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ت الراجُت لدى ظلبت الجامعت في طوء بعض املخغيراث  الحٍُو
Self-vitality for university students in light of some variables 

 ، 1 عفساء ببساهُم زلُل العبُدي /د .ؤ

1
 عساقال ،بغدادحامعت  
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 عً الخعسف على الفسوق الدزاطت ذ هدف
ً
ت الراجُت فلال بلى الخعسف على الخٍُى

ت الراجُت بحن الولبت على وفم مخغحر الجيع )ذهس  اهثى( واإلاسخلت الدزاطُت  –في الخٍُى

 ٌ ( 121مً ) لدزاطتاوظاوي(، جإلفذ عُىت ا -زابع( والخسـف الدزاس ي )علمي -)ؤو

ت  - لدزاطتاُم ملُاض هالبا وهالبت مً هلبت الجامعت، وجم جوب ملُاض )الخٍُى

 عً: الدزاطتالراجُت( وهى )مً بعداد الباخثت(، وكد اطفسث هخائج 

ت الراجُت.  -  بن هلبت الجامعت ًخمخعىن بدزحت عالُت مً الخٍُى

ت الراجُت على وفم مخغحر الجيع والفسوق - واهذ  وحىد فسوق في الخٍُى

 لـالح الروىز.

ت الر - اجُت على وفم مخغحر الخسـف الدزاس ي ؤو عدم وحىد فسوق في الخٍُى

 مخغحر اإلاسخلت الدزاطُت.

 ؤوؿذ الباخثت ببعم الخىؿُاث واإلالترخاث. الدزاطتعلى وفم هخائج  -

ت الراجُت ؛الجىدة الكلماث املفخاحُت:  هلبت الجامعت  ؛الخٍُى
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The aim of the research is to identify the subjective vitality as 

well as to identify the differences in the subjective vitality between 

students according to the gender variable (male - female) and the stage 

of study (first - fourth) and the academic specialization (scientific - 

human), The research sample consisted of (120) male and female 

students from the university students, The research scale was applied - 

the (subjective biology) scale, which is (prepared by the researcher), The 

results of the search resulted in: 

 University students enjoy a high degree of self-vitality. 

 There are differences in subjective vitality according to the 

gender variable and differences in favor of males. 

 There are no differences in subjective vitality, according to the 

variable of specialization or the variable of the stage. 

 According to the results of the research, the researcher 

recommended some recommendations and proposals.. 

Keywords: quality; Subjective vitality; university students 
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 مقدمت:

ت الراجُت في مجاٌ علم الىفع على هدى مسادف           ٌظخسدم مـولح الخٍُى

إلاـولخاث ؤزسي عدًدة مثل الخيؼُى و الازازة والواكت الىفظُت الفعالت، ومفهىم 

الواكت الىفظُت الفعالت ًسجبى بىٌام الخيؼُى الفظُىلىجي الري ًدىم جبادٌ 

خازحُت والري مً ػاهه ان ًدفع الفسد الى اهجاش اإلاهام في اإلاعلىماث بحن الفسد والبِئت ال

اث اإلاسجفعت للواكت ؤو ًدفع الفسد الى عدم ؤلاهجاش ؤي مهمت في خالت  خالت اإلاظخٍى

اث اإلاىسفلت مً الواكت ، مً هىا جٌهس الفسوق الفسدًت بحن الافساد في مظخىي اإلاظخٍى

خددد ؤطاطا بلدزة الافساد على اللغىن الىفظُت والؼعىز باإلحهاد الىفس ي والتي ج

ملاومت اإلاىاكف اإلادبوت وملاومت الاحهاد الىفس ي  ؤو الاطخجابت لخلً اللغىن التي ًمس 

بها مً زالٌ الاطخفادة مما ًمخليىن مً هاكت هفظُت فعالت دافعت 

ت الراجُت على انها ؤهثر مً وىنها هىعا مً  (217: 2111) وامل،للظلىن. ىٌس الى الخٍُى ٍو

ائف العلل واطاطا للدافعُت هما انها ًمىً ان جخسر اليؼ ان ؤو الواكت الىفظُت لًى

خىكف ذلً على هبُعت الاهفعاالث مـدز الواكت فألزازة  الؼيل ؤلاًجابي ؤو الظلبي ٍو

والظعادة مـدزان للواكت ؤلاًجابُت اما الللم والغلب فانهما مـدزان للواكت 

ت الراجُت الظلبُت التي حعىق ألاداء ( ومعسفت مـ127: 2111الظلبُت. )زاجب،  ادز الخٍُى

ت )الواكت( ؤلاًجابُت التي حظهل ألاداء  مثل الخىجس والللم والخىف ومعسفت مـادز الخٍُى

ت حعىق ألاداء ألنها جادي الى  مثل الازازة الظعادة الاطخمخاع ان اإلاـادز الظلبُت للخٍُى

ادة الخىجس فخجعل الاهدباه مددود والترهحز كع ُف هما ان الخعب ًدل بظسعت اما ٍش

ت )الواكت( فإنها حظاعد على الاهدماج في ألاداء وجسهحز الاهدباه  اإلاـادز ؤلاًجابُت للخٍُى

 (189: 2114والخسلف مً مـادز ألافياز الظلبُت. )زاجب، 

سي "فسوٍد" بان ول فسد ًمخلً كدزا معُىا مما طماه بالواكت الىفظُت  ٍو

صة الخ  اإلاىبثلت مً غٍس
ً
ُاة والتي جدفعه باججاه اإلادافٌت على ذاجه هيظم علىي فلال

عً الخفاي على الىىع البؼسي وكمان اطخمسازه، وولما واهذ هاكت الخُاة التي ًمخلىها 

ت وابداعا وفاعلُت. )طلُم، ( وحؼحر الدزاطاث 173: 2116الصخف هبحرة وان ؤهثر خٍُى

حن ًٌهسون اهدباها ؤهثر وزغب ت ؤهبر في ؤداء اإلاهام وجدظحن الراهسة ان الافساد الخٍُى

مخاشون بالهمت العالُت وهي خالت  وانهم ًيىهىن ؤهثر ابداعا واكل كسزا بصختهم، ٍو
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هفظُت بًجابُت ملترهت بمؼاعس الخدمع والدؼبع بالواكت والاهدؼاء والاهخمام والاكباٌ 

 .والهمت العالُت على الخُاة والترخُب بها والخدلي بسوح اإلاثابسة واإلابادزة الراجُت

" جمثل ؤفلل خالت مً 1987والواكت الىفظُت هي هما ًسي "مازججز، 

الاطخعداد الىفس ي العللي التي جسجبى بخدلُم ؤفلل مظخىي ؤداء واهم ما ًمحز الواكت 

ولم عليها الوالكت الىفظُت. )عىان،  ( 11: 1995الىفظُت الخالُت مً ؤهىاع الخىجس ٍو

خمحز الصخف ذو الواكت الىفظُت اإلاثلى بهدوء هفس ي دازلي وجسهحز واهدباه عالُحن وكىة  ٍو

الظُوسة على مىاكف الخددي والاهدماج الخام في ألاداء والاوعصاٌ الخام عً مـادز 

س كدزاجه وزفع اهخاحُخه في العمل  الدؼدذ الخازحُت.  وبرلً ًيىن الفسد مظخعدا لخوٍى

ً فلال والدزاطت وزفع كدزاجه على الابخياز وكدزجه  على بىاء عالكاث بًجابُت مع الازٍس

س مجخمعه. )العبُدي،   .(41: 2119عً مظاهمخه في جوٍى

ت الراجُت دزعا واكُا كد اللغىن الىفظُت ومدفصا للصخت  عد الخٍُى
ُ
لرا ح

ا على جىاحد الصخت الىفظُت لدي الفسد، وحصجع جىافس  الىفظُت ؤلاًجابُت وماػسا كٍى

ي برلً جسجبى بعلم الىفع ؤلاًجابي. وان علم الىفع مٌاهس الصخت الىفظُت وه

ؤلاًجابي هى ؤخد فسوع علم الىفع العام والري ًىـب اهخمامه على جدظحن الىفاءة 

العللُت والىفظُت والاحخماعُت والجظدًت للفسد بدُث جيىن هفاءجه ؤفلل مً 

ل الافساد اإلاظخىي العادي للصخت، وهى ؤًلا الدزاطت العلمُت ليل ما ًمىً ان ًجع

واإلاجخمعاث مصدهسة؟ فهى ًسهص على زالزت مداوز زئِظُت ؤطاطُت وهي: الخبراث ؤلاًجابُت 

