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 فوضى مرور الشارع العراقي وأثره عمى الصحة النفسية لدى طمبة جامعة الموصل
 أسامة حامد محمد. د.م.أ

 كمية التربية/ جامعة الموصل
 خالصة البحث

يسػػػال اث اػػػث اثاػػػيثا إثػػػل إيحػػػيد اػػػدبد بافػػػام وسػػػ يب باسػػػ  يت لبفػػػل اػػػربر اث ػػػيرع اثارا ػػػا باث ػػػا  ػػػي ت   اي يػػػم  
 -ا كالت أسيسيم كيف دالاهي اال ا: 

 . اثف ط اثقسري -1
 . افطراب اث  ايـ اثافري  -2
 . اثبفع اثااي ا اث اب ثااـب اثاح اع اثارا ا -3
 . حهؿ اث قيل يف اثاربريم باثايام -4
 . ا كيثيم  رطا اثاربر -5
 .  لؼ ارفيم ب الط اث يرع اثاربري -6
 . فاؼ سام اث  ر ب  ياا اثرغ م لا اث حيبز علل اث ظيـ اثاربري ثدى عاـب اث خ يم اثارا يم  -7
 . اثاالييت اثار يم اثايد م لا اثاراؽ  -8

( 2222اف بح حرى  ط يقه علػل عي ػم اػف طل ػم حيااػم اثاب ػؿ  ل ػت   ب د حاات اا بى هذه اثا كالت  باسطم اس  ييف
(، باػف  ػـ  ػـ  بظيػؼ هػذه اثا ػكالت لػا إعػداد أداة ابفػبعيم   ا ػع  يث ػدؽ 2227-2226طيث ًي بطيث م خالؿ اثايـ اثدراسا  

 . ( طيث ًي بطيث م1524هـ  باث  يت ث قدير اثاس بى اثايـ لا أ ر هذه اثفبفل علل اث ام اث فسيم ثدى اثطل م اث يثغ عدد
ب د دثت اث  يئج علل اا بيم اال ر اثسل ا ثفبفل اربر اث يرع علل اث ام اث فسيم ثدى طل م حياام اثاب ؿ، لفػاًل عػف 

بلا فبء هذه اث  يئج خػرج اث اػث  احابعػم . إ يث( بث يثح اإل يث لا  دة اال ر -اا بيم اثفرؽ علل بلؽ ا  ير اثح س  ذكبر
 . يحيت باث ب ييت باثاق رايت اثا يس ماف االس   

 مشكمة البحث
ي ػهد اػربر اث ػيرع اثارا ػػا اثااي ػر لبفػل ثػػـ   ػهدهي اإل سػي يم ع ػر  ػػيريي  ابهػي اثافػيري، هػػذه اثفبفػل   لػبرت  فاػػؿ 

 . عدد اف أثس يب باثاس  يت اثا راكام ل  ات   كلهي بافاب هي علل اثا هد اثارا ا  قبة
لم اث اث  ا ي م اس حي م ثق بر اد ييت اث اػث اث ر ػبي باث فسػا  اثارا ػا( اثسػي قم عػف   ػيبؿ ااطيػيت   يًء عليه حيءت ا ك

علػػل اثػػرغـ اػػف   يرهػػي علػػل اال سػػيف اثارا ػػا عاباػػي بطل ػػم اثحيااػػم  اديػػدا، بالسػػياي اف اثطيثػػب  - ػػرأي اث ياػػث –اث اػػث اثاػػيثا 
 - فبفيه   كؿ ا ي ر اف خالؿ عدة ابا ؼ اف ا رزهي اال ا:  ي أ راثحيااا ياد اف ا رز رباد اث يرع اثاربري ب د 

 .  د ي أخر لا افبره إثل اثحياام -
 . اثحسديم اثا ي رة  فاؿ عبااؿ  لؾ اثفبفل ثإل ي م د ي ارض  -
 .  د يفطر إثل اثابدة اف ايث أ ل   يحم غلؽ اثطرؽ اثاؤديم ثلحياام -
 .  د ي يب  يث  بيش اثفكري -
 . ثل اثحياام  س ب  كرار  ارفه ثابا ب اثفبفل د ال ي ااس ثلذهيب إ -
 .  د ي يب  يثخبؼ باثرهيب اف ااداث  لؾ اثفبفل -
 .  د يفقد ثبازاه اثدراسيم اثحياايم   يحم  ارفه ثطيرئ لبفبي ا ؿ ابادث اث فحيرات -
 .  د ي يب  يث اب باالرهيؽ اث ديديف   يحم زايـ اثطريؽ بلبفيه -
 . اثحياام  س ب ك رة ابادث اثفبفل  د يا يد اث  يب عف اثدباـ لا -
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 . سيقؼ ع ده اث اث اثايثا  يثقييس باث اليؿ(  د  فطرب  ا ه اث فسيم  بهذا اي -
  ػػياا اثاديػػد اػػف  *بالسػػياي ا ػػه  ػػيت يالاػػظ، اي اػػي ياػػد لػػا اقداػػم فػػاييي هػػذه اثفبفػػل،  ػػد يفػػطرب  ا ػػيله اثدراسػػا -

 -اثظيهر اثدراسيم غير اثا يس م سباء اف   يؿ: 
باف ا ررات اغل هـ ثهذا اث أخير هب: ،  زايد اعداد اثطل م اثا خلفيف أب اثا أخريف عف افبر اثاايفرات  اثا ص( االبثل -1

 .  س ب لبفل بزاام اث يرع اثاربري
 ذرائع اثطل م لا:  كأ رزا خيذ اس  يت لبفل اث يرع  -2
 .   أحيؿ االا اي يت - أ
 . عدـ االث زاـ   افير ثلباح يت اثدراسيم - ب
 . بالسياي ثدى اثطيث يت(  دراسيم الاقهوعباـ اثدراسم أب علل اال ؿ  أحيلهي  رؾ  - ت
 زايد اعداد اثطل م اثا  ي يف عف افبر اثاايفػرات  اثا ػص( االخيػرة  بغيث هػي ثػدى اثطيث ػيت(  سػ ب خ ػيم اث ػأخير لػا  -3

 .  ايدة عف اب ع اثحياام  يهيؾ عف اثطل م اثسيك يف لا اايكف، اثابدة ثل يت   يحم طبارئ اثطريؽ اثا ب ام
 .  زايد  كبى اثطل م اف  ربد اثذهف بفاؼ اث ركيز ثلدربس  س ب ااي ي هـ اثيبايم اف   ايت  لؾ اثفبفل -4
 .  زايد   يب اثطل م عف افبر اثيـب اثدراسا  أكاله  فاؿ ا كالت باخيطر  لؾ اثفبفل  -5
ي هياػي لػا عػزبؼ اثاديػد اػف ابثيػيء االاػبر لػا اثسػايح ث  ػي هـ  يهيؾ اف  ي ت اثفبفل  كيلم   بلهي بالسياي اثاربريم، سػ   -6

  يحػم اثخػبؼ  -علػل اال ػؿ لػا اثب ػت اثػراهف-لا ابا لم دراس هف اثحياايم باالك فيء   ػهيدة اث كيثبريػي  اثسػيدس االعػدادي( 
 . عليهف اف   ايت هذه اثفبفل

 أهايم اث اث
كاػي  اػد  باث بغيئيم اث ػا كي ػت سػيئدة   ػؿ ظهػبر اثافػيرة اإل سػي يم،  كؿ ظيهرة اثفبفل سام اف سايت اثارالم اثهاحيم 

سام كؿ لرد ي لب عليه اثسلبؾ اثا بائا باثال ظيـ، لفال عف كب هػي اؤ ػرًا السػ فايؿ اثفسػيد   كػؿ أ باعػه( ب ػيبع اثحهػؿ باثظلػـ 
 . بغييب اثقبا يف اث ا  فاف اثاقبؽ ثلحايع

