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 طخلل ملا

ــال            ــل اــٌّ الخ  ــت الن طــُ ًكــت مــ  الخن ــَ  ا   ع ــٓ العالاــْ ب هــدا الث ــث اذتــال عل الخعــسا قل

ٌ ــا العَنــْ ًالضــطٌا ااكادةَــْ لــدٔ قَنــْ مــ  اــالل الدزاضــا  العلَــا بكلَــْ الرتبَــْ  جامعــْ اإلضــكندزٍْ , ً ك   

( االثـا ًاالثـْ مـ  اـالل الدزاضـا  العلَـا بكلَـْ الرتبَـْ جامعـْ اإلضـكندزٍْ  ـدٔ ق ـس             121ااضاضَْ للث ـث مـ  )  

( ,  ًاملل قـــل بـــلامل الـــدبلٌ، املونَـــْ , الـــدبلٌ، ارتـــا  , 109(,  ًاإل ـــا  )12, مـــ  الـــركٌز) ضـــنْ( 34-22شمنـــٓ مـــ  )

لث ث فٓ مقَاع اـٌّ الخ  ـت الن طـُ , مقَـاع الخن ـَ  ا   عـال , مقَـاع        املاجطخري , الدكخٌزاّ , ًمتثلا أدًا  ا

ًجـٌد قالاـْ دالـْ    الضطٌا ااكادةَْ , ًمجَعوا )م  عقداد الثاحثخل (, ً ٌصت الث ث عل قدد مـ  النخـاٖل ًمنوـا    

ًجـٌد فـسًد دالـْ    ,  عحصاًَٖا بل اٌّ الخ  ـت الن طـُ ًالخن ـَ  ا   عـال ًالضـطٌا ااكادةَـْ لـدٔ قَنـْ الث ـث         

ــْ اإلضــكندزٍْ  ثع ــا             ــْ جامع ــْ الرتبَ ــا بكلَ ــْ مــ  اــالل الدزاضــا  العلَ ــدٔ قَن ــٌّ الخ  ــت الن طــُ ل عحصــاًَٖا ق ا

 خخالا النٌع )ذكس/ أ ثٓ( لصاحل اإل ا  ,   ٌجد فسًد دالْ عحصاًَٖا ق اـٌّ الخ  ـت الن طـُ ًالخن ـَ  ا   عـال      

ْ    ًالضـطٌا ااكاٍدةـْ لـدٔ قَنـْ الث ـث       )مخـصً// ريـري مخـصً/( ً ثع ـا  خــخالا       ثع ـا  خـخالا اذتالـْ ا جخ اقَـ

الع ـت )ٍع ـت/   ٍع ـت( , ٌجـد فـسًد دالـْ عحصـاًَٖا ق اـٌّ الخ  ـت الن طـُ لـدٔ قَنـْ مـ  اـالل الدزاضـا  العلَــا                

   عـــال ً بكلَــْ الرتبَـــْ جامعـــْ اإلضــكندزٍْ  ثع ـــا  خـــخالا الدزجـــْ العل َــْ ,  طـــو  أبعـــاد كــال مـــ  الخن ـــَ  ا     

 ًالضطٌا ااكادةَْ  ك خطريا  مطخقلْ فٓ الخنثٌٕ بقٌّ الخ  ت الن طُ ك خطري  ابع لدٔ قَنْ الث ث.

 الكل ا  امل خاحَْ : اٌّ الخ  ت الن طُ , الخن َ  ا   عال , الضطٌا ااكادةَْ , االل الدزاضا  العلَا
Psychological Endurance and its Relationship to Emotional Regulation                            

and Academic Stressors For Postgraduate Students 
 at the Faculty of Education, Alexandria University 

 

Dr.Marwa Mahmoud Mohamed Ammar Dr. Eman Mohamed Abbas Ahmed 
Abstract 

The aim of the current research is to Identify the Relationship between psychological 
Endurance and both Emotional Regulation and Academic Stressors among graduate students at 
the Faculty of Education, Alexandria University. The Basic Sample of the research consisted of 
(121) male and female graduate students at the Faculty of Education, Alexandria University, with 
a lifespan of (22 -34 years), males (12), females (109), and the research tools were the 
psychological Endurance scale, Emotional Regulation scale, Academic stressors scale, all of them 
(prepared by the two researchers), The research reached a number of results, including the 
existence of a statistically significant relationship between psychological endurance, emotional 
regulation and academic stress among the research sample, and the presence of statistically 
significant differences in psychological endurance among a sample of graduate students at the 
Faculty of Education, Alexandria University, according to the gender difference (male / female) in 
favor of Females, there are no statistically significant differences in psychological endurance, 
emotional regulation and academic stress among the research sample, according to the 
difference in marital status (married / unmarried) and according to the difference in work 

                                                 
                                                                                                                  جامعْ اإلضكندزٍْ                                   -كلَْ الرتبَْ  -مدزع الص ْ الن طَْ  *

 

                                    جامعْ اإلضكندزٍْ                                   -كلَْ الرتبَْ  -مدزع قل  الن ظ الرتبٌِ*  



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال
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(working / not working), there are statistically significant differences in psychological endurance 
among a sample of students Postgraduate studies, Faculty of Education, Alexandria University, 
according to the difference in academic degree, The dimensions of emotional regulation and 
academic stress as independent variables contribute to predicting the strength of psychological 
endurance as a dependent variable in the research sample. 
Key words: psychological Endurance ,Emotional Regulation, Academic Stress, Postgraduate 
Students 

 عــد مسحلــْ الدزاضــا  العلَــا مــ  املساحــت الخعلَ َــْ امل َــصّ فــٓ الخعلــَ  ادتــامعٓ فوــٓ       

 ض  فْٗ م  الطـالل ذًٔ اااـْ بػـسٍْ قالَـْ ًلـدٍو  مـ  ا ضـخعدادا  العقلَـْ ًالػلصـَْ مـا           

اهلامـْ  ٍؤهلو  ملٌاصلْ مطريّ الث ث العل ٓ بنٌع م  ادتـدازّ ًالك ـإّ , ك ـا أ وـا أحـد ادتٌا ـ        

ملسحلْ الخعلَ  ادتـامعٓ ا وـا ًضـَلْ عخـسا/ اااـا  بػـسٍْ ًفكسٍـْ مٌاكثـْ للخطـٌزا  العل َـْ           

ًاذتضازٍْ ًاادزّ قلٓ خدمـْ اجملخ ـع , ًلكـٓ ٍخ قـا هـرا ٍنثطـٓ أن  ـٌل فٗـْ اـالل الدزاضـا            

ثـْ  العلَا ا هخ ا، ًالرتكَص قلٓ ما عتخاجٌن علَى م  مخطلثا  ًاحخَاجا   طاقده  قلـٓ مٌاك 

مطري و  العل َـْ ًكـرلا الكػـن قـ  أٍـْ مػـكال  اـد  كـٌن ضـثث ا فـٓ قسالـْ  قـدمو  العل ـٓ              

ًالخصــدٔ ذتلــوا ًهــرا مــا أكد ــى العدٍــد مــ  الدزاضــا  الخــٓ اهخ ــا بــالخعسا قلــٓ  ــ ثري بعــ      

الطــ ا  الػلصــَْ لطــالل الدزاضــا  العلَــا قلــٓ اإلصتــاش ااكــادةٓ لــدٍو  ًمٌاجوــْ الضــطٌا   

   ( ً منـٓ مجـاا الـدٍ  ست ـٌد    2019) ( ًشٍن  كسٍ  محَـد  2019ساهَ  ست د قثدي ) ًمنوا دزاضْ عب

 (2021. ) 
ًم  جا   آخس فإ ى ظت اذتَاّ املعاصسّ الخٓ ٍعَػوا اإل طـان ًمـا ٍعرتٍوـا مـ   ـطٌا        

  ٓ  ب  ٌاقوا ضٌإ الن طَْ , ااكادةَْ , ا جخ اقَْ , املونَْ , أً ااضسٍْ فقد  نٌقا الدزاضـا  الخـ

اهخ ا بدزاضْ  لا اامنـاا امللخل ـْ مـ  الضـطٌا ًقالاخوـا ب غـكاا املـس  ادتطـدٔ ًالن طـُ          

لــدٔ ال ــسد , ًلكــ  فــٓ اريً ــْ ااخــريّ ااوــا الث ــٌ  ًالدزاضــا  عل دزاضــْ لــَظ فقــ   ــ ثري       

الضــطٌا قلــٓ ال ــسد ًلكــ  دزاضــْ العٌامــت الخــٓ  ــدق  اــدزّ ال ــسد قلــٓ مقاًمــْ  لــا الضــطٌا      

ً ما أالا قلَى اضرتا َجَا  املقاًمْ , ًاـد أكـد   لـا الدزاضـا  قلـٓ ًجـٌد قـدد        ًالخصدٔ هلا أ

م  املخطريا  هلا م  القـدزّ ًالخـ ثري قلـٓ غلصـَْ ال ـسد ًمطـاقد ى قلـٓ مقاًمـْ ااثـس الن طـُ           

الخٓ حتدثى ااشما  امللخل ْ الخٓ ةك  أن ةس بوا ًم   لا املخطريا  الصـالبْ الن طـَْ , املسً ـْ    

  اضا , ا ضخقالا , الخٌافا ., الخ

ً ٍخطــسد الث ــث اذتــال عل دزاضــْ خاصــَْ   طــَْ    ــصاا حٌهلــا الث ــٌ  العسبَــْ            

ــدّ        ــعًا فـــٓ قـ ــاً    ًاضـ ــْ  نـ ــا  ااجنثَـ ــا الدزاضـ ــان ًلكـــ   ناًلخوـ ــ  الثاحثخـ ــدًد قلـ ــْ فـــٓ حـ حدٍثـ

طــُ أً اــٌّ ختصصــا   سبٌٍــْ , مونَــْ , ًق لَــْ ً خ ثــت  لــا ارتاصــَْ فــٓ م وــٌ، الخ  ــت الن   

الخ  ـت , ًاـد ااوـا بعـ  الدزاضـا  الطسبَـْ عل دزاضـْ هـرا امل وـٌ، ًاز ثااـى ب منـاا الطــلٌ             

لدٔ ال سد ًالص ْ الن طَْ , ك ا  ناًلخى دزاضا  أخـسٔ مـ  حَـث از ثااـى بـاامسا  الن طـَْ       

   َ  ــا ًالعضــٌٍْ ًاــدزّ ال ــسد قلــٓ حت لــوا , ك ــا  ناًلخــى بعــ  الدزاضــا  مــ  ادتا ــ  الن ــسٔ ف

ٍخعلــا بــامل وٌ، ًاز ثااــى بعــدّ مصــطل ا    طــَْ أخــسٔ مثــت ) اــٌّ اإلزادّ , املسً ــْ , الخ اضــا      

الن طــُ , الصــالبْ الن طــَْ , ًريريهــا ( , ك ــا دزع هــرا امل وــٌ، أٍضــا مــ   احَــْ قالاخــى بــثع      

 العٌامــت ال طــٌَلٌجَْ خاصــْ العصــثَْ منوــا , ًالعٌامــت ا جخ اقَــْ ًاملعسفَــْ لــدٔ ال ــسد مثــت      

عل الخعـسا قلـٓ العالاـْ بـل الخ  ـت الن طـُ ًعدمـان         ًالخٓ هدفا Meral A .Gir(2019)دزاضْ 

اإل رت ا لدٔ املساهقل ً ٌصلا علُ ًجـٌد قالاـْ ضـلثَْ بـل عدمـان اإل رت ـا ًالخ  ـت الن طـُ,         

 ًالخٓ هدفا عل دزاضْ مطخٌٍا  الخ  ت الن طُ ًقالاخوـا ب منـاا   Zhijian,etal.,(2019)دزاضْ 

الطـــلٌ  الطـــٌٔ ًريـــري الطـــٌٔ لـــدٔ الػـــثال ً ٌصـــلا علـــُ أن الخ  ـــت الن طـــُ ٍـــس ث   بـــثع   

خصــاٖ  الػلصــَْ لل ــسد كــالط ٌر , الن ــسّ اإلظتابَــْ لل طــخقثت , ًضــالمْ ادتوــاش العصــ   



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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ًالخـٓ هـدفا    Anas  AlMasri & Habes Hatamleh( 2020)ك حـد ارتصـاٖ  ال طـٌَلٌجَْ ,    

كإ السًحــٓ ًالخ  ــت الن طــُ بــل أقضــإ هَٗــْ الخــدزٍظ ًأغــاز     عل دزاضــْ العالاــْ بــل الــر 

 النخاٖل عل ا ز ثاا اإلظتابُ بل الركإ السًحٓ ًالخ  ت الن طُ .

ًٍن س للخ  ت الن طُ ب  ى احطاع أً غعٌز داخلٓ ٍط ـس بعـ  اافـساد فـٓ بداٍـْ أٍـْ         

ٓ  لـا ااشمـْ , ًقلـٓ النقـَ      مػكلْ أً أشمْ اعلى ٍعقد العص، قلٓ املٌاصلْ ًالطعٓ ضتٌ ختط

ٍعد  عن اٌّ الخ  ت لدٔ ال ـسد  ٌق ـا مـ  ارت ـٌا ًالالمثـا ّ ًقـد، املثـادزّ ً ـعن العـص، فـٓ           

 ن َر أهدافى , ً ٌق ا م  قد، الـٌقٓ بالـرا  ًبـاريخس ًقـد، الثقـْ بـالن ظ , ًكـرلا ارتـٌا مـ           

 .(  54 , 2009) شزااْ قطاهلل ,  اذتَاّ ًقد، الػعٌز با ضخقساز

ًادتــدٍس بالــركس أن م وــٌ، الخ  ــت الن طــُ اــد  ــاا اهخ ــا، قل ــإ الــن ظ ًالثــاحثل     

بالدزاضْ ًالخ لَت ًذلا بودا الكػن قـ  اثَعـْ هـرا امل وـٌ، ًحتدٍـد مطـخٌٍا  الخ  ـت لـدٔ         

اضخللصـا الدزاضـا    اافساد ًمدٔ از ثـاا  لـا املطـخٌٍا  بالقـدزّ قلـٓ مٌاجوـْ الضـطٌا , ًاـد         

مَطــٌن كــسٍ   ــازٔ ً عطاقَــت اــى   ( 2010ًمنوــا دزاضــْ حَــدز  ــاجُ حثػــُ )   قــدد مــ  النخــاٖل 

( قـدد مـ  النخـاٖل حـٌا   ـاً       2016( , ً اـازد حطـ  زشًاـٓ ًمعـص ريسٍـ  خضـري )        2012)  الدلَ ُ

ًاخخالا اافساد فَ ا بَنو  فَ ا ٍخعلا بالقدزّ قلٓ الخ  ت الن طُ للضـطٌا ًاملٌااـن الطـلثَْ    

كا ــا م اجٗــْ اازٖــْ أً أحــدا  اقخَادٍــْ زً َنَــْ , ً عخ ــد اــدزّ      ضــٌإًالخعامــت مــع ااشمــا   

حت ت اافساد قلٓ خصاٖصو  ًطـا و  الػلصـَْ , ًقٌامـت الخنػـْٗ ا جخ اقَـْ , ك ـا أغـاز         

                              لـــا الدزاضـــا  أن اخـــخالا مطـــخٌٔ  الخ  ـــت الن طـــُ  غتخلـــن بـــ خخالا النـــٌع لـــدٔ اافـــساد          

( الخـــٓ  ٌصـــلا لٌجـــٌد فـــسًد لصـــاحل 2019ع ـــا  ( مثـــت دزاضـــْ عبـــساهَ  ست ـــد قثـــدي )  ,) ذكـــٌز 

الركٌزفٓ اٌّ الخ  ت الن طُ , ًكرلا اخخالا الخ  ت الن طـُ بـاخخالا الع ـس الصمنـٓ مثـت      

ًاليت أغاز  عل عل ًجٌد فسًد دالْ عحصـاَٖا فـٓ مطـخٌٔ الخ  ـت      Kadir Tiryaki(2020)دزاضْ 

ضــنْ , ًكــرلا   29ال  26خــخالا الع ــس الصمنــٓ لصــاحل ال ٗــْ الع سٍــْ مــ      الن طــُ  سجــع عل ا 

لصــاحل ذًٔ املطــخٌٔ الخعلَ ــُ املس  ع.ًاــد  Kadir Tiryaki(2020)املطــخٌٔ الخعلَ ــُ مثــت دزاضــْ 

الطـعادّ , الخ ـا ا , الخطـام  ,    اهخ  قل  الن ظ اإلظتابُ بدزاضْ العدٍد م  املـخطريا  مثـت اامـت ,    

 َــْ , ًٍضــاا لــرلا اــُ ااً ــْ ااخــريّ م وــٌ، الخ  ــت الن طــُ ًالــرِ ٍعــسا ب  ــى  السفاهَــْ الرا

ق لَــْ  ن ٌٍــْ عدزاكَــْ ةكــ   عل وــا ملطــاقدّ ال ــسد قلــُ مٌاجوــْ الصــعٌبا  ًهــٌ ٍػــ ت اــدزّ   

ال سد قلُ الخعامت مـع العدٍـد مـ  املٌااـن الطـلثَْ ًالػـعٌز بـالَقل ًالسريثـْ ق النجـار ًحتقَـا           

  (kadir Tiryaki , 2020,690)ااهداا
ك ا ٍس ث  م وٌ، اٌّ الخ  ت الن طُ   وٌ، الخ اضـا الن طـُ حَـث ٍعـد الخ اضـا        

الن طُ أحد الطـ ا  اإلظتابَـْ للـرا  ًهـٌ م وـٌ، قـا، ٍصـن اـدزّ ال ـسد قلـٓ الخعامـت , ً ـرلَت             

لقابلــْ مخطلثـا  ًمصــاق  اذتَــاّ ًهــٌ ٍعــد  ٌقــًا مــ  أ ــٌاع الخ ــا ا اــاي ااغَإالضــاريطْ ًريــري ا  

للضث  , ًٍن س للخ اضا الن طُ ب  ى ادزّ ال سد قلٓ اضخَعال ًفو   طٌا اذتَـاّ ًمٌاجوخوـا   

بصــٌزّ عظتابَــْ مــ  خــالا  ٌظَــن مــا ٍخ لكــى مــ  خصــاٖ    طــَْ ًاجخ اقَــْ ًمعسفَــْ مــا  

 ٍؤدٔ عل حالْ م  الخٌافا بل ال سد ًأحدا  اذتَاّ  , ًاد مت دزاضْ الخ اضا فٓ  ـٌٕ قـدّ أبعـاد   

ًفقا للدزاضـا  ًالث ـٌ  ًمنوـا  مػـاقس الٌ ـٌر , مػـاقس الطٌاقَـْ , ًالقابلَـْ للخـرلَت , املعنـٓ ,           

ًكــرلا ٍــس ث  م وــٌ، الخ اضــا الن طــُ ٍــس ث    وــٌ، اإلحطــاع بــالخ ك  أً الضــث  ًأن         

الػــعٌز بالخ اضــا   ٍعــد اضــرتا َجَْ ملٌاجوــْ الضــطٌا فــٓ حــد ذا ــى ًلكنــى طــى اعــت اافــساد     

خلكــــٌن غـــعٌزا اٌٍــــًا بالخ اضـــا مــــ  ا خ ــــت أن ٍكٌ ـــٌا أكثــــس اـــدزّ قلــــٓ اضــــخع اا     الـــرٍ  ة 

 ا ضرتا َجَا  الخٌافقَْ املناضثْ ملٌاجوْ بع   طٌا اذتَاّ .

ًٍخػابى م وٌ، الخ  ت الن طُ مع الخ اضـا الن طـُ فـٓ أ و ـا م وٌمـان ٍطـخندان عل         

سد ًالقـدزّ قلـٓ الخعامـت مـع الضـطٌا      املنػ  الص ٓ أٔ ٍس ث  كت منو ـا بادتا ـ  العصـ  لل ـ    

جطدٍا   ً  طًَا , ك ا ٍخػابى امل وٌمان فٓ أن كاله ـا  ٌجـى قـا، للـخ كري مخ سكـص حـٌا غـعٌز        

ثابا ًدٍنامَكُ بالثقْ بالن ظ ًالقدزّ قلٓ فو  ً ـث  املـثريا  ارتازجَـْ ًالداخلَـْ مـ  أجـت       



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                      ( 625ً,  2019حطـــ  جعـــدان ,  ) ك ـــار خلـــن ٍقـــل ً عةـــان.مٌاجوـــْ ً صـــدٔ املٌااـــن الضـــاريطْ 

 ( .310,  2000) ضامس مجَت ز ٌان ,  ً ( 100,  2017) حدّ ٌٍض ٓ , 

ًم  جا   آخـس ٍعـد الخن ـَ  ا   عـال مـ  القـدزا  الخـٓ متكـ  ال ـسد مـ  الـخ ك  فـٓ               

ًفقا لل ٌاان الخٓ ةس  مػاقسي ًا  عا  ى قند املسًز بارتلا  الضاريطْ , حَا  خنٌع ا   عا  

بوا ًاخخالا ال سًد الثََْٗ ا َطْ , ًاد أغاز  دزاضْ عةان خالد قَطـٓ ًأمـا ٓ فسحـا  قثـد     

( عل أن الخن ــَ  ا   عــال هــٌ اَــا، ال ــسد بإقــادّ  ٌجَــى ا  عا  ــى فــٓ مٌاــن مــا مــ   2021اجملَــد ) 

س ث  بوـرا املٌاـن  , ك ـا أغـاز      خالا زت ٌقْ م  ا ضرتا َجَا  الخٓ  ؤثس فٓ ضلٌ  ال سد امل

( عل أن الخن َ  ادتَد لال  عا   ٍعد م  ااضثال الخٓ 2020دزاضْ قثري ست د الصثان ًآخسًن ) 

ــى         ــ  ًعدزا  ذا ـ ــ  فوـ ــخطاع الطالـ ــٓ اضـ ــطٌا ف خـ ــْ الضـ ــادةُ ً مقاًمـ ــار ااكـ ــٓ النجـ ــؤثس قلـ  ـ

اضــثْ متكــ  مــ  حتقَــا أهدافــى    بطــلثَا وا ًعظتابَا وــا  ٌجَــى مػــاقسي ًا  عا  ــى بالطسٍقــْ املن    

 .ًالخطل  قلٓ العقثا  

ًٍػاز كرلا للخن ـَ  ا   عـال ب  ـى القـدزّ قلـٓ عدازّ ا ضـخجابا  ا   عالَـْ لل ـسد           

ضــٌإ اإلظتابَــْ أً الطــلثَْ ًهــٌ موــازّ اجخ اقَــْ ًقاا َــْ , ً خطــٌز اــدزّ ال ــسد قلــٓ اضــخلدا،   

الن اَٖـــْ امللخل ـــْ ًٍـــؤثس فـــٓ ذلـــا الضـــطٌا ,   اضـــرتا َجَا  الخن ـــَ  ا   عـــال خـــالا املساحـــت 

 (Katheline Young ,etal.,2019,2)العالاا  ا جخ اقَْ , ًالدق  ااضسِ 

ًمــ  جا ــ  آخــس فــإن الضــطٌا ااكادةَــْ  عــد مــ  أهــ  ستثطــا  الخطــٌز ًاإلصتــاش          

ــثَعٓ          ــعٌد الطـ ــى ضـ ــٌ  ً زفعـ ــ  معـ ــد املطلـ ــُ قثـ ــْ زبـ ــاز  دزاضـ ــد أغـ ــالل , ًاـ ــادةُ للطـ  ااكـ

( عل أن الضــطٌا ااكادةَــْ  عــد ضــثثا ذتصــٌا الطالــ  قلــٓ دزجــا  منل ضــْ , ك ــا          2018) 

ٍرت   قلَوا غعٌز الطال  با كخٗال ًقد، القدزّ قلٓ عدازّ الٌاا , ك ا أ وا  عـد مـ  املػـكال     

الخٓ  ٌاجى الطالل خاصْ مع شٍادّ الخنافظ بَنو  لل صٌا قلٓ أفضـت  علـ  ًاكخطـال املوـازا      

 ؤهلـــو  لل صـــٌا قلـــٓ ال ـــس  املونَـــْ املناضـــثْ ًا ز قـــإ ب   طـــو  لخ طـــل أً ـــاقو     الخـــٓ 

 ا جخ اقَْ . 