عالج الظُاق الاحخماعي واإلااطظاث الاحخماعُت ؤلاًجابُت )الصخـُت في  واالشدهاز، َو

دزض اللُم العامت والفلائل  طُاق احخماعي( والعالكت بحن ؤلادازة واإلاسئوطحن، وؤزحرا ٍو

ت والُلٌت ، وجإطِظا على ما طبم فالُلٌت  هي )ميام ً اللىة في الصخـُت( والخٍُى

د مً فسؾ الخفاعل عىع الىٌسة اللوعُت لألمىز ؤخادًت جىطع السئٍت  وبالخالي جٍص

الاججاه التي جإطس اإلاخعلم في خدود معىكت ومعولت، فىكىع اإلاخعلم في الىٌسة اللوعُت  

علُه باب زئٍت الجدًد واإلاغاًس والاخخمالي واإلامىً  جفسق علُه السوجحن والجمىد وجلفل

فهى ًىـسف فىسا ووعُا في خحز السئٍت اللوعُت الجامدة اإلادظمت بالثباث والظلىن الالي 

اما الُلٌت اإلادظمت باإلاسوهت والاهفخاح على الجدًد في البِئت فخىدبه الى ما فيها مً 

اإلاعلىماث التي جفسكها السئٍت بمياهاث لِظذ حلُت للىهلت ألاولى بدال مً سجً 

 . اللُلت لرا البد مً الللاء على الظلىهُاث الالُت التي جدوز في خللت مفسغت
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 مشكلت الدزاطت:

ت الراجُت وفلا إلاا ًساه مً الخـائف  (Ryan & Deci, 1999) حعد الخٍُى

وجللل في ألاطاطُت الدافعت لإلوظان باججاه جدلُم الراث وبالخالي الخلدًس ؤلاًجابي لها 

د مً اللدزة على  هفع الىكذ مً اخخماالث اإلاعاهاة مً الللم والاهخئاب واللغىن وجٍص

جدمل ألالم واإلاعاهاة واعخبازها حصءا اؿُال في الخُاة ًمىً ججاوشه بوسق اإلاىاحهت 

ادة اخخماالث معاهاة الفسد  ت الراجُت ًفض ي الى ٍش ؤلاًجابُت. لرلً فان الافخلاد للخٍُى

ِئتي الخعلُم والعمل، ان الاطخجابت الىفظُت للغىن الخعلم والعمل جخيىن زاؿت في ب

مً الؼعىز باالطخجزاف الاهفعالي واهسفاق كُمت ؤدزان ؤلاهجاشاث الصخـُت مما ًادي 

مت والىدُجت ألازحرة هره ؤهثر ازجباها بعامل  باللسوزة الى فخىز الهمت وانهُاز العٍص

بـىزة دالت مً مـادز الواكت الاهفعالُت والبدهُت الاطخجزاف الاهفعالي ليىهه ًسفم 

  (Maslach al, 2001) .اإلاخاخت للفسد

ت واليؼىة العامت والاكدام على الخُاة والترخُب بها بهمت ب ن الؼعىز بالخٍُى

ت وماػسا زئِظُا مً ماػساث حىدة الخُاة  عد حاهبا مهما للخبرة البؼٍس ٌُ ووؼان 

ت الراجُت خال سوف معُىت وعىد الىفظُت، فالخٍُى ت ًسبرها الاوظان في مىاكف ًو

جـدًه إلاهام واعماٌ معُىت ٌؼعس معها بالخماض واليؼىة والهمت واليؼان وهي لرلً 

زبرة ذاجُت حعاغ وجىؿف مً كبل مً ٌؼعس بها ؤو ًخعاٌؽ معها، وهي جسجبى ازجبان 

راث والاهدفاع بًجابُا بمخغحراث طُيىلىحُت بًجابُت واالطخلاللُت والاعخماد على ال

ؤلاًجابي هدى جدلُم الراث وبرلً جدسز الصخف مً الـساعاث واللغىن الخازحُت 

وججعله ٌؼعس في هفع الىكذ باللدزة على الخإزحر في مظاز الاخدار الخُاجُت بهمت 

 (185: 2116وفاعلُت.) طلُم، 

  حياهوالكا مما طبم ذهسه فان مؼيلت الدزاطت جخددد باإلحابت عً الدظائالث الا

  ًت ذاجُت م ت الراجُت؟ وهل الروىز ؤهثر خٍُى هل ًخمخع هلبت الجامعت بالخٍُى

ت مً هلبت اإلاسخلت ألاولى وهل  ؤلاهار؟ وهل هلبت اإلاسخلت السابعت ؤهثر خٍُى

ت مً هلبت الخسـف الدزاس ي  هلبت للخسـف الدزاس ي العلمي ؤهثر خٍُى

 .؟الاوظاوي
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 :   الدزاطتحدود 

 ت  –كخـسث الدزاطت الخالُت على عُىت مً الولبت )ذوىز : االحدود البشٍس

اكُت وولُت هىدطت -اهار( مً حامعت بغداد  ت/ ولُت التربُت الٍس مجمع الجادٍز

 الخىازشمي.

 :اكخـسث الدزاطت على العُىت للفـل الدزاس ي الثاوي للعام  الحدود الصماهُت

 .)الؼهس الثاوي(2121-2119الدزاس ي /

 اتها ومىهجها الىؿفي.هما جخددد الدزاطت بإد 

وحعخمد هخائج البدث على مدي حدًت ومـداكُت العُىت  في اليلُاث في ؤلاحابت على ؤداة 

 البدث 

 هداف الدزاطت: أ

ت الراجُت لدي هلبت الجامعت. .1  الخعسف على الخٍُى

رررت الراجُرررت لررردي الولبرررت علرررى وفرررم مخغحرررر الجررريع  .2 الخعرررسف علرررى الفرررسوق فررري الخٍُى

 اهار(.–)ذوىز 

رررت الراجُرررت لررردي الولبرررت علرررى وفرررم مخغحرررر اإلاسخلرررت الخعرررس  .3 ف علرررى الفرررسوق فررري الخٍُى

(.–الدزاطُت )زابع   ؤٌو

ت الراجُت لدي الولبت على وفم مخغحرر الخسـرف  .4 الخعسف على الفسوق في الخٍُى

 اوظاوي(.–الدزاس ي )علمي 

 أهمُت الدزاطت:

ت، فف     ُھا ٌؼعس حعد مسخلت الؼباب مخمحزة ومخفسدة عً ول اإلاساخل العمٍس

 ً جي مً طلوت ألاطسة، وجيٍى الفسد بإٌو لخٌت اهوالق في الخُاة، والاطخلالٌ الخدٍز

شخـُت مظخللت، وؤبسش ما في ھره اإلاسخلت والتي جىؿف بالفترة الرهبُت، اهخماٌ الىمى 

 الجظدي.
ً
 والىطج الفىسي وؤًلا
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وعص فالؼباب مً ھرا اإلاىولم ھم مـدز بىاء الخلازاث، وؿىاعت آلاماٌ، 

ألاوهان، ولرلً ھم ًمليىن هاكاث ھائلت ال ًمىً وؿفھا، وبالظھى عىھا ًيىن 

الاهوالق بوُئا، والبىاء ھؼا، والـىاعت بائدة، واإلارلت واضخت، والخولع اإلايؼىد ھى 

خـف الؼباب بـفاث مسخلفت منها الواكت والاهدفاع  اهدؼاف الواكاث للؼباب، ٍو

ت الدافلت وهره الـفاث جصداد خدة في والظسعت والللم وعدم السكا والخما ض والخٍُى

 العـس الخدًث.

ت بؼيل عام في مجخمعاجىا مؼيلت جياد جيؼس  دت العمٍس وجىاحه هره الؼٍس

ت الراجُت الفعالت لديهم وإلاا كد  ًاللها على هاالء الؼباب الا وهي اهسفاق الخٍُى

ت واإلاعِؼُت والصخُت، حعىظه هره اإلاؼيلت على هفظُت الؼباب وعلى خُاتهم الاحخماعُ

ت الراجُت هدُجت زىاء اإلاعجى لدي هاالء الؼباب وعدم وكىح  وكد جىسفم الخٍُى

اإلاظخلبل باليظبت لهم إلاا حعاهُه هره الفئت مً اخبان وافخلاد الخلم وكُمت اإلاعجى 

 للخُاة.