أف ه ػػيؾ لبفػػل راه ػػم ذات ار  ػػيط  يالر  ػػيؾ اثافػػيري اػػيداـ ”يػػرى  كػػيا هبلر(: بيفػػيؼ إثػػل اػػي  قػػدـ، عبااػػؿ أخػػرى لاػػ الً 
(، لػػػػا اػػػػيف يا قػػػػد  أثػػػػف ل كلكػػػػربت 82: 1992اا ػػػػدي، ” اثحػػػػ س باثػػػػدبالر هاػػػػي اثراػػػػزيف اثاسػػػػيطريف باثحػػػػبهرييف لػػػػا ع ػػػػر ي

Funglkrot”:)أ هػي   يحػم ا ايػم ثلبفػع اثػذي أ ػ ح ليػه اثا قفػبف سػالثم اهػددة  ػيال قراض ”Funglkrot,1991: 63 بي ػفهي ،)
 . (3: 2221 لبط، ”  ي هي  برة ث يثح   ر  قيلم اال اطيط االح ايعا ب  ػػػػيج اثسلبؾ اثسيكب ي ا(:”2221  لبط، 

أف ” ( اثذي يػرى:S. Fruedه اف خالؿ بحهم  ظر:  لربيد إيحيز أاي بحهم  ظر علايء اث فس  حيه اثسلبؾ اثفبفبي لياكف 
(  ػياب اثرغ ػم اثحيااػم باثلػذة اثا ي ػرة باثاايػزة  يثاديػد اػف IDبيًي  يثاكبف اث فسػا اث ػدائا اثاسػال  ػػ  اثهػب اثفبفل  ر  ط عف

( . . . اث ػػفيت اثسػػل يم لػػا اث خ ػػيم اإل سػػي يم ا ػػؿ:  اثاػػدباف، عػػدـ إدراؾ اثبا ػػع، او ي يػػم، اثايبا يػػم، اثطفبثيػػم، اث ػػداير باثا  يػػم
( باػػػف  ػػػـ   اػػػب Ego سػػػ ار ثػػػدى اإل سػػػيف إثػػػل أف يػػػ ـ ك اهػػػي  ػػػيث كبيف اث فسػػػا اثػػػبا اا  اال ػػػي بيؤكػػػد  لربيػػػد( أف هػػػذه اث ػػػفيت 

( سػػيطرت كػػؿ اػػف ID( اثاسػػؤبثم عػػف  كػػبيف اثفػػاير، لػػا اػػيف ثػػب  حػػيبز  Super Egoاث خ ػػيم ايحي يػػًي  فاػػؿ  اال ػػي اوعلػػل 
 Ego ب )S. Eػػػيا هي اهاػػػي  لػػػغ اػػػف عاػػػر ب فػػػج  ( لسػػػيؤدي  يث خ ػػػيم إثػػػل اسػػػ اباذ بسػػػيطرت اث ػػػفيت اثسػػػل يم علػػػل 

 . (34: 2221( ب  لبط، 42: 2222اااد، ” ب اليـ
بثهػذا . (  ب فه اهد اث رائز اثايبا يم باث دائيم اث ا بر هي اإل سيفShadowافهـب  اثظؿ (”G. Jungلا ايف يطرح  يب ج 

 . (118: 1969ثلا طل يت االح ايعيم  ث دزي، ( علل إخفيئهي أب ك  هي لا اثال ابر اس حي ًم Mask or Personaيااؿ  اثق يع 

                                                 
 . (  دريسيي لا حياام اثاب ؿ ،ابؿ   ير لبفل اربر اث يرع اثاب لا علل طل م حياام اثاب ؿ32خالؿ اس طالع رأي   *
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خػػيرحا   ػػأ ير(  Shaping Responseاثسػػلبؾ اثفبفػػبي اسػػ حي م ا  ػػك لم  ”( يػػرى أفB. F. Skinnerأالن أف  سػػك ر 
   يئا( بثيس عف سي ؽ  يم، لإذا عيش اإل سيف لا  يئم الؤهي اثفبفل    ل أ باعهي سباء أكي ت: 

 . . . باثفبفل اثاارا يم  فاؿ اثحهؿ أب اثاربب أب اثكبارث اثط يايم ايديم: ا ؿ ا   ير اثخرائب -
 . . . اثقي بف اح ايعيم: ا ؿ  ف ا ظباهر اثر بة باثكذب باث حيبز علل اث ظيـ اب -

 هػذا سػػيكبف اثفػػرد هػب  اثفػػايم( و ػػه سػػي الـ أب يلح هػر علػػل  الياػػه أب ياػػيد  الياػه  ػػأف ي ػػ ح حػػزءًا اػف  لػػؾ اثفبفػػل، لػػا 
 . (82-79: 2224ثب عيش اثفرد بسط  يئم  ايم بحايلم با  ظام لسي الـ ااي يهي  اااد، ايف 

(  ب ػػفه ااػػد علاػػيء االح اػػيع اثااي ػػريف اف اثسػػلبؾ اثفبفػػبي ياػػد John Williamsلػػا اقي ػػؿ ذثػػؾ يػػرى  حػػبف بثيػػياز 
بؾ اثافػيد ثلاح اػع السػياي ثػدى اث ػ يب سلبكي اس اد ي  س يي ب د  بفات االااه ا ذ ا   ػؼ اثقػرف اثا ػريف عقػب  زايػد اثسػل

! برغ  هـ لا   ػيء  ػيـ ب قيثيػد Oldmenاث يبخ  -لا ظ هـ - س ب رغ  هـ  خطا اثقيـ باوعراؼ باث قيثيد اث ا رساهي أب بفاهي 
 . (Williams,2007: 102( خي م  هـ  Revolutionary  بريم

يثا ػي اثااي ػػر اي اػػي  أسسػػت علػػل سػػيكبثبحيي  إذا ثػػـ  كػػف ذئ ػػًي بيؤكػد   ػػيز( أف اث زعػػم اثفبفػػبيم  ي ػػت اك ػػر بفػػباي لػػا ع
اكلت اثذئيب( ب هذا   هد عبدة ا احلم ثل يريي اي اي ال رض علايء اال سيف  اال  رب بثبحيبف(: اف اث يريي يايػد  فسػه  ػػ  اث راحػع( 

 . (6: 2222 اا ل اثابدة إثل با ع ا سيف اث ي م!   يز، 
با هػػي:  اثفبفػػل . اديػػد اػػف اثابااػػؿ اث ػػا  سػػهـ لػػا  ػػ يعم ب فايػػؿ اثفبفػػل  اخ لػػؼ ا ػػكيثهيب ػػذثؾ  خلػػص إثػػل بحػػبد اث

اثاربريم(  ب فهي   يحًي وزام اثاديد اف اثقيـ اال سي يم اث  يلم اث ا يلف رض االاظ هي  يف اث يس علل  يرعم اثطريؽ، ا ػؿ: اثػذبؽ 
ـ بربح اثاباط ػػم باث ػػابر  يثاسػػؤبثيم االح ايعيػػم باا ػػراـ اثقػػي بف باثػػبعا باث فكيػػر اثاقال ػػا باثسػػال باإلي ػػيراالح اػػيعا باث سػػياح 

 . . .  يثا لام اثايام
وحػؿ   ػيء   ػبر . باف اوهايم  اكيف  ق ػا با ػع طل ػم اثحيااػم  كيلػم  بحهػي هـ اث فسػيم باالح ايعيػم باثفكريػم باث ا ػيليم

ثخداػػػم  طلاػػػيت اثحيااػػػم  ب ػػػفهي ااػػػدى اهػػػـ  ػػػربح اثافػػػيرة  طاباػػػم وهػػػداؼابفػػػبعا ي ػػػبخل ازاءه اثفهػػػـ باث خطػػػيط اثػػػد يؽ 
 .  اال سي يم

يػػبلر اثػػدبالع باالسػػ ادادات ب كػػبيف  و ػػهبثاػؿ اثبا ػػع اث فسػػا ثطل ػػم اثحيااػػم يػػأ ا اػػف االبثبيػػيت اثػػذي ي بحػػب  ا ػػه بدراسػػ ه 
عػف خلػؽ  يئػم  ػيهرة ي ػاب اث كيػؼ  اال حيهيت اث ايام أب خاللهػي، السػياي اذا  الػؽ االاػر  با ػع أب ظػربؼ اثفبفػل اثاسػؤبثم