ً  عد الضطٌا ااكادةَْ  ٌقا م  ا ضخثازّ الن طَْ الخٓ حتد   خَجْ لعد، ادزّ ال ـسد قلـٓ   

َـْ ,  حتقَا املطال  ارتازجَْ ًٌٍاجى االل الدزاضا  العلَا مػـكال  مخعلقـْ باملطالـ  ااكادة   

ًٍن س للضطٌا ااكادةَْ قلٓ أ وا زت ٌقـْ ااقثـإ الخـٓ ٍػـعس بوـا الطالـ  ًاملس ثطـْ باملوـا،         

الدزاضَْ ًمنوا ق ٕ الع ت , القلا بػ ن الخقدٍس , الخٌاعا  الرا َْ الطلثَْ , ًالَ ع م  الدزاضـْ  

 (.193, 2015) أمحد ق سً قثد اهلل , 

ا العالاـْ بـل الضـطٌا ااكادةَـْ ًبعـ       ًهنا  العدٍـد مـ  الدزاضـا  الـيت أً ـ        

( ًاليت  ٌصلا علُ ًجٌد قالاْ از ثااَـْ عظتابَـْ   2015املخطريا  مثت دزاضْ  أمحد ق سً قثد اهلل )

    ْ ً ٌصـلا   Acharya pandey , Chalise ( 2015) بل أبعاد القلـا ًالضـطٌا ااكادةَـْ , ًدزاضـ

دٍو  اطت ـا  ق كـاًل مـ  احـرتا، الـرا  ,      علُ أن الطالل الـرٍ  لـدٍو   ـط  اكـادةُ قـالُ لـ      

( ً ٌصـلا النخـاٖل علـُ    2019الخعلَ  , الدق  ااضسِ , الدق  املـالُ , ًدزاضـْ كـٌثس اطـ  ست ـد  )     

ًجــٌد قالاــْ از ثااَــْ مٌجثــْ دالــْ عحصــاَْٖ بــل دزجــا  مقَــاع الصــ ٌد الن طــُ ًمقَــاع            

النخــاٖل أن هنــا   ــ ثري ضــل    ً ٌصــلا Lin L , etal  ( 2020)الضــطٌا ااكادةَــْ , دزاضــْ 

 Ying. J , etal., (2020)للضــط  ااكــادةُ قلــُ ق لَــْ ا  خثــاي للــراكسّ العاملــْ ,ًدزاضــْ    
ً ٌصلا  خاٖجوا علـُ أن هنـا  از ثااـا  ذا  د لـْ عحصـاَْٖ بـل الضـط  ااكـادةُ ًامللـااس          

                        ا  خ ازٍْ ًالك إّ الرا َْ العاا َْ الخن َ َْ .

ــا العدٍــد مــ  الخ ــدٍا  خاصــْ فــٓ ادتا ــ  ااكــادةٓ            ٌٍاجــى اــالل الدزاضــا  العلَ

ًا   عال ًالخٓ ٍرت   قلَوا بع  املػكال  ًمنوا ارتٌا م  ال ػت الدزاضُ , الػعٌز باإلزهـاد  

املطـخقثت املونـٓ ,    مع   ااًاا  , الػعٌز باإلحثاا , الػعٌز بضعن الرتكَص , الػعٌز بـالقلا مـ   

الػعٌز بالخٌ س  خَجْ للخعس  املطخ س للضطٌا , قد، الخ ك  م   ث  ا   عا   , املعا اّ مـ   



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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, 324- 325.) 

َ ا         اهخ ـا، الثـاحثل ًضـعا الدزاضـا      ًاد  اا م وٌ، الخ  ـت الن طـُ زريـ  حداثخـى  طـث

ضتـٌ عبـساش دًزي املوـ  فـٓ ستاًلـْ منـع حــدً  الخـ ثريا  الطـلثَْ الخـٓ ةكـ  أن حتـدثوا ااحــدا             

الضاريطْ قلٓ ادتا   الن طُ ًادتطدٔ لل سد ًعتاًا الث ث اذتال أن ٍلقـُ مصٍـدًا مـ  الضـٌٕ     

 ً لـْ دزاضـْ م وـٌ، الخ  ـت الن طـُ      قلٓ هرا امل وٌ، ًاثَعخى الن سٍْ ,ًفٓ ذا  الطَاد فـإن ستا

لدٔ االل الدزاضـا  العلَـا مـ  اامـٌز الخـٓ اـد  طـاقد فـٓ الطـَطسّ قلـٓ الضـطٌا ااكادةَـْ             

ًالع لَْ الخٓ اد  ٌاجوو  ًاد ٍطـو  ذلـا أٍضـًا فـٓ ستاًلـْ  قـدٍ  بعـ  أًجـى الـدق  ًالنصـ            

   ا   عال ًااكادةُ . ًاإلزغاد هل  ملطاقد و  قلٓ حتقَا الخٌافا ًالخالٖ  خاصْ فٓ ادتا 

ًلقــد ح ــٓ م وــٌ، الخن ــَ  ا   عــال قلــٓ اــدز كــثري مــ  ا هخ ــا، فــٓ زتــاا قلــ         

الن ظ اإلظتابُ ًهٌ ق لَْ معقدّ  ػ ت اضخلدا، زت ٌقْ م  اضرتا َجَا  الخن َ  ا   عـال  

الع لَـا  الخـٓ  خطلـ     م  اثت ال سد  ًمنوا الخ ٌا , ا  خثاي ,  عدٍت املثريا  , ًاد قسا ب  ى  لا 

 Johanna Schafer,etal.,(2016)جوــدا ًاقَــًا مــ  اثــت ال ــسد إلدازّ املٌااــن الضــاريطْ ًاــد أكــد   

قلٓ دًز الخن َ  ا   عال فٓ ارت ـ  مـ  حـدّ ا  ـطسابا  الن طـَْ ًمنوـا ا كخٗـال ًالقلـا         

ال أٍضا قلٓ بعـ   ًالخٓ ٍعا ٓ منوا ال سد  خَجْ للخعس  للضطٌا , ك ا ٍؤثس الخن َ  ا   ع

مخطريا  الػلصَْ لدٔ ال سد ًمنوا الـخ كري اجملـسد , اختـاذ القـساز , حـت املػـكال  ًهنـا  العدٍـد         

  ْ     مــــ  الداضــــا  الــــيت ً ــــ ا العالاــــْ بــــل الخن ــــَ  ا   عــــالُ ًبعــــ  املــــخطريا  مثــــت دزاضــــ

Bortoletto & Boruchovitch (2013)  ٌ جثــْ بــل ًالخــٓ  ٌصــلا علــُ ًجــٌد قالاــْ از ثااَــْ م

ً ٌصــلا  خاٖجوــا علــُ ًجــٌد قالاــْ   Zhang (2014)اضــرتا َجَا  الــخعل  ًالخخن ــَ  ا   عــالُ ,  

از ثااَْ ذا  د لْ عحصاَْٖ بل الخقََ  املعسق ًاضرتا َجَا  الخن َ  ا   عالُ , دزاضْ ست ـد  

 عالُ الس ـا قـ    (  ًالخٓ أغاز   علُ ًجٌد قالاْ مٌجثْ بل أبعاد الخن َ  ا  2018جاضس شكُ )

( ً ٌصلا  خاٖجوا علـُ ًجـٌد فـسًد دالـْ عحصـاَْٖ بـل       2019اذتَاّ , دزاضْ منخصس صالر فخ ُ )

الركٌز ًاإل ا  ق  ن َ  ا   عا   ًا طسال النٌ، ًالَق ـْ ًًجـٌد  ـ ثري مثاغـس   ـطسابا       

( ًأغـاز  علـُ   2019النٌ، ًالَق ْ ق حدً  ضٌٕ  ن َ  ا   عا  . دزاضْ  مين مصط ُ فسريلـُ  ) 

ًجــٌد قالاــْ از ثااَــْ ضــالثْ ًدالــْ بــل كــت مــ  الخن ــَ  ا   عــالُ ًبــل كــال مــ  ا   صــاا     

( ًالخـٓ أغـاز  علـُ ًجـٌد  ـ ثري      2020العاا ُ ًالخٌجَى السًحُ , دزاضْ دالَا ست د ه ـا، ست ـد )  

          ّ ــْ الث ــث ًأن كــاًل مــ  القــدز ــاّ لــدِ قَن ــُ الس ــا قــ  اذتَ ــُ  مثاغــس للَق ــْ العقلَــْ قل قل

الخن َ  ا   عالُ ًاإلشدهاز مخطريا  هلا دًز بػكت جصُٖ ق العالاْ بل الَق ْ العقلَْ ًالس ـا  

( ًالخـٓ أغـاز  عل ًجـٌد قالاـْ مٌجثـى بـل       2020ق  اذتَاّ , دزاضْ قثري ست د الصثان ًآخسًن ) 

صــلا  خاٖجوــا عل  ً ٌ (2020 )الخن ــَ  ا   عــال ًدافــع اإلصتــاش, دزاضــْ أطــإ قثــد املــنع  قسفــان     

      ْ  ,ًجٌد قالاْ از ثااَْ بل صعٌبا  الخن َ  ا   عـال ًا حـرتاد الن طـُ لـدٔ االثـا  ادتامعـ

 ْ ً ٌصـلا النخـاٖل علـُ أن ا  ـصا  اإلظتابَـْ الػلصــَْ       L.M.Carretero etal., (2020)  دزاضـ

َ ا قلُ الخن َ  ا   عالُ قند كث از الط , دزاضْ آمنـْ  ًريري الػلصَْ للطريّ الرا َْ  ؤثس عظتاب

( ًالـيت  ٌصـلا علـُ ًجـٌد قالاـْ از ثااَـْ مٌجثـْ بـل الخن ـَ  ا   عـالُ           2020حك ا خصاً ى ) 

 .ًالخ كري اإلظتابُ 

ك ـــا أن الضـــطٌا ااكادةَـــْ هـــٓ مٌااـــن   طـــَْ ريـــري ضـــازّ ٍخعـــس  هلـــا الطالـــ      

   ْ ااكادةَــْ اٌٍلــْ  ادتـامعٓ خاصــْ فــٓ مسحلــْ الدزاضـا  العلَــا حَــث غتضــع لخـ ثريا  املخابعــ

املدٔ ًاملطخ سّ م  اثت ااضا رّ ًاااسان ًأفساد ااضسّ باإل افْ عل ااقثـإ ًاملطـٌٗلَا  املونَـْ    

ًااضسٍْ امللقاّ قلـٓ قا قـى , ًكثـسّ الث ـٌ  ًالخكلَ ـا  املطلٌبـْ ً ـسًزّ أن ٍكـٌن قلـٓ دزاٍـْ           

ت مـع كـت  لـا املػـكال  ع  مـ       بكت ما هٌ جدٍد فـٓ زتـاا الدزاضـْ ً  ٍطـخطَع الطالـ  الخعامـ      

 خالا امخالكى ملصادز ًاضرتا َجَا  للخعامت مع  لا الضطٌا . 



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال
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ًفٓ  ـٌٕ ذلـا ٍطـعٓ الث ـث اذتـال عل دزاضـْ م وـٌ، اـٌّ الخ  ـت الن طـُ ًقالاخـى              

بثع  املخطريا  اإلظتابَْ للص ْ الن طَْ ًمنوا الخن َ  ا   عال , ًكرلا قالاخى بالضـطٌا  

 لدٔ االل الدزاضا  العلَا .  ااكادةَْ

 ًفٓ  ٌٕ ما ضثا ةك  صَاريْ مػكلْ الث ث فٓ  ٌٕ الخطا    الخالَْ :

مــا العالاــْ بــل بــل اــٌّ الخ  ــت الن طــُ ًالخن ــَ  ا   عــال ًالضــطٌا ااكادةَــْ     .1

 لدٔ قَنْ م  االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ؟

ن طـُ لـدٔ قَنــْ مـ  اـالل الدزاضـا  العلَـا بكلَـْ الرتبَــْ        هـت ختخلـن اـٌّ الخ  ـت ال     .2

ٓ جامعــْ اإلضــكندزٍْ  ثعــًا  خــخالا     ْ  -)النــٌع ا جخ ــاق الدزجــْ   -اذتالــْ ا جخ اقَــ

 ؟الع ت( ًالخ اقت بَنو  -العل َْ

هــت غتخلــن الخن ــَ  ا   عــال لــدٔ قَنــْ مــ  اــالل الدزاضــا  العلَــا بكلَــْ الرتبَــْ         .3

ٓ  خــخالا جامعــْ اإلضــكندزٍْ  ثعــًا    ْ  -)النــٌع ا جخ ــاق الدزجــْ   -اذتالــْ ا جخ اقَــ

 ؟الع ت( ًالخ اقت بَنو  -العل َْ

هت ختخلن الضطٌا ااكادةَْ لـدٔ قَنـْ مـ  اـالل الدزاضـا  العلَـا بكلَـْ الرتبَـْ          .4

ٓ جامعــْ اإلضــكندزٍْ  ثعــًا  خــخالا     ْ  -)النــٌع ا جخ ــاق الدزجــْ   -اذتالــْ ا جخ اقَــ

 ؟ت بَنو الع ت( ًالخ اق -العل َْ

ــطٌا        .5 ــال ًالضـ ــَ  ا   عـ ــالا الخن ـ ــ  خـ ــت الن طـــُ مـ ــٌّ الخ  ـ ــؤ بقـ ــْ الخنثـ ــا عمكا َـ مـ

 ااكادةَْ لدٔ قَنْ م  االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ؟

الخعــسا قلــٓ م وــٌ، كــت مــ  اــٌّ الخ  ــت الن طــُ , الخن ــَ  ا   عــال , الضــطٌا            .1

 ااكادةَْ .

 سا قلٓ زتا   ًأبعاد الدزاضْ ملخطريا  الث ث.الخع .2

الخعــــسا قلــــٓ العالاــــْ بــــل اــــٌّ الخ  ــــت الن طــــُ ًالخن ــــَ  ا   عــــال ًالضــــطٌا    .3

 ااكادةَْ لدٔ قَنْ م  االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ.
 الكػــــن قــــ  ال ــــسًد فــــٓ اــــٌّ الخ  ــــت الن طــــُ , ًالخن ــــَ  ا   عــــال , ًالضــــطٌا  .4

ااكادةَـْ  لـدٔ قَنــْ مـ  اــالل الدزاضـا  العلَــا بكلَـْ الرتبَــْ جامعـْ اإلضــكندزٍْ       

ــًا  خـــخالا   ٓ  ثعـ ــٌع ا جخ ـــاق ْ  -)النـ ــْ ا جخ اقَـــ ْ  -اذتالـ ــْ العل َـــ الع ـــت(  -الدزجـ

 .ًالخ اقت بَنو 
الخنثؤ بقٌّ الخ  ت الن طُ م  خالا الخن َ  ا   عال لدٔ قَنْ م  االل الدزاضـا    .5

 ْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ.العلَا بكلَ

الخنثؤ بقٌّ الخ  ت الن طُ مـ  خـالا أبعـاد الضـطٌا ااكادةَـْ لـدٔ قَنـْ مـ  اـالل           .6

 الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ.

  ك   أه َْ الث ث اذتال   سٍا ً طثَقَا فٓ ادتٌا   الخالَْ    

هٓ اـٌّ الخ  ـت الن طـُ , الخن ـَ  ا   عـال , الضـطٌا       أه َْ املخطريا  الخٓ ٍخناًهلا ً -1

ااكادةَْ لدٔ االل الدزاضا  العلَـا , ًأه َـْ  لـا املـخطريا  بالنطـثْ لعَنـْ الث ـث        

 حَث أن هلا   ثري مثاغس قلٓ الص ْ الن طَْ لل سد ًمدٔ ادز ى قلٓ حتقَا أهدافى



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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ا خاصْ العسبَْ فـٓ حـدًد   ك ا ٍطخ د الث ث أه َخى م   دزّ الدزاضا  الطابقْ  طثَ -2

قلــ  الثاحثخــان فــٓ زتــاا الخ  ــت الن طــُ قلــٓ ًجــى الخ دٍــد , حَــث  ناًلخــى مع ــ       

الدزاضا  م  حَث كٌ ى مخطريا مس ثطا بالقٌّ الثد َْ لل سد أً ادتا   العص  ًمنوـا  

                  ( ,2016( , اــازد حطــ  زشًاــٓ ًمعــص ريسٍــ  خضـــري )     2010دزاضــْ حَــدز  ــاجٓ حثػــُ )     

,Sar Nuriye Seyma,etal.,(2018)  Zhijian Xu ,etal., (2019)   ،Kadir Tiryaki (2020) 

ٍطـخ د الث ــث أه َخــى الن سٍــْ مـ  اثَعــْ العَنــْ ًهــ  اـالل الدزاضــا  العلَــا الــرٍ      -3

ــاشا و         ــا عصتــ ــدد حتقَــ ــْ بوــ ــدٍا  امللخل ــ ــعٌبا  ًالخ ــ ــ  الصــ ــد مــ ــٌن العدٍــ ٌٍاجوــ

و  املونٓ فٓ غخٓ اجملا   ًجعلو  أفساد مـؤثسٍ  فـٓ   ااكادةَْ ما ٍنعكظ قلٓ أداٖ

 اجملخ ع .
 صـــ َ  ًعقـــداد أدًا  مقننـــْ ةكـــ  أن  ثـــسٔ مَـــدان الث ـــث فـــٓ زتـــاا قلـــ  الـــن ظ    -4

ًالصــ ْ الن طــَْ ًهــٓ مقَــاع اــٌّ الخ  ــت الن طــُ , مقَــاع الخن ــَ  ا   عــال ,          

 ًمقَاع الضطٌا ااكادةَْ . 
 

 الث ث عجساَٖا ك ا ٍلُ: عسا مصطل ا    
Psychological   Enduarance

ب  وـا زت ٌقـْ مـ  الطـ ا  الػلصـَْ      فـٓ الث ـث اذتـال        عسا اٌّ الخ  ت الن طُ  

الخــٓ متَــص ال ــسد ًاعلــى اــادزًا قلــٓ مٌاجوــْ ااحــدا  ًاملٌااــن الطــلثَْ منوــا خاصــْ فــٓ غــخٓ         

ــا    زتـــا   اذتَـــاّ ا جخ اقَـــْ , ًاا  ــا عجساَٖـ كادةَـــْ ًالخكَـــن مـــع  لـــا املٌااـــن  , ًٍعـــل قنوـ

بالدزجــْ الخــٓ عتصــت قلَوــا اــالل الدزاضــا  العلَــا قلــٓ املقَــاع املطــخلد، بالث ــث اذتــال مــ    

عقداد الثاحثخل , ًٍخض   اابعاد الخالَْ ) الخٌجى اإلظتابُ ضتٌ اذتَاّ , الك ـإّ الرا َـْ , الضـث     

 بعاد عجساَٖا ك ا ٍلُ:  أًالخ ك  ( ً عسا  لا اا

ادزّ ال سد قلٓ الخقََ  ادتَد لل ٌاان الضاريطْ الخٓ ةس بوا م   الخٌجى اإلظتابُ ضتٌ اذتَاّ :

 خالا زت ٌقْ م  اافكاز اإلظتابَْ الخٓ ةخلكوا .

مــدٔ ااخنــاع ال ــسد ب اقلَخــى الػلصــَْ ًثقخــى فــٓ عمكا ا ــى , مــا ٍــنعكظ قلــٓ     الك ــإّ الرا َــْ :

 إظتابَْ مع ااحدا  الضاريطْ .الخ اقت ب

ادزّ ال سد قلٓ الخ دٍد ادتَد لقدزا ى ًعمكا ا ى ًاختاذ القسازا  املالٖ ْ فٓ   الضث  أًالخ ك :

 املٌاان الضاريطْ ,  ا ةكنى م  حتقَا أهدافى ًالخطل  قلٓ ما ٌٍاجوى م  صعٌبا  .
Emotional Regulation 

  عــال فــٓ الث ــث اذتــال ب  ــى  اــدزّ ال ــسد قلــُ حتدٍــد ا  عا  ــى     ٍعــسا الخن ــَ  ا   

اإلظتابَـــْ ًالطـــلثَْ ًالطـــَطسّ قلَوـــا حـــيت عتقـــا الخٌافـــا مـــع اذتَـــاّ الٌَمَـــْ ًالخٌاصـــت مـــع   

اريخسٍ  ًحتقَا أهدافى  ًٍخض   اابعـاد الخالَـْ الـٌقُ ا   عـالُ , القثـٌا ا   عـالُ , الخطـام         

 .ً عسا  لا اابعاد عجساَٖا ك ا ٍلُ  َ َْ  ,ا   عالُ , املسً ْ الخن

ــُ عدزا  اا  عــاا لخٌ ــَ  املػــاقس دًن اوسهــا أً ع كازهــا أً        :الــٌقُ  ا   عــالُ   اــدزّ ال ــسد قل

 انثوا.
 ادزّ ال سد قلُ الػعٌز بالر   ااي ا ضخجابْ ا   عالَْ الطلثَْ لػعٌز ما.:القثٌا ا   عالُ

 ُ  ــسد قلــُ الخصـسا ب ضــلٌل ٍقـٌد علــُ حتقَــا ااهـداا ًالــخ ك  فــٓ    اـدزّ ال  :الخطـام  ا   عــال

 الطلٌكَا  املندفعْ 
ادزّ ال سد قلُ املعادتْ ًاضـخلدا، اضـرتا َجَا  الخن ـَ  ا   عـالُ امللخل ـْ      :املسً ْ الخن َ َْ

 بطساٖا مس ْ.



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Acadimic Stressors
   ْ ــ ــث ا   عـــسا الضـــطٌا ااكادةَـ ــا   املػـــكال  ًالصـــعٌبا  الـــيت   فـــٓ الث ـ ــال ب  وـ ذتـ

ٍدزكوا اال  الدزاضا  العلَا ً عَقى ق  حتقَا أهدافى ً ؤدِ قد، ادزّ الطالـ  قلـُ مٌاجوـْ    

ًٍعـل قنوـا عجساَٖـا بالدزجـْ      هري املػكال  علُ الػعٌز بالقلا ًالخٌ س ًااحثاا ًضٌٕ الخٌافـا   , 

ملقَــاع املطــخلد، بالث ــث اذتــال مــ  عقــداد      الخــٓ عتصــت قلَوــا اــالل الدزاضــا  العلَــا قلــٓ ا      

 ا بعاد الخالَْ .  الثاحثخل , ًٍػ ت هرا امل وٌ، قلٓ

ــْ الخــدزٍظ     -)  ــطٌا املقــسزا  الدزاضــَْ    ــا    - ــطٌا أقضــإ هَٗ  ــطٌا  - ــطٌا اامخ ا 

  طٌا ااصداإ( ً عسا  لا اابعاد عجساَٖا ك ا ٍلُ .- طٌا ااضسّ  -الع ت الٌظَ ُ 

:ًهـُ املػـكال  ًالصـعٌبا  الـيت  خعلـا با مخ ا ـا   ًمتنـع الطالـ  مـ            مخ ا ا  طٌا ا  .1

 حتقَا أهدافى ً طث  لى  ٌع م  القلا ًقد، الخٌافا  .
:ًهُ املػكال  ًالصعٌبا  اليت  خعلا ب قضإ هَْٗ الخـدزٍظ    طٌا أقضإ هَْٗ الخدزٍظ .2

 ًكَ َْ الخعامت ًالخٌاصت معو  . 

3.  ّ ػـــكال  ًالصـــعٌبا  الـــيت  خعلـــا بااضـــسّ ًمخطلثا وـــا ًاملطـــؤلَا  : ًهـــُ امل   ــطٌا ااضـــس

اــاي لطالـ  قـ  حتقَــا أهدافـى , ًكـرلا الط ـٌر ااضـسِ املس  ـع        اااضـسٍْ الخـٓ اـد  عَـا     

 . الطال  

: ًهـُ املػـكال  ًالصـعٌبا  الـيت  خعلـا بطثَعـْ العالاـْ بـل الطالـ             طٌا شمالٕ الدزاضْ .4

 ي بخقثلو  لى أً قد،  قثلو  ً عاً و  معى .ًشمالٕي ق الدزاضْ, ًمدٔ غعٌز

: ًهُ املػكال  ًالصعٌبا  اليت  خعلا باملقسزا  الدزاضَْم  حَث  طٌا املقسزا  الدزاضَْ .5

 ا خٌٔ , ًالك  , ًفو  املادّ الدزاضَْ ًالقدزّ قلٓ اصتاش املوا، املطلٌبْ فَوا   
6.    ُ علـا بالع ـت الـٌظَ ُ , ًاـدزّ     ًهـُ املػـكال  ًالصـعٌبا  الـيت  خ      : ـطٌا الع ـت الـٌظَ 

 الطال  قلٓ احدا  الخٌافا بل املخطلثا  ًاملطؤلَا  الٌظَ َْ ًمخطلثا  الدزاضْ .

 Psychological   Enduarance
زاضـا  ًمنوـا   مصـطل ا  الخ  ـت الن طـُ املطـخلدمْ فـٓ الث ـٌ  ًالد        عـدد   لقـد   

قلٓ ا ضـخ ساز فـٓ    ال سد ادزّ ال ٍػري ) ًالرٔ ٍخثناي الث ث اذتال (  Endurance  مصطل  

 عنـٓ املسً ـْ حَـث     Toleranceالع ت الػاد أً الصع  ملدّ اٌٍلـْ , ًكـرلا اضـخلد، مصـطل      

ُ ٍػري عل  قثـت ال ـسد مللخلـن املٌااـن ًااغـلا  , ًكـرلا اضـخلد، مصـطل  الخ  ـت الن طـ          

هنــا  قــدّ  عسٍ ــا   ناًلــا الخ  ــت الن طــُ مــ    ً  ك صــطل  مــٌاشٔ مل وــٌ، حت ــت الط ــٌ   

 كٌٍ    طُ عظتـابُ ٍخ ثـت فـٓ اـدزّ      ًجوا    س مخثاٍنى , حَث ٍن س عل الخ  ت الن طُ ب  ى 

  ال ـسد قلـٓ  ٌظَـن املـٌازد الن طـَْ ًا جخ اقَـْ ًاملادٍـْ مـ  أجـت املٌاجوـْ اإلجابَـْ للضـطٌا            
Ungar,2008,225)) 

مصــطل  ٍصــن اضــخجابا  ضــلٌكَْ ٍؤدٍوــا ال ــسد اــاي املٌااــن الطامضــْ أً ا ثطــْ        

 .( 28 , 2010) حَدز  اجٓ حثػُ ,  ًالخٓ    خ ا مع ًجوْ   سي دًن عظواز الػكٌٔ أً الخرمس
ــى اــدزّ ال ــسد قلــٓ حت ــت ًمٌاجوــْ ا خــخالا مــع              ك ــا ٍن ــس للخ  ــت الن طــُ ب  

 (  Cabib,etal.,2012,660)  ًاافكاز ًاملعخقدا  اريخسٍ  فٓ الطلٌ 



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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اٌّ الخ  ت الن طـُ هـٌ اـدزّ ال ـسد قلـٓ مٌاجوـْ أحـدا  اذتَـاّ الضـاريطْ ًمقاًمخوـا             

       م  خالا امخالكى خصاٖ  الضث  , ا لخصا، , الخ دٔ ًهٌ م وٌ، مس ث  بالصـالبْ الن طـَْ .  

