿيدالبدب ٚليد رؼ١يدٖ ئٌيِ ٝؼيبػز اٌٛؽيدحب ٚثيبٌطجغ ٘يإال
األفزاد ٠ى ْٛٔٛأوضز ػزكخ ٌةجزح اٌٛؽدح اٌؼّ١مخ ؽّٕ١ب ٠زمدَ ث ُٙاٌؼّز ٠ٚزمبػد. ْٚ
 اٌؼٛاًِ اٌّٛلف١خ)Situational Factors( :رٍؼت اٌؼٛاًِ اٌّٛلف١خ ف ٟاٌؾ١بح دٚراك ف ٟاٌةًٍ ثؼجىخ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ باٌز ٟرإدٞ
أٔٛاع ِٓ األؽداس رٍؼت دٚراك ف ٟرةف١ق االؽزىبن االعزّبػٚ ٟرإد ٞئٌ ٝاٌٛؽدح إٌفظ١خ ٘: ٟ
 .2ئٔٙب ػاللخ ػبمف١خ ؽّّ١خ ثبٌطالق أ ٚثبٌّٛد .
 .1االٔفـبي اٌغظد ٞػٓ األطزح ٚاألؿدلب ثبٌٙغزح أ ٚثبالٔزمبي ئٌِ ٝدٕ٠خ أِ ٚغزّغ
عد٠د.
 .3رغ١زاد ف ٟاٌّىبٔخب ثبٌٕمً أ ٚاٌززل١خ .
 .4خفق ٔٛػٌ ٟؼاللخ ِٛعٛدح .
ف ٟدراطز ُٙأْ ِٓ اٌّٛد٠الد اٌز٘ : ٟذا ٚلد اوز (اٌدرد٠ز  ٚػجد هللا ب  26ب )2999
ٚاٌذٛ٠ ٞكؼ اٌؼٕبؿز اٌز ٟرظجت
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رٛكؼ ظب٘زح اٌؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ ّٔٛاط

اٌؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ ٌألفزاد ٚاٌه وّب ِ٘ٛ ٛكؼ ف ٟاٌؼىً اٌزبٌ: ٟ
ٔ مؾ اٌّظبٔدح االعزّبػ١خ
 االغززاة االعزّبػٔ ٟمـبٌؼاللبد االعزّبػ١خ
 اكطزاة اٌؼاللبد
 اٌزٕمً أ ٚاٌٙغزح
 االفزمبد األؽداس اٌّإٌّخ
 األسِبد
 اٌمـٛر إٌّب ٟ
 اٌؼةـ١خ
ٚ اٌّزغ١زاد إٌّب ١خ
 اٌمـٛر اٌؼةـٟ
٠زلؼ ِّب طجك ئِىبٔ١خ ؽـز األطجبة اٌز ٟلد رإدٌٍ ٞؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ ٌدٜ
األفزاد ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ: ٟ
 .2اٌةـب ؾ اٌؼةـ١خ ٌد ٜاألفزاد إٌبرغخ ػٓ اٌفزٚق اٌفزد٠خ فّ١ب ثِ ُٕٙ١ضً ( كؼف
رمد٠ز اٌذاد ب اٌةغًب اٌزؼبؤَب اٌؼؼٛر ثؼدَ اال٘زّبَ ٚ....غ١ز٘ب )
 .1األؽداس اٌظٍج١خ اٌّفبعئخ ِضً فمداْ ػةؾ ػش٠ش .
أ .لـٛر فٔ ٟظبَ اٌّظبٔدح االعزّبػ١خ
ة  .ػدَ االٔزّب
ٖ .اٌةجزاد االعزّبػ١خ إٌّفزح
اٌؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ
 .3رفىه اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ٚكؼف اٌّظبٔدح االعزّبػ١خ ٌد ٜاٌفزد .
فّٓ اٌطج١ؼ ٟأْ ٠زأصز اٌفزد ثّب ٛ٠اع ِٓ ٗٙأؽداس ِؾشٔخ ٚخجزاد ِإٌّخب ٌٚىٓ اٌفزد
اٌذ٠ ٞزّزغ ثؼةـ١خ ل٠ٛخ ال ٠زأصز ثٕفض اٌدرعخ اٌز٠ ٟزأصز ثٙب ِٓ ٠زّزغ ثؼةـ١خ أطٛا ١خ أٚ
خغٌٛخ أ ٚكؼ١فخ اٌضمخ أ ٚثؼةـ١خ ِؾجطخب وّب أْ ِظبٔدح ا٢خزٌٍ ٓ٠فزد ِٛٚاطبر٠ ٌٗ ُٙؼزجز
ثّضبثخ ٚلب٠خ ٌٍفزد ِٓ اٌؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ .
ِ 4-2-1ظب٘ز اٌؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ :
أْ اٌؼةؾ اٌٛؽ١د ٘ ٛاٌذ٠ ٞؼؼز ثأٔٗ غ١يز ِٕظيغُ ِيغ ٠ :يز( ٜػطيب ب 275ب ِ )2993يٓ ؽٌٛيٗب ٚأٔيٗ ِؾزيبط
ألؿيدلب ب ٠ٚغٍيت ػٍ١ييٗ ايؽظيبص ثأٔييٗ ٚؽ١يدب ٚال ٛ٠عيد ِييٓ ٠ؼيبروٗ أفىييبرٖ ٚا٘زّبِبريٗب ِٚيٓ ٠ؼييؼز ِؼيٗ ثييبٌٛد
ٚاٌـدالخب وّب ٠ؼؼز ثاّ٘بي ا٢خزٌٗ ٓ٠ب ٚال ٛ٠عد ِٓ ٠فّٗٙب ٚأٔٗ خغٛي ٠ٚؼؼز أْ إٌبص ِٕؼغٍ ْٛػٕٗ .
Seepersad ( ِٓٚب وّب أْ ِٓ أُ٘ ِب ٠ـبؽت اٌؼؼٛر ثبٌٛؽدح إٌفظ١خ ِ٘ ٛب اوزٖ ( .)1002
أِضٍزٗ :