 د ي كلبف اث ريام االح ايعيم اوك ر  أ رًا  هذه اثفبفل ال هـ او ػد باالسػرع  - رأي اث ياث –ااهي، اف ايث أف طل م اثحياام 
احاػؿ اسيسيم ب فيعال اع ااطيي هي، باف  دة اثاسيسيم هذه  د  بثػد ثهػـ أزاػم  فسػيم ااهػدة الفػطراب  فسػا يػ اكس سػل ي علػل 

 .  ا هـ اث فسيم باي  د ي  اهي اف   ير علل  ا يلهـ اثدراسا
لػا هػذا اثسػييؽ،  خ ػت اثاديػد اػف االد يػيت اثسػي قم  افػًي اػف اخلفػيت اثفبفػل اثاياػم علػل  فسػيم اثطل ػم، لاػ اًل يػػذكر  

  -( اابريف أسيسييف هاي: Olweus & Limber ابثبس بثيا ر 
ئذ س اد س  ي ثإلهايؿ لا اث ا يؿ اثدراسا باايرسم سلبكييت  اليايم ارلبفم كيث ش بعػدـ (  اب م اث كيؼ اثدراسا: باي 1  

 ركيػػػزهـ ب ػػػد يرلفػػػبف اثػػػذهيب أب اث با ػػػؿ اثدراسػػػا بي ظػػػيهربف  ػػػيث حباؿ داخػػػؿ اثاؤسسػػػم  ي ػػػأ ر قػػػدير اثالػػػـ باث الػػػيـ ب ػػػد 
ا ػيدرة  درس باثحدؿ اثفيرغ باثب بؿ ا أخرًا اباث اليايم دبف هدؼ، باث ادث عف ابفبعيت  ايدة عف اثدرس أ  يء  رح اثا

اثف ؿ دبف اس ئذاف اف اثاػدرس برلػض  باعػد اثف ػؿ اػف اثاؤسسػم اث اليايػم باقيباػم اثفػبا ط، كاػي ياكػ هـ عاػؿ لبفػل 
 اقيؽ  لا  ظيـ اث اليـ يؤ ر سل ًي علل أداء ا را هـ اثطل م، ب د ي ظربف إثل أ فسهـ علل أ هـ لي لبف دراسيي أب عيحزبف عف

 . اوهداؼ اث ا يطاابف اثيهي
( افػطراب اث ػام اث فسػػيم:: لخ ػرات اثايػػية اثفبفػبيم اثا كػررة س  ػػكؿ دالاػي ثلقيػػيـ  سػلبكييت عدبا يػم افػػيدة ثلاح اػع ا ػػؿ 2  

ر اث خريػػب اثا ااػػد ثلاا لكػػيت بلقػػداف  قػػدير اثػػذات باثقلػػؽ با ػػيعر عػػدـ اثسػػايدة باثفػػيؽ باالر يػػيب بعػػدـ اواػػيف ب ػػد يفكػػ
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 افػػػهـ  يال  اػػػير أب اثهػػػربب اػػػف با اهػػػـ االح اػػػيعا بثهػػػذا يهػػػبف علػػػيهـ  ػػػرؾ دراسػػػ هـ لػػػا اثحيااػػػم  ػػػؿ ا ػػػل  ػػػرؾ اػػػد هـ 
 Olweus & Limber,1999: 82-87 ب لدا هـ( بهحرهي دبف رحام!   
 ػؤدي إثػل رلػع ( اػف أف ك ػرة اثفػ بط  سػ ب اإلا ػيط باالك ئػيب باثقلػؽ ل. Brawn et alكاػي أكػدت دراسػم   ػرابف ب خػربف 

 . (Brawn et al,1999: 94اادالت اثا ؼ  يف اثطل م  
بلا اقي ؿ اثفبفل اث يئم اث ا  ادُّ اف دالايم اثطل م اث اليايم، ياكف اف  الاظ   ػياا اعػداد اثطل ػم اثػذيف يخلقػبف اثا ػيكؿ 

الػػؽ ظػػػربؼ اث يئيػػم اثسػػيئم  كيثفبفػػل( اػػػع بثهػػذا، اي اػػي   ب . باثا ػػررات غيػػر اثابفػػبعيم وحػػػؿ اث هػػرب اػػف اث زااػػي هـ اث اليايػػػم
 أف يكب با أك ر . . اثط يام اثسيئم ث اض اثطل م، لي هي  د  بلر ثهـ اثفرص اثا يثيم لا اث حيبز علل افهـب اث اليـ ب ظياه با بثه
اثا ااػػػد ثلاا لكػػػيت  اػػػياًل الر كػػػيب ألاػػػيؿ اثا ػػػؼ داخػػػؿ اثاؤسسػػػم اث اليايػػػم بخيرحهػػػي كا ػػػؿ: اإلسػػػيءة اثلفظيػػػم باثحسػػػديم باث خريػػػب

 Crwinفد اثاػياليف لػا اثاؤسسػم اث اليايػم باثطل ػم باثادرسػيف   اثاقيقااث خ يم باثايام باثل اد اث هديد  يوسلام باس اايثهي 
& Mendler ،1988: 7) . 

اث ػيذة ثػدى  بااي يحدر ذكره لا ذات اال حيه  بيؤسؼ ثه   دة(، اف   هد حياام اثاب ؿ اثاديد اػف  اػيذج هػذه اثسػلبكييت
 اض طل  هي اثػذيف اسػ  لبا اثبفػع اثااقػد اثػذي ياػر  ػه اثاػراؽ لػا اث حػيبز علػل اراػم اثحيااػم ب قيثيػدهي اثالايػم اثر ػي م، باثػل 

بالسػػياي ا ػػه  ػػد . . اثطل ػػم اثالسػػيئيف،  اي ػػيي ثال ػػطداـ اثا ي ػػر ااهػػـ أبثئػػؾ إلرادة( ثألسػػؼاثاػػد اثػػذي  حػػيبب  اػػض اثادرسػػيف  
 اف  حيبزات اثطل م علل ادرسيهـ بعلل رأسهي اث هديد  يثق ؿ!اد ت اثاديد 

 ا ي ػم رد لاػؿ ذا ػا لػا  -اث ػا  اػد اػف اث ػربط اثالزاػم ثلايػية االيحي يػم باالسػ ارار عليهػي -  يًء عليه  ػأ ا اث ػام اث فسػيم
ث بالػػؽ باث كيػػػؼ ااهػػػي   ػػػكؿ سػػػليـ   ظػػيـ ادركي ػػػه اث يئػػػم ث اقيػػػؽ ا إعػػػيدةاقيباػػم ظػػػربؼ اث يئػػػم اثفبفػػػبيم اي اػػي يػػػ اكف اثفػػػرد اػػػف 

با يسب بعدـ االس سالـ ثف بطهي، بثهذا يػدؿ اسػ بى اث ػام اث فسػيم علػل اقػدار اثا يعػم اثذا يػم لػا  ح ػب اال ػي م  ػيثهباحس 
باالزاػػيت باالفػػطرا يت باالاػػراض اث فسػػيم  بسػػيطم: ر ػػيد ا ػػيعا  فسػػا ذا ػػا ياػػرؼ  ػػػ  ر ػػيد االا ػػيط(، اػػع اثالػػـ اف االلػػراد 

يي بف لػا اقػدار هػذا اثر ػػيد، لقػد ال يا لكػه اثػ اض أب يكػػبف اقػداره ه ػًي بثهػذا ي ارفػػبف  سػهبثم ثال هيػير اث فسػا وي اب ػػؼ ي  ػ
ا أـز لا ايف  حد  قيفهـ ااف يا لكبف ر يدا عيثيي ياك هـ اا  يص االزاػيت ب ابيلهػي إثػل ر ػيد خ ػرة لػا  حيبزهػي ب ػداركهي 

 . (32: 2225اس ق ال  يسيف، 
( عػدة ارااػؿ ا باثيػم لػا  ػدهبر اسػ بى اث ػام اث فسػيم،   ػدأ W. Sharterهذا اثسييؽ يقدـ اثخ ير اث فسػا  لػبف  ػير رلا 