ت الراجُت دالت إلاظخىي الواكت واليؼان الراحي والخللائي مً كبل  وحعد الخٍُى

وجمخعه بسوح اإلاثابسة والاحتهاد في جدلُم ؤهدافه والخغلب على اًت علباث ؤو الصخف 

جددًاث جدٌى دون جدلُله لهره ألاهداف فإنها جخولب في اإلالام ألاٌو الخيامل بحن 

ائف الىفظُت والبدهُت هخجظُد للخالت الىفظُت والبدهُت اإلاثلى. )زاجب،  : 2111الًى

على حعل خُاة الافساد مفعمت بالهمت  -ٍت الراجُتؤي الخُى  -( وبرلً فإنها حعمل117

وهي برلً خالت مىاكلت  ؤلاًجابي،والخدمع واليؼىة والابتهاج والُلٌت والجدًت 

 لإلعُاء والخمٌى والبالدة والىهً الىفس ي.

فالىهً الىفس ي هى كعف الواكت الىفظُت ؤو هلـها لإلبلاء على الاجصان 

خـف الافساد اإلاـابحن ب فلدان الواكت بالتهُج والخظاطُت والاطخجابت العادي، ٍو

ت مً الخعب هما انهم ًفللىن  للمازساث بـىزة غحر هبُعُت مع وحىد زبرة كٍى

الاوسخاب مً زفاكهم وهم عسكت لألفياز الظلبُت واإلاساوف غحر اإلابرزة والخدكُم الراحي 

ى هىع مً ( فه392: 2116والتردد وهره بدوزها حعصش الاوسخاب مً العالم. )ازسض،
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ظبب له ؤلاعاكت التي جبدد هاكخه الىفظُت  ؤلازهاق الؼدًد الري ًـِب الاوظان َو

 والجظمُت.

ت الراجُت ؤو ما ًولم علُه بالىهً الىفس ي، بن   و ؤهم مظبباث الافخلاد للخٍُى

الفسد كد ًيىن عاوى هثحرا مً ؤلاخبان إلاساث عدًدة، ؤو ؤهه ٌؼعس بالُإض و الىلف، 

عاث الدازلُت، و الخعسق للـدماث الىفظُت، خُث ؤن هرا الىمى فلال عً الـسا

الخاهئ ًيخج عىه كعف الثلت الصخف في ذاجه، و ػعىزه بإهه كلُل الخُلت، و لِع له 

ت ؤًلا دافع  –ؤهداف مدددة، فلال عً هلف اإلاٌُى و الاججاهاث اإلاؼىالث ألاطٍس

لرًً عاهىا مً الخفىً كىي لخيىن الىهً الىفس ي، و هىا ال هلـد فلى ألاشخاؾ ا

ألاطسي، بل هلـد ألاطالُب الخاهئت في التربُت ؤًلا ، مثل الخدلُل اإلافسن ؤو الخماًت 

اإلابالغ فيها، ؤو اللظىة الصائدة، ولها ؤمىز جادي بلى الهسوب مً الخُاة الاحخماعُت، و 

  .الخسلي عً اإلاظاولُت

ؤطباب ؤزسي جخعلم ول هرا بلى حاهب  –و بالخالي جادي بلى الىهً الىفس ي

بالعمل الؼاق، و كغىن الخُاة اإلاعاؿسة، و عدم اللدزة على ؤن ًجد الصخف وكذ 

عاوي  لىفظه بعُدا عً اإلاظئىلُاث و اللغىن، فلال عً ألاعماٌ الؼاكت و اإلاجهدة، َو

ت الراجُ مً: الخعب الجظماوي/  و التي حؼمل، الؼعىز  تالصخف الفاكد للخٍُى

بإبظى اإلاجهىداث، الؼعىز بالخمٌى و الىظل، الؼعىز باللعف باإلحهاد عىد اللُام 

الجظماوي، الؼعىز بالعدًد مً ألاآلم الجظماهُت، و مً ؤهم ألاعساق ػُىعا ألاآلم 

ت، و مؼىالث الىىم و ألاخالم  اإلاخعللت بالهلم و اللىلىن، و اكوساب الدوزة الؼهٍس

دم الؼعىز باالطخلساز، فلال بعم ألاعساق الىفظُت، والؼعىز بالللم و ع اإلاصعجت:

ت، فلال عً الؼعىز بالعجص و كعف الاهدباه  عً الؼعىز باللُم و هلف السوح اإلاعىٍى

عدم  ومؼىالث في الراهسة و الاهدباه و الخظاطُت اإلافسهت و الغلب مً ؤكل ألامىز: 

اللدزة على مىاحهت اإلاؼىالث، والفخىز في العالكاث الاحخماعُت، وعدم اللدزة على 

اجساذ ؤي كساز، هما  جدُوه الؼيىن في ول مً خىله وازحر  ال ًدب العمل و يهسب مً 

 جدمل اإلاظئىلُت و غالبا جنهاز عالكاجه الاحخماعُت بإكسب اإلادُوحن به .
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 كما وجأحي أهمُت الدزاطت مً:

  الجاهب الىٌسي في اؿالتها باوعدام ؤو كلت عدد الدزاطاث العسبُت والعساكُت

ت الراجُتالتي جبدث ف ، وهرلً بتزوٍدها -على خد علم الباخثت-ي ؤهمُت الخٍُى

ت الراجُت لولبت الجامعت.  للمىخبت العسبُت والعساكُت بملُاض الخٍُى

  ت اإلاؼمىلت بالبدث والدزاطت وهي مسخلت الؼباب دت العمٍس ؤهمُت الؼٍس

لهم هدى الامً والاطخلساز الىفس ي  والازواز واإلاؼىالث التي كد حعىق هٍس

الاحخماعي، فبىاء الاوظان ٌظبم بىاء اإلااطظاث لرا وان مً اإلاهم الاهخمام و

بالؼباب الن الؼباب هى اإلاظتهدف لدي ول خسواث الخغُحر ليىنها مسخلت الهمم 

 العالُت والواكت الىفظُت اإلاخجددة واليؼان اإلاظخمس.

  )ت الراجُت لدي هلبت الجامعت )ػباب الجامعت  .الخعسف على الخٍُى

 ت الجا هب العملي والخوبُلي بما جىفسه هخائج الدزاطت مً فهم ؤفلل للخٍُى

ت الراجُت لها ؿلت بمسسحاث  الراجُت وبالخالي الصخت الىفظُت اذ ان الخٍُى

 الصخت الىفظُت للفسد.

 جحدًد املصعلحاث:

ت الراجُت:  الحٍُو

 ،ً دٍز ان وفٍس ُلٌرت / بانها خالت مً الؼعىز ؤلاًجابي بالخىبُره وال1997عسفها ٍز

 (Ryan & Frederick, 1997) والفاعلُت والامخالء بالواكت واليؼان والخدمع.

  ،بانهررررررا خالرررررررت مررررررً ػررررررعىز اإلاررررررسء بالواكرررررررت 2117وعسفهررررررا هُىبصاوظرررررريي وزسزخررررررىن /

والررررررخدمع والفاعلُررررررت الصخـررررررُت والهمررررررت الراجُررررررت ملترهررررررت بلدزجرررررره علررررررى كرررررربى 

ً السفاهُررررررت وجىٌرررررُم اهفعاالجرررررره وطرررررلىهه فلررررررال عرررررً جمخعرررررره بمظرررررخىي مسجفررررررع مررررر

   (Kubzansky & Thurston,2007) الىفظُت والاهدماج في الخُاة والاهخمام بها.

  ،بانهررا: خالررت مررً الؼررعىز ؤلاًجررابي بالخُرراة والواكررت الترري 21116وعسفهررا طررلُم /

حعررررررسب عررررررً هفظررررررها فرررررري ؿررررررُغت الررررررخدمع والامررررررخالء بالخُرررررراة والاخظرررررراض برررررراللىة 
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عخلررد بانهررا ججظررُد  إلاؼرراعس الىفرراءة والاهخعرراغ ووررىن اإلاررسء والؼررعىز باالكخررداز َو

 (182: 2116فعاال ومىخجا ووؼُوا. )طلُم،

  ررررررررف الىٌررررررررسي: الامررررررررخالء بالظررررررررعادة والفررررررررسح والظررررررررسوز والخفرررررررراٌئ والخمرررررررراض الخعٍس

ومىاحهرررررت وررررررل مررررررً اللرررررغى والخررررررىجس والللررررررم اإلاعرررررىق بهرررررردف الىؿررررررٌى الررررررى ألاداء 

ابُررررت فلررررال عررررً ألافلررررل والخولررررع بدمرررراض للمظررررخلبل وجيؼررررُى الدافعُررررت ؤلاًج

 الخمخع بالظالمت البدهُت لخدلُم ألاهداف اإلاسحىة.