 .2اٌزغجخ ف ٟػةؾ ِيب ٘ٚ :ي ٛاٌزغجيخ في ٟاٌؾـيٛي ػٍي ٝػيةؾ ِيب ٠ؼيبروٕب رفى١زٔيب ٚػيؼٛرٔبب ػيةؾ ٙ٠يزُ
٠ٚؼزٕ ٟثٕبب ػةؾ ٔؾجٗ ٠ٚؾجٕب .
 .1اٌجىب  :األٌُ ػبدح ِب ٠زالسَ ِغ اٌدِٛعب  ِٓٚأعً اٌه فاْ اٌٛؽدح إٌفظ١خ أ٠لب رزالسَ ِغ اٌدِٛع .
 .3اٌّؼبػز اٌةف١خ  :ثؼق األفزاد اٌٛؽ١د٠ ٓ٠زيدثزِ ْٚيغ اٌٛؽيدح إٌفظي١خ ِيٓ خيالي ئخفيب ِؼيبػزُ٘ب فيبٌجؼق
٠ةييبف ِييٓ اٌجييٛػ ثّؼييبػزٖ ئاا اػزمييد أٔييٗ طييٛف ٠ظييجت ٌييٗ اٌظييةز٠خ أ ٚاٌييزفقب ٠ٚةفيي ٟاٌىؼييف ػييٓ أ ٞئػييبرح
ٌٍلؼف ِضً اٌٛؽدح إٌفظ١خ .
 .4اٌجالدح ٚاٌةّٛي  :رززافك اٌٛؽدح إٌفظ١خ أ٠لب ك ِغ فززح خّٛي ِضً  :اٌّىٛس ف ٟاٌفيزاعب اٌغٍيٛص ٚاٌزفى١يزب
اٌزمٛلغ ٚ .خالي فززح اٌةّٛي ٘يذٖ ٠ىي ْٛاألفيزاد إٌّؼشٌي ْٛغيبرل ٓ١في ٟأفىيبرُ٘ب ئِيب ٠ؾٍّي ْٛفي ٟؿيد٠ك ٠ىيْٛ
وبِالك أ٠ ٚفىز ْٚف ٟأػ١ب أخز ٜرظزؾٛا ػٍ ٝأفىبرُ٘ .
 .5االٔظؾبة ٚاالطزغزاق ف ٟأؽالَ اٌ١مظخ .
 .6االٔزؾبر :ؽ١ش ٠فىز اٌجؼق ثأْ اٌّٛد ٘ ٛاٌطز٠ك اٌٛؽ١د ٌٍٙزٚة ِٓ اٌٛؽدح إٌفظ١خ .
 .7اٌزد ٛ٘ٚ : ٓ٠مز٠ك أخز ِٓ مزق اٌزؼبمِ ٟغ اٌٛؽدح إٌفظي١خب ؽ١يش ٠ؼيؼز اٌيجؼق ثأٔبٌيد٘ ٓ٠ي ٛػيالط ٔيبعؼ
ٌمٙز ٚؽدر ُٙإٌفظ١خ .
 .8إٌ٠ : َٛظزةدَ اٌجؼق إٌ َٛوٛطٍ١خ ٌٍٙزٚة ِٓ اٌٛؽدح إٌفظ١خ ؽ١ش ٠أٍِ ْٛثغد أفلً
ِّب وبٔٛا ػٍ ٗ١طبثمب .