اػػف اثاسػػ بى اث سػػيط ا ػػل   ػػؿ إثػػل اثاسػػ بى اال ػػاب باالعقػػد، لفػػا اثارالػػم االبثػػل اي اػػي ال يػػ اكف اثفػػرد  ذا يػػي أب  اسػػيعدة 
 باز ػػه اث خ ػػا، ياكػػف اف ي اػػدر بفػػاه اث فسػػا  اػػب  إعػػيدةازا ػػه   حػػيح وحػػؿ  ا ػػايب اثخ ػػرة باثا ػػبرة اث فسػػيم( اػػف  حػػيبز

االسػبء إثػػل اثارالػػم اث ي يػم بخالثهػػي إف ثػػـ يكػػف  ػيدرا علػػل اث ايسػػؾ اث خ ػا وحػػؿ اث  ػػدي ثهػػي ب ػداركهي ياكػػف اف  اػػدره  ي حػػيه 
رة اثا ا لم  ارالم اثاػرض اث فسػا، بياكػف ايفػيح ا ل ي ؿ إثل اسبء بفع لا اثارالم االخي. . سبءاثارالم اث يث م باف  ـ ليو
 -( علل اث اب اال ا: إيحيزا  يرات هذه اثارااؿ   

 . ارالم اثهباحس بااللكير اث يافم ثلبا ع اثط ياا أب االع ييدي،  س ب   بر اثذات -1
 . اثذ ب اثا كررة،  س ب ذ ب اثذات  أي  اايؿ اثذات ثلذ ب اثا كرر( ارالم ا يعر -2
 . زام اث فسيم  س ب   لب اثذات  اي لقداف كفيءة بارب م اثذات(ارالم اال -3
باف اسبء بفع ي له  يا هي هب اث سيبي  يف  يا ا اثبحبد بعداه . ارالم االفطراب اث فسا   يحم لقداف اث قم  يثذات  -4

 . أب اثايية باثابت
باف اسػبء . (  سػ ب كػره اثػذات. . الح ايعيػمباال فايثيػم باثحسػايم با االفطراب اث خ ا ثاحاؿ اثاالييت  اثذه يم ارالم -5

 . بفع ي له  يا هي هب اث فكير  يال  اير
 . بلا هذه اثارالم  كبف اايبالت اال  اير حيدة با ي رة. ارالم اال ي م  يثارض اث فسا  س ب ا هيير أب فييع اثذات -6
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كاػي يؤكػد اف هػذه اثارااػؿ ثيسػت  يثقباثػب . . بيرى   ير ر( اف ه يؾ  ف يالت بارااؿ  ي بيم اك ر د م ثكؿ ارالم اسػ قلم 
اث ي  م، لقد ي  قؿ لرد اايف اف اثارالم االبثل إثل اثارالم االخيرة   كؿ ا ي ػر دبف اثاػربر  يثارااػؿ اثبسػطيم بذثػؾ يا اػد علػل 

ب ب ػيء اثاػرض اث فسػا  ػيت ط يام اثفرد بدرحم  اقيد اثظػربؼ اث يئيػم باالح ايعيػم اث ػا ي  اػا اثيهػي ال سػياي باف ظػيهرة اث ػدام أ
ي ف ػػل بي   ػػر   ػػكؿ اسػػرع باك ػػر باخطػػر ااػػي هػػب ا ب ػػع لػػا اثاديػػد اػػف اثاح ااػػيت اث ػػ يعيم ا ػػل ا ػػ ات   ق ػػؿ اث اػػييش اػػع 
 االفطراب باثسباء( اث فسا علل اد سػباء بثاػؿ اػف ا ػرز اظيهرهػي: اػي يالاػظ اػف ظهػبر سػلبكييت لرديػم باح ايعيػم كي ػت لػا 

باػف ا رزهػي اثاياػي هػا: ظػيهرة   ي ب يػم اثػزباج اثا لػا(  ب ػفه  بعػي اػف افػطراب . . اسػًي ثلح ػبف أب اث ػذبذ االاس اثقريب  اػد
 . (Sharter ,1998: 43-87اث ذبذ اث فسا اثح سا  

ي اسػػػ   يئيي  يث ػػػام اث فسػػػيم بالسػػػياي ثػػػدى اث ػػػ يب ال هػػػـ اه اياػػػباسػػػ حي م ثاػػػي  قػػػدـ، لقػػػد بحهػػػت اغلػػػب اثاح ااػػػيت اثايثايػػػم 
 . (Laird&Thompson,1992: 475-476ثفاي م اثاقيقيم ثاس ق ؿ بحبد هذه اثاح اايت  ا

 قػدـ، لػػيف اث اػػث اثاػيثا يقػػرأ  افػػًي اػف اثبا ػػع اثارا ػػا اثااي ػر اثاريػػر اػػف خػالؿ   ػػخيص ظػػيهرة  ػػؤرؽ  ب أسيسػي علػػل اػػي
هي باف  ػـ  قػدير  ػداعيي هي علػل  ػا هـ اث فسػيم طل م اثحياام ا ا لم  ػ  لبفل اربر اث يرع( بيااؿ علل  اليؿ اس  ي هي بدبالا

ثل ػػػيا يف باثاا يػػػيف  ه اػػػيـبثهػػػي لػػػا ثفػػػت ازيػػػد اػػػف اال   ػػػيه باال هػػػي  يسػػػ خداـ اداة ا يسػػػ م ثهػػػي ثلايػػػؿ أ ير اػػػف خػػػالؿ  يػػػيس اسػػػ بى 
سػػ  ي هي  هػػدؼ ا قػػيذ باثقػػرار لػػا اث  ػػدي ثهػػي اػػف خػػالؿ ا خػػيذ كيلػػم االحػػراءات اثا يسػػ م ثاػػؿ عقػػدهي باايثح هػػي ا  ػػأ يربا ػػايب اث

ال سياي با  ي اث ر بيبف  قدر ب  ؽ  يثدبر اثباعػد ثطل   ػي .  اـ اث يرع اثارا ا اث ااثارا ييف بالسياي طل م اثحياام اف  را ـ اثفبفل 
 . اثحيااييف  ب فهـ ا ابذج ثل  يب اثباعا باثطياح ثل هبض  يثاح اع باثبطف اثارا ا اثازيز  اب اليؽ الفؿ

اثالاػم لػا اثك ػؼ عػف زبايػي . . ياكػف عػد اث اػث اثاػيثا  ا ي ػم اسػ حي م ثلاطيثػب اث ر بيػم باالح ايعيػم باالعالايػمب يث ػيثا 
اثبا ع اث الياا اثارا ا اثايفر باي عي ػيه بياي يػه اػف ازاػيت بكػبارث ع ػفت  ػه ثاقػبد عديػدة،  ػدال اػف   ػيبؿ  فػييي  ا يػم ا ػؿ 

 ػت ال لػل  ػزخـ اػف اثا ػػكالت باالزاػيت اثا كػررة باثقػيهرة ثل ػام اث فسػيم ثااػـب اثاػػرا ييف، أهايػم، ال سػياي باف اورض اثارا يػم  ي
 . . .: اف اثاراؽ ياد اثيـب الفؿ بر م ثلااؿ باث  ظير ثلا خ  يف لا اثالـب اث ر بيم باث فسيم باالح ايعيم-يؤاف اث ياث-بثهذا 

 أهداف البحث
 يهدؼ اث اث اثايثا اثل:  
 . اث يرع اثارا ا س  يت لبفل اربر اديد أس يب با .1
 . إعداد أداة ابفبعيم ث  خيص أ ر لبفل اربر اث يرع اثارا ا علل اث ام اث فسيم ثدى طل م حياام اثاب ؿ .2
 .  قدير اثاس بى اثايـ أ ر لبفل اربر اث يرع اثارا ا علل اث ام اث فسيم ثدى طل م حياام اثاب ؿ .3
بر اث ػيرع اثارا ػا علػل اث ػام اث فسػيم ثػدى طل ػم حيااػم اثاب ػؿ علػل بلػؽ اث ارؼ علل اا بيم اثفرؽ أ ر لبفل ار  .4