 :إلاظاز الىظسي ودزاطاث طابقت

 :أوال: إلاظاز الىظسي 

ت دٌس ي وزٍان ، س الراث: )هظٍس ت جقٍس ت الراجُت:5985هظٍس  ( في الحٍُو

س الراث مً اإلاىٌىز الظُيىلىجي بإهه "كدزة الصخف على  عسف مـولح جلٍس َو

 عرً  الخسوُى لخُاجه
ً
والازخُاز الخس مً بحن البدائل الخُاجُت والظلىهُت اإلاخاخرت، فلرال

رررررس الرررررراث علرررررى الخفاعرررررل برررررحن  رررررت جلٍس كررررربى بًلررررراع خُاجررررره ومظرررررازها وهىعُتهرررررا. وجسجىرررررص هٌٍس

ُفي ألامثررررررل. وجفُررررررد بىحررررررىد هموررررررحن  طررررررماث الصخـررررررُت والدافعُررررررت وألاداء الىفسرررررر ي الررررررًى

حن للدافعُرت همرا: الدافعُرت الدازلُرت  ، والدافعُرت الخازحُرتintrinsic motivation مسهرٍص

extrinsic motivation مرثالن مًعرا اللرىي اإلارازسة فري طرلىهىا واإلادردد لىحهخره وهبُعخره ، ٍو

ررس الررراث مررً هخررائج الدزاطرراث   .(Deci & Ryan, 2008) وزـائـرره ررت جلٍس وحرراءث هٌٍس

ران، وزٍدؼرازد بEdward L. Deci البدثُرت التري ابخردؤها بدوازد بٌ دٌسر ي  .Richard M م ٍز

Ryan  ًوعلرررى الرررسغم مررر ،ً عرررً الدافعُرررت فررري الظررربعُىاث والثماهِىررراث مرررً اللرررسن العؼرررٍس

رررت ألاطاطرررُت  رررت بال ؤن ملىماتهرررا ومىوللاتهرررا الىٌٍس الخورررىزاث التررري هرررسؤث علرررى هرررره الىٌٍس

س الري عسكذ به في هخاب دٌس ي وزٍران طرىت  بلُذ مدخفٌت بةهازها العام وفًلا للخـٍى

1985.  

رران ودٌسرر ي بلررى ؤن "الدافعُررت الخازحُررتؤػرر ؤخررد  " extrinsic motivation از ٍز

ت للظلىن وجخعلم باإلاـادز الخازحُرت التري جدرث الصرخف علرى الخـرسف  اإلاىحهاث اإلاسهٍص

 عً حعللها بما ٌعسف باإلزاباث ؤو اإلايافأث الخازحُرت، ومرً مـرادز 
ً
بوسائم معُىت، فلال

ً. مرررً حاهرررب الدافعُرررت الخازحُرررت، الجرررىائص واإلارررى ذ، والاختررررام وؤلاعجررراب مرررً كبرررل آلازرررٍس
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فُما ًىمً في بيُت الصرخف  intrinsic motivation آزس ًخمثل مـدز الدافعُت الدازلُت

مً همىخاث وآماٌ وزحاءاث ذاجُت جدثره علرى الخـرسف ؤًًلرا بوسائرم معُىرت، ومرً هرره 

رررررت التررررري ًخبىاهرررررا، واهخماماجررررره، والخررررر ع ألازالقررررري، وعرررررادة مرررررا اإلاـرررررادز: وظرررررم اللرررررُم اإلاسهٍص

ررا ًُ ( وعلررى  (.Self-directed behavior جىؿررف هررره الدافعُررت بخعبحررر "الظررلىن اإلاىحرره ذاج

الررررسغم مررررً الوررررابع الفررررازق بررررحن الدافعُررررت الدازلُررررت والدافعُررررت الخازحُررررت واإلاخمثررررل فرررري ؤن 

عمررررا الدافعُررررت الدازلُررررت ججظررررُد إلاررررا ٌعررررسف بالظررررلىن اإلاسجىررررص علررررى ؤلازادة الراجُررررت واإلاعبررررر 

، هجد ؤن الدافعُت الخازحُت جىحهىا هدى مظاًسة "”our “ideal self ٌعسف "براجىا اإلاثالُت

ً والاحظرراق معهرا، والالترزام بالخىكعرراث الاحخماعُرت ىحرد جمُحررز آزرس فررازق  .معراًحر آلازرٍس ٍو

رس الرراث ًخمثرل فري  رت جلٍس برحن الدافعُرت الدازلُرت والدافعُرت الخازحُرت وفًلرا إلالرامحن هٌٍس

، والدافعُرررررررررت اإلاديىمرررررررررت autonomous motivationمُحرررررررررز برررررررررحن: الدافعُرررررررررت الراجُرررررررررتالخ

controlled motivation . (Ryan & Deci, 2008)  

الدافعُرت  Autonomous motivation وجخلمً الدافعُرت الراجُرت ؤو الاطرخلاللُت

الررت الترري جررإحي مررً مـررادز دازلُررت، لىنهررا حؼررمل ؤًًلررا الدافعُررت مررً مـررادز زازحُررت فرري خ

ازجبان ؤو جىخد الصرخف مرع وؼران مهرم وذا كُمرت وػرعس بإهره ًخورابم مرع ػرعىزه براجره 

واهرره حررصء مىرره، ؤن الدافعُررت الدازلُررت حعخمررد علررى مرردي الاطررخلاللُت اإلاخاخررت للصرررخف، 

بمعجررى آزررس جدىرررىع الدافعُررت الدازلُرررت وفًلررا إلاررا ٌعرررسف باطررخدزاٌ وجيامرررل كُمررت اليؼررران، 

ٌهرس الخمثرل والاطرخدزاٌ  هُفُررت ػرعىز الصرخف بلُمرت اليؼرران، بِىمرا ًفظرس الخيامررل ٍو

 & Ryan) عملُررت الخدررٌى مررً ؿررُغت الخىٌررُم الخررازجي بلررى الخىٌررُم الصخ رر ي للررراث

Deci,2000).   ررا، بال ؤن جمثررل ًُ فالخيلُفرراث الجامعُررت مررثال عبررازة عررً وؼرران مررىٌم زازح

ُخره مرع جياملره ودمجره الوالب واطدُعابه واطخدزاله لهرا اليؼران وبدزاهره للُمخره وؤهم

فالوالرب  .في طُاق العمرل الجرام ي ًجعلره ًرادي هررا اليؼران هإهره وؼران ذاحري الازخُراز

ًررادي مررا علُرره مررً ؤوؼرروت ومهررام زازحُررت ببهجررت وػررعىز بلُمتهررا ختررى وبن واهررذ مسخررازة 

ً ؤي الاهردفاع الردازلي  هدُجرت عملُراث الخمثرل والاطردُعاب والاطرخدزاٌ. .مً كبرل آلازرٍس

ابي هدررررى الازمرررراز الخُرررراحي وبرررررلً ًيررررىن وحررررىده لرررره معجررررى وكُمررررت جرررردفع الفررررسد لللُررررام ؤلاًجرررر

باليؼرررررراهاث بهمررررررت وزغبررررررت وؤداء مهررررررام الخُرررررراة الُىمُررررررت بمىح هررررررا فرررررري الخُرررررراة وفًلررررررا إلزادجرررررره 

للررراث والدافعُررت  intrinsèque régulation الراجُررت ووفًلررا إلاررا ٌعررسف بررالخىٌُم الرردازلي
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رررا بمرررا ٌعىرررع  ًُ ؤهدافررره وزغباجررره ومُىلررره واهخماماجررره الراجُرررت والتررري جررردفع الفرررسد اإلالرررسزة ذاج

 .(Ryan & Deci, 2008)لللُام باليؼان بهمت واكخداز. 