اٌفـً اٌضبٌش
3ـ ِٕٙغ١خ اٌجؾش ٚئعزا ارٗ اٌّ١دأ١خ
3ـِٕٙ 2ظ اٌجؾش
3ـِ 1غزّغ اٌجؾش ٚػٕ١زٗ
3ـ 3األدٚاد ٚاٌٛطب ً ٚاألعٙشح اٌّظزةدِخ ف ٟاٌجؾش
3ـ 4اٌزغزثخ االطزطالػ١خ
3ـ 5ئعزا اٌجؾش اٌّ١دأ١خ
3ـ 6اٌٛطب ً ايؽـب ١خ اٌّظزةدِخ

3ـ منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة :
3ـ1ـ منهج البحث :
لحد مد الباحث الم استيدام المندج الوهف باألساوي المسح لملنمتا الم ربيعا البحث0

3ـ 2مجتمع وعٌنة البحث :
 )79رالني من م تمن قوامنا  )661رالني ات تنم ايتينار العيننا بالرريحنا

تكونا ينا البحث من

العشوانيا م رنلي كاينا التربيىنا الريامنيا -

امعنا الحادسنيا لسننا  1037- 1036م وال ندو

رقم  )3يبي تلك كما و يبني نسنبا كن مرحانا من المراحن من العندد الكان لرنلي كاينا التربينا
الرياميه امعا الحادسيا
ت
1
2
3
4

*0

المراحل
االولى
الثانٌة
الثالثة
الرابعة

العدد الكلً
لكل مرحلة
151
151
178
184

ال دو

نسب اعداد المراحل بأستخدام قانون العٌنة
الطبقٌة العشوائٌة
30
30
35
37

)3

ٌبٌن عدد أفراد مجتمع البحث الكلً لطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة القادسٌة و نسبة كل مرحلةمن المراحل
للعام  2117-2116م1

 حٌث ان الطبقة = عدد الىقرات * 3 قانون التوزٌع المتناسب بأختٌار العٌنة الطبقٌة العشوائٌة=حجم العٌنة فً الطبقةللطبقات (المجتمع).

÷

المجموع الكلً

3ـ 3األدوات والوسائل واألجهزة المستخدمة فً البحث :
3ـ3ـ 1أالدوات البحثٌة :
لك يتمك الباحث م إتمام بحاله كا فبد م افستعانا باألدواا والوسان الت تمكنه من تلنك
و ويحهد بأدواا البحث

الوسياا او الرريحا الت يستري بدا الباحث ح مشكاته مدمنا كاننا تانك

األدواا و بياناا و يناا و أ د ة و  ...الخ .)3

استيدم الباحث األدواا البحاليا اآلتيا :
3ـ ن المحننابلا الشيهننيا  -:أ ننرى الباحننث العدينند م ن المحننابلا الشيهننيا م ن اليبننرا م ن تو
افيتهاص* بعام النف

وافيتباراا والحيا

لغرض التعرو ام اراندم حو موموع البحث.