 . ا يث( -ا  ير اثح س  ذكبر
 حدود البحث 

 -ي ادد اث اث اثايثا  يال ا:   
 . (2227-2226طل م اثدراسم اث  يايم لا حياام اثاب ؿ ثلايـ اثدراسا   -1
 . اث يرع اثاربري لا ادي م اثاب ؿ بفباايهي ا راً  -2
 المصطمحات تحديد 
   Chaosالفوضى  .1
إثػػل اثاديػػد اػػف اثا ػػطلايت سػػباء لػػا:  قػػص  Chaosذات اثاال ػػم لػػا افهػػـب اثفبفػػل  * ؤ ػػر  اػػض اثقػػباايس اثل بيػػم  

اثسػلبؾ اثفبفػػبي  Jam، اثزاػيـ اثاػربري اثفبفػبي Inappropriate، اثسػلبؾ غيػر اثا يسػب Lack of disciplineاال فػ يط 

                                                 
 . يسع اث ياث ذكرهي بها ك يرة ال *
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Disruptiveلقد( ي ير ا طلح  قص اال ف يط إثل: ايثم اثق بر لا ايثم اثف ط  . علل االفطراب االدائا ، إذ  دؿ حاياهي
اث الػيـ، اوكػؿ،  -غيػر اثالئػؽ اح ايعيػي سػباء لػا ا اػيط:  اوسػلببأاي اثسلبؾ غير اثا يسب:  لقد( ي ير إثػل . أب اثسيطرة اثذا يم

 . ؿ علل: رلض  ايبف اثطيثب اع اثادرس باثرد عليه  فظيظم ب لم اا راـلا ال لا اث اط اثدراسا  د يد. . اث رب، اثكالـ، اثل س
احابعػم ” لا ايف يػدؿ اا ػل اثسػلبؾ اثفبفػبي علػل:. ب د يدؿ اثزايـ اثاربري اثفبفبي علل: اث كدس اثا بائا ثلاربر  

 . (3: -ي، اث اير ” اثاظيهر بااللايؿ اث ا    رؾ لا كب هي  س ب افطرا ًي لا احرييت اثايية اثط يايم
 -ب د  ب ؿ اث ياث إثل  ييغم  اريؼ  ظري ثافهـب اثفبفل علل اث اب اال ا: 

اا بي(  ي ج عف دبالع غير الئقم اح ايعيي  ؤدي إثػل ااػداث افػطراب بار ػيؾ لػا  ػبازف اثبا ػع اث يئػا   كؿ لاؿ  ايدي أب 
 . اثط ياا أب اث فسا(

 -كاي ياكف  اريؼ اثفبفل إحرائيًي:  
علػػل  اث ػػام اث فسػػيم(  خلػػؿ  اثاػػيدي أب اثاا ػػبي( لػػا  ػػبازف  يئػػم  اػػربر اث ػػيرع اثارا ػػا( اث ػػا  ػػؤ ر   ػػكؿ ا ي ػػر ايثػػم اث 

ثػرباده اػػف اثسػي لم باثسػػباؽ  اػػف طل ػم حيااػػم اثاب ػؿ( ا ػػرًا، باث ػػا ياكػف اث اػػرؼ علػل اسػػ  ي هي باسػػ ي هي  باسػطم اإلحي ػػم عػػف 
اث  خي ػيم  اوداةفال عف   خيص اسػ بى ا يرهػي اثا ي ػرة خػالؿ   ػيئج اإلحي ػم علػل االس  ييف اثاف بح اثااد لا اث اث اثايثا ل

 . اثاادة لا اث اث اثايثا(
 Mental or Psychological healthاث ام اث فسيم  . 2 
ي ق ػػؿ   أ هػػي ايثػم اػف اث ػػبازف باث كياػؿ  ػيف اثبظػػيئؼ اث فسػيم،  ػؤدي   ػػيا هي إثػل أف يسػلؾ  طريقػػم  حالػه”عرلهػي  كفػيلا(: 

 . (82: 1995 كفيلا، ” ذا ه بيق له اثاح اع،  ايث ي ار  يثرفي باثكفيءة
 . (219: 1999اثايسبي، ”  أ هي اثقدرة علل اباحهم االزايت باثا كالت اث فسيم”بعرلهي  اثايسبي(:  
 بيلارنؼ اث اث اثايثا افهـب اث ام اث فسيم إحرائيي  ػ:  
احهػػم اث فسػػيم ثفبفػػل اػػربر اث ػػيرع اثارا ػػا ب خاللػػه يا ػػا االس سػػالـ ث لػػؾ اثفبفػػل   ػػدرة طل ػػم حيااػػم اثاب ػػؿ علػػل اثاب  

ل  ي هـ  يفطراب اث ام اث فسيم باث ا ياكػف اث اػرؼ عليهػي اػف خػالؿ   ػيئج احػي  هـ علػل االداة اث  خي ػيم اثااػدة لػا اث اػث 
 . اثايثا(
 

 إجراءات البحث 
 - فا ت اإلحراءات علل اث اب اآل ا: 

 اح اع اث اث بعي  ه:   اديد -1
( طيث ػػًي 22587( طيث ػػم أي  احاػػبع  8557( طيث ػػًي ب 14232 اػػدد اح اػػع اث اػػث  طل ػػم حيااػػم اثاب ػػؿ اث ػػيثغ عػػددهـ  

 . (2227-2226بطيث م خالؿ اثايـ اثدراسا  
 يث ػم باثرا اػم( اػف  ال ػم بث رض  ط يؽ االس  ييف اثاف بح  ـ اخ يير عي م ع ػبائيم ع قبديػم اػف اث ػفبؼ  االبثػل باث ي يػم باث

( ب ػػد  كليػػيت ا سػػي يم هػػا:  اآلداب، االدارة باال   ػػيد، اثف ػػبف اثحايلػػم( ب ال ػػم كليػػيت علايػػم هػػا:  طػػب االسػػ يف، اثه دسػػم، اثالػػـب
%( اػف اح اػع اث اػث، 8885( طيث ػًي بطيث ػم  ػكلت  سػ م  2222ا يث(  لػغ احابعهػي   -ربعا لا  ا يلهي ا  ير اثح س  ذكبر

 -( اال ا: 1( طيث م، بكاي يبفاه اثحدبؿ  682( طيث ًي ب 1322 بزعت  با ع  ب د 
 
 
 
 

 ( 1حدبؿ  
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 علل بلؽ ا  يرات  اث خ ص اثايـ باث ؼ باثح س(  عي م  ط يؽ االس  ييف اثاف بح ابزعم
 اثح س        /  اث ؼ

 اث خ ص اثايـ  
 اثاحابع اثرا ع اث يثث اث ي ا اوبؿ

 إ يث ذكبر إ يث ذكبر  يثإ ذكبر إ يث ذكبر
 اثكلييت اال سي يم: 

 452 32 21 38 93 63 85 42 78 اآلداب
 488 22 22 53 122 57 96 57 81 االدارة باال   يد
 122 3 12 2 31 4 35 3 34 اثف بف اثحايلم 

 اثكلييت اثالايم: 
 211 9 12 11 52 24 52 22 31 طب االس يف

 297 19 11 18 87 32 73 17 42 اثه دسم
 432 23 37 33 96 41 88 61 53 اثالـب

 2222 124 113 155 459 219 429 222 319 اثاحابع
ب د طل قت أداة اث اث اثخي م    خيص أ ر لبفل اربر اث يرع اثارا ا علل اث ام اث فسيم علل ذات اثاي م اعاله بثكف 

%( 5845( طيث ػًي بطيث ػم  ػػكلت  سػ م ائبيػم  ػػدرهي  1524علػل  ، ب هػذا خل ػػت *( طيث ػًي بطيث ػػم وسػ يب عػدة496 ػـ اسػ  ايد  
 -( اال ا: 2( طيث م، بكاي يبفاه اثحدبؿ  611ب  ( طيث يً 893اف اح اع اث اث  بزعت  با ع  

 ( 2جدول )
 عمى وفق متغيرات )التخصص العام والصف والجنس(  عينة تطبيق االداة التشخيصية موزعة