 (  110 ,2015 ,) بػسٔ أمحد العكاٍػُ ً عةان ست د الطاُٖ

ــْ ,         ــادٍْ , ا جخ اقَــ ــاّ ا اخصــ ــكال   اذتَــ ــإ ًمػــ ــت أقثــ ــٓ حت ــ ــسد قلــ ــخعداد  ال ــ اضــ

ااكادةَــْ ًالطَاضــَْ مــ  خــالا قــدد مــ  الطــ ا  الػلصــَْ الخــٓ ٍــخ   طثَقوــا فــٓ املٌااــن        

 (Bosker,etal., 2017,83)  الطلٌكَْ الخٓ متك  ال سد م  الخ  ت ًالخ دٔ
ثنإ الن طُ ًاملخعلا بالقدزّ قلٓ حت املػكال  ًالخعامت مـع  هٓ أحد جٌا   القٌّ فٓ ال  

                                          ااشمــــــــا  ًالقــــــــدزّ قلــــــــٓ الخ ــــــــدٔ ًاإلصتــــــــاش ًحطــــــــ  الخصــــــــسا ًا ضخثصــــــــاز ادتَــــــــد. 

 (330 , 2017) ثَت ك اا دخان , 
و ــْ للطــ ا   اــدزّ  ن َ َــْ عتخاجوــا ال ــسد فــٓ أًاــا  الػــداٖد ًهــٓ  ــلش كثنَــى م       

ــدز اــــٌّ         ــُ بــــ  و  مصــ ــ  اافــــساد ذًٔ الخ  ــــت الن طــ ــْ للػلصــــَْ ًٍخطــ                        لآلخــــسٍ اإلظتابَــ

(Meral Agir,2019,5  ) 
ًم  خالا مـا مت قس ـى ٍخضـ  لنـا أن الخ  ـت الن طـُ هـٌ خاصـَْ   طـَْ  ع ـت قلـٓ              

حتــا ااٖلــْ الضــطٌا حَــث ٍخــَ  ًااٍــْ اافــساد مــ  اإلصــابْ بــاامسا  الن طــَْ  قنــدما ٍكٌ ــٌا  

 الخ  ت لل سد ال سصْ للخقََ  اإلظتابُ ًاملٌاجوْ ال عالْ لل ٌاان الضاريطْ .

مت دزاضـــْ الخ  ـــت الن طـــُ مـــ  خـــالا ًجوـــا    ـــس مخثاٍنـــى ًاـــد  ناًلخـــى الدزاضـــا      

عل أن  Connor & Davidson(2003)الطـابقْ فـٓ  ـٌٕ قـدّ أبعـاد ًمكٌ ـا   حَـث  أغـاز  دزاضـْ          

الخ  ـــت الن طـــُ ٍػـــ ت قلـــٓ قـــدّ أبعـــاد ًهـــٓ الك ـــإّ الػلصـــَْ , الخ اضـــا الن طـــُ , الخقثـــت   

اإلظتــابُ للخطــَري , العالاــا  اريمنــْ ًاملطــخقسّ مــع اريخــسٍ  , الطــَطسّ  , بَن ــا أ ــافا دزاضــْ           

,etal., (2005 ) Frıborg ا فٓ ا  ثطااَْ , السريثْ فـٓ  قدّ مكٌ ا  أخسٔ للخ  ت الن طُ ًمتثل

 Meral Agir(2019)ا طتساا فٓ اا ػطْ ا جخ اقَْ , ا  طـجا، ااضـسِ  ,ك ـا أغـاز  دزاضـْ      

عل أن الــدق  ااضــسِ , الخٌافــا , العطــن , الــدق  ا جخ ــاقٓ , الخصــ َ  قلــٓ النضــاا  عــد أبعــادا     

ْ  ةكــ  مــ  خالهلــا حتدٍــد مطــخٌٔ الخ  ــت الن طــُ لــدٔ ال ــسد , ك ــا        Kadir  أغــاز  دزاضــ
Tiryaki(2020)        , ْأن الخ  ت الن طُ ةك  دزاضخى فٓ  ـٌٕ املكٌ ـا  الخالَـْ ًهـٓ الك ـإّ ال سدٍـ

 الثقْ بالن ظ , ا كخ إ الرا ٓ , ح  الرا  , اامت فٓ املطخقثت , الخٌجى الٌااعٓ ضتٌ اذتَاّ  

 ك ا ٍخكٌن الخ  ت الن طُ م  ثالثْ مكٌ ا  هٓ :

ر : ًهــٓ  عنــٓ اــدزّ ال ــسد قلــٓ حتدٍــد املــثريا  أً املنثوــا  الطــري معسًفــْ   مػــاقس الٌ ــٌ .1

َ ـا ًهـٓ      ًالخٓ  ؤثس قلٓ ااحدا  اذتَا َى الخٓ ةس بوا , ًمػاقس الٌ ٌر  عـد منًطـا معسف

 ا قخقاد ب ن ااغَإ حتد  بػكت من   ًبطسٍقْ ةك  الخنثؤ بوا .

هرا املكٌن قلٓ اقخقاد ال ـسد بـ ن الصـعٌبا      مػاقس الطٌاقَْ ) القابلَْ للخرلَت ( : ًٍػ ت .2

 الخٓ  ٌاجوى اابلى لل ت .

َ ا بـ ن اذتَـاّ ذا     .3 مػاقس املعنٓ : ًٍصن هرا املكٌن املقداز الرٔ ٍػعس فَى اإل طان ع  عال

معنٓ , ًأن بعـ  املػـكال  ًاملخطلثـا  الخـٓ  ٌاجوـى  طـخ ا أن ٍطـلس مـ  أجلـوا كـت           

 اااخى ملٌاجوخوا .
ت مكٌ ـا  الخ  ـت الن طـُ فـٓ املكـٌن املعـسق ًهـٌ مػـاقس الٌ ـٌر , املكـٌن           ًلرلا  خ ثـ   

 املادٔ أً الٌضَلُ ًهٌ مػاقس الطٌاقَْ , املكٌن الدافعٓ ًهٌ مػاقس املعنٓ. 

 (105 - 104 , 2017) حدّ ٌٍض ٓ ,  
ُ ًفٓ  ٌٕ ما ضثا  طخنخل الثاحثخان أن    ٓ  اٌّ الخ  ت الن طـ زت ٌقـْ مـ  الطـ ا      هـ

الخٓ متَص ال سد ًاعلى اادزًا قلٓ مٌاجوْ ااحدا  ًاملٌااـن الطـلثَْ منوـا خاصـْ فـٓ      الػلصَْ 



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غخٓ زتا   اذتَاّ ا جخ اقَـْ , ًااكادةَـْ ًالخكَـن مـع  لـا املٌااـن  ًٍخضـ   هـرا امل وـٌ،          

 اابعاد الثالثْ الخالَْ :
الضاريطْ الخٓ ةس بوا م   ادزّ ال سد قلٓ الخقََ  ادتَد لل ٌاان الخٌجى اإلظتابُ ضتٌ اذتَاّ :

 خالا زت ٌقْ م  اافكاز اإلظتابَْ الخٓ ةخلكوا .

مــدٔ ااخنــاع ال ــسد ب اقلَخــى الػلصــَْ ًثقخــى فــٓ عمكا ا ــى , مــا ٍــنعكظ قلــٓ     الك ــإّ الرا َــْ :

 الخ اقت بإظتابَْ مع ااحدا  الضاريطْ 

ا ى ًاختاذ القسازا  املالٕمْ فٓ ادزّ ال سد قلٓ الخ دٍد ادتَد لقدزا ى ًعمكا   الضث  أًالخ ك :

  املٌاان الضاريطْ ,  ا ةكنى م  حتقَا أهدافى ًالخطل  قلٓ ما ٌٍاجوى م  صعٌبا  .

ٍعد الخ  ت الن طُ أحد املصطل ا  الرتبٌٍْ الخٓ  خناًا قالاْ ال سد مع الثَْٗ حَـث    

فٓ مدٔ اـدز و  قلـٓ حت ـت الضـطٌا ًالخكَـن معوـا , ًٍعـد الخ  ـت          غتخلن اافساد فَ ا بَنو 

الن طُ معَازا لنضـل الػلصـَْ ً كاملـوا فالػـل  النا ـل هـٌ الػـل  القـادز قلـٓ الطـَطسّ           

   .قلٓ ا  عا  ى ًلدٍى ادزّ قلٓ مٌاجوْ املػكال  ًالخعامت مع مٌاان ال ػت

 (  141, 2016) اازد حط  زشًآ ً معص ريسٍ  خضري ,                                                                                   

ًم  شاًٍْ أخـسٔ ٍعـد الخ  ـت الن طـُ مـ  امل ـاهَ  الخـٓ ةكـ  مـ  خالهلـا ا ضـخد ا               

قلــٓ مطــخٌٔ الطــلٌ  اإل طــا ُ الطــل  ًاإلظتــابُ , حَــث ٍن ــس عل الخ  ــت الن طــُ ب  ــى قخثــْ     

ل ــسد ًٍــس ث  عز ثاًاــا كــثري ا بارتصــاٖ  ال طــٌَلٌجَْ ًالعصــثَْ ل  طــان ,   اذتالــْ الن طــَْ ل

ًٍقصد بعخثْ اذتالْ الن طَْ أٔ أن الخ  ت الن طُ هٌ معَـاز لل كـ  قلـٓ الطـلٌ  الطـٌٔ ًريـري       

الطــٌٔ ًٍــس ث  مطــخٌٔ الخ  ــت الن طــُ لل ــسد بدزجــْ كــثريّ بادتا ــ  املعسفــٓ لدٍــى , حَــث        

ساد ذًٔ املطخٌٔ ااات مـ  الخ  ـت فـٓ املٌااـن امللخل ـْ ٍ وـسًن فـٓ        أغاز  الدزاضا  عل أن ااف

الطالــ  أمنااــًا ضــلٌكَْ ضــلثَْ اــاي املٌااــن امللخل ــْ اــد  كــٌن انثَــْ فــٓ بعــ  ااحَــان مثــت  

السف  , اإل كاز , ا  عصاا ًاد  كـٌن قدًا َـْ فـٓ أحَـان أخـسٔ ك ـا أ وـ  ةَلـٌا ان ٍكٌ ـٌا أاـت           

  اذتَــاّ ًالع ــت , ًًفًقــا لخلــا الس ٍــْ فــإن الخ  ــت الن طــُ هــٌ حالــْ      الخصام ــا فــٓ مجَــع زتــا  

  طَْ ا  عالَْ  س ث  بارتصاٖ  ال طـٌَلٌجَْ العصـثَْ لل ـسد اعلـى اـادزا قلـٓ الـخ ك  فـٓ         

ضــلٌكى بطسٍقــْ ضــٌٍْ ًهــٌ ٍعــد مؤغــسا لقــدزّ ال ــسد أٍضــًا قلــٓ مٌاجوــْ ا  ــصا  الطــلثَْ فــٓ  

 ( Zhijian, etal., 2019 ,2) الع ت ًاذتَاّ . 

ًفٓ ذا  الطَاد ٍعد الخ  ت الن طُ طْ غلصَْ  قلت م  اريثاز الطـلثَْ للخـٌ س بـت      

ًةنعوا , ك ـا أن اافـساد ذًٔ املطـخٌٔ العـال مـ  الخ  ـت الن طـُ أكثـس اطتساًاـا فـٓ اا ػـطْ            

ملخٌاعــْ , ًالع ــت , ًلــدٍو  القــدزّ قلــٓ الطــَطسّ قلــٓ أمــٌز حَــا و  ًالــخ ك  فــٓ املــخطريا  ريــري ا  

ك ــا ٍخطــ ٌن بعــدّ خصــاٖ  منوــا الــخ ك  الــرا ٓ , الػلصــَْ ادتَــدّ , الخٌاصــت اإلظتــابُ مــع    

                                                                   اريخـــــــــــسٍ  , احـــــــــــرتا، الـــــــــــرا  , الخطـــــــــــٌز الـــــــــــرا ٓ , الخعـــــــــــاان , ًمقاًمـــــــــــْ ا ريـــــــــــرتال 

Kadir Tiryaki, 2020,693)   ) 

أن الخ  ــت   Anas AlMasri &Habes Hatamleh(2020)را ًاــد أغــاز  دزاضــْ   هــ  

الن طُ ٍس ث  ضلث ا مع أضالَ  املٌاجوْ الخجنثَْ الخٓ ٍخلـرها ال ـسد فـٓ مٌاجوـْ املػـكال  مثـت       

الثكـــإ , لـــٌ، الـــرا  , ًا  عـــصاا , ك ـــا ٍـــس ث  الخ  ـــت الن طـــُ بػـــكت عظتـــابُ بـــثع  الطـــ ا     

سريثــْ فــٓ مٌاجوــْ ااشمــا  , الخ ــد  مــع اريخــسٍ  فــٓ املٌااــن الصــعثْ ,   اإلظتابَــْ لل ــسد مثــت ال

 ًدق  العالاا  ا جخ اقَْ , ًكرلا ال  الدق  ا جخ اقٓ فٓ ااشما  .

ك ا أن الخ  ت الن طـُ ٍعـد مـ  املصـادز الداق ـْ ل  طـان ًالـرٔ ظتعلـى ٍخ خـع بقـدز             

ٍس ث  الخ  ـت الن طـُ بعـدّ خصـاٖ      قاا م  الص ٌد ًالػعٌز بالقٌّ أثنإ مٌاجوْ الضطٌا ً

 (  Neff & Mc Gehee,2010,227) .لدٔ ال سد منوا الخ ا ا , اامت , اإلبداع , ًالك إّ الرا َْ 
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اخلَـْ أً خازجَـْ (   ادزّ الػل  قلُ اضخع اا قـدد مـ  الع لَـا  ًا ضـرتا َجَا  ) د      

املس ثطْ بال و  ا   عـالُ ًعمكا َـْ الطـَطسّ أً الخعـثري ا   عـالُ بٌصـ وا أضـلٌبًا  كَ َـًا لخلثَـْ          

 (   Berking &Wupperman , 2012, 128) مخطلثا  اذتَاّ . 
الع لَْ اليت م  خالهلا ٍطخطَع ال سد القَـاع ًالـخ ك  ً عـدٍت اضـخجابا ى ا   عالَـْ        

قاَٖــْ قــ  اسٍــا اضــخلدا، اضــرتا َجَا  قدٍــدّ كــُ عتقــا أهدافــى ًلكــُ ٍعــل قــ     بطسٍقــْ  ل

الطلٌ  ا   عالُ املالٖ  اجخ اقًَا ًهٌ ةثـت اَ ـْ ًأه َـْ للخٌاصـت ا جخ ـاقُ ًٍـن   قالاـا         

 (  Nader- Grosbois & MAzzone , 2014, 1750-175)ال سد الثَنػلصَْ .

ا   عـاا لدٍـى , ًمـيت ًكَـن ٍعـل قنـى ك ـا أ ـى         هٌ ادزّ ال سد قلُ الخـ ثري قلـُ  ـٌع      

القـدزّ قلـُ  طــَري مـدّ أً غــدّ الع لَـا  الطــلٌكَْ ًاذتسكَـْ الــيت  كـٌن ًاقَــْ أً ريـري ًاقَــْ        

 ( .   Sadr , 2016, 14)  ًاملصاحثْ لال  عاا م  خالا اضرتا َجَا   ن َ  ا   عاا
لال كَ َــْ الــيت ٍطــخلدموا ك ـا ٍعــسا ب  ــى زت ٌقــْ مــ  ا ضــرتا َجَا  الخكَ َــْ ًا   

ــْ ًالـــيت  خضـــ   الـــٌقُ      ــا و  الٌَمَـ ــْ ًا جخ اقَـــْ ق حَـ ــْ املٌااـــن الخ اقلَـ اافـــساد ق مٌاجوـ

با   عا   الرا َْ ًا  عا   اريخسٍ  ً قََ وا ًأداز وا بصٌزّ معسفَْ عظتابَْ ق اااز مـٌا ُ  

)  ضـخجابْ ا  دفاقَـْ الخلقاَٖـْ    ًا ضخجابْ ق  ٌٕ الرتكَص قلُ ا ضـخجابْ املناضـثْ ًكثـا ا    

 ( . 614 ,2018آماا قثد الط َع باظْ, مسًّ  ػ   معٌ  , أمحد فس/ فو ُ  

 

ك ا أ ى زت ٌقْ م  ا ضـرتا َجَا  الـيت  عـل قـ  جوـٌد ال ـسد للطـَطسّ قلـُ حالـْ            

ٍ   ا ضخثازّ ا   عالَْ ًعقادّ  ٌجَووا طـاقدي قلـُ   اً عدٍلوا حيت ٍخ ك  م  اادإ الخـٌافقُ الـرِ 

 (  17 ,2018) ضوا، ست د قلٌَّ ,  حتقَا أهدافى 

هــٌ الع لَــْ الــيت ٍقــٌ، ال ــسد مــ  خالهلــا بخعــدٍت خلا ــى ا   عالَــْ ً عثريا ــى ًحالخــى      

ال طــٌَلٌجَْ ,ًٍــس ث  العجــص قــ  الخن ــَ  ا   عــالُ بــاامسا  ادتطــ َْ ًا   عالَــْ لل ــسد       

اإلثـــازّ الرا َـــْ بػـــكت فعـــاا , ًااحكـــا، الن طَـــْ ,   ك ـــا أن عقـــادّ الخقَـــَ  اإلظتـــابُ ٍقلـــت مـــ  

ًالخقسٍس الرا ُ الطل  , ًٍس ث  الخن ـَ  اا  عـالُ بنػـاا منـااا ق الـدماة خاصـْ ال صـٌ         

ــخ ك  ق ا   عــــــــا   ًشٍــــــــادّ ا  خثــــــــاي        ــْ ًالصــــــــدريَْ املػــــــــازكْ ق ع خــــــــا/ ًالــــــ                                    ادتثوَــــــ

(Scheffel , 2019, 1     . ) 
هٌ ادزّ ال ـسد قلـُ  ن ـَ  مػـاقسي ًأحاضَطـى ً ٌجَووـا ضتـٌ حتقَـا اامـ  الن طـُ             

 ( 568 ,2019الدزع ,  )قالٕ ضعَد  ًاضخلدا، ا   عا   ًاملػاقس ق صنع القسازا 

الطـــسد املعسفَـــْ ًالٌاقَـــْ الـــيت ٍطـــخلدموا ال ـــسد بوـــدا معادتـــْ ً ـــث  ا ضـــخثازّ    

                                                    (                                                                                                                            409 ,2020) دالَا ست د ه ا، ,  .ًاملعلٌما  اإل  عالَْ

ٍـ  خ  الخعـثري قـ  ا   عـا   ارتاصـْ ًكَـن      الع لَْ املخصلْ بالخعدٍت ًالخ ثري قلُ ميت ًكَن 

ٍـــخ  معاٍػـــْ  لـــا ا   عـــا   ًٍػـــ ت ذلـــا كـــت ا   عـــا   الػـــعٌزٍْ ًالالغـــعٌزٍْ الطـــلثَْ    

 (  637 ,2020) ست د خلٌفْ قثد اهلل ,  ًاملٌجثْ قلُ حد ضٌإ .

(أن أبعــاد 2020 ــد ه ــا، ) (  , دالَــا ست2020أغــاز  دزاضــْ كــت مــ   خالــد قــٌ  الــثالر )      

الخن ــَ  ا   عــالُ هــُ لــٌ، الــرا  , الخقثــت , اجــرتاز اافكــاز , عقــادّ الرتكَــص اإلظتــابُ , الرتكَــص   

قلُ اذت ظ , عقادّ الخقََ  اإلظتابُ , ز ٍْ املٌ ٌع م  من ٌز آخس , الخوٌٍـت ) الـخ كري الكـازثُ (    

أن أبعــاد الخن ــَ  ا   عــالُ هــُ      Gratzand Roemer(2004), لــٌ، اريخــسٍ   , ك ــا ًذكــس    

زفـــ  ا ضـــخجابا  ا   عالَـــْ , صـــعٌبا  مس ثطـــْ بالطـــلٌ  املخثـــع لخ قَـــا اهلـــدا , صـــعٌبا    

الخ ك  ق ا   عا   ,  ق  الٌقُ ا   عالُ , ا ضخلدا، ا دًد إلضرتا َجَا   ن َ  ا   عاا 



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ُ ــط  ــْ مصـ ــاز  دزاضـ ــا أغـ ــالُ , بَن ـ ــٌر ا   عـ ــاز لٌ ـ ــان )  , ا فخقـ ــَ  2017قلـــُ زمضـ ( أن الخن ـ

 ا   عالُ ةك  دزاضْ فٓ  ٌٕ الخقََ  املعسق , ا ع الخعثري املعسق .

ًفٓ  ٌٕ ما ضثا  طخنخل الثاحثخان أن الخن ـَ  ا   عـال هـٌ اـدزّ ال ـسد قلـُ حتدٍـد          

        ً الخٌاصـت  ا  عا  ى اإلظتابَْ ًالطلثَْ ًالطـَطسّ قلَوـا حـيت عتقـا الخٌافـا مـع اذتَـاّ الٌَمَـْ 

 مع اريخسٍ  ًحتقَا أهدافى ًٍخض   هرا امل وٌ، اابعاد الخالَْ :

 ُ ــُ عدزا  اا  عــاا لخٌ ــَ  املػــاقس دًن اوسهــا أً ع كازهــا أً        :  الــٌقُ  ا   عــال اــدزّ ال ــسد قل

 انثوا.
 ادزّ ال سد قلُ الػعٌز بالر   ااي ا ضخجابْ ا   عالَْ الطلثَْ لػعٌز ما. :القثٌا ا   عالُ

 ُ اـدزّ ال ــسد قلـُ الخصــسا ب ضـلٌل ٍقــٌد علـُ حتقَــا ااهـداا ًالــخ ك  فــٓ       :الخطـام  ا   عــال

 الطلٌكَا  املندفعْ.
ادزّ ال سد قلُ املعادتْ ًاضخلدا، اضرتا َجَا  الخن ـَ  ا   عـالُ امللخل ـْ     :املسً ْ الخن َ َْ

 بطساٖا مس ْ.
Academic Stresses

 الضطٌا ااكادةَْ  م وٌ،

هٓ  قََ  معسق جمل ٌقـْ القـدزا  ًاملػـاقس ًالـيت  كػـن قـ  قجـص الطالـ   قلـٓ حـت            .1

 (1567 ,2011مػكال ى . ) طس قثد الثدٍع قثد العصٍص , 
هـٓ قنصــسًا زتـدد ا للطااــْ اإل طـا َْ ًمــ  ريريهــا  صـث  اذتَــاّ   معـين هلــا ًٍخعــس        .2

 خضـ   خـلا  ريـري مسريٌبـْ فَوـا ًأحـدا  اـد         ال سد للعدٍد م  املٌاان الضاريطْ الـيت 

  . نطٌِ قلُ الكثري م  مصادز الخٌ س ًقٌامت ارتطس
 (  499 ,2012) ست د مصط ُ قثد الساشد ,                                                                                                        

بــل املخطلثــا  الثََٗــْ ًاــدزا  ًطــْ ال ــسد قلــُ    ك ــا أ وــا حالــْ مــ  عدزا  الخنــاا   .3

 ( 292 ,2015) أمحد ق سًقثد اهلل  ,  حتقَا هري املخطلثا  .

حالــْ أً مٌاــن ٍخعـــس  لــى ال ـــسد حَــث املطالــ  الثََٗـــْ  خجــاًش اـــدزّ الطالــ  قلـــُ            .4

 (    Bamuhair etal , 2015, 1)ا ضخجابْ ال عالْ ًٍكٌن هلا قٌاا    طَْ ًجطدٍْ 

ــإ     هـــ   .5 ٓ املٌااـــن الن طـــَْ ريـــري الطـــازّ الـــيت حتـــد  بطـــث  الخٌاعـــا  الخعلَ َـــْ مـــ  اريبـ

ًاملعل ل ًاااسان ًأفـساد ااضـسّ ًكثـسّ الضـطٌا مـ  اريبـإ لصٍـادّ مطـخٌِ حتصـَت          

 (   Sonia , 2015, 385) أبناٖو  

 هٓ  لا الخ دٍا  أً املػكال  ًالصعٌبا  الخظ ٍـدزكوا الطالـ  ادتـامعُ ً عَـا عصتـاش      .6

موامى الدزاضَْ ًحتقَا أهدافـى , ًٍصـدز الطالـ  اضـخجابا  ا  عالَـْ ضـالثْ  عـل قـ          

 ( 12 , 2018) مناا مشظ الدٍ  أمحد  ,  صعٌبْ  ٌافقى مع الثَْٗ الدزاضَْ .
 خصاٖ  الضطٌا ااكادةَْ 

الضــعٌا ااكادةَــْ مخعــددّ ادتٌا ــ  ق  خضــ   جٌا ــ    طــَْ ًجطــ َْ ًاجخ اقَــْ     -1

 ًمعسفَْ .