 -1افستبيا  -:و ع الباحث استمارة اسنتبيا ياهنا بمحينا

الشنعور بالوحنده النفسنيه** انم يننا

البحث.
 -3المحيا
 -محيا

-:
الشعور بالوحده النفسيا -:

رُ اضزم اَ ِم١بش اٌاعٛر ثبٌٛؽ حم  ِٓ ٛ٘ٚإىم اد راضمً ٚرخمر) 1890 ٓ٠م ٚأىم اصخزجمبر ثبٌٍغمخ
اٌعرث١ممخ ىج م اٌرل١ممت أؽّ م اٌجؾ١ممر) 1891 ٞم ٠ٚزىمم ْٛاٌّم١ممبش ِممٓ 22ىجممبرحم ٔوممفٙب ِٛعممتم
ٚإٌو م

اٌضممبٔ ٟضممبٌتم ِٚرفممك ثبٌّم١ممبش ِفزممبػ روممؾ١ؼم ٚرّضممً اٌ رعممخ اٌىٍ١ممخ ٌٍّم١ممبش ِغّممٛذ

درعبد اصصٕ ٚ ٝاٌعار ٓ٠ىجمبرحم ٌٚم١ص ٕ٘مبن ٚلمذ ِؾم د ٌزمج١مك اٌّم١مبشم ّ٠ٚىمٓ رمج١مك اٌّم١مبش
ثمر٠مخ عّبى١خ أ ٚفرد٠خٚ .رزُ انعبثخ ىٓ ىجبراد اٌّم١بش ثبخز١بر ثم ِ ً٠مٓ ٚأؽم ِمٓ خّطمخ ثم ا ً
أٚافممك ثا م ٖ– اٚافممك –اٚافممك ث رعممٗ ِزٛضمممٗ – صاٚافممك – صاٚافممك اث م ا)م ِ م ِراىممبح ٌفممذ ٔظممر
اٌّفؾٛص ثع َ ررن أ٠خ ىجبرح د ْٚإعبثخ .

 -3و يه مح وي  :ررانق البحث العام ومناه ه و ر 1و بغداد و دار الحكما لاربا ا والنشر و 3988مو ص .311
*

ينظر امللحق ( . ) 1

** ينظر امللحق ( . ) 2

3ـ3ـ 2األجهزة والوسائل المستخدمة فً البحث :
1 -2-3-3األجهزة :
 حاسبا /فبتوي م نوع .)dell2-2-3-3الوسائل المستخدمة فً البحث:
 استمارة تىرٌغ بٌانات االستبٌان. المصادروالمراجع العلمٌة العربٌة وغٌر العربٌة المترجمة.1

3ـ 4التجربة االستطالعٌة :
تعد التجربة االستطالعٌة واحدة من أهطم اإلجطراءات الضطرورٌة التطً ٌقطوم بهطا الباحطث قبطل القٌطام بالتجربطة
الرئٌسٌة لذلك فهً عبارة عن دراسة تجرٌبٌة اولٌة ٌقوم بها الباحث على عٌنة (أولٌطة)قبل قٌامطه ببحثطه بهطدف
اختبار أسالٌب البحث وأدواته

()1

قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعٌة على عٌنطة مكونطة مطن (  ) 11ططالب

من خارج عٌنة البحث لتالفً الصعوبات التً تواجه عمل الباحث  ،أقٌمت التجربة االستطالعٌة ٌوم / 12 / 4
 2116الساعة االعاشرة صباحا ر وهدفت التجربة الى ما ٌأتً .
1ـ التعرف على مدى ومالئمة االستمارات للعٌنة وطرٌقة توزٌعها.
2ـ التأكد من جاهزٌة األدوات .
3ـ التعرف على الوقت الذي ٌستغرقه االستبٌان فضالر عن الوقت الكلً .
4ـ التعرف على كىاءة فرٌق فرٌق العمل المساعد **.
5-3اجراءات البحث المٌدانٌة :
 وزع الباحططث اسططتمارات االسططتبٌان بتططارٌ  2117/4/13علططى عٌنططة البحططث واسططتخدم اسططلوب االتصططالالمباشر مع العٌنة لغرض شرح كٌىٌة االجابة على عبارات االسطتبٌان وبعطد جمطع االسطتمارات مطن عٌنطة
البحث تم تىرٌغ البٌانطات فطً اسطتمارات خاصطة لتىرٌطغ المعلومطات لغطرض اجطراء المعالجطات االحصطائٌة
الالزمة علٌها.