                      اثح س              /  اث ؼ
 اث خ ص اثايـ  

 اثاحابع اثرا ع اث يثث اث ي ا االبؿ
 إ يث ذكبر إ يث ذكبر إ يث ذكبر إ يث ذكبر

 اثكلييت اال سي يم: 
 361 28 22 37 72  53  54 32 69 اآلداب

 374 22 22 53 61 54 44 41 79 االدارة باال   يد
 81 3 12 2 22 4 21 2 17 اثف بف اثحايلم 

 اثكلييت اثالايم: 
 147 9 11 11 32 23 22 19 22 طب االس يف

 221 18 11 16 62 21 51 17 27 اثه دسم
 322 21 23 31 62 41 54 57 33 اثالـب

 1524 99 97 152 325 196 244 166 247 اثاحابع
 
 
 

 أداتا البحث:  -2

                                                 
 . . الداةا هي اث ييب برلض اإلحي م بعدـ ا حيز اإلحي م   برة سليام علل ا *
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 االستبيان المفتوح -أ
 فػاف سػؤاال بااػدا افػيده:  اػيها  بحهػم  ظػرؾ اوسػ يب باثاسػ  يت اث ػا   يػر اثفبفػل  يـ اث ياث  إعداد اس  ييف اف بح   

 . (1اثاربريم لا  بارع ادي  ؾ؟( ا ظر الاؽ ر ـ  
حي ػػم ثهػػذا االسػػ  ييف، لقػػد بردت ثل ياػػث كػػـ ك يػػر اػػف اوسػػ يب باثاسػػ  يت  ل ػػت اك ػػر اػػف   ( سػػ  ًي  بعيػػًي، ب اػػد إحػػراء 42با 

 هي باث ايد عف افابف اث اث  ات  ػييغ هي لػا سػ ام ا ػكالت أسيسػيم ا  يي ػم  ب ػفهي ا طلقػيت أب    يفهي باذؼ اثا كرر ا
 -دبالع ث لؾ االس يب، ها علل اث اب اآل ا: 

 مشكالت مرورية ذات صمة بالضبط القسري: أواًل: 
خالثهي اثاديد اػف  اثسػباؽ عدة  با يف اركزيم اربريم ا ف يطيم  يرام،  ارض  2222إذ  درت لا اثاراؽ لا  دايم عيـ 

باثاػي ريف ثل ػبارع( إثػػل عقب ػيت  ػػديدة  ا لػت  احػػز ا ػايب اثارك ػػيت باثاخػيثفيف ث ظػيـ اثا ػػبر اػف اثسػػي لم اا ػدت اػػف أيػيـ إثػػل 
 . . اثسحف ث فع س بات لفاًل عف احز ارك يت اثسباؽ ثادة أ هر بلرض غراايت ايثيم ك يرة

، باف اسػبغ هػذا االع قػيد اسػ  د 2223 فالت( عقب غييب عهد اثف ط اثقسػري  اػد عػيـ بر اي يكبف هذا اثس ب دالاي ثػ  اال
إثل اثفرفيم اث فسيم اث ا  فيد:  اف زييدة اثفػ ط ال  ػد اف يػؤدي إثػل اال فحػير بثػب  اػد اػيف ب احػرد  ػبلر اثفر ػم اثسػي ام ثػه(، 

ع اثسػلبؾ اثفبفػبي، باي ئػذ ا ػ ح  اث ػيرع( ابفػح  اا ل اف غييب اثسلطم عقب اثسلطم اث يرام  ػد بلػرت اثفر ػم علػل   ػحي
 .  ا يرًا ثه
 مشكالت مرورية ذات صمة بالتصميم الحضري لمدينة الموصل: ثانيًا: 

إذ يالاظ  خلَّؼ اث  ايـ اثافري الغلب اثادف اثارا يم با هي ادي م  اثاب ؿ( ب قػا علػل ايثػه ا ػذ أك ػر اػف   ػؼ  ػرف 
ذا اث  ايـ ثل  يػرات االح ايعيػم باثايديػم اثايفػرة بالسػياي اثطيرئػم ا هػي، باػف  ػيف أ ػرز اظػيهر بث ييم اآلف، ب ذثؾ ثـ يس حيب ه

هػػػذا اث خلػػػؼ هػػػا اث ػػػبارع اثفػػػيقم باثقليلػػػم باثق ػػػيرة باثفػػػايفم اال  ػػػيؿ لياػػػي  ي هػػػي أب اث  قػػػؿ ع رهػػػي ب لػػػم أب ع ػػػبائيم اثسػػػيايت 
 . يماثاخ  م ثب بؼ اثسييرات، بال قير ااظاهي ثل يي م اثدبر 

كاػي ال قػرت أغلػب  قػػيط اث قػيء اثطػرؽ بالسػياي اثاهاػػم باثرئيسػم ا هػي إثػػل ا فػيؽ أب حسػبر اربريػم ث ػػدارؾ اثزاػيـ ب  ظػيـ سػػير 
اثارك ػػيت، بااػػي زاد االاػػر  اقيػػدا اف  ياػػت أغلػػب  لػػدييت اثاػػدف اثارا يػػم  إث ػػيء اثسػػيايت اثاػػدبرة بسػػط اث ػػبارع اثاركزيػػم با  ػػداثهي 

رب ػػا  يسػػ خداـ إ ػػيرات اثاػػربر اثفػػبئيم  اث رلكالي ػػيت( اث ػػا خلقػػت أزاػػم اربريػػم اقيقيػػم لػػا اث ػػيرع اثارا ػػا   ظػػيـ اثفػػ ط االثك 
 .   يحم أزام اثكهر يء اثادا م لأ  ات  يث  يحم عياال ار كي باار ال اي اي   قيطع ب زداـ اثارك يت ع دهي

و هػػر باثطػػرؽ اثخيرحيػػم اثخي ػػم  ارك ػػيت اثااػػؿ اث قيلػػم باثار لػػم   اػػيظـ اػػع ال قػػير اث  ػػايـ اثافػػري إثػػل اثحسػػبر ع ػػر ا
 . اثازيدة ثالزام اثاربريم   يحم  زاااهي  طبا ير طبيلم داخؿ اثادف اثافريم لفال عاي  س  ه اف  لبث  يئا اقيقا

إر يكػًي اقيقيػًي ثلسػير كاي  زداد االزام  قاًل اع ا اداـ  ظيـ اث بارع اثاخ  ػم ثلػدراحيت اثهبائيػم باث خيريػم، اث ػا  ي ػت  سػ ب 
سػػباء ثلاػػيرة أب اثارك ػػيت، لفػػاًل عػػف  لػػم برداءة ا يلػػذ باحػػيري   ػػريؼ ايػػيه اواطػػير باإلسػػيثم ث ػػدارؾ ا ػػبؿ اثفيفػػي يت لػػا 

 . اثطر يت باث بارع
 ثالثًا: مشكالت مرورية ذات صمة بالوضع المعاشي: 

 ػػػد أ ػػػر سػػػل ًي ب  ػػػكؿ ا ي ػػػر علػػػل اث ػػػيرع اثاػػػربري  اف  ػػػد ا اثبفػػػع اثااي ػػػا الغلػػػب اثاػػػرا ييف باػػػ هـ  اهػػػؿ اثاب ػػػؿ(،
اثاب ػلا، لظػيهرة اثارك ػيت اثقدياػم باث يثيػم ال  ػزاؿ  ااػؿ دبف أد ػل  ػربط اثسػالام ليهػي، باػع ار فػيع أسػاير ب ػبد اثارك ػيت لقػد 

ػؿ اخفت ظيهرة  حير اثب بد  اثالب يف( اثذيف عادبا إثل  لبيث اثب بد  اث ي زيف باثكيزابيؿ(  خلطػه  ي ثاػيء بغيػره، االاػر اثػذي عحن
لا  لؼ اثك يػر اػف ااركػيت اثارك ػيت، ب ػد افػطر  اػض ا ػايب اثارك ػيت اثا فػررة إثػل اثاايثحػم   ػراء  طػع غيػير رخي ػم 
اثػػ اف  ػػيثرغـ اػػف كب هػػي ا  ب ػػم  ػػ يعيًي  سػػ ب غيػػيب سػػلطم اثسػػيطرة اث بعيػػم ثهػػي، ب ػػذثؾ  ػػيت ا ػػهد اثارك ػػيت اثايطلػػم بسػػط 