عٌز املــخعل  بالضــطٌا ااكادةَــْ  ــا ل قــ  قــد،  ــٌاشن بــل ةخلكــى مــ  اــدزا  ًمــا        غــ -2

 خطلثــى ال ــسًا الثََٗــْ ا َطــْ , ًهــٓ مؤغــس قــ  قجــص املــخعل  ذتــت املػــكال  الــيت            

 . ٌاجوى

 ــؤثس الضــطٌا ااكادةَــْ ق ضــلٌ  املــخعل  ضــلثًا , فخطــث  لــى حالــْ مــ  الخــٌ س ًالقلــا      -3

 ضٌٕ الخٌافا ً صاحثوا بع  الخطريا  ال طٌَلٌجَْ .ًاطت ا  الدافع للخعل  ً



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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غتخلن   ثري الضطٌا م  فسد ريخس ًفقًا إلدزاكى ملصادز  لا الضطٌا بنإ قلُ خلا ى  -4

ت معوـا  الطابقْ ًشتصً ى الػلصُ م  أضالَ  مٌاجوْ الضطٌا فَ ـدد كَ َـْ الخعامـ   

 .(  35-34, 2018) مناا مشظ الدٍ  أمحد  ,   ًا ضخجابْ هلا
  أضثال الضطٌا ااكادةَْ

 خعدد أضثال الضطٌا ااكادةَـْ ًفقـا ملـا أغـاز  عالَـى اادبَـا  ًالدزاضـا  ًالث ـٌ ,           

 ًم   لا ااضثال  

ك َــا  مخصاٍــدّ مــ  الخكلَ ــا  , حتدٍــد مٌاقَــد  واَٖــْ للق ــاا املٌكلــْ للطالــ  ,          

ــاّ ا    ــاز اسٍـــا موـــين معـــل , املٌاش ـــْ بـــل اذتَـ ــَْ  ا مخ ا ـــا  ,اخخثـ ــخْ السٍا ـ لدزاضـــَْ ًمازضـ

) طـس       ًاهلٌٍا  , املنافطْ مع ااغقإ ,  ٌاعا  الٌالدٍ  ًاملدزضل , ارتٌا م  ال ػت ًالسضٌل

                                                                                                                                                                                                                (1568 ,2011قثد الثدٍع قثد العصٍص  , 

ك ــا أن هنــا  أضــثابًا غلصــَْ خاصــْ بالطالــ    طــى فقــد ٍعــا ُ مــ  مػــكال  ضــٌإ       

َـْ  ,  طعَْ أً بصـسٍْ أً   طـَْ أً الػـسًد الـرهين كـت ذلـا اـد ٍكـٌن ضـثثًا للضـطٌا ااكادة          

ًأضـثابًا أضـسٍْ مثــت أضـالَ  املعاملــْ الٌالدٍـْ ً ــٌ س املعاملـْ الٌالدٍــْ , الخثـاٍ  بــل  ٌاعـا  اريبــإ        

 (674 -673 , 2019) كٌثس اط  ست د ,  ًادزا  اابنإ

ً ضَن الثاحثخان أضثال آخسِ اـد  كـٌن ضـث  للضـطٌا ااكادةَـْ بالنطـثْ لطالـ            

طــالل اــد ٍكــٌن لــى حَا ــى ا جخ اقَــْ ارتاصــْ مثــت ااز ثــاا  الدزاضــا  العلَــا حَــث أن مع ــ  ال

بااضسّ ,ًزقاٍْ ااا اا ,ًا حخَاجا  ًاملطؤلَا  ااضسٍْ بص ْ قامْ ,ًأٍضـًا اذتَـاّ الٌظَ َـْ    

مثــت مٌاقَــد الع ــت ًمخطلثا ــى فقــد ٍعجــص ق بعــ  ااحَــان قــ  املٌاش ــْ بــل مخطلثــا  الدزاضــْ    

 .ّ الع لَْ ًمخطلثا  اذتَاّ ااضسٍْ ًاذتَا

 أبعاد الضطٌا ااكادةَْ 

 خعدد أبعاد الضطٌا ااكادةَْ ك ا أغاز  علَوا دزاضْ كـت مـ    شٍنـ  قثـد العلـَ           

( , قثــد  2012( , ست ــد مصــط ُ قثــد الــساشد )   2011)(,  طــس قثــد الثــدٍع قثــد العصٍــص      2002بــدًِ ) 

كَـص ق الع ـت ا كـادةُ , مخطلثـا      ًمنوا ادتـٌ ااضـسِ الطـاٖد , الرت   ( 2019السمح  صثار قَد )

اذتَاّ ا كادةَْ , ااهداا املطخقثلَْ  ,  طٌا ااضسّ , طٌا املنول ,  طٌا العالاـْ بـاملعل    

ًاإلدازّ , الضــطٌا ال َصٍقَــْ ,  ــطٌا الــصمالٕ ,  ــطٌا ا مخ ــان ,  ــطٌا ااصــداإ,  ــطٌا  

ول , قـ ٕ املوـا، الدزاضـَْ , القلـا بػـ ن      أقضإ هَْٗ الخدزٍظ ,  طٌا الثَٗـْ املادٍـْ ,  ـطٌا املـن    

الخقدٍس , الخٌاعا  الرا َْ , الَ ع م  الدزاضـْ  , الخٌاصـت ا جخ ـاقُ ,  ـطٌا املـدزع ,  ـطٌا       

الن ــا، اإلدازِ  ,  ــطٌا العالاــا  ا جخ اقَــْ ,  ــطٌا   ــا، الخقــٌٍ  ,   ــطٌا ًظَ َــْ مثــت     

ــان قـــ     ــص ق بعـــ  ااحَـ ــد ٍعجـ ــى فقـ ــت ًمخطلثا ـ ــد الع ـ ــْ   مٌاقَـ ــا  الدزاضـ ــْ بـــل مخطلثـ   املٌاش ـ

 ًمخطلثا  اذتَاّ الٌظَ َْ .

املػكال  ًالصـعٌبا    هًٓفٓ  ٌٕ ماضثا  طخنخل الثاحثخنان أن الضطٌا ااكاٍدةْ   

الـيت ٍـدزكوا االــ  الدزاضـا  العلَـا ً عَقــى قـ  حتقَـا أهدافــى ً ـؤدِ قـد، اــدزّ الطالـ  قلــُ          

     ً ــُ الػــعٌز بــالقلا  ــاا ًضــٌٕ الخٌافــا  ً خضــ   اابعــاد      مٌاجوــْ هــري املػــكال  عل ــٌ س ًااحث الخ

 :الخالَْ

:ًهُ املػكال  ًالصعٌبا  اليت  خعلا با مخ ا ـا   ًمتنـع الطالـ       طٌا ا مخ ا ا  -1

 م  حتقَا أهدافى ً طث  لى  ٌع م  القلا ًقد، الخٌافا  .

:ًهـُ املػـكال  ًالصـعٌبا  الـيت  خعلـا ب قضـإ هَٗـْ          ـطٌا أقضـإ هَٗـْ الخـدزٍظ     -2

 الخدزٍظ ًكَ َْ الخعامت ًالخٌاصت معو  . 

ًهُ املػكال  ًالصعٌبا  اليت  خعلا بااضسّ ًمخطلثا وا ًاملطؤلَا    :   طٌا ااضسّ -3

 ااضسٍْ الخٓ اد  عَا لطال  ق  حتقَا أهدافى , ًكرلا الط ٌر ااضسِ املس  ع  .



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْ العالاــْ بــل : ًهــُ املػــكال  ًالصــعٌبا  الــيت  خعلــا بطثَعــ   ــطٌا شمــالٕ الدزاضــْ -4

 الطال  ًشمالٕي ق الدزاضْ, ًمدٔ غعٌزي بخقثلو  لى أً قد،  قثلو  ً عاً و  معى .

ــَْ:   -5 ــسزا  الدزاضـ ــطٌا املقـ ــاملقسزا         ـ ــا بـ ــيت  خعلـ ــعٌبا  الـ ــكال  ًالصـ ــُ املػـ ًهـ

ــادّ الدزاضــَْ ًالقــدزّ قلــٓ اصتــاش املوــا،           الدزاضــَْم  حَــث ا خــٌٔ , ًالكــ  , ًفوــ  امل

 املطلٌبْ فَوا   
6-    ُ ًهـُ املػـكال  ًالصـعٌبا  الـيت  خعلـا بالع ـت الـٌظَ ُ ,          : ـطٌا الع ـت الـٌظَ 

ًاـــدزّ الطالـــ  قلـــٓ احـــدا  الخٌافـــا بـــل املخطلثـــا  ًاملطـــؤلَا  الٌظَ َـــْ ًمخطلثـــا   

 الدزاضْ .

 ٌجد قالاـْ دالـْ عحصـاًَٖا بـل اـٌّ الخ  ـت الن طـُ ًالخن ـَ  ا   عـال لـدٔ قَنـْ مـ               .1

  .ضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْاالل الدزا

 ٌجد قالاْ دالْ عحصاًَٖا بل اٌّ الخ  ت الن طُ ًالضطٌا ااكادةَْ لدٔ قَنْ مـ    .2

  .االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ

   ٌجــد فــسًد دالــْ عحصــاًَٖا فــٓ اــٌّ الخ  ــت الن طــُ لــدٔ قَنــْ مــ  اــالل الدزاضــا       .3

ــا ٓ        العلَـ اذتالـــْ  -بكلَـــْ الرتبَـــْ جامعـــْ اإلضـــكندزٍْ  ثعـــًا  خـــخالا )النـــٌع ا جخ ـــاق

 الع ت( ًالخ اقت بَنو . -الدزجْ العل َْ -ا جخ اقَْ
   ٌجد فسًد دالْ عحصاًَٖا فٓ الخن َ  ا   عال لـدٔ قَنـْ مـ  اـالل الدزاضـا  العلَـا        .4

ٓ بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضـكندزٍْ  ثعـًا  خـخالا )النـٌع ا     ْ   - جخ ـاق  -اذتالـْ ا جخ اقَـ

 الع ت( ًالخ اقت بَنو  . -الدزجْ العل َْ

5.    ْ اــالل الدزاضــا  مـ       ٌجـد فــسًد دالــْ عحصـاًَٖا فــٓ الضــطٌا ااكادةَـْ لــدٔ قَنــ

        ٓ ــا بكلَـــْ الرتبَـــْ جامعـــْ اإلضـــكندزٍْ  ثعـــًا  خـــخالا )النـــٌع ا جخ ـــاق اذتالـــْ  -العلَـ

 الخ اقت بَنو .الع ت( ً -الدزجْ العل َْ -ا جخ اقَْ

ٍُ كــ  الخنثــؤ بقــٌّ الخ  ــت الن طــُ مــ  خــالا الخن ــَ  ا   عــال لــدٔ قَنــْ مــ  اــالل      .6

 الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ .

ٍُ ك  الخنثؤ بقـٌّ الخ  ـت الن طـُ مـ  خـالا أبعـاد الضـطٌا ااكادةَـْ لـدٔ قَنـْ مـ              .7

  .اإلضكندزٍْاالل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ 

 

 مت اضخلدا، املنول الٌص ٓ ملناضثخى اهداا الث ث ً طا   ى ًفسً ى.  

 ودا عل الخ كد مـ  ارتصـاٖ    قَنْ دزاضْ ارتصاٖ  الطَكٌمرتٍْ ادًا  الث ث :  -1

( اال  ًاالثْ م  اـالل  135الثثا (, ً كٌ ا م  ) -الطَكٌمرتٍْ ادًا  الث ث )الصدد

ــْ الرتبَــْ جامعــْ اإلضــكندزٍْ ًاملطــجلل بــلامل الــدبلٌ، املونَــْ ,         ا ــا بكلَ لدزاضــا  العلَ

( , ً ـساًر الع ــس  113(  ًاإل ـا  ) 22الـدبلٌ، ارتـا  , املاجطــخري , الـدكخٌزاّ , مـ  الــركٌز)    

  ( ضنى .38 -22الصمنٓ هل  ما بل ) 

ــْ ا ضاضــَْ:   -2 لــ  ًاالثــْ مــ  اــالل   ( اا121 كٌ ــا العَنــْ ا ضاضــَْ للث ــث مــ  )   العَن

( ضـنٌا  ,  34-22الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضـكندزٍْ  ـدٔ ق ـس شمنـٓ مـ  )     



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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( , 13( , الـــدبلٌ، ارتــــا )  37( , اــــالل الـــدبلٌ، املونَــــْ ) 109(,  ًاإل ـــا  ) 12مـــ  الــــركٌز) 

( , ًريــري 67( , ًاــد بلــد قــدد املخــصًجل مــ  أفــساد العَنــْ ) 17( , الــدكخٌزاّ ) 57املاجطـخري )  

(, ًاـــد مت  طثَـــا أدًا  37( , ً  ٍع ـــت ) 84( , ًاـــد بلـــد قـــدد مـــ  ٍع ـــت ) 54املخـــصًجل ) 

          ٓ ــْ ااضاضــَْ خــالا ال صــت الدزاضــُ الثــا ٓ مــ  العــا، ادتــامع ــٓ أفــساد العَن                  الث ــث قل

2020- 2021 

  
زت ٌقـْ مـ  الطـ ا  الػلصـَْ الخـٓ متَـص ال ـسد ًاعلـى اـادزًا قلـٓ           اَاع ا م  املقَاع: اهلد

ــْ ,        ــاّ ا جخ اقَــ ــا   اذتَــ ــٓ غــــخٓ زتــ ــْ فــ ــا خاصــ ــلثَْ منوــ ــن الطــ ــدا  ًاملٌااــ ــْ ااحــ مٌاجوــ

ًهٌ ما ٍعسا بقٌّ الخ  ـت الن طـُ لـدٔ اـالل الدزاضـا        ًااكادةَْ ًالخكَن مع  لا املٌاان

 َْ جامعْ اإلضكندزٍْ.العلَا بكلَْ الرتب
لثنــإ هــرا املقَــاع االعــا الثاحثــْ قلــٓ العدٍــد مــ  الدزاضــا  ًالث ــٌ  العسبَــْ   ًصــن املقَــاع: 

  Connor & Davidson  (2003)ًااجنثَـْ الخـٓ  ناًلـا اـٌّ الخ  ـت الن طـُ ًمنوـا  مثـت دزاضـْ          

د الٌكَـت ًٍطـسا   (  ًدزاضـْ ضـَد أمحـ   2015ًدزاضْ بػسٔ أمحد العكاٍػُ ً عةـان ست ـد الطـاُٖ)    

حَث االعا الثاحثخان  قلٓ اابعاد الخٓ مشلخوـا   Zhijian Xu,etal.,(2019)( , 2017زا ٓ عبساهَ  ) 

مقــاٍَظ  لــا الدزاضــا  ًا ضــخ ادّ مــ  بعــ  العثــازا  الــٌازدّ فَوــا لصــَاريْ قثــازا  املقَــاع ,        

الثعـــد ااًا الخٌجـــى م ـــسدّ مٌشقـــْ قلـــُ ثالثـــْ أبعـــاد ,   23ً كـــٌن املقَـــاع فـــٓ صـــٌز ى ااًلَـــْ  

 م سدا  . 8م سدا  , الضث  ًالخ ك   7م سدا  , الك إّ الرا َْ  8اإلظتابُ ضتٌ اذتَاّ 
 كٌن املقَـاع فـٓ صـٌز ى النواَٖـْ مـ  ثالثـْ أبعـاد هـٓ الخٌجـى ا ظتـابُ            قدٍس دزجا  املقَاع : 

:  16) م ــسدا  8  ًالــخ ك  ( , الضــث9:15م ــسدا ) 7( , الك ــإّ الرا َــْ 8: 1م ــسدا  )  8ضتــٌ اذتَــاّ 

فوٓ قثازا  ضـالثْ , ًٍـخ  اإلجابـْ قلـٓ املقَـاع مـ        18,  17ثْ ماقدا زا  ( ًمجَع العثازا  مٌج23

دزجا  (,  ـادزا ) دزجخـان(    3دزجا  (, أحَا ا) 4دزجا (,ريالثا) 5خالا ا خخَاز م  بل الثداٖت داٖ ا)

 , أبدا )دزجْ ًاحدّ  (. 

  صدد املقَاع:

ُ   املٓ الصــدد العــ  الخ لَــت مت اضــخلدا، ذتطــال الصــدد العــاملٓ ملقَــاع اــٌّ الخ  ــت الن طــ

                                         ااضاضــــَْ املكٌ ــــا  بطسٍقــــْ  Exploratory factor Analysis ا ضخكػــــافٓ العــــاملٓ

 Principal Components Method ا ـاًز   ـدًٍس  مع  ْ . ك ـا   Varimx Method ال ازةـاكظ  بطسٍقـ

للخ كد م  أن مصـ ٌفْ ا ز ثـاا      Bartlett's Test of Sphericityاخخثاز باز لا خان اضخلدما الثاحث

                     Bartlett's Testًكا ـــا  خَجـــْ اخخثـــاز باز لـــا  ، (Field, A, 2009: 648) طـــأً مصـــ ٌفْ الٌحـــدّ. 
ٍُػـ  0.01دالـْ عحصـاًَٖا قنـد مطـخٌٔ د لـْ )      ْ   ري عل(, ًهـرا   معـامال   مـ   ا ز ثـاا  خلـٌ مصـ ٌف

أٔ أن مص ٌفْ ا ز ثاا    طـأً مصـ ٌفْ الٌحـدّ ًأ ـى ٌٍجـد از ثـاا بـل بعـ            امْ از ثاا

َ ا  ضـخلدا،    أضاض ـا  ٍـٌفس  املـخطريا  فـٓ املصـ ٌفْ مـا     العـاملٓ.   الخ لَـت  أضـلٌل  ضـلَ  ا عحصـاٖ

 .اٌّ الخ  ت الن طُقَاع (  خاٖل الخ لَت العاملُ ا ضخكػاق مل1ًٌٍ   جدًا )

 

 

 

 

 

 

 

 



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (135)ن= (  خاٖل الخ لَت العاملُ ا ضخكػاق ملقَاع اٌّ الخ  ت الن ط1ُجدًا )

 الخػثعا  امل سدّ
 العامت

 ااًا
 العامت

 الثا ٓ
 العامت

 الثالث
1 0.491   
2 0.689   
3 0.675   
4 0.488   
5 0.672   
6 0.678   
7 0.576   
8 0.693   
1  0.679  
2  0.680  
3  0.676  
4  0.605  
5  0.657  
6  0.688  
7  0.663  
1   0.678 
2   0.573 
3   0.677 
4   0.678 
5   0.677 
6   0.722 
7   0.518 
8   0.714 

 4.16 4.95 5.04 ادترز الكام 
 16.57 19.72 20.07  طثْ الخثاٍ 

 56.36  طثْ الخثاٍ  الخج َعُ
 ( أن:1خض  م  جدًا)ٍ

%( 20.07( ًفطـس  طـثْ )  5.04( م ـسدا  ًبلطـا اَ ـْ جـرزي الكـام  )     8:  ػثع قلَـى قـدد )  العامت ااًا

م  الخثاٍ  فٓ أدإ العَنْ ا ضخطالقَْ قلٓ املقَاع, ً دا قثازا ى قلٓ: ادزّ ال سد قلـٓ الخقَـَ    

كـاز اإلظتابَـْ الخـٓ ةخلكوـا     ادتَد لل ٌااـن الضـاريطْ الخـٓ ةـس بوـا مـ  خـالا زت ٌقـْ مـ  ااف         

ٍُ ك   ط َى هرا العامت بـ  . الخٌجى ا ظتابُ ضتٌ اذتَاّ  ًقلَى 

%( 19.72( ًفطـس  طـثْ )  4.95( م سدا  ًبلطا اَ ْ جرزي الكـام  ) 7:  ػثع قلَى قدد )العامت الثا ُ

ــاع          ــى قلــٓ مــدٔ ااخن ــٓ املقَــاع, ً ــدا قثازا  ــاٍ  فــٓ أدإ العَنــْ ا ضــخطالقَْ قل ال ــسد  مــ  الخث

ــدا         ــع ااحـ ــْ مـ ــٓ الخ اقـــت بإظتابَـ ــا ٍـــنعكظ قلـ ــى , مـ ــى فـــٓ عمكا ا ـ ــَْ ًثقخـ ــى الػلصـ ب اقلَخـ

ٍُ ك   ط َى هرا العامت بـ  . الك إّ الرا َْ  الضاريطْ ًقلَى 

%( 16.57( ًفطـس  طـثْ )  4.16( م سدا  ًبلطا اَ ْ جـرزي الكـام  )  8:  ػثع قلَى قدد )العامت الثالث

َنْ ا ضخطالقَْ قلٓ املقَاع, ً دا قثازا ى قلٓ ادزّ ال سد قلٓ الخ دٍد م  الخثاٍ  فٓ أدإ الع



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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ادتَد لقدزا ـى ًعمكا ا ـى ًاختـاذ القـسازا  املالٕمـْ فـٓ املٌااـن الضـاريطْ ,  ـا ةكنـى مـ  حتقَـا             

ٍُ ك   ط َى هرا العامت بـ  . الضث  ًالخ ك   أهدافى ًالخطل  قلٓ ما ٌٍاجوى م  صعٌبا  ًقلَى 
%(.ًالخػثع املقثـٌا ًالـداا عحصـاًَٖا ظتـ  أ      56.36الخثاٍ  الخج َعُ لل قَاع ككت )بلطا  طثْ 

ُ       0.30 قت اَ خى ق  )  (; ًقلَى ٍخض  م  ادتـدًا  الطـابا أن م ـسدا  مقَـاع اـٌّ الخ  ـت الن طـ

عحصــاَٖا   دالــْ الٌحَــد ًلــرلا فوــُ  ػــثعا   قلــٓ العامــت( 0.30) شاد  اَ خوــا قــ أظوــس   ػــثعا  

 (206, 2002 َان ًقص  قثد اذت َد, )ضعٌد ب   
ُ   مت حطــــال ثثــــا   ثثــــا  املقَــــاع:   ــت الن طــــ ــاع اــــٌّ الخ  ــ ــسٍقيت أل ــــا كسً ثــــا    مقَــ                  بطــ

Cronbach’s alpha   ًعقــادّ الخطثَــاTest- Retest     (  ــْ مــ ــْ مكٌ  االــ  ( 135ًذلــا قلــٓ قَن

 ًاالثْ

 (135  ًعقادّ الخطثَا )ن=بطسٍقيت أل ا كسً ثا املقَاع( معامال  ثثا  2جدًا )

 معامت ثثا  اابعاد
 عقادّ الخطثَا أل ا كسً ثا 

 **810. 778. الخٌجى ا ظتابُ ضتٌ اذتَاّ.
 **806. 771. الك إّ الرا َْ.

 **812. 780. الضث  ًالخ ك .
 **849. 803. املقَاع ككت

ُ    ( أن 2ٍخض  م  جـدًا )  ٍُػـري      ٍخ خـع  عـامال    مقَـاع اـٌّ الخ  ـت الن طـ ثثـا  مقثٌلـْ, مـا 

 قنوا الث ث. ضَُط سعل عمكا َْ اضخلدامى فٓ الث ث اذتال ًالٌثٌد بالنخاٖل الخٓ 

ُ  ا  طـاد الــداخلٓ املقَــاع:    قــ  اسٍــا  مت حطــال ا  طـاد الــداخلٓ ملقَــاع اــٌّ الخ  ـت الن طــ

 حطال:

    الرِ  نخ ُ علَى.معامال  ا ز ثاا بل دزجْ كت م سدّ م  م سدا  املقَاع ًدزجْ الثعد  .1

 معامال  ا ز ثاا بل دزجْ كت م سدّ م  م سدا  املقَاع ًالدزجْ الكلَْ لل قَاع.   .2

 معامال  ا ز ثاا بل أبعاد املقَاع ًالدزجْ الكلَْ لل قَاع. .3

( معـامال  ا ز ثـاا بـل دزجـْ كـت م ـسدّ مـ  م ـسدا  مقَـاع اـٌّ الخ  ـت            3ً ٌٍ   جدًا )

 ِ  نخ ٓ علَى ًالدزجْ الكلَْ لل قَاع. ًدزجْ الثعد الر الن طُ

( معامال  ا ز ثاا بل دزجْ كت م سدّ م  م سدا  مقَاع اٌّ الخ  ت الن طُ ًدزجْ 3جدًا )

 (135)ن= ًالدزجْ الكلَْ لل قَاع الثعد الرٔ  نخ ٓ علَى

 معامت امل سدّ

 ا ز ثاا

 بالثعد
 معامت

 ا ز ثاا

 بالدزجْ

 الكلَْ

 معامت امل سدّ

 اا ز ثا

 بالثعد
 معامت

 ا ز ثاا

 بالدزجْ

 الكلَْ

 معامت امل سدّ

 ا ز ثاا

 بالثعد
 معامت

 ا ز ثاا

 بالدزجْ

 الكلَْ
1 .627

**
 .568

**
 9 .758

**
 .630

**
 17 .535

**
 .443

**
 

2 .710
**

 .640
**

 10 .705
**

 .628
**

 18 .648
**

 .505
**

 
3 .746

**
 .700

**
 11 .665

**
 .577

**
 19 .622

**
 .503

**
 

4 .741
**

 .716
**

 12 .623
**

 .592
**

 20 .706
**

 .681
**

 
5 .773

**
 .737

**
 13 .635

**
 .509

**
 21 .763

**
 .736

**
 

6 .782
**

 .724
**

 14 .679
**

 .528
**

 22 .663
**

 .619
**

 
7 .647

**
 .602

**
 15 .721

**
 .669

**
 23 .704

**
 .692

**
 

8 .687
**

 .535
**

 16 .741
**

 .695
**

  
ن معـــامال  ا ز ثـــاا بـــل دزجـــْ كـــت م ـــسدّ مـــ  م ـــسدا   ( أ3ٍالحـــظ مـــ  جـــدًا )  

ــى ًالدزجــْ الكلَــْ لل قَــاع دالــْ            مقَــاع اــٌّ الخ  ــت الن طــُ ًدزجــْ الثعــد الــرِ  نخ ــُ علَ

َ ا قند مطخٌٔ د لْ ) (; ما ٍعين ا طاد م سدا  املقَاع مع الثعد الرِ  نخ ُ علَى ًمـع  0.01عحصاٖ

 دزجخى الكلَْ.