3ـ 9الوسائل اإلحصائٌة :
استيدم الباحث الححيبا اإلحهانيا  ) SPSSلمعال ا البياناا وتم استيدام الحنواني اإلحهنانيا
التاليا :
ـ النسبا المنويا .
ـ الوسر الحساب .
ـ افنحراو المعيار .
ـ تحاي التباي .
( )1جممع اللغة العربية  :جممع علم النفس والرتبية  ،ج ، 1القاهرة  ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية  ، 1894 ،ص. 98

** ينظر امللحق ( . ) 3

الفه الراب
 -4ػزف إٌزب ظ ٚرؾٍٍٙ١ب ِٕٚبلؼزٙب
 2-4ػزف إٌزب ظ
1- 4

مناقشة النتائج

 عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها : 1-4عرض النتائج :
جدول رقم ()2
ٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة و قٌمة ( )L.S.Dالمحسوبة لمقٌاس الشعور بالوحده النىسٌة
لطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة– جامعة القادسٌة للعام الدراسً 2117-2116م .
ت المرحلة

الوسطططططططططططط االنحطططططططططططططططراف قٌمطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة القٌمططططططططططططة الداللة
الحسابً

المعٌاري

()L.S.Dالمحسوبة الجدولٌة

 1األولى

113.61

15.151

8.697-

1.147

الثانٌة

111.27

17.433

2.333-

2

1.619

غٌرمعنوي
غٌرمعنوي

 3الثالثة

113.19

19.625

1.514-

1.917

غٌرمعنوي

 4الرابعة

122.31

17.714

9.212

1.128

معنوي

 من الجدول ( )2تبٌن ماٌلً -: تبططٌن مططن الجططدول أعططاله ان قٌمططة الوسططط الحسططابً لطططالب المرحلططة األولططى بلغططت ( )113.61وكططاناالنحططراف المعٌططاري ( ، )15.151امططا قٌمططة ( )L.S.Dفقططد بلغططت ( )8.697-عنططد درجططة حرٌططه ()28
ومسطططتوى داللطططه ( ، ) 1.15بٌنمطططا بلغطططت قٌمطططة الوسطططط الحسطططابً لططططالب المرحلطططة الثانٌطططة ()111.27
وانحطراف معٌطاري بلطغ ( )17.433امطا قٌمطة ( )L.S.Dفقطد بلغطت ( )2.333-عنطد درجطة حرٌطه ()28
ومسطططتوى داللطططه ( ، )1.15امطططا لططططالب المرحلطططة الثالثطططة بلغطططت قٌمطططة الوسطططط الحسطططابً (، )113.19
واالنحراف المعٌاري ( ، )19.625امطا قٌمطة ( )L.S.Dفقطد كانطت ( )1.514-عنطد درجطة حرٌطه ()33
ومسطتوى داللطة ( ، )1.15امطا قٌمططة الوسطط الحسطابً لططالب المرحلططة الرابعطة بلغطت ( )122.31وكططان
االنحططراف المعٌططاري ( ، )17.714امططا قٌمططة ( )L.S.Dفقططد بلغططت ( )9.212عنططد درجططة حرٌططه ()35
ومستوى دالله (. )1.15

2-4

مناقشة النتائج -:

 اعتمادار علطى مطا ظهطر مطن نتطائج فطً جطدول رقطم ( )2تبطٌن ان ططالب المرحلطة الرابعطة لطدٌهم ثقطه عالٌطهبططالنىس وهططذا مططا اثبتتططه النتططائج أي جانططب إٌجططابً وٌعططزي الباحططث ذلططك الططى ان طططالب المرحلططة المرحلططة
الرابعة فأن نتائجهم اإلٌجابٌة فً الشعور بالوحده النىسٌه ٌ ،عزوها الباحث الى حالة النضج واالستقرار
الىكري فً تكوٌن العالقات االجتماعٌة المتمثلة بالتسلسل الزمنً للمراحل الثالثه المنصرمه من حٌطاتهم
الجامعٌة والتً من خاللها كانوا قد كونوا العدٌد من العالقات االجتماعٌة خالل هذه الىتره والوصول الى
حالة من االسطتقرار والتكٌطف النىسطً وكطذلك التكٌطف مطع االفطراد االخطرٌن فطً الحٌطاة االجتماعٌطة وكطذلك
تحدٌد العدٌد من األهداف المستقبلٌه لالفراد والتً بدورها تخلق جطوار مطن االسطتقرار الىكطري والسطلوكً
لدى الىرد .
 اما بالنسبة لكل من طالب المراحل األولى و الثانٌة والثالثة لم تظهر لدٌهم نتائج إٌجابٌة بل على العكسكانت نتائجهم سلبٌة وٌعطزو الباحطث ذلطك الطى عطدم تحدٌطد األهطداف المسطتقبلٌه والتشطنج وعطدم االسطقرار
والتوازن الىكري وهذا ما ٌخلق حاله من عدم االسقرار النىسً الداخلً والذي ٌؤثر على هوٌطة االنطا أي
الذات الشخصٌه لالفراد فً الشعور بالوحده النىسطٌه أي التخطبط فطً المواقطف المختلىطه وعطدم االسطقرار
الذاتً مع االفراد االخطرٌن وكطذلك الىتطره الز منٌطه للحٌطاة الجامعٌطة والتطً لطم تصطل الطى درجطة االسطتقرار
والوضوح النىسً المعنوي .

الفه اليام
-5افستنتا اا والتوهياا
 3-5افستنتا اا
 1-5التوهياا

 5افستنتا اا والتوهياا
 3-5افستنتا اا-:
مما تحدم م نتانج تم التوه الم افستنتا اا التاليا-:
 ا رلي المرحاا الرابعا ف يتمتعو بالشعور بالوحده النفسيا وهتا اني إي اب . ا ك م رلي المرحاا الولم و الالانيا والالالالا يتمتعو بالشعور بالوحده النفسيا وهتااني ساب .
 ا هنالك تباي بالشعور بالوحده النفسيا لدى رلي كايا التربيا الرياميا امعا الحادسيالاعام الدراس  1037-1036م .

 1-5التوهياا-:
يوه الباحث بما يا –
 تع ي التفكير اإلي اب لارلي وكتلك تححيق األهداو التربويه والالحه بالنفافهداو اإلي ابيا للاراد والعم

ام ياق حالا م افستحرار والتوا

وتحديد

النفس الدايا م

يل دوراا افرشاد التربو ا الكايا.
 الحيام بدراسا مماالاا لاوقوو ام أسباي أيرى قد تكو مكماا فسباي الدراسا الحالياألحتوا هته المشكاا م

ده وفهميه هته الشريحه المالحفه م

دا أيرى.

المهادر العربيا واأل نبيا
 بد الرحم و محمد السيد" :محيا مومو لرتي الدويا اإليديولو يا واف تما يا ا مرحاتالمراهحا المتأيرة والرشد المبكر ".كايا التربياو امعا ال قا يقو دار قبا لاربا ا والنشر والتو ي و
الحاهرةو مهرو 1998م.
 ايدوأحمد  :سيكولو يا العلقاا بي ال ما اا "م اا الم المعرااو العدد326و الكويا و2006م . بد الكاا و إسما ي بد الفتاح" :التعايم والدويا ا العالم المعاهر"ساساا دراساا إستراتي ياو العدد66و مرك اإلماراا لادراساا والبحوث اإلستراتي يا 2001.م.