رررس الرررراث ٌعبرررر عرررً دافرررع دازلررري  رررت جلٍس رررت الراجُرررت فررري بهررراز هٌٍس امرررخالء -ان مـرررولح الخٍُى

كباٌ على الصخف بالفاعلُت واليؼان والخدمع والخىبُه والُلٌت العللُت والبدهُت والا

مت وجولع الى الامىز   بسوح مثابسة وجفاوي في الجهد الخُاة بهمت ووؼان وعٍص

 دزاطاث طابقت:-ثاهُا

غحرر دزاطرت عسبُرت واخردة جىاولرذ  -لغاًت اعداد هره الدزاطت –لم ججد الباخثت   

ت الراجُت وهي:  الخٍُى

  ،(2116دزاطت )طلُم 

 رت الراجُرت اطتهدفذ الدزاطت الىؼف عً هبُعت واججاهراث العال كرت برحن الخٍُى

وطررررماث الصخـررررُت الاحخماعُررررت ؤلاًجابُررررت والخفىحررررر اإلافعررررم باألمررررل لرررردي معلمرررري 

( معلررم ومعلمررت، وبعررد جوبُررم 111التربُررت الخاؿررت، جإلفررذ عُىررت الدزاطررت مررً )

ملررررررراًِع الدزاطررررررررت وجدلُررررررررل البُاهرررررررراث بالىطرررررررائل ؤلاخـررررررررائُت اإلاىاطرررررررربت ؤًهررررررررسث 

رررررررت الراجُرررررررت وطرررررررماث الىخرررررررائج وحرررررررىد عالكرررررررت مىحبرررررررت دالرررررررت ا خـرررررررائُا برررررررحن الخٍُى

الصخـررررررُت الاحخماعُررررررت ؤلاًجابُررررررت، وحررررررىد عالكررررررت مىحبررررررت دالررررررت بخـررررررائُت بررررررحن 

ررت الراجُررت والخفىحررر اإلافعررم باألمررل، همررا بُيررذ هخررائج الدزاطررت عرردم  وحررىد  الخٍُى

رررررررررررررت الىفظرررررررررررررُت جسحرررررررررررررع الرررررررررررررى ازرررررررررررررخالف  فرررررررررررررسوق ذاث داللرررررررررررررت بخـرررررررررررررائُت فررررررررررررري الخٍُى

 (2116اهار(.)طلُم ، -الجيع)ذوىز 

 مىهجُت الدزاطت وإجساءاتها:

 مىهج الدزاطت:

اجبع اإلاىهج الىؿفي، وهى مً هسق البدث العلمي ًلىد بلى هخائج الدزاطت  

سها  اإلاسحىة، ًلىم على وؿف وجفظحر اإلاىٌم والعلمي لٌاهسة ؤو مؼيلت مدددة وجـٍى

م حمع بُاهاث ومعلىماث ملىىت عً الٌاهسة ؤو اإلاؼيلت و  جـيُفها همُا وهُفُا عً هٍس

 (.324، 2111وجدلُلها وازلاعها للدزاطت الدكُلت. )ملخم: 
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 مجخمع وعُىت الدزاطت:

ًخيىن مجخمع الدزاطت الخالي مً هلبت ولُت هىدطت الخىازشمي وولُت التربُت  

اكُت، اما عُىت الدزاطت فلد جم ازخُازها باألطلىب العؼىائي الوبلي البظُى ذاث  الٍس

( هالبا وهالبت، وجم ازخُاز عُىت الخدلُل الاخـائي 121غذ )الخىشَع اإلادظاوي بذ بل

( 1)( هالب وهالبت. والجدٌو 211ؤًلا مً مجخمع الدزاطت بـىزة عؼىائُت بذ بلغذ )

 ىضح عُىت الدزاطت الاطاطُت:ً

 

بين الجدول )  عُىت الدزاطت ألاطاطُت على وفق الكلُاث والىوع ( جوشَع أفساد 5ٍو

 )ذكوز واهاث(.

 

 اإلاجمىع عدد الوالباث عدد الوالب اثاليلُ ث

اكُت 1  61 31 31 التربُت الٍس

 61 31 31 هىدطت الخىازشمي 2

 121 61 61 اإلاجمىع

 
 
 اداة الدزاطت: -ثالثا

ت الراجُت.    جعلب جحقُق أهداف الدزاطت الحالُت بىاء مقُاض الحٍُو

 صُاغت فقساث املقُاض: 

 ت س الراحي( اإلاعخمدة في الدزاطت  بعد الاهالع على الادب الىٌسي، )هٌٍس الخلٍس

( فلسة. وكد زوعي في ؿُاغتها ؤن جيىن بـُغت 21الخالُت، جم ؿُاغت )

(، وحسي وكعها في اطخمازة 81: 1989اإلاخيلم، وكابلت لخفظحر واخد. )طمازة، 

 واخدة مبىبت لغسق عسكها على الخبراء.

 جحدًد بدائل املقُاض: 

  لت لُىسث  في جـمُم وبىاء ملُاض  (Likert)بعد بعداد الفلساث جم اعخماد هٍس

ت  ، وذلً بىكع ملُاض زماس ي مخدزج ؤمام ول فلسة، وهما الراجُتالخٍُى
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( 1، 2، 3، 4، 5ابدا( وؤعوُذ الدزحاث ) -كلُال -ؤخُاها -هثحرا-ًإحي: )دائما

ت الراجُت لدي الول بت هبحرة والعىع وولما ازجفعذ الدزحت واهذ الخٍُى

 صخُذ.

 صالحُت فقساث املقُاض:

  ت الراجُت على مجمىعت مً الخبراء في التربُت عسكذ فلساث ملُاض الخٍُى

، للخعٍسف الري وكع لهاوعلم الىفع للخىم على مدي ؿالخُتها، ومالءمتها 

%( فإهثر لخددًد ؿالخُت الفلسة، 81ودكت ؿُاغتها، واعخمدث الباخثت وظبت )

ت ووفم ذلً ج م ؤلابلاء على حمُع الفلساث مع احساء بعم الخعدًالث اللغٍى

 لبعم الفلساث.

 إعداد حعلُماث املقُاض:

  ت الراجُت، وكد زوعي فيها ؤن كامذ الباخثت بىكع الخعلُماث إلالُاض الخٍُى

دت. وؤن حعبر بـدق عً مىكف اإلاظخجُب،  جيىن واضخت، ودكُلت، وؿٍس

زبر ؤهه ال جىحد هىان بحابت ص
ُ
خُدت ؤو بحابت زاهئت، بهما ًسخاز البدًل وؤ

، وؤن جيىن ؤلاحابت عً حمُع فلساث اإلالُاض، ؤي ال 
ً
الري ٌعبر عً مىكفه فعال

 عً ؤن بحابخه لً ًولع عليها ؤخد طىي الباخثت 
ً
ًترن فلسة دون بحابت، فلال

 ألنها ألغساق الدزاطت العلمُت فلى، لرا لم ًخم هلب ذهس الاطم.

 يعي للمقُاض:الخعبُق الاطخعال

 ( بم اإلالُاض على عُىت عؼىائُت بلغذ
ُ
 وهالبت، بىاكع )41ه

ً
، 21( هالبا

ً
( هالبا

( هالبت )مً مجخمع الدزاطت( وذلً للخإهد مً مدي وكىح فلساث 21و)

 عً معسفت الىكذ 
ً
اإلالُاض وحعلُماجه، وبدائله مً كبل عُىت الدزاطت، فلال

ح للباخثت ؤن فلساث اإلالُاض اإلاظخغسق في ؤلاحابت عً اإلالُاض، وكد اجط

وحعلُماجه واهذ واضخت لدي العُىت، وؤن الصمً اإلاظخغسق في اطخجابت الولبت 

 ( دكُلت.15( دكُلت، وبمدي ملدازه )21-11على فلساث اإلالُاض جساوخذ بحن )
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 إلاجساءاث إلاحصائُت لخحلُل فقساث املقُاض: 

 ًالخوىاث ألاطاطُت لبىائه،  حعد عملُت الخدلُل ؤلاخـائي لفلساث اإلالُاض م

ت الراجُت، جم جوبُم اإلالُاض  ت لفلساث ملُاض الخٍُى ولخظاب اللىة الخمُحًز

لت الوبلُت 211على عُىت ميىهت مً )  وهالبت، جم ازخُازهم بالوٍس
ً
( هالبا

لخحن  ت بوٍس العؼىائُت، بدظب مخغحر الجيع، واإلاسخلت وخظبذ اللىة الخمُحًز

 هما:

قت املجموعخين ا . أ  لعسفُخين: ظٍس

ت الراجُت، كامذ الباخثت بترجِب دزحاث عُىت  بهدف جدلُل فلساث ملُاض الخٍُى

 مً ؤعلى دزحت بلى 211الخدلُل ؤلاخـائي والبالغ عدد ؤفسادها )
ً
 وهالبت جىاشلُا

ً
( هالبا

% 27الاطخمازاث التي خـلذ على ؤعلى الدزحاث و% مً 27ؤوهإ دزحت، زم ازخحرث 

ـلذ على ؤوهإ الدزحاث وذلً لغسق الخـٌى على مجمىعخحن مً الاطخمازاث التي خ

لترب جىشَعها مً الخىشَع الوبُ ي  جخمحزان بإهبر حجم وؤك  ى جباًً ممىً بُنهما ٍو

(Stanley & Hopkins, 1972,P:268( وبما ؤن مجمىع عُىت الخدلُل كد بلغ )211 )

طخمازاث التي ( اطخمازاث، وعلُه فةن عدد الا 54% جيىن )27اطخمازة فةن وظبت 

( اطخمازة، وعىد جوبُم الازخباز الخائي لعُيخحن 118زلعذ للخدلُل ؤلاخـائي هى )

مظخللخحن الزخباز داللت الفسوق بحن اإلاجمىعت العلُا، واإلاجمىعت الدهُا ليل فلسة مً 

(، 1.15الفلساث، ؤًهس الخدلُل ؤن حمُع فلساث اإلالُاض ممحزة عىد مظخىي داللت )

ت )  (: 3وهما مىضح في الجدٌو )( 116ومظخىي خٍس
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ت والقُم الخائُت املحظوبت لفقساث مقُاض : (3الجدول ) املخوطعاث والاهحسافاث املعُاٍز

ت الراجُت باطخخدام املجموعخين العسفُخين  الحٍُو

القُمت  املجموعت الدهُا املجموعت العلُا ث

الخائُت 

الوطغ  املظخخسجت*

 الحظابي

الاهحساف 

 املعُازي 

الوطغ 

 الحظابي

الاهحساف 

 املعُازي 

5 4.55 5.71 3.85 5.45 7.55 

2 3.44 5.52 3.51 5.12 4.78 

3 4.65 1.54 3.79 5.48 55.5 

4 4.31 1.565 3.61 1.56 9.23 

5 4.48 1.26 3.87 1.82 7.25 

6 4.8 1.75 4.5 5.2 9.45 

7 4.9 1.5 4.5 5.2 59.26 

8 4.8 1.49 4.4 1.84 8.5 

9 4.4 1.7 3.7 1.56 54.3 

51 4.52 1.62 4.52 5.12 5.87 

55 3.5 1.95 3.54 1.74 5.35 

52 4.55 2.72 3.25 5.44 52.75 

53 4.62 1.47 4.13 1.81 51.55 

54 4.4 1.7 3.7 1.56 54.3 

55 3.4 2 2.8 5.45 6.4 

56 2.4 5.9 2.5 1.66 3.4 

57 4.24 1.73 3.91 3.55 55.84 

58 4.53 1.45 4.15 5.95 7.65 

59 3.56 5.36 2.56 2.66 5.59 

21 3.41 5.31 3.11 5.91 54.51 

ت )1.15( عىد مظخوى داللت )5.96* القُمت الخائُت الجدولُت هي )  (516( ودزجت حٍس
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 ب. عالقت دزجت الفقسة باملجموع الكلي:

على وفم ما ؤػاز بلُه "طخاهلي وهىبىجز" بإن الفلساث التي ًيىن معامل  

ت ازج  جبلى، بذ جدلم لها كىة جمُحًز
ً
باهها بالدزحت اليلُت للملُاض دالت بخـائُا

عالُت، ؤما الفلساث التي ًيىن معامل ازجباهها بالدزحت اليلُت غحر ذي داللت 

بخـائُت، فةن الفلسة جدرف ألنها في هره الخالت ال جلِع الٌاهسة التي ًلِظها 

. وكد اطخعمل معامل ازجبان (Stanley & Hopkins, 1972,P:111)اإلالُاض بإهمله 

بحرطىن الطخسساج العالكت الازجباهُت بحن دزحت ول فلسة مً فلساث اإلالُاض 

( اطخمازة، وكد واهذ حمُع معامالث الازجبان دالت 211والدزحت اليلُت لر )

 ( ًىضح ذلً:4بخـائُا، والجدٌو )

ً الفقساث والدزجت ًوضح معامالث الازجباط بين دزجت كل فقسة م: (4الجدول )

ت الراجُت الكلُت  ملقُاض الحٍُو

 معامل الازجبان زكم الفلسة معامل الازجبان زكم الفلسة

1 1.36 11 1.45 

2 1.37 12 1.39 

3 1.33 13 1.36 

4 1.39 14 1.38 

5 1.47 15 1.28 

6 1.45 16 1.38 

7 1.33 17 1.36 

8 1.36 18 1.46 

9 1.34 19 1.38 

11 1.31 21 1.45 
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ت للمقُاض: -  الخصائص الظُكومتًر

 صدق املقُاض:

ٌعد الـدق مً الخـائف اإلاهمت التي ًجب الاهخمام بها في بىاء الازخبازاث،  

والازخباز الـادق هى الازخباز اللادز على كُاض الظمت ؤو الٌاهسة التي وكع مً 

ت الراجُت ماػساث الـدق آلاجُت:  ؤحله، وكد جدلم إلالُاض الخٍُى

 الصدق الظاهسي: أ. 

ًمثل الـدق الٌاهسي مدي اهدظاب ملمىن الفلساث للظمت اإلالاطت،   

عخمد الباخث في ذلً على اإلادىمحن، وكد جدلم هرا الىىع مً الـدق في  َو

ت الراجُت بعسق فلساجه على مجمىعت مً الخبراء بلغ عددهم ) (، 11ملُاض الخٍُى

 اث اإلالُاض ومالءمتها إلاجخمع الدزاطت.وألازر بخىحيهاتهم وآزائهم بؼإن ؿالخُت فلس 

 ب. مؤشساث صدق البىاء:

 مً     
ً
بُا خدلم مً زالٌ الخدلم ججٍس ٌعد مً ؤهم ؤهىاع الـدق ٍو

ت وكد جدلم ذلً للملُاض مً زالٌ الاحظاق الدازلي  الافتراكاث الىٌٍس

خدلم  للملُاض، بذ ٌعد الاحظاق الدازلي للملُاض ؤخد ماػساث ؿدق البىاء، ٍو

زالٌ خظاب معامالث الازجبان البُيُت لفلساث الازخباز، ؤو مً زالٌ بًجاد  مً

: 1983عالكت دزحت ول فلسة مً فلساث اإلالُاض باإلاجمىع الىلي )عبد السخمً، 

 عىد مظخىي )266
ً
( 1.15(. وكد جبحن ؤن حمُع معامالث الازجبان دالت بخـائُا

ت )  (.4( هما في الجدٌو )1.96( وواهذ اللُمت الجدولُت )198وبدزحت خٍس

 :Reliabilityالثباث 

عسف الثباث بإهه الدكت في جلدًس العالمت الخلُلُت للفسد على الظمت التي   َو

(. ومً ػسون اإلالُاض الجُد 161: 1987، وملياوي ًلِظها الازخباز. )عىدة 

لخحن هما:  اجـافه بثباث عاٌ، وكد جم بًجاد ماػساث زباث الازخباز بوٍس
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 :Internal Consistance Coefficientا كسوهباخ معادلت ألف . أ

جم اطخسساج معامل الخجاوع الدازلي باطخعماٌ معادلت ؤلفا، بذ ؤن معامل   

 للثباث في ؤهثر اإلاىاكف،
ً
 حُدا

ً
لت ٌعوُىا جلدًسا  الاحظاق اإلاظخسسج بهره الوٍس

(Nunnally, 1978, P:230)( لت جم سخب ( 111. والطخسساج الثباث بهره الوٍس

اطخمازة بؼيل عؼىائي مً اطخمازاث عُىت الخدلُل ؤلاخـائي، زم اطخعملذ 

(. وكد ًهس ؤن 1.84معادلت ؤلفا هسوهبار وكد بلغ معامل الثباث للملُاض الخالي )

. وهى معامل ازجبان ًمىً السوىن بلُه اعخمادا 
ً
 بخـائُا

ً
كُمت معامل الازجبان دالا

 على اإلاعُاز اإلاولم.