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا ز ثــاا بــل أبعــاد مقَــاع اــٌّ الخ  ــت الن طــُ ًالدزجــْ   ك ــا مت حطــال  معــامال    

, الضــث   09832, الك ــإّ الرا َــْ  09894الكلَـْ لل قَــاع ًبلطــا لثعـد الخٌجــى اإلظتــابُ ضتــٌ اذتَـاّ    

 . 0901, ًمجَعوا دالْ قند مطخٌٔ  09866ًالخ ك  

ٍخ خع با  طاد  اعاملقًَم  خالا حطال ا  طاد الداخلٓ ملقَاع اٌّ الخ  ت الن طُ ٍخض  أن 

ٍُػري عل عمكا َْ اضـخلدامى ق الث ـث اذتـالُ, ًالٌثـٌد بالنخـاٖل الـيت ضَُطـ س قنوـا          الداخلٓ; ما 

 الث ث.

 
ٍوــدا هــرا املقَــاع عل اَــاع اــدزّ ال ــسد قلــُ حتدٍــد ا  عا  ــى اإلظتابَــْ  اهلــدا مــ  املقَــاع: 

لثَْ ًالطَطسّ قلَوا حيت عتقا الخٌافا مع اذتَاّ الٌَمَْ ًالخٌاصت مع اريخـسٍ  ًحتقَـا   ًالط

ــْ الرتبَــْ جامعــْ            ــا بكلَ ــالخن َ  ا   عــالُ لــدٔ اــالل الدزاضــا  العلَ أهدافــى ًهــٌ مــا ٍعــسا ب

 .اإلضكندزٍْ

ْ لثنـــإ هـــرا املقَـــاع مت ا اـــالع قلـــٓ العدٍـــد مـــ  الدزاضـــا  ًالث ـــٌ  العسبَـــ  ًصـــن املقَـــاع: 

( , 2019ًااجنثَْ الخٓ  ناًلا مٌ ٌع الخن َ  ا   عالُ مثت دزاضْ كاًل م  أمحد فـس/ الطـ ان )  

( , 2016( , حنان حطـل ست ـٌد )  2020, دالَا ست د ه ا، )  Shefel( 2019)( 2018ضوا، ست د قلٌَّ )

 ادّ مـ   حَـث مت ا ضـخ     Maryam Morvaridi etel., (2019)( , 2019قالٕ ضـعَد ست ـد الـدزع )   

م ـسدّ   29أبعاد مقاٍَظ  لا الدزاضا  ًامل سدا  الـٌازدّ بَوـا, ً كـٌن املقَـاع فـٓ صـٌز ى ااًلَـْ        

م ــسدا  , الخطــام   9م ــسدا , القثــٌا ا   عــال  8مٌشقــْ قلــٓ أزبعــْ أبعــاد هــٓ الــٌقٓ ا   عــال   

 م سدا    6م سدا  , املسً ْ الخن َ َْ  6ا   عال 
م ـسدّ مٌشقـى قلـٓ أزبعـْ أبعـاد       24كٌن املقَاع فـٓ صـٌز ى النواَٖـْ مـ        قدٍس دزجا  املقَاع: 

 6( الخطــام  ا   عــالُ  12-7م ــسدا  , ) 6( القثــٌا ا   عــالُ  1:6)م ــسدا   6هــٓ الــٌقٓ ا   عــال   

( , ًٍـخ  اإلجابـْ قلـٓ املقَـاع مـ  خـالا       24: 19م ـسدا  )  6( , املسً ْ الخن َ َـْ   18:   13)  م سادا  

دزجـا  ( ,  ـادزا ) دزجخـان  ( ,     3دزجـا  ( , أحَا ـا)   4دزجا (,ريالثـا)  5مـ  بـل الثـداٖت داٖ ـا)     ا خخَاز

 أبدا )دزجْ ًاحدّ  (

   صدد املقَاع:
 العاملٓ الخ لَت مت اضخلدا، ذتطال الصدد العاملٓ ملقَاع الخن َ  ا   عالُ الصدد العاملٓ:

 مع Principal Components Method ااضاضَْ  املكٌ ا  بطسٍقْ  Exploratory factor Analysis ا ضخكػافٓ
اخخثـاز باز لـا    خـان . ك ا اضـخلدما الثاحث  Varimx Method ال ازةاكظ بطسٍقْ ا اًز  دًٍس

Bartlett's Test of Sphericity         .ّللخ كـد مـ  أن مصـ ٌفْ ا ز ثـاا    طـأً مصـ ٌفْ الٌحـد(Field, A, 

2009:648)  

(, ًهـرا  0.01دالْ عحصاًَٖا قند مطخٌٔ د لـْ )   Bartlett's Testخثاز باز لا ًكا ا  خَجْ اخ  

ْ   ٍُػـري عل  ْ  از ثـاا  معـامال   مـ   ا ز ثـاا  خلـٌ مصـ ٌف أٔ أن مصـ ٌفْ ا ز ثـاا       امـ

 أضاض ـا  ٍـٌفس   طأً مصـ ٌفْ الٌحـدّ ًأ ـى ٌٍجـد از ثـاا بـل بعـ  املـخطريا  فـٓ املصـ ٌفْ مـا           

َ ا  ضـخلدا   (  خـاٖل الخ لَـت العـاملُ    4العـاملٓ. ًٌٍ ـ  جـدًا )    الخ لَـت  أضـلٌل  ،ضلَ  ا عحصـاٖ

 ا ضخكػاق ملقَاع الخن َ  ا   عالُ.

 

 

 

 

 

 

 



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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 (135)ن= (  خاٖل الخ لَت العاملُ ا ضخكػاق ملقَاع الخن َ  ا   عال4ُجدًا)
 الخػثعا  امل سدّ

 السابع العامت الثالث العامت الثا ٓ العامت ااًا العامت
1 0.706    
2 0.557    
3 0.665    
4 0.702    
5 0.282    
6 0.702    
7 0.712    
8 0.256    
1  0.679   
2  0.699   
3  0.592   
4  0.208   
5  0.265   
6  0.665   
7  0.733   
8  0.222   
9  0.730   
1   0.724  
2   0.527  
3   0.713  
4   0.525  
5   0.733  
6   0.723  
1    0.654 
2    0.675 
3    0.726 
4    0.740 
5    0.727 
6    0.618 

 3.69 4.58 5.01 7.20 ادترز الكام 
 11.51 14.29 15.63 22.47  طثْ الخثاٍ 

 63.90  طثْ الخثاٍ  الخج َعُ

 ( أن:4ٍخض  م  جدًا)

%( 22.47( ًفطـس  طـثْ )  7.20( م سدا  ًبلطا اَ ـْ جـرزي الكـام  )   6:  ػثع قلَى قدد )العامت ااًا

ـَـ   م ــسدّ , ً ــدا قثازا ــى قلــٓ   2اع ًمت حــرا مــ  الخثــاٍ  فــٓ أدإ العَنــْ ا ضــخطالقَْ قلــٓ املق

ٍُ كـ   طـ َى    لقدزّ قلُ عدزا  اا  عاا لخٌ َ  املػاقس دًن اوسها أً ع كازها أً انثوـا,  ا ًقلَـى 

  الٌقُ ا   عالُ   هرا العامت بـ
%( 15.63( ًفطـس  طـثْ )  5.01( م سدا  ًبلطـا اَ ـْ جـرزي الكـام  )    6:  ػثع قلَى قدد )العامت الثا ُ

م ـسدا  , ً ـدا قثازا ـى قلـٓ      3خثـاٍ  فـٓ أدإ العَنـْ ا ضـخطالقَْ قلـٓ املقَـاع ًمت حـرا        م  ال



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٍُ كـ   طـ َى هـرا    القدزّ قلُ الػعٌز بالر   ااي ا ضخجابْ ا   عالَْ الطلثَْ لػعٌز ما, ًقلَى 

 .  القثٌا ا   عالُ   العامت بـ

%( 14.29( ًفطـس  طـثْ )  4.58زي الكـام  ) ( م سدا  ًبلطا اَ ْ جـر 6:  ػثع قلَى قدد )العامت الثالث

القـدزّ قلـُ الخصـسا    م  الخثـاٍ  فـٓ أدإ العَنـْ ا ضـخطالقَْ قلـٓ املقَـاع, ً ـدا قثازا ـى قلـٓ          

ًقلَـى  ب ضلٌل ٍقٌد علُ حتقَـا ااهـداا ً ـع الطـلٌكَا  املندفعـْ ًالخطـام  ق الٌاـا   طـى ,         

 .  الخطام  ا   عالُ   ٍُ ك   ط َى هرا العامت بـ
%( 11.51( ًفطـس  طـثْ )  3.69( م سدا  ًبلطا اَ ـْ جـرزي الكـام  )   6:  ػثع قلَى قدد )لعامت السابعا

القــدزّ قلــُ املعادتــْ مــ  الخثــاٍ  فــٓ أدإ العَنــْ ا ضــخطالقَْ قلــٓ املقَــاع, ً ــدا قثازا ــى قلــٓ  

ٍُ ك   ط َى هر ًاضخلدا، اضرتا َجَا  الخن َ  ا   عالُ امللخل ْ بطساٖا مس ْ ا العامـت  ًقلَى 

 .  املسً ْ الخن َ َْ   بـ
%( , ًالخػثع املقثٌا ًالداا عحصـاًَٖا ظتـ  أ    63.90بلطا  طثْ الخثاٍ  الخج َعُ لل قَاع ككت )

(; ًقلَــى ٍخضــ  مــ  ادتــدًا  الطــابا أن مع ــ  م ــسدا  مقَــاع الخن ــَ         0.30 قــت اَ خــى قــ  )  

ْ  العٌامـت  ٓقلـ ( 0.30) قـ   شاد  اَ خواأظوس   ػثعا   الخٓ ا   عالُ ُ  ًلـرلا  اازبعـ   ػـثعا   فوـ

 م سدّ مٌشقْ قلٓ أزبعْ أبعاد .  24عحصاًَٖا , ًاد  كٌ ا الصٌزّ االنواَْٖ لل قَاع م   دالْ
ــا  املقَـــــاع:   ــا   ثثـــ ــال ثثـــ ــاع مت حطـــ ُ مقَـــ ــال ــَ  ا   عـــ ــا    الخن ـــ ــا كسً ثـــ ــسٍقيت أل ـــ                      بطـــ

Cronbach’s alpha   ًعقــادّ الخطثَــاTest- Retest   (  135ًذلــا قلــٓ قَنــْ مكٌ ــْ مــ )  االــ

 ًاالثْ
 (135بطسٍقيت أل ا كسً ثا  ًعقادّ الخطثَا )ن= املقَاع( معامال  ثثا  5جدًا )

 معامت ثثا  اابعاد
 عقادّ الخطثَا أل ا كسً ثا 

814. 790. الٌقُ ا   عالُ.
**

 
816. 794. القثٌا ا   عالُ.

**
 

813. 792. الخطام  ا   عالُ.
**

 
819. 797. املسً ْ الخن َ َْ.

**
 

857. 809. املقَاع ككت
**

 
ٍُػـري عل        مقَاع الخن َ  ا   عالُ( أن 5ٍخض  م  جدًا ) ٍخ خـع  عـامال  ثثـا  مقثٌلـْ, مـا 

 قنوا الث ث. ضَُط سعمكا َْ اضخلدامى فٓ الث ث اذتال ًالٌثٌد بالنخاٖل الخٓ 

 ا  طاد الداخلٓ املقَاع

( معـــامال  ا ز ثـــاا بـــل دزجـــْ كـــت م ـــسدّ مـــ  م ـــسدا  مقَـــاع الخن ـــَ     6)ٌٍ ـــ  جـــدًا 

 ًدزجْ الثعد الرِ  نخ ٓ علَى ًالدزجْ الكلَْ لل قَاع. ا   عالُ

( معامال  ا ز ثاا بل دزجْ كت م سدّ م  م سدا  مقَاع الخن َ  ا   عالُ ًدزجْ الثعد 6جدًا )

 (135=)ن ًالدزجْ الكلَْ لل قَاع الرٔ  نخ ٓ علَى

 معامت امل سدّ

 ا ز ثاا

 بالثعد
 معامت

 ا ز ثاا

 بالدزجْ

 الكلَْ

 معامت امل سدّ

 ا ز ثاا

 بالثعد
 معامت

 ا ز ثاا

 بالدزجْ

 الكلَْ

 معامت امل سدّ

 ا ز ثاا

 بالثعد
 معامت

 ا ز ثاا

 بالدزجْ

 الكلَْ
1 .589** .523** 9 .558** .420** 17 .473** .404** 
2 .619** .585** 10 .530** .420** 18 .484** .402** 
3 .603** .530** 11 .641** .514** 19 .492** .416** 
4 .697** .606** 12 .541** .423** 20 .576** .532** 
5 .615** .767** 13 .503** .428** 21 .554** .519** 
6 .641** .539** 14 .599** .548** 22 .468** .411** 
7 .695** .581** 15 .590** .520** 23 .534** .489** 
8 .524** .444** 16 .502** .445** 24 .555** .507** 
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( أن معامال  ا ز ثاا بل دزجْ كت م سدّ م  م سدا  مقَاع 6ٍالحظ م  جدًا )  

َ ا قنــد            الخن ـَ  ا   عـالُ ًدزجـْ الثعـد الــرِ  نخ ـُ علَـى ًالدزجـْ الكلَــْ لل قَـاع دالـْ عحصـاٖ

(; مــا ٍعــين ا طــاد م ــسدا  املقَــاع مــع الثعــد الــرِ  نخ ــُ علَــى ًمــع دزجخــى       0.01مطــخٌٔ د لــْ )

 الكلَْ.

ك ا مت حطال معامال  ا ز ثاا بل أبعاد مقَاع الخن َ  ا   عالُ ًالدزجـْ الكلَـْ     

,  09865, الخطــام  ا   عــال  09861, القثــٌا ا   عــال  09859ًبلطــا لثعــد الــٌقٓ ا   عــال   لل قَــاع

 . 0901 , ًمجَعوا دالْ قند مطخٌٔ 09854سً ْ الخن َ َْ امل

ٍخ خـع   املقَـاع ًم  خالا حطال ا  طاد الداخلٓ ملقَاع الخن َ  ا   عالُ ٍخضـ  أن    

ــاٖل الــيت          ــْ اضــخلدامى ق الث ــث اذتــالُ, ًالٌثــٌد بالنخ ٍُػــري عل عمكا َ با  طــاد الــداخلٓ; مــا 

 ضَُط س قنوا الث ث.

ــاع:    ٍوــدا هــرا املقَــاع عل اَــاع املػــكال  ًالصــعٌبا  الــيت ٍــدزكوا االــ        اهلــدا مــ  املقَ

الدزاضا  العلَا ً عَقى ق  حتقَا أهدافى ً ؤدِ قـد، اـدزّ الطالـ  قلـُ مٌاجوـْ هـري املػـكال         

 علُ الػعٌز بالقلا ًالخٌ س ًااحثاا ًضٌٕ الخٌافا.

لثنـــإ هـــرا املقَـــاع مت ا اـــالع قلـــٓ العدٍـــد مـــ  الدزاضـــا  ًالث ـــٌ  العسبَـــْ   اع: ًصـــن املقَـــ

ًااجنثَْ الخٓ  ناًلا مٌ ٌع الضطٌا ااكادةَْ مثت دزاضْ ًدزاضْ كاًل م  أمت قثـد املـنع    

,قثـد الـسمح    (2020شٍنـ  قثـد العلـَ  بـدًِ )     ( ,2012( , ست ـد مصـط ُ قثـد الـساشد )    2018ست ـد ) 

حَـث مت ا ضـخ ادّ مـ  أبعـاد       Bamuhair(2015)   ،Acharya Pandey (2015)( , 2019صثار قَـد ) 

م سدّ مٌشقـْ   43مقاٍَظ  لا الدزاضا  ًامل سدا  الٌازدّ بَوا, ً كٌن املقَاع فٓ صٌز ى ااًلَْ 

م ــسدا ,  6م ــسدا  , أقضــإ هَٗــْ الخــدزٍظ  6قلـٓ ضــخْ أبعــاد هــٓ  ــطٌا ) املقــسزا  الدزاضــَْ  

  (م سدا  8م سدا  , شمالٕ الدزاضْ  6م سدا  , ااضسّ  9 سدا  , الع ت الٌظَ ُ م 8ا مخ ا ا 

م ــسدّ  35 كـٌن مقَـاع الضــطٌا ااكادةَـْ فـٓ صــٌز ى النواَٖـْ مـ         قـدٍس دزجـا  املقَــاع:   

دزجـا  ( ,   4دزجا (,ريالثـا)  5ًٍخ  اإلجابْ قلـٓ املقَـاع مـ  خـالا ا خخَـاز مـ  بـل الثـداٖت داٖ ـا)         

 زجا  ( ,  ادزا ) دزجخان  ( , أبدا )دزجْ ًاحدّ  (. د 3أحَا ا)

  صدد املقَاع

ْ      الصدد العـاملٓ :    الخ لَـت  مت اضـخلدا،  ذتطـال الصـدد العـاملٓ ملقَـاع الضـطٌا ااكادةَـ
                                                    ااضاضــــَْ املكٌ ــــا  بطسٍقــــْ Exploratory factor Analysis ا ضخكػــــافٓ العــــاملٓ

 Principal Components Method  ا ـاًز   ـدًٍس  مـع  ْ ك ـا  .  Varimx Method ال ازةـاكظ  بطسٍقـ

للخ كـد مـ  أن مصـ ٌفْ ا ز ثـاا    طـأً       Bartlett's Test of Sphericityمت اضخلدا، اخخثاز باز لـا  

دالـْ عحصـاًَٖا     Bartlett's Test, ًكا ـا  خَجـْ اخخثـاز باز لـا     (Field, A, 2009: 648)مصـ ٌفْ الٌحـدّ.   

ٍُػري عل0.01قند مطخٌٔ د لْ ) ْ  از ثـاا  معـامال   مـ   ا ز ثـاا  خلٌ مص ٌفْ (, ًهرا  أٔ   امـ

أن مصــ ٌفْ ا ز ثــاا    طــأً مصــ ٌفْ الٌحــدّ ًأ ــى ٌٍجــد از ثــاا بــل بعــ  املــخطريا  فــٓ         

َ ا  ضـخلدا،  أضاض ا ٌٍفس املص ٌفْ ما ًٌٍ ـ  جـدًا   العـاملٓ.   الخ لَـت  أضـلٌل  ضلَ  ا عحصاٖ

 .الضطٌا ااكادةَْ(  خاٖل الخ لَت العاملُ ا ضخكػاق ملقَاع 7)

 

 

 

 

 

 

 

 



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال
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 (135)ن= (  خاٖل الخ لَت العاملُ ا ضخكػاق ملقَاع الضطٌا ااكادة7َْجدًا )

 الخػثعا  امل سدّ
 العامت

 ااًا
 العامت

 الثا ٓ
 العامت

 الثالث
 العامت

 السابع
 العامت

 ارتامظ
 عامتال

 الطادع
1 0.718      
2 0.596      
3 0.723      
4 0.686      
5 0.720      
6 0.706      
1  0.719     
2  0.717     
3  0.703     
4  0.586     
5  0.700     
6  0.706     
1   0.704    
2   0.721    
3   0.185    
4   0.704    
5   0.706    
6   0.587    
7   0.246    
8   0.724    
1    0.721   
2    0.677   
3    0.736   
4    0.718   
5    0.713   
6    0.202   
7    0.132   
8    0.677   
9    0.249   
1     0.602  
2     0.662  
3     0.650  
4     0.678  
5     0.732  
6     0.704  
1      0.685 
2      0.260 
3      0.508 
4      0.219 
5      0.164 
6      0.679 
7      0.684 
8      0.578 

 2.67 3.59 4.44 5.13 5.78 6.65 ادترز الكام 
 6.59 8.87 10.97 12.67 14.28 16.42  طثْ الخثاٍ 

 69.80  طثْ الخثاٍ  الخج َعُ
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 ( أن:7ٍخض  م  جدًا)

%( 16.42( ًفطـس  طـثْ )  5.65( م سدا  ًبلطـا اَ ـْ جـرزي الكـام  )    6:  ػثع قلَى قدد )العامت ااًا

املػــكال  ًالصــعٌبا  مــ  الخثــاٍ  فــٓ أدإ العَنــْ ا ضــخطالقَْ قلــٓ املقَــاع, ً ــدا قثازا ــى قلــٓ  

اليت  خعلا باملقسزا  الدزاضَْ ًمتنع الطال  مـ  حتقَـا أهدافـى ً طـث  لـى  ـٌع مـ  القلـا ًقـد،          

ٍُ ك   ط َى هرا العامت بـ. الخٌافا  .  طٌا املقسزا  الدزاضَْ  ًقلَى 

%( 14.28( ًفطـس  طـثْ )  5.78( م سدا  ًبلطا اَ ْ جرزي الكـام  ) 6:  ػثع قلَى قدد )العامت الثا ُ

املػــكال  ًالصــعٌبا  مــ  الخثــاٍ  فــٓ أدإ العَنــْ ا ضــخطالقَْ قلــٓ املقَــاع, ً ــدا قثازا ــى قلــٓ  

 َ ٗـْ الخــدزٍظ ًمتنــع الطالـ  مــ  حتقَــا أهدافـى ً طــث  لــى  ـٌع مــ  القلــا     الـيت  خعلــا ب قضــإ ه

ٍُ ك   ط َى هرا العامت بـًقد، الخٌافا    .  طٌا أقضإ هَْٗ الخدزٍظ  ًقلَى 

%( 12.67( ًفطـس  طـثْ )  5.13( م سدا  ًبلطا اَ ْ جرزي الكـام  ) 6:  ػثع قلَى قدد )العامت الثالث

م سدّ , ً دا قثازا ـى قلـٓ    2القَْ قلٓ املقَاع ًمت حرا قدد م  الخثاٍ  فٓ أدإ العَنْ ا ضخط

املػكال  ًالصعٌبا  اليت  خعلا با مخ ا ا  ًمتنع الطال  م  حتقَا أهدافى ً طث  لى  ـٌع مـ    

ٍُ ك   ط َى هرا العامت بـ القلا ًقد، الخٌافا  .  .  طٌا ا مخ ا ا   ًقلَى 
%( 10.97( ًفطـس  طـثْ )  4.44ًبلطـا اَ ـْ جـرزي الكـام  )     ( م ـسدا  6:  ػثع قلَى قدد )العامت السابع

م ـسدا  , ً ـدا قثازا ـى قلـٓ      3م  الخثـاٍ  فـٓ أدإ العَنـْ ا ضـخطالقَْ قلـٓ املقَـاع ًمت حـرا        

املػكال  ًالصعٌبا  الـيت  خعلـا بالع ـت الـٌظَ ُ  ًمتنـع الطالـ  مـ  حتقَـا أهدافـى ً طـث  لـى            

ٍُ ك ٌع م  القلا ًقد، الخٌافا   .  طٌا الع ت الٌظَ ُ     ط َى هرا العامت بـًقلَى 
ــى قــدد )  العامــت ارتــامظ  ( ًفطــس  طــثْ  3.59( م ــسدا  ًبلطــا اَ ــْ جــرزي الكــام  )   6:  ػــثع قلَ

املػـــكال  %( مـــ  الخثـــاٍ  فـــٓ أدإ العَنـــْ ا ضـــخطالقَْ قلـــٓ املقَـــاع, ً ـــدا قثازا ـــى قلـــٓ  8.87)

قَا أهدافى ً طث  لى  ـٌع مـ  القلـا ًقـد،     ًالصعٌبا  اليت  خعلا بااضسّ  ًمتنع الطال  م  حت

 الخٌافا .
ٍُ ك   ط َى هرا العامت بـ  .  طٌا ااضسّ  ًقلَى 

%( 6.59( ًفطس  طـثْ ) 2.67( م سدا  ًبلطا اَ ْ جرزي الكام  )5(:  ػثع قلَى قددالعامت الطادع

قثازا ـى قلـٓ    م ـسدا  , ً ـدا   3م  الخثـاٍ  فـٓ أدإ العَنـْ ا ضـخطالقَْ قلـٓ املقَـاع ًمت حـرا        

املػكال  ًالصعٌبا  اليت  خعلا بالعالاْ بَنى ًبل شمالٕي ق الدزاضْ ًمتنع الطالـ  مـ  حتقَـا    

ٍُ ك   طـ َى هـرا العامـت بــ     أهدافى ً طث  لى  ٌع م  القلا ًقد، الخٌافا .  ـطٌا شمـالٕ     ًقلَى 

 . الدزاضْ

ع املقثٌا ًالداا عحصـاًَٖا ظتـ  أ    %( , ًالخػث69.80بلطا  طثْ الخثاٍ  الخج َعُ لل قَاع ككت )

ْ   0.30 قت اَ خى ق  )  (; ًقلَى ٍخض  م  ادتدًا  الطابا أن م سدا  مقَـاع الضـطٌا ااكادةَـ

عحصاًَٖا فَ ا  دالْالعٌامت الطخْ ًلرلا فوُ  ػثعا   قلٓ( 0.30) شاد  اَ خوا ق أظوس   ػثعا  

عد  طٌا الع ـت الـٌظَ ُ ,  م ـسدّ مـ      م سدّ م  ب 3م سدّ م  بعد  طٌا ا مخ ا ا  ,  2قدا 

 م سدّ  . 35بعد  طٌا شمالٕ الع ت, ًبالخال أصث  املقَاع فٓ صٌز ى النواَْٖ مكٌن م  
ــا  املقَــــاع:   ــا   ثثــ ــال ثثــ ــاع مت حطــ ْ مقَــ ــ ــطٌا ااكادةَــ ــا كسً ثــــا     الضــ ــسٍقيت أل ــ بطــ

Cronbach’s alpha   ًعقــادّ الخطثَــاTest- Retest       ــْ مكٌ ــْ مــ االــ  ( 135)ًذلــا قلــٓ قَن

 ًاالثْ

 

 

 

 

 

 

 



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (135بطسٍقيت أل ا كسً ثا  ًعقادّ الخطثَا )ن= املقَاع( معامال  ثثا  8جدًا )

 معامت ثثا  اابعاد
 عقادّ الخطثَا أل ا كسً ثا 

829. 795.  طٌا املقسزا  الدزاضَْ.
**

 
826. 793.  طٌا أقضإ هَْٗ الخدزٍظ.