    . يم أارا اأثبلي حداً اث بارع اثاب ل
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اػػف حهػػم أخػػرى لػػأف ظػػيهرة اثا سػػبثيف باث يعػػم اثا طفلػػيف  اػػف اثفقػػراء( علػػل أر ػػفم ببسػػط اث ػػبارع  ك يعػػم اث رلكالي ػػػيت( 
 . بسباهـ،  د أسهـ لا افطراب اثبفع اثاربري ثل يرع

ض إثػل إيقيلهػي اي اػي ي ػيء ا ػل باف اث يركيت( لقػد يفػطر اثػ ا  اثاخ  م ثب بؼ اثارك يت اثارائبب  يحم الر فيع احبر 
 .   طلب اوار لبؽ اور فم

 رابعًا: مشكالت مرورية ذات صمة بجهل الثقافتين المرورية والعامة: 
هػم باثالر ػدة باثالاػذرة  بهذه ثهي عدة   يئج سل يم بخطيرة، با هػي: عػدـ ادراؾ أب   يلػؿ اا ػل بأهايػم اثاالاػيت اثاربريػم اثابحم

 ؾ   يج  بهذا االار  ال. دير باا راـ  رطا اثاربر  ب فه اثقيدر علل  دارؾ االفطراب باثفبفل اثاربريملفاًل عف فاؼ  ق
بلػا . اثق بر لا اث قيلم اثاربريم اث ا  اد بثيدة اثق بر ثل قيلم اثايام، بالسياي اف اث يرع ياػد خيػر ا اكػيس ث قيلػم بافػيرة اهلػه

 . (Senan,1989: 14” االسقيط اثاقيقا ثل ر يم االسريم اف اث يرع هب(”Senan Ramziهذا اث أف يؤكد  س يف راازي
كاػػي اا زحػػت عبااػػؿ  اثحهػػؿ باثايحػػم( اػػع اثفبفػػل اي اػػي  ي ػػت االيػػيدي  طػػيؿ  خريػػب أب سػػر م اثاالاػػيت اثاربريػػم وحػػؿ 

رة إثػل  ػيب ث ي ػه!! لفػال عػػف لاػ ال  ػيـ ااػد او ػخيص   اػبير ااػدى اثاالاػيت اثاربريػم اثك يػ اسػ خدااهي ثا ػيلع  خ ػيم  ا ػم!
 ا اًل! . . اس خدااهي  ا ي م ثبايت اعال يم بدعيئيم ثال  خي يت

 خامسًا: مشكالت مرورية ذات صمة بشخص شرطي المرور: 
(، 2227-2226بث ييم اعػداد اث اػث لػا اثاػيـ   2223اذ يؤ ر علل  اغلب(  رطم اثاربر لا ادي م اثاب ؿ عقب عيـ 

 -يأ ا:  اي
 . ؤهال هـ اثالايم باثااليم باثخ را يم اثالزام ثف ط اث ظيـ اثاربريفاؼ ا -
 .  حردهـ اف اثسلطم اث  فيذيم لا اايس م اثاق ريف -
 . عدـ اث زااهـ لا اخذ ابا اهـ لا بسط اث بارع -
 . عدـ اث زااهـ  يثقييلم أب اثزي اثاربري اثالئؽ -
يرئم، بذثؾ  ي ج اف   يع هـ لا  ح ب اثا يكؿ! باثل اثاػد اثػذي  ػد ي ػيدر أب   بر ا يدر هـ علل اؿ اثا كالت اثاربريم اثط -

 . ي طبع  اض اثاباط يف ذا يًي لا   ظيـ اثسير ب افبر  رطا اثاربر
اثسالح ثدى  افهـ ااي يس ب لا فاؼ  قم االخريف  ا باف بظيف ه لا اث يرع بلا  فس اثب ت  د ي ير اثقلػؽ ال ػه  ػد  ا هير -

ؿ اث  .  يرع إثل سيام ارب لا ايم ثاظمياب 
 سادسًا: مشكالت مرورية ذات صمة بتمف ارضية الشوارع المرورية: 

ب اػػػد اػػػف اثػػػدبالع اثاهاػػػم ثلفبفػػػل اي اػػػي يا ريهػػػي اثخػػػراب أب اث لػػػؼ اثبافػػػايف ورفػػػيم أب  ػػػالط اغلػػػب اث ػػػبارع اثاربريػػػم 
 -اثاب ليم، باف ا رز اس  ي هي اال ا: 

 . لا هدر اثاييه اث يثام ثل رب ااي  س ب   احيؿ  لؼ اث بارع اسراؼ عاـب اثارا ييف-
 . لفال عف  ابد اثك ير اف ا ايب اثارك يت إثل غسؿ ارك ي هـ ب  ديؿ زيبت ااركي هي اي اي  يءبا-
 . اث ا  فذهي بي فذهي اثاديد اف اثاقيبثيف ثل بارع باثفيسدة اهيؾ عف اعايؿ اث يي م اثا  ب م -

 مرورية ذات صمة بسمتي ضعف الصبر والرغبة بالتجاوز عمى النظام: سابعًا: مشكالت 
( اث ػد ا  اث سػ ا( ثسػام اث ػ ر ثػدى 2221( بدراسػم  أاػبري، 1992اث يي ا،   لقد  خن ت دراسيت علايم عرا يم، كدراسم

 افرزا ػػه علػػل اث ػػيرع  اواػر اثػػذي  ػػد يخػػيـ. (113: 2221( ب أاػػبري، 73: 1992 اػض اثفئػػيت لػػا اثاح اػػع اثارا ػػا  اث يػػي ا، 
 . اثاربري اثارا ا اي اي ي احؿ اثسباؽ اثسير  سرع ليئقم أب ال ي اانلبف اال  ظير بثب ثف رة بحيزة ع د اث قيطايت بسباهي

علل اث ظيـ اثاربري سػ  ي ثلفبفػل اثاربريػم، اي اػي يظػف  اثحياام ثدى  اض اثسي لم باثسباؽ لا اث حيبز ب د  كبف اثرغ م 
ياكػػف  بال لػػا اثدبثػػم  ػػأ هـ ا ػػايب   فػػبذ( ابا ػػع رلياػػم اث حػػيبز هػػب  ػػبع اػػف اث ػػحيعم أب كػػا يخػػيدعبف رحػػيؿ اثاػػربر : افأبثئػػؾ

 اغلب اثاسؤبثيف اك ر ا ه ثدى اث سطيء!! اس  الؿ اثقي بف باث ظيـ اثايـ  يت سامأب  يالاظ: اف  زعم اث حيبز بر اي اايس  هـ!
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 ميات الحربية وآثارها في العراق: ثامنًا: مشكالت مرورية ذات صمة بالعم
  -إذ أثقت  لؾ اثا كالت  ظالثهي اثدابيم علل اث يرع اثارا ا باف  يف أ رزهي اظيهرهي اآل يم:  

 . اث فحيرات  أ باعهي باثاباحهيت اثاسلام اثاخ لفم -
 . غلؽ اثاديد اف اثطرؽ اثرئيسيم باثفرعيم باثحسبر   كؿ دائـ أب اؤ ت -
رعيت باثارك ػػيت اثاسػػكريم   ػػ ل  ػػ بلهي علػػل  يرعػػم اثطر ػػيت باخػػيطر اال  ػػراب ا هػػي، أب اال  ظػػير ثاػػدة سػػيعيت ا   ػػير اثاػػد -

خػػالؿ اػػربر ار يثهػػي، أب ثاحػػرد اػػزاج  اػػض  يد هػػي بالسػػياي االح  يػػم ا هػػي لػػا  طػػع اثطريػػؽ ثاػػدة سػػيعيت  ػػدالع  االسػػ فزاز( 
 . لاسب