قت إعادة الا    :Test-Re test Methodخخباز ب. ظٍس

م بعادة جوبُم اإلالُاض    عجي مدي الاحظاق بحن البُاهاث التي ججمع عً هٍس َو

وكد كامذ  هفظه على ألافساد ؤهفظهم ؤو الٌىاهس، وجدذ ًسوف مدؼابهت،

ت الراجُت على عُىت كىامها )  وهالبت، جم 41الباخثت بخوبُم ملُاض الخٍُى
ً
( هالبا

ؼىائُت مً هلبت اليلُخحن، زم ؤعُد جوبُم اإلالُاض على العُىت ازخُازهم بـىزة ع

ذاتها بعد مسوز ؤطبىعحن. وبعد اطخعماٌ معامل ازجبان بحرطىن بحن الخوبُلحن 

مىً 1.86ألاٌو والثاوي، بلغ معامل الازجبان )  ٍو
ً
(، وهى معامل ازجبان داٌ اخـائُا

 السوىن بلُه اعخمادا على اإلاعُاز اإلاولم.

 ئج وجفظيرها:عسض الىخا

ت الراجُت لدى ظلبت الجامعت. -5  الخعسف على دزجت الحٍُو

ت الراجُت على عُىت   للهدف ألاٌو جم جوبُم ملُاض الخٍُى
ً
 لدزاطتاجدلُلا

 الدزاطت( هالبا وهالبت، بلغ اإلاخىطى الخظابي ألفساد عُىت 121والبالغ عددها )

ا اإلاخىطى الخظابي فلد ( دزحت ام5.6( دزحت وباهدساف معُازي )72على اإلالُاض )

( وباطخعماٌ الازخباز الخائي لعُىت واخدة بلغذ اللُمت الخائُت اإلادظىبت 61بلغ )

ت )23.483) ( وهي دالت اخـائُا عىد مىاشهتها باللُمت الخائُت 119( وبدزحت خٍس

 ( ًىضح ذلً:5( ولـالح العُىت، والجدٌو )1.96الجدولُت والبالغت )
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لخائي لداللت الفسوق بين املخوطغ الحظابي واملخوطغ الاخخباز ا :(5الجدول )

ت الراجُت  الفسض ي لعلبت الجامعت على مقُاض الحٍُو

اإلاخىطى  العُىت

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

الىطى 

 الفسض ي

اللُمت 

الخائُت 

 اإلادظىبت

اللُمت 

الخائُت 

 الجدولُت

مظخىي 

الداللت 

(1.15) 

 داٌ 1.96 23.483 61 5.6 72 121

ت ذاجُت وجسحع الباخثت ذلً  الدزاطتس الجدٌو ؤعاله ان عُىت ًٌه  الىلديها خٍُى

الخىُف مع الٌسوف واللغىن الاحخماعُت بل شادتهم كىة إلاىاحهتها وهرا ما هساه مً 

ً 25كُام زىزة ) لداعم ألاطاس ي لجامعت العامل واالبت هوالتي وان  2119-( مً حؼٍس

وحىد مظخىي مسجفع مً الدعم العائلي، والاعتزاش  وكد ٌعىد ذلً الىوبهمت عالُت  لها 

التي اوعىظذ على كىة وؿمىد و بإهفظهم وبادزان واعخلاداتهم برواتهم بؼيل بًجابي، 

 إلاظخلبل.باوامل 

ت الراجُت لدى ظلبت الجامعت على وفق  -2 الخعسف على الفسوق في دزجت الحٍُو

 اهاث(  -مخغير الجيع )ذكوز 

زخباز الخائي لعُيخحن مظخللخحن اذ بلغ اإلاخىطى ولخدلُم ذلً جم اطخعماٌ الا 

ت الراجُت ) ( بِىما بلغ الاهدساف 73.2الخظابي لعُىت الروىز على ملُاض الخٍُى

( دزحت، اما اإلاخىطى الخظابي لعُىت الاهار على هفع اإلالُاض فلد بلغ 5اإلاعُازي )

خائي لعُيخحن (، وباطخعماٌ الازخباز ال6.2( دزحت باهدساف معُازي كدزه )71.8)

ت )2.341مظخللخحن بلغذ اللُمت الخائُت اإلادظىبت ) ( وعىد 118( بدزحت خٍس

 ( ًىضح ذلً: 6( والجدٌو )1.15مظخىي داللت )

  الاخخباز الخائي للمواشهت في الحُوٍت الراجُت على وفق مخغير الجيع :  (6الجدول )

اإلاخىطى  العدد الجيع

 الخظابي

الاهدساف 

 عُازي اإلا

اللُمت 

الخائُت 

 اإلادظىبت

اللُمت 

الخائُت 

 الجدولُت

مظخىي 

الداللت 

(1.15) 

 داٌ 1.96 2.341 5 73.2 61 ذوىز 

  6.2 71.8 61 اهار
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ت الراجُت  ًٌهس الجدٌو ؤعاله وحىد فسوق بحن الروىز والاهار في الخٍُى

ت ذاجُت مً الاها ر وكد ًسحع ذلً الى والفسوق لـالح الروىز ؤي ان الروىز ؤهثر خٍُى

ت ؤهبر وزلت بالىفع مىاشهت باإلهار  الخيؼئت الاحخماعُت التي حعوي للروىز مظاخت وخٍس

ت )زىزة  مً  -25والن الدزاطت حسث على هلبت الجامعت وهم كادة هلُعت الثىزة الجاٍز

ً ت الراجُت 2119-حؼٍس ( خالُا في العساق فهرا اعواهم دافع كىي والؼعىز بالخٍُى

هدُجت دزاطت عً واليؼان والامل باإلاظخلبل. وحاءث هره الىدُجت مسخلفت  والهمت

ت الراجُت. 2116)طلُم،   ( التي ؤًهسث عدم وحىد فسوق بحن الروىز والاهار في الخٍُى

ت الراجُت لدى العلبت على وفق مخغير املسحلت  -3 الخعسف على الفسوق في دزجت الحٍُو

 زابعت(. -الدزاطُت )أولى

جم اطخعماٌ الازخباز الخائي لعُيخحن مظخللخحن اذ بلغ اإلاخىطى ولخدلُم ذلً 

ت الراجُت ) ( بِىما بلغ 72.6الخظابي لعُىت هلبت اإلاسخلت السابعت على ملُاض الخٍُى

( دزحت، اما اإلاخىطى الخظابي لعُىت هلبت اإلاسخلت ألاولى على 5.3الاهدساف اإلاعُازي )

(، وباطخعماٌ الازخباز 5.9معُازي كدزه ) ( دزحت باهدساف71.4هفع اإلالُاض فلد بلغ )

ت )1.176الخائي لعُيخحن مظخللخحن بلغذ اللُمت الخائُت اإلادظىبت ) ( 118( بدزحت خٍس

 ( ًىضح ذلً: 7( والجدٌو )1.15وعىد مظخىي داللت )

ت الراجُت على وفق مخغير املسحلت  :(7الجدول ) الاخخباز الخائي للمواشهت في الحٍُو

 أولى( -زابعتالدزاطُت )

اإلاسخلت 

 الدزاطُت

اإلاخىطى  العدد

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

اللُمت 

الخائُت 

 اإلادظىبت

اللُمت 

الخائُت 

 الجدولُت

مظخىي 

الداللت 

(1.15) 

 غحر داٌ 1.96 1.176 5.3 72.6 61 السابعت

 5.9 71.4 61 ألاولى

ا إلاخغحر اإلاسخلت ًٌهس الجدٌو ؤعاله عدم وحىد فسق ذاث داللت بخـائُت جبع

ت الراجُت، اذ ان الوالب طىاء اوان في اإلاسخلت الدزاطُت ألاولى ؤو  الدزاطُت في الخٍُى

اإلاسخلت الدزاطُت السابعت ًيىن مدفىع دازلُا لللُام بما ًجب اللُام به بيل همت 
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ظلىن طلىن  ًخـف  ت دٌس ي وزٍان مدفىع زازحُا َو وخماض هما ًيىن وبدظب هٌٍس