**
 

827. 798.  طٌا ا مخ ا ا .
**

 
825. 791. ا الع ت الٌظَ ُ. طٌ

**
 

830. 789.  طٌا ااضسّ.
**

 
824. 786.  طٌا شمالٕ الدزاضْ.

**
 

870. 818. املقَاع ككت
**

 

ْ ( أن 8ٍخض  م  جدًا ) ٍُػـري        مقَاع الضطٌا ااكادةَـ ٍخ خـع  عـامال  ثثـا  مقثٌلـْ, مـا 

 قنوا الث ث. َُط سضعل عمكا َْ اضخلدامى فٓ الث ث اذتال ًالٌثٌد بالنخاٖل الخٓ 

 مت حطال ا  طاد الداخلٓ ملقَاع الضطٌا ااكادةَْ ك ا ٍلُ:ا  طاد الداخلٓ املقَاع:  

معامال  ا ز ثاا بل دزجْ كت م سدّ م  م سدا  مقَاع الضطٌا ااكادةَْ ًدزجْ الثعـد  

 الرِ  نخ ٓ علَى ًالدزجْ الكلَْ لل قَاع.  
جْ كت م سدّ م  م سدا  مقَاع الضطٌا ااكادةَْ ًدزجْ ( معامال  ا ز ثاا بل دز9جدًا )

 (135)ن= ًالدزجْ الكلَْ لل قَاع الثعد الرٔ  نخ ٓ علَى

 معامت امل سدّ

 ا ز ثاا

 بالثعد
 معامت

 ا ز ثاا

 بالدزجْ

 الكلَْ

 معامت امل سدّ

 ا ز ثاا

 بالثعد
 معامت

 ا ز ثاا

 بالدزجْ

 الكلَْ

 معامت امل سدّ

 ا ز ثاا

 بالثعد
 عامتم

 ا ز ثاا

 بالدزجْ

 الكلَْ
1 .442

**
 .733

**
 11 .442** .399** 21 .421** .300** 

2 .500
**

 .721
**

 12 .334** .455** 22 .553** .491** 
3 .542

**
 .645

**
 13 .454** .421** 23 .439** .377** 

4 .472
**

 .654
**

 14 .463** .400** 24 .434** .567** 
5 .542

**
 .491

**
 15 .463** .353** 25 .563** .480** 

6 .495
**

 .477
**

 16 .470** .423** 26 .457** .533** 
7 .591

**
 .532

**
 17 .457** .410** 27 .572** .447** 

8 .464
**

 .537
**

 18 .548** .513** 28 .583** .453** 
9 .646

**
 .594

**
 19 .486** .421** 29 .469** .420** 

10 .480** .553** 20 .585** .509** 30 .442** .401** 

( أن معامال  ا ز ثاا بل دزجْ كت م سدّ م  م سدا  مقَاع 9ٍالحظ م  جدًا )  

َ ا قنـد     الضطٌا ااكادةَْ ًدزجْ الثعد الرِ  نخ ُ علَى ًالدزجْ الكلَْ لل قَاع دالـْ عحصـاٖ

خ ــُ علَــى ًمــع دزجخــى   (; مــا ٍعــين ا طــاد م ــسدا  املقَــاع مــع الثعــد الــرِ  ن    0.01مطــخٌٔ د لــْ )

 الكلَْ. 

ك ــا مت حطــال معــامال  ا ز ثــاا بــل أبعــاد مقَــاع الضــطٌا ااكادةَــْ ًالدزجــْ    

,  ــطٌا أقضــإ هَٗــْ الخــدزٍظ  0.891 ــطٌا املقــسزا  الدزاضــَْ الكلَــْ لل قَــاع ًكا ــا لثعــد 

,  ــطٌا  0.880,  ــطٌا ااضــسّ  0.872,  ــطٌا الع ــت الــٌظَ ُ  0.859,  ــطٌا ا مخ ا ــا   0.895

 .  0.857شمالٕ الدزاضْ 

 املقَــاعٍخضــ  أن  الضــطٌا ااكادةَــًْمــ  خــالا حطــال ا  طــاد الــداخلٓ ملقَــاع     

ٍُػــري عل عمكا َــْ اضــخلدامى ق الث ــث اذتــالُ, ًالٌثــٌد بالنخــاٖل    ٍخ خــع با  طــاد الــداخلٓ; مــا 

 اليت ضَُط س قنوا الث ث.

 



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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َــت اإلحصــاُٖ للثَا ــا  للخ كــد مــ  صــ ْ فــسً  الث ــث مــ    مت ا قخ ــاد فــٓ  الخ ل  

 حتلَـت الخثـاٍ  ااحـادِ املخعـدد     ,  معامت از ثاا بريضـٌن   ااضالَ  اإلحصاَْٖ اري َْ: قدموا قلٓ

ًاـد اضـخلدما الثاحثخـان ق الخ لَـت     ,   Multiple Regressionأضـلٌل حتلَـت ا ضتـداز املخعـدد     , 

ًذلـــا إلجـــسإ  (SPSS 20) ل اإلحصـــاَْٖ للعلـــٌ، ا جخ اقَـــْاإلحصـــاُٖ للثَا ـــا  حصمـــْ الـــلام

 املعادتا  اإلحصاَْٖ, ًفَ ا ٍلُ اخخثاز ص ْ فسً  الث ث ً  طري ًمنااػْ النخاٖل:

ً خخثــاز صــ ْ هــرا ال ــس  مت اضــخلدا، معامــت از ثــاا  بريضــٌن  ذتطــال معــامال      

ا ز ثاا بل اٌّ الخ  ت الن طُ ًالخن َ  ا   عال لدٔ قَنْ م  االل الدزاضا  العلَـا بكلَـْ   

 (10)الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ, ًالنخاٖل ٌٍ  وا جدًا 

( املص ٌفْ ا ز ثااَْ بل اٌّ الخ  ت الن طُ ًالخن َ  ا   عال لدٔ قَنْ م  االل 10جدًا )

 (121الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ )ن=

 اٌّ الخ  ت الن طُ املخطريا 
 الخٌجى ا ظتابُ

 ضتٌ اذتَاّ
 الك إّ

 الرا َْ
 الضث 

 ًالخ ك 
 اجمل ٌع

 الكلٓ
  الخن َ

 ا   عال
 *219. **245. *180. 003. الٌقٓ ا   عال.
 *218. **255. 130. 044. القثٌا ا   عال.

 **405. **295. **387. 112. الخطام  ا   عال.

 **290. **293. **397. 160. املسً ْ الخن َ َْ.
 **406. **388. **416. 028. اجمل ٌع الكلٓ

ْ      ( أ ــ10ٍالحــظ مــ  جــدًا )     ــد مطــخٌٍٓ د لــ ــْ دالــْ عحصــاًَٖا قن                    ى  ٌجــد قالاــْ مٌجث

                                 ( بــــــل اجمل ــــــٌع الكلــــــُ ابعــــــاد اــــــٌّ الخ  ــــــت الن طــــــُ ًأبعــــــاد الخن ــــــَ  ا   عــــــال   0.01, 0.05)

زت ٌقوــا الكلــٓ املسً ــْ الخن َ َــْ( ً -الخطــام  ا   عــال -القثــٌا ا   عــال -)الــٌقٓ ا   عــال

 خ ـا هـري النخَجـْ مـع      لدٔ قَنْ م  االل الدزاضا  العلَا بكلَـْ الرتبَـْ جامعـْ اإلضـكندزٍْ ,     

                                      ، Kadir Triyaki(2020)( , 2019 خــــــــاٖل دزاضــــــــْ كــــــــت مــــــــ  منــــــــٓ مصــــــــط ٓ فسريلــــــــٓ )  

Habes hatamleh(2020)     اـْ بـل الخ  ـت الن طـُ ًبعـ       حَـث أغـاز   لـا الدزاضـا  عل العال

 أمناا الطلٌ  الطٌِ لدٔ الػثال ًمنوا الخن َ  ا   عال ًالركإ السًحٓ .

ــٌن          ــا ٍخ خعـ ــا  العلَـ ــالل الدزاضـ ــٌٕ أن اـ ــٓ  ـ ــاٖل ال ـــس  ااًا فـ ــري  خـ ــ    طـ ًةكـ

 طخٌٍا  ققلَْ قلَا اعت هل  القدزّ قلٓ   عَت ً ٌظَن ادزا و  فـٓ عحـدا  ق لَـْ  ن َ ـا     

الَــا بطسٍقــْ عظتابَــْ , فضــال قــ  أن اــٌّ الخ  ــت الن طــُ  خطلــ  غلصــَْ  خ خــع بــركإ       ا  ع

ًاــدزّ قلــٓ مٌاجوــْ املػــاقس ًا   عــا   ً ن َ وــا بطسٍقــْ صــ َ ْ , ك ــا أ وــا  طــاقد ال ــسد  

أٍضــا قلــٓ الطــَطسّ قلــٓ حالــْ ا ضــخثازّ ا   عالَــْ ًعقــادّ  ٌجَووــا ًحتطــَنوا ً عدٍلــوا حخــٓ    

اريدإ الص َ  فٓ غخٓ املٌااـن مـا ٍطـاقدي قلـٓ حتقَـا أهدافـى ًٍعـد ذلـا هـٌ          ٍخ ك  ال سد م  

 ( .78, 2016) حنان حطل ست ٌد ,     الط ْ ااضاضَْ لرًٔ الخن َ  ا   عال 
فضــال قــ  أن اــٌّ الخ  ــت الن طــُ ًأبعادهــا  ــس ث  بقــٌّ اإلزادّ لــدٔ االــ  الدزاضــا     

  عـال هلـ  حَـث مطـاقد ى قلـٓ الـخ ك  فـٓ الطـلٌ  فـٓ          العلَا ًهلا دًزا فـٓ حتطـل الخن ـَ  ا    

املٌاان امللخل ْ , اختاذ القسازا  فٓ الٌاا املناض  , املسً ْ فٓ الخعامـت مـع ااحـدا  , الخكَـن مـع      

 ال سًا املخطريّ , الطَطسّ قلٓ حالْ ا ضخثازّ ا   عالَْ 



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معامــت از ثــاا  بريضــٌن  ذتطــال معــامال    مت اضــخلدا،ً خخثــاز صــ ْ هــرا ال ــس    

    ْ ل الدزاضـا  العلَـا   لـدٔ قَنـْ مـ  اـال     ا ز ثاا بل اٌّ الخ  ـت الن طـُ ًالضـطٌا ااكادةَـ

 (:11بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ, ًالنخاٖل ٌٍ  وا جدًا )

( املص ٌفْ ا ز ثااَْ بل اٌّ الخ  ت الن طُ ًالضطٌا ااكادةَْ لدٔ قَنْ م  االل 11جدًا )

 (121الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ )ن=

 اٌّ الخ  ت الن طُ املخطريا 
 ى ا ظتابُالخٌج

 ضتٌ اذتَاّ
 الك إّ

 الرا َْ
 الضث 

 ًالخ ك 
 اجمل ٌع

 الكلٓ
 الضطٌا

 ااكادةَْ
 **329. **257. **402. 037.  طٌا املقسزا  الدزاضَْ.

 **326. *184. **336. 123.  طٌا أقضإ هَْٗ الخدزٍظ.
 **267. *233. **321. 051.  طٌا ا مخ ا ا .

 **291. 161. **234. *193.  طٌا الع ت الٌظَ ُ.
 173. 097. 049. *223.  طٌا ااضسّ.

 **384. **392. **313. 043.  طٌا شمالٕ الدزاضْ.
 **448. **336. **443. 096. اجمل ٌع الكلٓ

( 0.01( أ ـى  ٌجـد قالاـْ مٌجثـْ دالـْ عحصـاًَٖا قنـد مطـخٌٔ د لـْ )         11ٍالحظ م  جدًا )  

  ّ الخ  ــت الن طــُ ًأبعــاد الضــطٌا ااكادةَــْ ) ــطٌا املقــسزا      بــل اجمل ــٌع الكلــُ ابعــاد اــٌ

 ـطٌا   - طٌا الع ت الٌظَ ُ - طٌا ا مخ ا ا  - طٌا أقضإ هَْٗ الخدزٍظ -الدزاضَْ

( 0.05شمالٕ الدزاضْ( ًزت ٌقوا الكلٓ, ق حل    ٌجد  قالاْ دالـْ عحصـاًَٖا قنـد مطـخٌٔ د لـْ )     

ت الن طُ ًبعد  طٌا ااضسّ لدٔ قَنْ م  االل الدزاضـا   بل اجمل ٌع الكلُ ابعاد اٌّ الخ  

العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ ,  خ ا هري النخَجْ مع  خاٖل دزاضْ أمحـد ق ـسً قثـد اهلل    

 . Ying J,etal( 2020)( , 2020( , عبساهَ  ست د قثدي )2019( , كٌثس اط  ست د )2015) 

 اٌّ الخ  ت الن طُ ًالضطٌا ااكادةَْ فٓ  ـٌٕ  ًةك    طري العالاْ املٌجثْ بل  

ا أن االل الدزاضا  العلَا ٍعَػٌن حتا م لْ قدد م  ال ـسًا القاضـَْ الخـٓ متثـت هلـ   ـطٌاً      

أكادةَــْ بــاخخالا مصــادزها , ًذلــا ٍطــخٌج  أن ٍخصــن الطالــ  بعــدّ مٌاصــ ا  متكنــى مــ         

      ٓ ــ  عــد أحــد مصــادز الــدق  الن طــُ     الخٌافــا مــع  لــا الضــطٌا ًمنوــا اــٌّ الخ  ــت الن طــُ ًالخ

ــطٌا        ــْ الضــــ ــا  ملٌاجوــــ ــ ٌد ًالثثــــ ــ  الصــــ ــاا مــــ ــدز قــــ ــع بقــــ ــى ٍخ خــــ ــٓ اعلــــ ــان ًالخــــ                                         ل  طــــ

Neff & Mc Gehee(2010)           ًم  جا   آخـس فـإن الضـطٌا ااكادةَـْ الخـٓ ٍخعـس  هلـا االـ ,

ٍ ا كـت مـا ٍعرت ـى مـ  صـعٌبا   قـن         الدزاضا  العلَا بودا حتقَا هدفى العل ـٓ ًامل  ونـٓ مخ ـد

َ ـا فـٓ عقااـْ حتقَقـى       حاٖاًل دًن حدً  ا صان   طُ لدٍى , ً ػكت هري الضطٌا أٍضا قـاماًل كاف

للخٌافـا ًعصتــاش ااهـداا ًمــ  هنــا ٍـ  ٓ دًز الخ  ــت الن طـُ فــٓ مطــاقدّ الطالـ  قلــٓ مالحقــْ      

  لا الضطٌا ًالخطل  قلَوا .  



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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أضــلٌل حتلَــت الخثــاٍ  ااحــادِ ق ااــاهل  مت اضــخلدا،  ً خخثــاز صــ ْ هــرا ال ــس  

ذتطال د لْ ال سًد فٓ اٌّ الخ  ت الن طُ لدٔ قَنْ م  االل الدزاضا  العلَا كلَْ الرتبَْ 

    ٓ ــٌع ا جخ ــاق ْ  -جامعــْ اإلضــكندزٍْ   ثعــًا  خــخالا )الن ــ ْ  -اذتالــْ ا جخ اقَ  -الدزجــْ العل َــ

 (12ٌ  وا جدًا )الع ت( ًالخ اقت بَنو . ًالنخاٖل ٍ

 خاٖل حتلَت الخثاٍ  املخعدد لد لْ ال سًد فٓ اٌّ الخ  ت الن طُ لدٔ قَنْ م  االل ( 12جدًا )

 -اذتالْ ا جخ اقَْ -الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ  ثعًا  خخالا )النٌع ا جخ اقٓ

 (121الع ت( ًالخ اقت بَنو  )ن= -الدزجْ العل َْ

 زت ٌع مصدز ارتالا ا املخطري

 املسبعا 
 دزجا 

 اذتسٍْ
 مخٌض 

 املسبعا 
 مطخٌٔ اَ ْ )ا(

 الد لْ
 اٌّ

 الخ  ت

 الن طُ
 01. 9.015 415.474 1 415.474 النٌع  )أ(

 ريري دالْ 325. 14.973 1 14.973 )ل( اذتالْ ا جخ اقَْ

 01. 5.242 241.608 3 724.823 الدزجْ العل َْ )/(
 ريري دالْ 2.390 110.151 1 110.151 الع ت )د(

 05. 1.937 89.272 16 1428.354 د(×/×ل×الخ اقت )أ 
   46.088 98 4516.644 ارتط 
    121 1115168.000 الكلٓ

 ( أ ى:12ٍالحظ م  جدًا)

( ق اـٌّ الخ  ـت الن طـُ لـدٔ     0.01 ٌجد فسًد دالـْ عحصـاًَٖا قنـد مطـخٌٔ د لـْ )      .1

العلَا بكلَْ الرتبَـْ جامعـْ اإلضـكندزٍْ  ثع ـا  خـخالا      قَنْ م  االل الدزاضا  

 النٌع )ذكس/ أ ثٓ( لصاحل اإل ا .

( ق اٌّ الخ  ت الن طُ لـدٔ  0.05   ٌجد فسًد دالْ عحصاًَٖا قند مطخٌٔ د لْ ) .2

قَنْ م  االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَـْ جامعـْ اإلضـكندزٍْ  ثع ـا  خـخالا      

 // ريري مخصً/( ً ثع ا  خخالا الع ت )ٍع ت/   ٍع ت(.)مخصً اذتالْ ا جخ اقَْ

( ق اـٌّ الخ  ـت الن طـُ لـدٔ     0.01 ٌجد فسًد دالـْ عحصـاًَٖا قنـد مطـخٌٔ د لـْ )      .3

قَنْ م  االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَـْ جامعـْ اإلضـكندزٍْ  ثع ـا  خـخالا      

 الدزجْ العل َْ.
( ق اـٌّ الخ  ـت الن طـُ لـدٔ     0.05 ٌجد فسًد دالْ عحصـاًَٖا قنـد مطـخٌٔ د لـْ )     .4

قَنْ م  االل الدزاضـا  العلَـا بكلَـْ الرتبَـْ جامعـْ اإلضـكندزٍْ  ثع ـا للخ اقـت         

 .النٌع ًاذتالْ ا جخ اقَْ ًالدزجْ العل َْ ًالع تبل 
ُ       13ًٌٍ   جـدًا )     ( املخٌضـطا  اذتطـابَْ ًاإلضتسافـا  املعَازٍـْ لقـٌّ الخ  ـت الن طـ

اضــا  العلَــا بكلَــْ الرتبَــْ جامعــْ اإلضــكندزٍْ  ثعــًا  خــخالا )النــٌع     لــدٔ قَنــْ مــ  اــالل الدز  

 الع ت( ًالخ اقت بَنو . -الدزجْ العل َْ -اذتالْ ا جخ اقَْ -ا جخ اقٓ

 



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لدٔ قَنْ م  االل  ( املخٌضطا  اذتطابَْ ًاإلضتسافا  املعَازٍْ لقٌّ الخ  ت الن ط13ُجدًا )

 -اذتالْ ا جخ اقَْ -اإلضكندزٍْ  ثعًا  خخالا )النٌع ا جخ اقٓ الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ

 (121الع ت( ًالخ اقت بَنو  )ن= -الدزجْ العل َْ
 اَ  ال سًد اٌّ الخ  ت الن طُ العدد املخطريا  ًفٗا وا

 املخٌض 

 اذتطابُ
 اإلضتساا

 املعَازِ
 دبلٌ،

 خا 
 دبلٌ،

 مونَْ
 دكخٌزاي ماجطخري

  11.14 90.33 12 ذكس النٌع
 6.93 96.29 109 أ ثٓ

 اذتالْ

 ا جخ اقَْ
  7.18 96.91 54 مخصً/

 7.84 94.73 67 ريري مخصً/
 الدزجْ

 العل َْ
 --- --- --- --- 11.59 90.92 13 دبلٌ، خا 
 --- --- --- *4.86 7.49 95.78 37 دبلٌ، مونَْ

 --- --- 48. *5.34 7.06 96.26 54 ماجطخري
 --- 1.15 1.63 *6.49 4.26 97.41 17 دكخٌزاي

  7.75 95.93 84 ٍع ت الع ت
 7.34 95.19 37   ٍع ت

( أن اَ  غَ َى لد لْ ال سًد ق اٌّ الخ  ت الن طُ لـدٔ قَنـْ   13ٍالحظ م  جدًا)  

م  االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعـْ اإلضـكندزٍْ  ثع ـا  خـخالا الدزجـْ العل َـْ دالـْ        

( بـل مخٌضـطُ فٗـْ )دبلـٌ، خـا ( ًفٗـْ )دبلـٌ، مونَـْ( لصـاحل          0.05ًا قنـد مطـخٌٔ د لـْ )   عحصاَٖ

فْٗ )دبلٌ، مونَْ( , ًبل مخٌضطُ فْٗ )دبلٌ، خا ( ًفٗـْ )ماجطـخري( لصـاحل فٗـْ )ماجطـخري( ,      

ًبل مخٌضطُ فْٗ )دبلٌ، خا ( ًفْٗ )دكخٌزاي( لصاحل فْٗ )دكخٌزاي( ,  خن ا  خَجْ ال س  

فـٓ أن الخ  ــت الن طــُ    Zhijian,etal.(2019)   ،Kadir Tiryaki(2020) خـاٖل دزاضــْ  الثالـث مــع  

ٍعخ د قلٓ املطخٌٔ الخعلَ ُ لل سد ًدزجخى ًأ ى غتخلن باخخالا املسحلْ الع سٍْ لصاحل ال ٗـا   

            ( ,2019ااكل ضنا , بَن ا ختخلن  خَجْ ال ـس  الثالـث مـع  خـاٖل دزاضـْ عبـساهَ  ست ـد قثـدي )         

ً Anas  & Al Masri(2020)           ًالخٓ أغـاز  عل قـد، ًجـٌد فـسًد فـٓ الخ  ـت الن طـُ  سجـع عل

      ْ  النٌع , الدزجْ ااكادةَْ , ًارتلّ , ًكرلا ختخلن  خَجـْ ال ـس  الثالـث مـع  خـاٖل دزاضـ
Meral A. Gir(2019) . ًالخٓ أغاز  عل ًجٌد فسًد فٓ مطخٌٔ الخ  ت الن طُ لصاحل الركٌز 

ًةك    طري  خَجْ ال س  الثالث فٓ  ٌٕ أن مسحلْ الدزاضـا  العلَـا مسحلـْ  خطـ        

بعدّ خصاٖ  أه وا أن ٍكٌن الطال  لدٍى اضخعداد ا ًمًَلا ضتٌ مصٍد مـ  الـخعل  ًالخـدزٍ  , ك ـا     

أن االل الدزاضا  العلَا لدٍو  القدزّ قلٓ مٌاجوْ املػكال  ًالخصدٔ هلا ًالٌصٌا عل اذتلـٌا  

ضثْ ما ٍطـاقده  قلـٓ اضـخك اا دزاضـخو  ًلـرلا صتـد أ وـ  ٍخ خعـٌن  طـخٌٔ مـ  الخ  ـت            املنا

الن طــُ ًعن كــان غتــالن فــٓ  ــٌٕ بعــ  املــخطريا  , فك ــا أغــس ال ــس  الثالــث أن ال ــسًد فــٓ       

الخ  ــت الن طـــُ بــل اـــالل الدزاضــا  العلَـــا كا ــا لصـــاحل اإل ــا  ًك ـــا أغــاز  اادبَـــا  أن       

 ـد قلـٓ ال ـسًد ال سدٍـْ ًةخلكوـا النـاع بدزجـْ مخ اً ـْ , فقـد  كـٌن           الخ  ت الن طُ طْ ٍعخ

مس  عــْ لــدٔ الــثع  ًمنل ضــْ لــدٔ الــثع  اريخــس ًلــرلا ةكــ  القــٌا أن اإل ــا  مــ  اــالل    

الدزاضــا  العلَــا لــدٍو  اضــخعدادا أاــٌٔ قلــٓ مٌاجوــْ مػــكال  الدزاضــْ باإل ــافْ عل حت لــو         

ت ًهرا ٍ طس أٍض ا از  اع  طثْ الخ اد اإل ا  بالدزاضـا   بع  ااقثإ ااخسٔ داخت ااضسّ ًالع 

 (2019العلَا أكثس م  الركٌز  عبساهَ  ست د قثدي ) 

ك ا أغاز   خَجْ ال س  الثالث عل اخخالا اـٌّ الخ  ـت الن طـُ بـاخخالا الدزجـْ        

 طُ لدٍـى  ااكادةَْ حَث صتد أ ى كل ا اشداد املطخٌٔ ااكادةُ للطال  شاد  اٌّ الخ  ت الن

فنجــدها لــدٔ اــالل الــدكخٌزاّ أقلــٓ مــ  اــالل املاجطــخري , ًلــدٔ اــالل املاجطــخري أقلــٓ مــ        

االل الدبلٌ، ارتا  , ًلدٔ االل الدبلٌ، ارتا  أقلٓ م  الدبلٌ، املونٓ ًٍسجع ذلـا عل أثـس   

          ّ ًمجـع   ارتلّ الخٓ ٍكخطـثوا االـ  الدزاضـا  العلَـا فـٓ الخعامـت مـع املقـسزا  الدزاضـَْ ًااضـا ر



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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املادّ العل َْ ًاذتصٌا قلَوا ً ن َ وا باإل افْ عل أن از  اع الدزجـْ ااكادةَـْ مؤغـسا قلـٓ     

 از  اع مطخٌٔ الط ٌر ًالخ ا ا ًم  ث  اٌّ الخ  ت الن طُ لدٍى . 