و مدي لدراسا الم تم "و دار الكتاي العرب وال

 أبو يدو أحمد :البنا اف تماالحاهرةومهر1987م.
 أحمدو حااظ ارج  :التربيا وقمايا الم تم المعاهر"و الم الكتي.الحاهرةو مهر 2003,م .األو و

 أبو ادوو هال محمد" :سيكولو يا التنشنا اف تما يا"و ر  1دارالمسيرة لانشرو ما و 1998م .-

ايدوأحمد ":سيكولو يا العلقاا بي ال ما اا "م اا الم المعرااو العدد326و الكويا و.َ 2006

 المني وغرايبا" :اإلحها التربو وتربيحاا باستيدام الر م اإلحهانيا لاعاوم اف تما يا الربعا األولمودار المسيرة لانشر والتو ي و ما و األرد ( 2009 ).م .
-

بد الرحم و محمد السيد" :نظرياا النموو ام نف

النموالمتحدم"والربعا األولمومكتبا هرا الشرقو

الحاهرة)  ( 2001م .

 أبو غ ا و معاويا محمود" :نظرياا الترور اإلنسان وتربيحاتدا التربويا "الربعا الالانياو دار المسيرةلانشرو ما و األرد )  . ( 2006م.

-

ا ولينا

الدي ":رتي الدويا اف تما يا واإليديولو يا و لقتدا بافغتراي النفس ".رسالا ما ستير

غير منشورةو إشراو :الدكتور ا نحيا و كايا التربيا – امعا دمشقو سوريا ( 2007 ).م .

 -أبو ادوو هال محمد" :سيكولو يا التنشنا اف تما يا"و ر  1دارالمسيرة لانشرو ما و) ( 1998م.-

بد الفتاحو كاميايا ":المراهحو وأساليي معاماتدم ".دار قبا لاربا ا والنشرو الحاهرةومهر)  ( 1998م.

 الشما ووايرو " :التربيا العاما وااسفا التربيا ".منشوراا امعا دمشقو سوريا. َ 2006.النمو الرفولا والمراهحا .األس

 ال ب و أحمد محمد  :ام نف 2001م .
ما و األرد
 -بد الرحم و محمد السيد ":نظرياا النموو ام نف

النظريا.المشكلا وسب معال تداو

النموالمتحدم"والربعا األولمومكتبا هرا

الشرقوالحاهرة, 2001,ص .53
 و يه مح وي  :ررانق البحث العام ومناه ه و ر 1و بغداد و دار الحكما لاربا ا والنشر و 3988م. امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف:اختبارات الذكاء والشخصية  ،مركز االسكندرية للكتاب2001 ،م  ،ص . 41 ِغّ اٌٍغخ اٌعرث١خ ِ :غّ ىٍُ إٌفص ٚاٌزرث١خ م ط 1م اٌمب٘رح م اٌ١ٙئخ اٌعبِخ ٌال ْٚاٌّمبث ا ِ١ر٠خ م. 1894
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المالحق

ملحق رقم ()1
ٌبٌن المقابالت الشخصٌة التً اجراها الباحث :
ت

االسم واللقب العلمً

االختصاص

مكان العمل

1

ا.م.دعلً حسٌن هاشم

علم نىس

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/جامعة القادسٌة

2

أ.م.د مً علً عزٌز

االختبارات

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/جامعة القادسٌة

3

م.د رأفت عبد الهادي

علم النىس

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/جامعة القادسٌة
ملحق رقم ()2

بسم اهلل الرمحن الرحيم

أألخ ألمحترم -:

يود الباحث ٔجٔ ً١ب٘ ٟؽجٛة) إ را بحاله الموسوم -:
دراسة مقارنة للشعور بالوحده النفسية لدى طالب كلية الرتبية الرياضية – جامعة القادسية للعام
الدراسي 1027 – 1026م)

لتا نر وا م حمراتكم اإل ابا ام العباراا المراحا ريا ً إسداما ً منكم ا يدما المسيرة
العاميا.
مع خالص الشكر واالمتنان

المرحاا -:
 -أخً العزٌز ضع عالمة ( √) امام األجابة التً تراها مناسبة .

ملحق رقم ()3
ٌبٌن فرٌق العمل المساعد :
ت
1

االسم

مكان العمل
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/جامعة القادسٌة

2

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/جامعة القادسٌة