ؼان والاعخماد على الىفع وجدمل اإلاظاولُاث هلبا للخب والاعجاب مً بالخماض والي

ً لرا فان الخيلُفاث الجامعُت طىاء لولبت اإلاسخلت ألاولى ؤو هلبت اإلاسخلت  كبل الازٍس

ا، وؤن جمثل الوالب واطدُعابه واطخدزاله  ًُ السابعت جيىن عبازة عً وؼان مىٌم زازح

مع جيامله ودمجه في طُاق العمل الجام ي ًجعله لهرا اليؼان وبدزاهه للُمخه وؤهمُخه 

ت وهمت ووؼان  ًادي هرا اليؼان هإهه وؼان ذاحي الازخُاز لرا ًلىم به بيل خٍُى

مت  .وعٍص

ت الراجُت لدى العلبت على وفق مخغير  -4 الخعسف على الفسوق في دزجت الحٍُو

 اوظاوي(. -الخخصص الدزاس ي )علمي

الخائي لعُيخحن مظخللخحن اذ بلغ اإلاخىطى ولخدلُم ذلً جم اطخعماٌ الازخباز 

ت الراجُت ) ( بِىما 72.4الخظابي لعُىت هلبت الخسـف العلمي على ملُاض الخٍُى

( دزحت، اما اإلاخىطى الخظابي لعُىت لولبت الخسـف 5.7بلغ الاهدساف اإلاعُازي )

 ( دزحت باهدساف معُازي كدزه71.6الدزاس ي الاوظاوي على هفع اإلالُاض فلد بلغ )

(، وباطخعماٌ الازخباز الخائي لعُيخحن مظخللخحن بلغذ اللُمت الخائُت اإلادظىبت 5.5)

ت )1.785)  ( ًىضح ذلً: 8( والجدٌو )1.15( وعىد مظخىي داللت )118( بدزحت خٍس

ت الراجُت على وفق مخغير  (8الجدول ) الاخخباز الخائي للمواشهت في الحٍُو

 اوظاوي( -الخخصص الدزاس ي )علمي 

ـف الخس

 الدزاس ي

اإلاخىطى  العدد

 الخظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

اللُمت 

الخائُت 

 اإلادظىبت

اللُمت 

الخائُت 

 الجدولُت

مظخىي 

الداللت 

(1.15) 

 غحر داٌ 1.96 1.785 5.7 72.4 61 علمي

 5.5 71.6 61 اوظاوي

 

ًٌهس الجدٌو ؤعاله عدم وحىد فسق ذاث داللت بخـائُت جبعا إلاخغحر اإلاسخلت 

س الخسـ ت الخلٍس ت الراجُت، وهره الىدُجت جخفم مع مظلماث هٌٍس ف الدزاس ي في الخٍُى
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ًىمً في بيُت الصخف مً همىخاث وآماٌ وزحاءاث ذاجُت جدثه الراحي التي جسي ان ما 

على الخـسف بهمت ووؼان عالُحن بغم الىٌس عً الخسـف الدزاس ي. ؤي الاهدفاع 

برلً ًيىن وحىده له معجى وكُمت جدفع الفسد الدازلي ؤلاًجابي هدى الازماز الخُاحي و 

لللُام باليؼاهاث بهمت وزغبت وؤداء مهام الخُاة الُىمُت بمىح ها في الخُاة وفًلا إلزادجه 

 الراجُت ووفًلا إلاا ٌعسف بالخىٌُم الدازلي.

 الخوصُاث:

  حن في مساهص الازػاد بالجامعاث الاطخفادة مً ملُاض افادة اإلاسػدًً التربٍى

ت الراجُت لدي هلبت الخُى  ٍت الراجُت اإلاعد في البدث الخالي للُاض الخٍُى

 الجامعت.

  عمل وزػاث حعلم الافساد الىٌس الخفاٌئ والىٌس الى اإلاظخلبل والخُاة بةًجابُت

 للخمخع بالصخت الىفظُت. 

 املقترحاث:

ت مسخلفت ومىاشهت  -1 احساء دزاطت مىاشهت للدزاطت الخالُت على عُىاث عمٍس

 ئج.الىخا

ت الراجُت ومخغحراث هفظُت  -2 احساء دزاطت جدىاٌو العالكت الازجباهُت بحن الخٍُى

 الرواء السوحي(. -هرررررررر )لدعم الاحخماعي

 :قائمت املساجع 

(: ؤزررس بسهررامج الُلٌررت الرهىُررت فرري 2116ازررسض، هائررل مدمررد عبررد الررسخمً ) .1

زفرررررم اعرررررساق الرررررىهً الىفسررررر ي لررررردي عُىرررررت مرررررً هرررررالب حامعرررررت الجررررررىف، 

. 2، العررررردد 4اإلاجلرررررد  جلـــــت الدولُـــــت للبحـــــث فـــــي التربُـــــت وعلـــــم الـــــىفع،امل

ً  (.416-384ؾ )-البدٍس

ب املاــــــازاث الىفظــــــُت وجعبُقاتهــــــا فــــــي (: 2111زاجررررررب، ؤطررررررامت وامررررررل ) .2 جــــــدٍز

اض ي  ، داز الفىس العسبي، اللاهسة.املجال الٍس

ب املاــــــــازاث الىفظــــــــُت وجعبُقاتهــــــــا فــــــــي املجــــــــال (: 2114ر )رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر .3 جــــــــدٍز

اض ي  (،داز الفىس العسبي، اللاهسة.2، ن)الٍس
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ررررررص ببررررررساهُم ) .4 ررررررت الراجُررررررت وعالكتهررررررا بظررررررماث 2116طررررررلُم، عبررررررد العٍص (: الخٍُى

الصخـُت الاحخماعُت ؤلاًجابُت والخفىحر اإلافعم باألمل لردي معلمري التربُرت 

، مسهررررررص الازػرررررراد الىفسرررررر ي حامعررررررت عررررررحن مجلــــــت الازشــــــاد الىفســــــ يالخاؿررررررت، 

، ؾ )  (262-171ػمع، العدد الظابع والازبعىن، الجصء ألاٌو

ررررص ) .5 م فــــي التربُــــت(: 1989طررررمازة، عٍص ، داز الفىررررس، مبــــادق القُــــاض والخقــــٍو

 عمان.

ذ.القُاض الىفس ي(: 1983عبد السخمً، طعد ) .6  ، مىخبت الفالح، اليٍى

أطاطــُاث البحــث (: 1987عررىدة، ؤخمررد طررلُمان ومليرراوي، فخخرري خظررً ) .7

العلمــــــي فــــــي التربُــــــت والعلــــــوم إلاوظــــــاهُت، عىاصــــــس  ومىا جــــــ  والخحلُــــــل 

 ، حامعت الحرمىن، دائسة التربُت، مىخبت اإلاىاز.إلاحصائي

طــــــــــُكولوجُت التربُــــــــــت البدهُــــــــــت (: 1995عىرررررررررران، مدمررررررررررىد عبررررررررررد الفخرررررررررراح ) .8

ب ت والخجٍس اطت الىظٍس  اللاهسة. -، داز الفىس العسبيوالٍس

ُرررررررردي، ع .9 (: الاشدهرررررررراز الىفسررررررررر ي لرررررررردي هلبرررررررررت 2119فررررررررساء ببرررررررررساهُم زلُررررررررل)العب

ت لألبحاث والدزاطاثالجامعت في كىء بعم اإلاخغحراث،  ، املجلت الجصائٍس

 (.55 -37(، ؾ) 8( العدد )2اإلاجلد )

(: دزاطرررت ملازهرررت لبرررر وفرررُالث اللرررغىن الىفظرررُت 2111)علررري وامرررل، مدمرررد  .11

اث مسخلفرررررت للواكرررررت  والاحهرررراد الىفسررررر ي لررررردي زرررررالر مجمىعررررراث ذاث مظرررررخٍى

 -196(ؾ)31) 2،مجلــــــت كلُــــــت التربُــــــت جامعــــــت ظىعــــــاالىفظرررررُت الفعالررررررت، 

197) 

، عمران، داز مىا ج البحث في التربُت وعلم الـىفع(: 2111ملخم، طامي ) .11

 اإلاِظسة لليؼس والخىشَع والوباعت.
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