 

ً خخثــاز صــ ْ هــرا ال ــس  مت اضــخلدا، أضــلٌل حتلَــت الخثــاٍ  ااحــادِ ق ااــاهل. ًالنخــاٖل    

 (:14ٌٍ  وا جدًا )

حتلَت الخثاٍ  املخعدد لد لْ ال سًد فٓ الخن َ  ا   عال لدٔ قَنْ م  االل   خاٖل( 14جدًا )

 -اذتالْ ا جخ اقَْ -الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ  ثعًا  خخالا )النٌع ا جخ اقٓ

 (121الع ت( ًالخ اقت بَنو  )ن= -الدزجْ العل َْ

 زت ٌع مصدز ارتالا املخطريا 

 املسبعا 
 دزجا 

 اذتسٍْ
 مخٌض 

 املسبعا 
 مطخٌٔ اَ ْ )ا(

 الد لْ
 الخن َ 

 ا   عال
 ريري دالْ 114. 8.182 1 8.182 النٌع  )أ(

 05. 5.279 379.739 1 379.739 )ل( اذتالْ ا جخ اقَْ
 ريري دالْ 2.355 169.371 3 508.112 الدزجْ العل َْ )/(

 ْريري دال 1.140 81.998 1 81.998 الع ت )د(
 ريري دالْ 707. 50.876 16 814.017 د(×/×ل×الخ اقت )أ 

  71.933 98 7049.481 ارتط 
 

   121 1020537 الكلٓ
 

( ق 0.05   ٌجــد فــسًد دالــْ عحصــاًَٖا قنــد مطــخٌٔ د لــْ )    ( أ ــى14ٍالحــظ مــ  جــدًا )   

           ْ اإلضـكندزٍْ  ثعـًا    الخن ـَ  ا   عـال لـدٔ قَنـْ مـ  اـالل الدزاضـا  العلَـا بكلَـْ الرتبَـْ جامعـ

 خخالا النٌع ًالدزجْ العل َْ ًالع ت ًالخ اقت بَنو , ق حل  ٌجـد فـسًد دالـْ عحصـاًَٖا قنـد      

( ق الخن ــَ  ا   عــال لــدٔ قَنــْ مــ  اــالل الدزاضــا  العلَــا بكلَــْ الرتبَــْ      0.05مطــخٌٔ د لــْ ) 

 ملخصًجل.جامعْ اإلضكندزٍْ  ثعًا  خخالا اذتالْ ا جخ اقَْ لصاحل الطالل ا

لـدٔ   ( املخٌضطا  اذتطابَْ ًاإلضتسافا  املعَازٍْ للخن ـَ  ا   عـال  15ًٌٍ   جدًا )  

قَنْ م  االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ  ثعًا  خخالا )النٌع ا جخ اقٓ 

 و الع ت( ًالخ اقت بَن -الدزجْ العل َْ -اذتالْ ا جخ اقَْ -

ضطا  اذتطابَْ ًاإلضتسافا  املعَازٍْ للخن َ  ا   عال لدٔ قَنْ م  االل الدزاضا  ( املخ15ٌجدًا )

الدزجْ  -اذتالْ ا جخ اقَْ -العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ  ثعًا  خخالا )النٌع ا جخ اقٓ

 (121الع ت( ًالخ اقت بَنو  )ن= -العل َْ
 الخن َ  ا   عال العدد املخطريا  ًفٗا وا

 املعَازِ اإلضتساا اذتطابُ املخٌض 
 8.30 92.92 12 ذكس النٌع

 8.75 91.27 109 أ ثٓ
 اذتالْ

 ا جخ اقَْ
 7.59 93.67 54 مخصً/

 9.14 89.63 67 ريري مخصً/
 الدزجْ

 العل َْ
 6.86 87.62 13 دبلٌ، خا 
 9.78 88.97 37 دبلٌ، مونَْ

 8.11 92.78 54 ماجطخري
 6.96 95.41 17 دكخٌزاي

 7.91 91.96 84 ٍع ت الع ت
 10.24 90.22 37   ٍع ت



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( , آمنـْ  2020 خ ا  خَجْ ال س  السابع مع  خاٖل دزاضْ قثري ست ـد الصـثان ًآخـسًن )      

( ًالخــٓ أغــاز  عل قــد، ًجــٌد فسًاــا فــٓ  2020( , أطــإ قثــد املــنع  قسفــان ) 2020حك ــا خصــاً ى ) 

 ادتامعْ  سجع عل النٌع , الدزجْ العل َْ ًاذتالْ ا جخ اقَْ .الخن َ  ا   عال بل االل 

ًةك    طري ذلا فـٓ  ـٌٕ أن الخن ـَ  ا   عـال ٍـس ث  بقـدزّ الطالـ  قلـٓ الخٌافـا            

ًالخعامت مع املٌاان امللخل ْ ًالػعٌز بالس ا ق  حتقَا أهدافـى , ًٍعخـل الخن ـَ  ا   عـال مـ       

 صتـاش فعنـدما ٍطـخطَع الطالـ  فوـ  ذا ـى ًحتدٍـد أهدافـى ًالخطلـ           العٌامت املـؤثسّ قلـٓ دافعَـْ ا   

قلٓ العقثـا  ًالطـَطسّ قلـٓ مػـاقسي ًا  عا  ـى ً ن ـَ  ا   عـا   الطـلثَْ كـان ذلـا مؤغـس ا            

قلٓ  ٌافس طْ الخن َ  ا   عال لدٍى بص ْ قامـْ , باإل ـافْ عل أن اثَعـْ املسحلـْ ادتامعَـْ      

ضٌإ كا ٌا ذكٌز ا أ، ع اث ا أً فٓ أٔ مسحلْ أكادةَْ هٓ بَْٗ ًاحـدّ   العلَا الخٓ ٍعَػوا الطالل

بن ظ املخطلثا  ًا حخَاجا  ًاملقٌمـا  , ك ـا أن اثَعـْ الخقـازل ًالخػـابى بـل اـالل الدزاضـا          

العلَا فٓ ارتصاٖ  ًالط ا  ًما ٍخعس ٌن لى م  أحدا  مخػابوى  قسٍث ا ٍخط  ذلا منو  قلـٓ  

َ ا للخعامت الطٌٔ داخت الثَْٗ ادتامعَْ باخخالا خصاٖصو  .حد الطٌإ  ن َ  ا   ا  عال

 

أضــلٌل حتلَــت الخثــاٍ  ااحــادِ ق ااــاهل  مت اضــخلدا،ً خخثــاز صــ ْ هــرا ال ــس    

     ْ لــدٔ قَنــْ مــ  اــالل الدزاضــا  العلَــا  ثعــًا        ذتطــال د لــْ ال ــسًد فــٓ الضــطٌا ااكادةَــ

لنخاٖل ٌٍ ـ وا  الع ت( ًالخ اقت بَنو . ًا -الدزجْ العل َْ -اذتالْ ا جخ اقَْ - خخالا )النٌع

 (:16جدًا )

 خاٖل حتلَت الخثاٍ  املخعدد لد لْ ال سًد فٓ الضطٌا ااكادةَْ لدٔ قَنْ م  االل ( 16جدًا )

 -اذتالْ ا جخ اقَْ -الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ  ثعًا  خخالا )النٌع ا جخ اقٓ

 (121الع ت( ًالخ اقت بَنو  )ن= -الدزجْ العل َْ

 زت ٌع مصدز ارتالا املخطريا 

 املسبعا 
 دزجا 

 اذتسٍْ
 مخٌض 

 املسبعا 
 مطخٌٔ اَ ْ )ا(

 الد لْ
 الضطٌا

 ااكادةَْ
 ريري دالْ 162. 18.423 1 18.423 النٌع  )أ(

 ريري دالْ 000. 006. 1 006. )ل( اذتالْ ا جخ اقَْ
 ريري دالْ 2.566 291.031 3 873.092 الدزجْ العل َْ )/(

 ريري دالْ 2.243 254.357 1 254.357 الع ت )د(
 ريري دالْ 861. 97.626 16 1562.013 د(×/×ل×الخ اقت )أ 

  113.409 98 11114.096 ارتط 
 

    121 1386503 الكلٓ
( فــٓ 0.05( أ ــى    ٌجـد فــسًد دالــْ عحصــاًَٖا قنـد مطــخٌٔ د لــْ )  16ٍالحـظ مــ  جــدًا )   

ــًا  خـــخالا )النـــٌع  الضـــطٌا ااكادةَـــْ لـــدٔ قَنـــ  ــا  ثعـ ــْ  -ْ مـــ  اـــالل الدزاضـــا  العلَـ اذتالـ

 الع ت( ًالخ اقت بَنو . -الدزجْ العل َْ -ا جخ اقَْ

ْ   17ًٌٍ   جدًا ) لـدٔ قَنـْ    ( املخٌضطا  اذتطابَْ ًاإلضتسافا  املعَازٍـْ للضـطٌا ااكادةَـ

 -ا )النــٌع ا جخ ــاقٓمــ  اــالل الدزاضــا  العلَــا بكلَــْ الرتبَــْ جامعــْ اإلضــكندزٍْ  ثعــًا  خــخال 

 الع ت( ًالخ اقت بَنو . -الدزجْ العل َْ -اذتالْ ا جخ اقَْ

 

 

 

 

 



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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( املخٌضطا  اذتطابَْ ًاإلضتسافا  املعَازٍْ للضطٌا ااكادةَْ لدٔ قَنْ م  االل 17جدًا )

 -ا جخ اقَْاذتالْ  -الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ  ثعًا  خخالا )النٌع ا جخ اقٓ

 (121الع ت( ًالخ اقت بَنو  )ن= -الدزجْ العل َْ

 الضطٌا ااكادةَْ العدد املخطريا  ًفٗا وا
 املخٌض 

 اذتطابُ
 اإلضتساا

 املعَازِ
 7.69 108.58 12 ذكس النٌع

 10.91 106.29 109 أ ثٓ
 اذتالْ

 ا جخ اقَْ
 11.35 107.63 54 مخصً/

 10.01 105.63 67 ريري مخصً/
 الدزجْ

 العل َْ
 7.12 103.77 13 دبلٌ، خا 
 11.06 105.65 37 دبلٌ، مونَْ

 11.01 106.13 54 ماجطخري
 9.73 111.76 17 دكخٌزاي

 10.08 107.36 84 ٍع ت الع ت
 11.72 104.62 37   ٍع ت

 

( 2015 خ ــا  خَجــْ ال ــس  ارتــامظ مــع  خــاٖل دزاضــْ كــت مــ  أمحــد ق ــسً قثــد اهلل )    

ًالخــٓ أغــاز  عل   Ying.J.etal.(2020)( ,2018قثــد املطلــٌل معــٌ  ً زفعــى ضــعٌد الطــثَعٓ )  ,زبــُ

, الدزجــــْ العل َــــْ , املطــــخٌٔ  عالضــــطٌا ااكادةَــــْ  سجــــع عل النــــٌقــــد، ًجــــٌد فسًًاــــا فــــٓ 

 ااكادةُ بل االل ادتامعْ .

خلكــٌن ًةكــ    طــري  خَجــْ ال ــس  ارتــامظ فــٓ  ــٌٕ أن اــالل الدزاضــا  العلَــا ة     

ــإ ااكادةَــْ , ًٍخعس ــٌن لــن ظ مصــادز الضــطٌا مــ  حَــث  ــط             ــظ الدزجــْ مــ  ااقث

املقسزا  الدزاضَْ ًا مخ ا ا  ًما  خطلثى م   سًزّ أن ٍكٌن للطالـ  القـدزّ قلـٓ  ـدًٍ  املـادّ      

هلـا مـ   ـ ثري    العل َْ ًمجعوا , املالح ا  , املساجعْ العل َْ , املنااػْ ,  ٌافس موازّ عدازّ الٌاا ملا 

هــا، فــٓ اإلصتــاش ااكــادةُ , ًآدإ مــا ٍطلــ  مــنو  مــ   كلَ ــا  ًًاجثــا  ًمنااػــخوا ً قــدةوا       

بالػــكت املطلــٌل , ًمجَــع  لــا املصــادز  طــث   ــطًطا أكادةَ ــا لطــالل الدزاضــا  العلَــا قلــٓ حــد  

% مـ  الضـطٌا    18الطٌإ , ع افْ علُ  ٌاعـا  ااضـسّ ًااضـا رّ اـاي الطـالل ًالخـٓ متثـت  طـَْ         

( , كـرلا  2018ااكادةَْ ك ا أغاز  دزاضْ زبُ قثد املطلٌل معـٌ  ً زفعـى ضـعٌد الطـثَعٓ )     

مــا بــل الطــالل أ  طــو  مــ   نــافظ , بإ ــافْ عل ااــرتان الدزجــْ العل َــْ بالع ــت الــٌظَقُ لــدٔ  

اـــاي  الـــثع  , ًأٍضـــا  نـــٌع ًضـــاٖت الخقَـــَ  مـــا بـــل الث ـــٌ  , ًالخقـــازٍس الخـــٓ ٍقـــدموا الطالـــ   

املٌ ــٌقا  العل َــْ , ًا خخثــازا       وــس فسًًاــا فــٓ الضــطٌا ااكاةَــْ .لــرلا ٍسجــع ع عــدا،  

ًجــٌد فــسًد فــٓ الضــطٌا ااكادةَــْ بـــل اــالل الدزاضــا  العلَــا  خَجــْ لخعس ــو  مجَع ـــا           

 ل سًا أكادةَْ ً علَ َْ مخػابوْ.

أضـلٌل حتلَـت ا ضتـداز املخعـدد ملعسفـْ       مت اضـخلدا،  ًللخ قـا مـ  صـ ْ هـرا ال ـس         

  ً املـخطري الخــابع )اــٌّ الخ  ــت  ااثـس أً العالاــْ بــل املــخطريا  الخ طـريٍْ )أبعــاد الخن ــَ  ا   عــال( 

الن طُ( لدٔ قَنْ م  االل الدزاضا  العلَـا بكلَـْ الرتبَـْ جامعـْ اإلضـكندزٍْ. ًٌٍ ـ  جـدًا        

 ( ملل  حتلَت ا ضتداز املخعدد.18)



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (121( ملل  حتلَت ا ضتداز املخعدد )ن=18جدًا )

 معامت الُثعد

 ا ضتداز
 ارتط 

 املعَازِ
 معامت

 ا ضتداز

 املعَازِ
 اَ ْ

    
 اَ ْ الد لْ

  ا 
 معامت الد لْ

 R2 الخ طري
 %20.4 0.01 7.430 0.01 10.610 --- 6.283 66.660 الثابا

 532. 627. 066. 234. 147. الٌقٓ ا   عال.
 112. 1.604 144. 223. 358. القثٌا ا   عال.

 01. 3.575 343. 189. 676. الخطام  ا   عال.
 544. 609. 068. 157. 095.  َ َْ.املسً ْ الخن

ٍُ طــسها  18ق جــدًا )   (R2)ً ػــري اَ ــْ    ( عل  طــثْ الخثــاٍ  فــٓ املــخطري الخــابع ًالخــٓ 

 ثــاٍ  املــخطريا  املطــخقلْ; ًهــرا ٍعــين أن )أبعــاد الخن ــَ  ا   عــال( ك ــخطريا  مطــخقلْ ُ  طــس           

ن طـُ( لـدٔ قَنـْ مـ  اـالل الدزاضـا  العلَـا        %( م  الخثاٍ  فٓ املخطري الخـابع )اـٌّ الخ  ـت ال   20.4)

بكلَــْ الرتبَــْ جامعــْ اإلضــكندزٍْ, بَن ــا النطــثْ املخثقَــْ مــ  الخثــاٍ   سجــع عل مــخطريا  أخــسٔ    

ــاز ق معادلــْ ا ضتــداز ,ك ــا ٍالحــظ  أن اَ ــْ     لل قــداز الثابــا        )الثــٌااُ( ت  ؤخــر ق ا قخث

(, ق 0.01خطام  ا   عال دالْ عحصـاًَٖا قنـد مطـخٌٔ )   ملعامت ا ضتداز ك ا أن معامت اضتداز بعد ال

املسً ـْ الخن َ َـْ( ريـري دالـْ      -القثـٌا ا   عـال   -حل أن معامال  اضتداز أبعاد )الـٌقٓ ا   عـال  

ٓ        0.05عحصـاًَٖا قنـد مطـخٌٔ د لـْ )     الخنثـؤ بقـٌّ    ( مـا ٍـدا قلـٓ أه َـْ بعـد الخطـام  ا   عـال فـ

 االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ.قَنْ م   الخ  ت الن طُ لدِ

  ِ  ًهكــرا ةكــ  صــَاريْ معادلــْ ا ضتــداز املخعــدد الخــٓ  عــل قلــٓ الخنثــؤ بقــٌّ الخ  ــت الن طــُ لــد

 :كالخالقَنْ م  االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ 

 = ُ ّ الخ  ت الن ط )الخطام  0.676 )القثٌا ا   عال( + 0.358( + )الٌقٓ ا   عال0.147+  66.660اٌ

 )املسً ْ الخن َ َْ(0.095ا   عال(+ 

      ِ قَنـْ مـ     ًلخ دٍد أه  املخطريا  املطخقلْ عضوامًا فٓ الخنثؤ بقـٌّ الخ  ـت الن طـُ لـد

حتلَــت ا ضتــداز  خــانجامعــْ اإلضــكندزٍْ اضــخلدما الثاحثاــالل الدزاضــا  العلَــا بكلَــْ الرتبَــْ 

 (:  19ًالنخاٖل ٌٍ  وا جدًا ) Stepwise Regressionاز املخخابع ا ضتد

 (121حتلَت ا ضتداز املخخابع اه  املخطريا  املطخقلْ عضوامًا فٓ الخنثؤ بقٌّ الخ  ت الن طُ )ن= (19جدًا )

 معامت
 R2 الخ طري

 معامت
 ا ضتداز

 ثابا
 ا ضتداز

 املخطري املطخقت املخطري الخابع

 الخطام  ا   عال اٌّ الخ  ت الن طُ 78.013 799. 16.4%
( أن عضــوا، بعــد الخطــام  ا   عــال فــٓ   طــري الخثــاٍ  فــٓ اــٌّ  19ًٍالحــظ مــ  جــدًا )  

%(; ًقلَــى ةكــ  ا قخ ــاد فــٓ الخنثــؤ بقــٌّ الخ  ــت الن طــُ قلــٓ بعــد        16.4الخ  ــت الن طــُ بلــد )  

ًبالخالُ ةك  صَاريْ معادلْ ا ضتداز  الخطام  ا   عال ا ى الثعد ااكثس عضوامًا فٓ   طريها.

املخعدد اليت  عل قلٓ الخنثؤ بقٌّ الخ  ت الن طُ م  خالا بعد الخطام  ا   عال لدٔ قَنـْ مـ    

 االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ كالخال:

 )الخطام  ا   عال( 0.799+  78.013اٌّ الخ  ت الن طُ = 

ًةكــ  ,   (2021قثــداهلل ادتثَلــُ )  بــ  لنخَجــْ مــع  خــاٖل دزاضــْ ست ــدً خ ــا هــري ا  

  طـــري ذلـــا قلـــٓ أضـــاع أن أبعـــاد الخن ـــَ  ا   عـــال ًاملخ ثلـــْ فـــٓ )الـــٌقٓ ا   عـــال , القثـــٌا   

ا   عــال , الخطــام  ا   عــال , املسً ــْ الخن َ َــْ ( هلــا  ــ ثري اــٌٔ فــٓ اكخطــال ال ــسد لــثع          

اعلى ٍخط  بالخ  ت الن طُ , فال سد الرٔ ٍخ خع بـالخن َ  ا   عـال   الط ا  ًارتصاٖ  الخٓ 

لدٍى القدزّ قلٓ الخعامت مع املٌاان ًااحدا  اذتَاٍخْ امللخل ـْ ضـٌإ اإلظتابَـْ أً الطـلثَْ قلـٓ      

ًجى الخ دٍد بنٌع م  الثثـا  ًا  ـصان ًالخ  ـت ًالخكَـن مـع الثَٗـْ ً ٌجَـى الـرا  ضتـٌ الطـلٌ            

ى ٍصث  لدٍى دزجْ مس  عْ مـ  اـٌّ الخ  ـت الن طـُ الخـٓ  ع ـت قلـٓ   عَـت  لـا          اإلظتابُ ًقلَ

اابعاد ال سقَـْ للخن ـَ  ا   عـال , كـرلا ال ـسد الـرِ ٍخ خـع بالقـدزّ قلـٓ الخن ـَ  ا   عـال            



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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ةكنى الخ ك  فٓ ضلٌكى , ًاملسً ْ فٓ الخعامت مـع املػـكال  , ك ـا ٍعـد الخن ـَ  ا   عـال أحـد        

ضاضــَْ املطــو ْ فــٓ حتقَــا الصــ ْ الن طــَْ ًمطــاقدّ ال ــسد قلــٓ مٌاجوــْ ااحــدا    العٌامــت اا

اجملوــدّ ًمــ  ثــ  فــإن اــدزّ ال ــسد قلــٓ الــخ ك  فــٓ ا  عا  ــى ًمٌاجوــْ ااحــدا  الضــاريطْ ٍعــد      

 مؤغس ا للخ  ت الن طُ لدٍى.

ًللخ قــا مــ  صــ ْ هــرا ال ــس  مت اضــخلدا، أضــلٌل حتلَــت ا ضتــداز املخعــدد ملعسفــْ ااثــس أً        

بع )اـٌّ الخ  ـت   العالاْ بل أبعـاد املـخطريا  الخ طـريٍْ )أبعـاد الضـطٌا ااكادةَـْ( ًاملـخطري الخـا        

الن طُ( لدٔ قَنْ م  االل الدزاضا  العلَـا بكلَـْ الرتبَـْ جامعـْ اإلضـكندزٍْ. ًٌٍ ـ  جـدًا        

 ( ملل  حتلَت ا ضتداز املخعدد.20)

 (121( ملل  حتلَت ا ضتداز املخعدد )ن=20جدًا )

 معامت الُثعد

 ا ضتداز
 ارتط 

 املعَازِ
 معامت

 ا ضتداز

 املعَازِ
 اَ ْ

    
 اَ ْ الد لْ

  ا 
 معامت الد لْ

 R2 الخ طري
 %23.6 0.01 5.882 01. 14.636 ----- 4.808 70.370 الثابا

 176. 1.360 155. 163. 222.  طٌا املقسزا  الدزاضَْ.
 114. 1.594 163. 177. 282.  طٌا أقضإ هَْٗ الخدزٍظ.

 674. -422.- -053.- 158. -067.-  طٌا ا مخ ا ا .
 05. 2.438 211. 174. 424. الع ت الٌظَ ُ.  طٌا

 637. 472. 043. 208. 098.  طٌا ااضسّ.
 05. 1.990 202. 256. 484.  طٌا شمالٕ الدزاضْ.

ٍُ طـسها  ثـاٍ     20ق جدًا )   (R2)ُ ػري اَ ْ    ( عل  طثْ الخثاٍ  فٓ املخطري الخابع ًالخـٓ 

( ك ـخطريا  مطـخقلْ زتخ عـْ معـًا     أبعاد الضطٌا ااكادةَْ) املخطريا  املطخقلْ; ًهرا ٍعين أن

( لـدٔ قَنـْ مـ  اـالل الدزاضـا       اٌّ الخ  ت الن طُ%( م  الخثاٍ  فٓ املخطري الخابع )23.6ُ  طس )

العلَــا بكلَــْ الرتبَــْ جامعــْ اإلضــكندزٍْ, بَن ــا النطــثْ املخثقَــْ مــ  الخثــاٍ   سجــع عل مــخطريا       

ق ا قخثــاز ق معادلــْ ا ضتــداز ,ك ــا ٍالحــظ أن اَ ــْ     لل قــداز       أخــسٔ )الثــٌااُ( ت  ؤخــر   

الثابــا ملعامــت ا ضتــداز ك ــا أن معــاملُ اضتــداز بعــدِ  ــطٌا الع ــت الــٌظَ ُ ً ــطٌا شمــالٕ   

(, ق حــل أن معــامال  اضتــداز أبعــاد ) ــطٌا املقــسزا     0.05الدزاضــْ دالــْ عحصــاًَٖا قنــد مطــخٌٔ )   

 ـــطٌا ااضـــسّ( ريـــري دالـــْ   - ـــطٌا ا مخ ا ـــا  -خـــدزٍظ ـــطٌا أقضـــإ هَٗـــْ ال -الدزاضـــَْ

ٓ         0.05عحصـاًَٖا قنـد مطـخٌٔ د لـْ )     الخنثـؤ   ( مـا ٍـدا قلـٓ أه َـْ بعـد  ـطٌا الع ـت الـٌظَ ُ فـ

 قَنْ م  االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ. بقٌّ الخ  ت الن طُ لدِ

ِ ًهكــرا ةكــ  صــَاريْ معادلــْ ا ضتــداز املخعــدد ال   خــٓ  عــل قلــٓ الخنثــؤ بقــٌّ الخ  ــت الن طــُ لــد

 :كالخالقَنْ م  االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ 

) ـطٌا أقضـإ هَٗـْ    0.282) ـطٌا املقـسزا  الدزاضـَْ(+    0.222+  70.370اٌّ الخ  ـت الن طـُ =   

) طٌا ااضسّ(+ 0.098) طٌا الع ت الٌظَ ُ(+ 0.424) طٌا ا مخ ا ا (+ 0.067 –الخدزٍظ( 

 ) طٌا شمالٕ الدزاضْ(0.484

      ِ قَنـْ مـ     ًلخ دٍد أه  املخطريا  املطخقلْ عضوامًا فٓ الخنثؤ بقـٌّ الخ  ـت الن طـُ لـد

اــالل الدزاضــا  العلَــا بكلَــْ الرتبَــْ جامعــْ اإلضــكندزٍْ اضــخلدما الثاحثــْ حتلَــت ا ضتــداز       

 (:  21ٌٍ  وا جدًا ) ًالنخاٖل Stepwise Regressionا ضتداز املخخابع 

 

 



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (121حتلَت ا ضتداز املخخابع اه  املخطريا  املطخقلْ عضوامًا فٓ الخنثؤ بقٌّ الخ  ت الن طُ )ن= (21جدًا )

 معامت
 R2 الخ طري

 معامت
 ا ضتداز

 ثابا
 ا ضتداز

 املخطري املطخقت املخطري الخابع

 ْ طٌا شمالٕ الدزاض اٌّ الخ  ت الن طُ 82.334 917. 14.7%
( أن عضوا، بعد  طٌا شمالٕ الدزاضْ فٓ   طري الخثاٍ  فٓ اٌّ 21ًٍالحظ م  جدًا )  

%(; ًقلَــى ةكــ  ا قخ ــاد فــٓ الخنثــؤ بقــٌّ الخ  ــت الن طــُ قلــٓ بعــد       14.7الخ  ــت الن طــُ بلــد )  

 ــطٌا شمــالٕ الدزاضــْ ا ــى الثعــد ااكثــس عضــوامًا فــٓ   طــريها. ًبالخــالُ ةكــ  صــَاريْ معادلــْ  

ز املخعدد اليت  عل قلٓ الخنثؤ بقٌّ الخ  ت الن طُ م  خالا بعـد  ـطٌا شمـالٕ الدزاضـْ     ا ضتدا

 :كالخال لدٔ قَنْ م  االل الدزاضا  العلَا بكلَْ الرتبَْ جامعْ اإلضكندزٍْ

 ) طٌا شمالٕ الدزاضْ(0.917+   82.334اٌّ الخ  ت الن طُ = 

( ,  2019اطــ  أبٌاــٌزّ ًآخــسًن )  خ ــا  خَجــْ ال ــس  الطــابع مــع  خــاٖل دزاضــْ كــٌثس     

ًالخــٓ أغــاز  عل أن اــدزّ ال ــسد قلــٓ الخعامــت مــع الضــطٌا ااكادةَــْ  عــد مؤغــسا لخ  لــى           

ًص ٌدي الن طٓ , ًةك    طري ذلا فٓ  ـٌٕ أن  عـس  ال ـسد لل ٌااـن الضـاريطْ ًخاصـْ فـٓ        

ــإ ه     ــَْ , أقضـ ــسزا  الدزاضـ ــطٌا) املقـ ــْ  ـ ــادي امللخل ـ ــادةَٓ ب بعـ ــدزٍظ ,  ادتا ـــ  ااكـ ــْ الخـ َٗـ

ا مخ ا ا  , الع ت الٌظَ ُ , ااضسّ , شمالٕ الدزاضْ ( ًبػكت مخكسز ٍكطثى  ٌق ا مـ  ارتـلّ فـٓ    

الخعامت مع  لا الضطٌا ًمٌاجوْ الخ دٍا  ًٍعد ذلا مؤغس ا لقٌّ الخ  ـت الن طـُ , حَـث ٍعـد     

ضـْ ًدافع ـا اٌٍـًا    الخ  ت الن طُ مصدزا ملقاًمْ الطـالل للضـطٌا ًعصـسازه  قلـٓ مٌاصـلْ الدزا     

ــْ          ــا   وــس العالاــْ ًالرتابــ  بــل الضــطٌا ااكادةَ للخطلــ  قلــٓ ااحــدا  الضــاريطْ ًمــ  هن

ًأبعادها ًاـٌّ الخ  ـت الن طـُ مـ   احَـْ اإلظتابَـْ ًمـ   احَـْ أخـسٔ خـالا املسحلـْ ادتامعَـْ             

الاــْ فالطالــ  ادتــامعٓ الــرِ لدٍــى القــدزّ قلــٓ الخعامــت مــع الضــطٌا ًحــت املػــكال  ًعاامــْ ق    

 جَدّ مع شمالٕي ًأضا ر ى ٍخط  بنٌقا م  الخ  ت الن طُ قلٓ مٌاجوْ  لا الضطٌا.

عقداد بسامل  دزٍثْ لخن َْ اٌّ الخ  ت الن طُ لدٔ االل ادتامعْ  ًمطاقد و  قلـٓ   -1

 الخطل  قلٓ الضطٌا ااكادةَْ .

 لـــدٔ الطالـــ  املعلـــ   عقـــداد دزاضـــا  ًنـــٌ   خنـــاًا اضـــرتا َجَا  الخن ـــَ  ا   عـــال   -2

 ً ن َخوا.

ا هخ ا، بخن َْ ادتٌا   اإلظتابَْ  فـٓ غلصـَْ اـالل الدزاضـا  العلَـا خاصـْ ًأ وـ          -3

ٍطعٌن إلك اا دزاضخو  بنٌع م  السريثـْ ًالقثـٌا الخـا، , مـا ٍـدفعو   اًلـْ الخطلـ         

قلــٓ غــخٓ العقثــا  الخــٓ  ــٌاجوو  ًمــ  ثــ  هــ  ناجــْ للــدق  ًاملطــاقدّ فــٓ ادتا ــ        

 لن طُ ًالػلصُ ًا جخ اقٓ .ا

فعالَْ بس امل  دزٍ  اـاٖ  قلـٓ اضـرتا َجَا  الخن ـَ  ا   عـال لخن َـْ اـٌّ الخ  ـت          -1

 الن طُ لدٔ االل ادتامعْ املك ٌفل .

فعالَْ بس امل ازغادٔ معسفٓ ضلٌكٓ رت   حدّ بع  الضطٌا ا كادةَـْ لـدٔ    -2

 االل الدزاضا  العلَا .

اْ بل اٌّ الخ  ت الن طُ ًبعـ  املـخطريا  ا ظتابَـْ ) ا شدهـاز الن طـُ ,      دزاضْ العال -3

احــرتا، الــرا  , الػــعٌز بالطــعادّ , املخا ــْ العقلَــْ ( لــدٔ قَنــا  شتخل ــْ مــ  الػــثال           

 ًاملطنل .

 



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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َجَا  ( . الخ ــا ا ًمطــخٌٔ الط ــٌر ًقالاخو ــا باضــرتا  2019عبــساهَ  ست ــد ضــعد قثــدي )   .1

ْ    مٌاجوْ الضطٌا لدٔ االل الدزاضا  العلَا .    29.  اجمللـْ املصـسٍْ للدزاضـا  الن طـَ

(104 )1-50. 

( . الضطٌا ااكادةَْ ًقالاخوا بكت م  القلا ًفعالَْ الـرا   2015أمحد ق سً قثد اهلل )  .2

 .211 -187(.  2)   25. دزاضا    طَْ ااكادةَْ بل الثْ ادتامعْ . 

(. اإلضــوا، النطــ  لصــعٌبا  الخن ــَ  ا   عــال فــٓ  2020املــنع  أمحــد قسفــان ) أطــإ قثــد  .3

ْ     الخنثؤ با حرتاد ااكادةُ لدٔ االثا  ادتامعْ.  .  زتلـْ الث ـث العل ـٓ فـٓ الرتبَـ

 .206 – 171(. 7)21كلَْ الثنا  لآلدال ًالعلٌ، ًالرتبَْ . جامعْ قل مشظ . 

( .فعالَـْ بس ـامل   2018ٌ  , أمحـد فـس/ فو ـُ  )   آماا قثـد الطـ َع باظـْ , مـسًّ  ػـ   معـ       .4

ــساهقل        ــدِ املـ ــاقُ لـ ــال ا جخ ـ ــالُ رت ـــ  السهـ ــَ  اا  عـ ــُ الخن ـ ــاٖ  قلـ ــدزٍ  اـ  ـ

 . 632 -607( , 2)18. جامعْ ك س الػَخ .  زتلْ كلَْ الرتبَْاملٌهٌبل , 

خ ــاقُ ( . الن ــٌذ/ الثنــاُٖ للعالاــا  بــل اإل خ ــإ اإلج   2018أمــت قثــد املــنع  ست ــد قلــُ )    .5

ًاإل ــدما/ ادتــامعُ ًالضــطٌا ااكادةَــْ ًالطــلٌ  ا جخ ــاقُ لــدِ االثــا  كلَــْ  

 . 590-507( .2)18. جامعْ ك س الػَخ .  زتلْ كلَْ الرتبَْالرتبَْ جامعْ بَػْ . 

أمنـْ حك ــا أمحــد خصــاً ى . الخن ــَ  ا   عـال ًقالاخــى بــالخ كري اإلظتــابُ لــدٔ الثــْ    .6

ــْجامعـــْ الريمـــٌ  .  ــْ جامعـ ــْ    زتلـ ــا  الرتبٌٍـ ــا  ًالدزاضـ ــْ للنـ ــدع امل خٌحـ القـ

 46- 30( . 30) 11.  ًالن طَْ

( . منرجْ العالاـا  الطـثثَْ بـل املخا ـْ     2021عةان خالد قَطٓ ًأما ٓ فسحا  قثد اجملَد)  .7

العقلَــْ ً ن ــَ  ا   عــا   ًالسفاهــْ الن طــَْ لــدٔ قَنــْ مــ  اــالل كلَــْ الرتبَــْ .   

 130-71(. 110)31.  ن طَْاجمللْ املصسٍْ للدزاضا  ال

(. الخ  ـت الن طـُ لـدٔ    2015بػسٔ أمحد جاض  العكاٍػُ ً عةان ست د محدان الطاُٖ )  .8

 .145 -102.  8. ع زتلْ الث ٌ  الرتبٌٍْ ًالن طَْ املسغَدٍ  الرتبٌٍل . 

( . الػعٌز بالخ اضا الن طُ ك ٌزد ص ٓ , اسإّ فٓ امل وـٌ، ًاابعـاد   2017حدّ ٌٍض ٓ )  .9

  109 -99.  52. ع  دزاضا  جامعْ ق از ثلَجٓ باا ٌااظَ ْ . ًالٌ

( .الخن َ  اا  عالُ ًاملعخقدا  ما ًزإ املعسفَـْ ًقالاخوـا بقلـا    2016حنان حطل ست ٌد ) .10

ْ   ا مخ ان لدِ قَنْ م  االثا  املسحلْ ادتامعَـْ .    -69( . 4)24.  زتلـْ العلـٌ، الرتبٌٍـ

117 . 

خ  ــت الن طــُ ًقالاخــى بــثع  طــا  الػلصــَْ لطالثــا    (. ال2010حَــدز  ــاجٓ حثػــُ )  .11

 .58-22( . 2)3.  زتلْ قلٌ، الرتبَْ السٍا َْاط  الرتبَْ السٍا َْ جامعْ الكٌفْ . 

( . اضـرتا َجَا  الخن ـَ  اإل  عـالُ ًقالاخوـا باإلضـخثازّ ال اٖقـْ       2020خالد قٌ  الـثالر )  .12

ْ     ًالركإ السًحُ لـدِ املٌهـٌبل باملسحلـْ الثا ٌٍـْ .     .  زتلـْ الث ـث العل ـُ ق الرتبَـ

21(10 . )181- 214 . 



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( الخن ــَ  اإل  عــالُ ًاإلشدهــاز الن طــُ ك ــخطريا  ًضــَطْ بــل    2020دالَــا ست ــد ه ــا، )  .13

زتلــْ دزاضــا  ق الَق ــْ العقلَــْ ًالس ــا قــ  اذتَــاّ لــدِ معل ــا  زٍــا  ااا ــاا ,  

 . 504-394.  13, جامعْ أضٌَا . ع الط ٌلْ ًالرتبَْ

ــعٌد الطــــثَعٓ )  زبــــٓ ق .14 ــى مطــ ــد املطلــــٌل معــــٌ  ً زفعــ ــْ  2018ثــ ( . الضــــطٌا ااكادةَــ

زتلـْ   ًا كخٗال لدٔ االثا  الكلَا  اإل طا َْ جبامعْ امللـا ضـعٌد . دزاضـْ مقاز ـْ .    

 . 189 – 165( . 3)19. جامعْ الث سٍ  . العلٌ، الرتبٌٍْ ًالن طَْ 

فلطـ ْ اذتَـاّ أ،  ـعن فـٓ اـٌّ       ( . الضطٌا الن طَْ حخ َْ   س وا2009شزااْ قطاهلل )  .15

ْ العسبَْ لالضخػازا  العل َْ ً ن َْ املٌازد الخ  ت لدٔ ال سد . قات الرتبَْ .  املؤضط

 61-44( . 28)10.  الثػسٍْ

العصــابَْ  –( . الن ــٌذ/ الطــث  للعالاــا  بــل ا  ثطــااَْ   2002شٍنــ  قثــد العلــَ  بــدًِ )   .16

اإلصتاش ًالضـطٌا ااكادةَـْ قلـُ اـالل     ا اخصادِ ًدافعَْ  –ًاملطخٌِ ا جخ اقُ 

 . جامعْ قل مشظ .  . زتلْ كلَْ الرتبَْادتامعْ 

 . ق ان : اازدن . الص ْ الن طَْ(. 2000ضامس مجَت ز ٌان )  .17

, SPSSمعادتْ الثَا ا  باضخلدا، بس امل (, 2002ضعٌد ب    َان ًقص  قثد اذت َـد )  .18

 نوجَْ, السٍا  : مكخثْ امللا فود الٌانَْ.ادتصٕ الثا ُ, الكخال السابع ضلطلْ نٌ  م

( . الضــطٌا ااكادةَــْ ًهسمــٌن الكــٌز َصًن لــدِ 2011 طـس قثــد الثــدٍع قثــد العصٍــص )  .19

ْ    االثا  الثا ٌٍْ العامـْ ,   (. 4)12. جامعـْ قـل مشـظ .     زتلـْ الث ـث العل ـُ ق الرتبَـ

1561- 1593 . 

اا ًقالاخوــا بــثع  اا ــطسابا   ( .اضــرتا َجا   ن ــَ  اا  عــ 2018ضــوا، ست ــد قلَــٌّ )  .20

 . 66-1(. 4)16. زتلْ كلَْ الرتبَْ بثنواالن طَْ لدِ املساهقل املٌهٌبل . 
( . الك ــإّ الطــَكٌمرتٍْ ملقَــاع 2017ضـَد أمحــد ست ــد الٌكَــت ً ٍطــسا عبـساهَ  زا ــٓ )    .21

 73-29.  16. جامعْ ال ٌَ، . ع  زتلْ كلَْ اريدال كٌ ٌز دافَدضٌن للص ٌد الن طُ ,

ــْ.   (. 2011صــالر مــساد ) .22  ااضــالَ  اإلحصــاَْٖ فــٓ العلــٌ، الن طــَْ ًالرتبٌٍــْ ًا جخ اقَ

 القاهسّ: مكخثْ ااصتلٌ املصسٍْ.

(. ـ ثري متسٍنـا  خاصـْ بطسٍقـْ الخـدزٍ       2016اازد حط  زشًآ ًمعص ريسٍـ  خضـري)   .23

الخكــسازٔ لخطــٌٍس الطــسقْ القصــٌٔ ًقالاخوــا بقــٌّ الخ  ــت الن طــُ لــدٔ مخطــابقُ        

 .153 -136( . 2)28. جامعْ بطداد .  زتلْ كلَْ الرتبَْجا  اهلٌاَْٖ . الدزا

( .فعالَـــْ الخـــدزٍ  قلـــُ املوـــازا  ا جخ اقَـــْ ق خ ـــ   2019قثـــد الـــسمح  صـــثار قَـــد )  .24

اجمللــْ العسبَــْ الضــطٌا ااكادةَــْ لــدِ الخالمَــر  ــعاا الطــ ع ق دًلــْ الكٌٍــا .   

 . 398-365 –( 9.ع) لعلٌ، اإلقااْ ًاملٌهثْ
( . الخن ـَ   2020قثري ست د الصـثان ً طـار ق ـس الطـل ٓ ً هثـْ قثـد اذتلـَ  اا صـازٔ )          .25

زتلْ جامعْ ا   عال ًقالاخى بدافع اإلصتاش لدٔ قَنْ م  االثا  جامعْ أ، القسٔ . 

 .248 -217( . 3) 28.  امللا قثد العصٍص لآلدال ًالعلٌ، اإل طا َْ



 2021  لطنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلضكندزٍْ    زتلْ كلَْ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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( : الخ ـــدٍا  الــيت  ٌاجـــى  2021صــط ُ الصملــُ )  قثــد ال خــار قثـــد الطــين اهل ــ  , اةـــ  م    .26

زتلــْ جامعـــْ  االثــا  الدزاضــا  العلَــا ق ادتامعــا  ال لطـــطَنَْ ًضــثت مٌاجوخوــا ,       

  337-311, 10,  ا ضسإ للعلٌ، اإل طا َْ

( . فعالَــْ بس ــامل لخ طــل مطــخٌِ اامــ  الن طــُ ًالخن ــَ    2019قــالٕ ضــعَد ست ــد )  .27

 . 596 -556(. 1)73. جامعْ انطا .  زتلْ كلَْ الرتبَْاإل  عالُ لدِ االل ادتامعْ . 
( . مػاقس الخ اضا لدٔ املعـاال حسكَـا   2019ك ار خلن ٍقل ً عةان حطل جعدان )  .28

 .647 – 623( .61)16.  زتلْ الث ٌ  الرتبٌٍْ ًالن طَْ. 

( .الصــــ ٌد الن طــــُ ًقالاخــــى ب ضــــالَ  مٌاجوــــْ الضــــطٌا   2019كــــٌثس اطــــ  ست ــــد )  .29

 . 688 -659( , 4)19. زتلْ كلَْ الرتبَْلدِ الثْ كلَْ الرتبَْ .  ااكادةَْ

ــْ )   .30 ــُ ق ا ـ ــس شكـ ــد جاضـ ــْ    2018ست ـ ــدِ الثـ ــا لـ ــى بالس ـ ــالُ ًقالاخـ ــَ  ا   عـ ( : الخن ـ

, كلَــْ الرتبَــْ , ادتامعــْ     زضــالْ ماجطــخري  ادتامعــا  ال لطــطنَْ   اف ــْ ريــصّ ,     

 اإلضالمَْ بطصّ .

.مطخٌِ الخن ـَ  اإل  عـالُ ًقالاخـى جبـٌدّ اذتَـاّ       (2020ست د خلٌفْ قثد اهلل الػوسِ ) .31

, جامعْ القاهسّ  نٌ  ق الرتبَْ النٌقَْلدِ املخصًجل حدٍثًا  نطقْ مكْ املكسمْ , 

( .37 . )632-664 . 

ــد الــــساشد )  .32 ــْ الضــــطٌا   2012ست ــــد مصــــط ُ قثــ ( . الصــــ ٌد الن طــــُ مــــدخت ملٌاجوــ

ل ققلَــًا . زتلــْ اإلزغــاد الن طــُ . ااكادةَــْ لــدِ قَنــْ مــ  اــالل ادتامعــْ املخ ــٌا 

 . 579 -500, 32ع

( . ن ــَ  اإل  عــاا ًقالاخــى باالَكطــَثَ َا لــدِ   2017مصــط ُ قلــُ زمضــان م لــٌ، )   .33

دزاضـا  قسبَــْ ق الرتبَــْ  قَنـْ مـ  اــالل ادتامعـْ . دزاضــْ ضـَكٌمرتٍْ كلَنَكَــْ .     

 .  212-143( . 83. ) ًقل  الن ظ

ــد )    .34 ــظ الــــدٍ  أمحــ ــاا مشــ ــخ كري ًالضــــطٌا     ( : 2018منــ ــالَ  الــ ــوا، النطــــ  اضــ اإلضــ

ْ   ااكادةَْ لدِ االل كلَْ الرتبَـْ جبامعـْ انـاّ الطـٌٍظ ,      ,  زتلـْ كلَـْ الرتبَـ

 . 88 -1( , 2)18جامعْ ك س الػَخ , 

( . صــعٌبا  الخن ــَ  ا   عــالُ ق قالاخــى با ــطسال 2019منخصــس صــالر فخ ــُ أمحــد ) .35

ادت عَْ املصسٍْ ريري ادتاضتل م  ادتنطل . النٌ، ًالَق ْ لدِ ااحدا  ادتاصتل ً

 . 486-349( . 3)7.  لل عادتل الن طَل

(. أمنـــاا مسكـــص الـــخ كري ًقالاخوـــا بالصـــ ٌد  2021منـــٓ مجـــاا الـــدٍ  زبَـــع ست ـــٌد )   .36

اجمللــْ العسبَــْ للعلــٌ، الرتبٌٍــْ     ااكــادةُ لــدٔ اــالل الدزاضــا  العلَــا الع لــل .      

  370 – 343.  19. ع  ًالن طَْ

( . عضــوا، الخن ــَ  اإل  عــالُ ًالخٌجــى السًحــُ ضتــٌ  2019مــين مصــط ُ فسريلــُ مسضــُ)  .37

اذتَاّ ق الخنثؤ باا  صاا العاا ُ لدِ قَنْ م  الطَدا  املخصًجا   دزاضْ از ثااَـْ  

 . 133 -68( . 15)34.  اجمللْ الدًلْ للعلٌ، الرتبٌٍْ ًالن طَْ نثؤٍْ   

(. الخ  ـت الن طـُ ًقالاخـى ب اقلَـْ     2012ٓ )مَطٌن كس،  ازٔ ً عطاقَت اى الدلَ  .38

 . 397 – 331.  34. ع  زتلْ الث ٌ  الرتبٌٍْ ًالن طَْالرا  لدٔ الثْ جامعْ بطداد . 



  د. مسًّ ست ٌد د. عةان ست د                             اخوا بكت م  الخن َ  ا   عال ًالضطٌا ااكادةَْاٌّ الخ  ت الن طُ ًقال
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