 . باثا دات اثكب كري يم لا اث بارع  زايد اس خداـ اثابأرض باثاط يت اثاربريم -
 . باثب  يم باثافيحئم بسط اث بارع اثدائام زايد ا   ير اثسيطرات  -
 .  زايد اعداد اثاقرات باث قيط اثاسكريم  رب اث بارع -
 . اثرئيسم زايد اعداد اايييت اثاقرات اثاز يم  رب اث بارع  -
 . سير اثد ي يت باثار يت اث قيلم داير أغلب أرفييت اث بارع  فاؿ اث فحيرات ب  -
 ق ػد  باثحيش بااييػيت اثاسػؤبثيف بالسػياي لػا اث قيطاػيت اثاربريػم اف   ؿ  اض رحيؿ اث رطم االطالؽ اث يري لا اثهباء ك رة-

 .    يه االخريف إثل  ح ب اال  راب ا هـ
 . رعباثسرعم اثفيئقم باثا هبرة ثاحالت اث رطم باثاسكريم ااي  س ب لا ا يرة ثل -
 -باع  داعا اواف باثقي بف ياكف االاظم اثاديد اف اثاظيهر اثسل يم لا اث يرع اثاربري اثارا ا باف  يف أ رزهي اآل ا:  -  

*دخبؿ أعداد هيئلم اػف  ػ ل أ ػباع اثارك ػيت إثػل اثاػراؽ، إثػل اثاػد اثػذي عحػزت ليػه  ػبارعه اػف اسػ ق يثهي علاػًي أف أغل هػي غيػر 
 . ارا يماطي ؽ ثلابا فيت اث

 . * ف ا ظيهرة سر م اثارك يت باخ طيلهي أب علل او ؿ سر م ثبايت أر ياهي
( سػػ م   يحػػم إيقػػيؼ اثااػػؿ  قػػي بف اػػ ح 18*دخػػؿ إثػػل اث ػػيرع اثك يػػر اػػف غيػػر اثاػػرخص ثهػػـ  قيػػيدة اثارك ػػيت بالسػػياي دبف سػػف  

 . 2223لاراؽ عيـ رخ م اثقييدة لا اديرييت اثاربر اثايام ا ذ  دايم االا الؿ االاريكا ث
 . *ا   ير ابا ؼ  حاع سييرات اوحرة باث قؿ اثايـ   كؿ ع بائا

 . *ا   ير ابا ع إيقيؼ اثارك يت  اث يركيت( لا ابا ع ايبيم غيرالئقم بظيفيًي بحايثييً 
ػػيؽ اث ػػبارع وسػػ يب اخ لفػػم ا هػػي: ب ػػبؼ اثارك ػػيت   ػػكؿ خطػػيف ا ػػبازييف  ػػرب اور ػػفم، ب زايػػد  يعػػم او ر ػػفم باث ػػبارع، * فه

 . اث ي زيخي يت(  با   ير طبا ير ب بؼ اثارك يت  ي حيه ااطيت اثب بد اث ي زيف
*فييع هبيػم ببظيفػم اثارك ػيت  ػيف  اثخ ب ػا باوحػرة( أب  ػيف  اثااػؿ باث قػؿ(، إذ أ ػ ح اأثبلػًي ا ػهد سػييرة  ػيثبف  ػ يرة 

 . . .  يساثاحـ  ااؿ ايبا يت أب ااايال ك يرة أب أعداد ك يرة اف اث
 . * يبع اس خداـ ا  هيت اث بت ثلارك يت   كؿ ازعج باس فزازي

*ب  يحم اس ارار لرض ا ع اث حباؿ اثايـ أب  حباؿ اثارك يت، افطر اثػ اض اثاػبدة إثػل اسػ خداـ عر ػيت اثػدلع أب اثار ػيت اث ػا 
 .  حرهي اثايبا يت أب اث رَّحؿ ثاسيليت طبيلم

ئيم ثل فيئع اثاخ لفم   ػكؿ ع ػبائا بالسػياي ع ػد  قػيط اث قػيء اث ػبارع، اواػر اثػذي زاد اػف   ػبيه *ا   ير ثبايت االعال يت اثدعي
 .  ا ظر اث بارع بأ ر لا    يت ا   يه سباؽ اثارك يت

اثخي ػم   ػيي م ب  ػليح اثسػييرات( ثلك يػر اػف أعاػيؿ اث هػب باثق ػؿ باثاباحهػيت   * ب س ب  ارض اثا يطؽ اث  يعيم اثاب ػليم
إغال هػػي ثف ػػرات طبيلػػم أب  قلهػػي إثػػل داخػػؿ االايػػيء،  ػػد دلاػػت اثك يػػر اػػف ا ػػايب إثػػل  اغلػػب ا ػػاي هي ام ااػػي افػػطراثاسػػل

 . اثارك يت إثل  أحيؿ  يي م سييرا هـ
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*ب  يحم اعايؿ اثق ؿ اثا بائا باثا ظـ ثااـب لئيت اثاح اع اثارا ا باػ هـ ا ػايب اثخ ػرات اثحيػدة لػا   ػليح اثارك ػيت، االاػر 
اال ػػؿ أب عػػدياا اثخ ػػرة، اثػػذيف سػػ  با   ػػبرًا لػػا حػػبدة  ػػيي م  وبثئػػؾي افػػطر  افػػهـ إثػػل ا ػػيدرة اث لػػد أب  ػػرؾ اهػػ هـ اثػػذ

 .  اثارك يت
اثا يسب  باحدهي لا  ػبارع اثاػدف اثافػريم ا ػؿ:  اثحػرارات اثزراعيػم بارك ػيت اثااػؿ اث ػ يعيم  *ا سيع اس خداـ اثارك يت غير
 .  ي ر((اث  يرة اث ا  ارؼ  ػ  اثد

 بظيفهػػي  يث ػػكؿ باث ػػييغم اثا يسػػ  يف لػػا إعػػداد أداة اث اػػث وحػػؿ بلػا فػػبء هػػذه اثا ػػكالت اثاخ لفػػم، لقػػد  ػػـ اإللػػيدة ا هػػي 
 . اث  خي يم ث قدير اس بى أ رهي  اثا ي ر( علل اث ام اث فسيم ثدى طل م حياام اثاب ؿ

 اداة البحث التشخيصية -ب
ا ر عف أ ر لبفل اربر اث ػيرع اثارا ػا علػل اث ػام اث فسػيم ثػدى طل ػم حيااػم اثاب ػؿ، اداة ا يس م    إعداد يـ اث ياث 

، اع اػيدا علػل اسػلبب اث  ػخيص اثا ي ػر ـ اددت لقرا هي  افابف اثفبفل ا را دبف   يبؿ ااطييت اث ام اث فسيم   كؿ عي
  لػؽ االا اػيف أب  لػؽ اثاسػ ق ؿ أب  لػؽ اثاػبت أب أب اقيييس اث  خيص اثااػدد  ػػ  أدبات ثلايالت  دال عف اث  خيص اثايـ اسبًة 

كال علل ادا(  دال عف  اثقلؽ اثايـ( أب كايؿ اخ  يرات   خيص  اثذكيء اال فايثا أب اثػذكيء االح اػيعا . . *ا ل  لؽ اثايسبب!
ال ػػراض ارحايػػم  ػػبع اداة  بثهػػذا ياكػػف. اثػػي. .   ػػكؿ اسػػ قؿ ثكػػال ا هػػي علػػل اػػدا(  ػػدال عػػف  اثػػذكيء اثاػػيـ(. . أب اثػػذكيء اال  ػػيعا

(  اديػػدًا، باف . . علػػل اؤ ػػرات  لػػؽ اثفبفػػل اثا فػػا ماث اػػث اثاػػيثا فػػاف احابعػػم اػػي ياكػػف  سػػاي ه  ػػػ  افػػطراب اثفبفػػل 
 -ها علل اث اب اال ا: . . اسبغيت هذا االسلبب اث ف يلا اثذي دأب اث ياث اثدليع ع ه لا اثاديد اف اثا يس يت اثالايم

اث  خي ػػا اثااػػػدد اف يقػػدـ   ػػػيئج ادؽ اػػف االسػػػلبب اث  خي ػػا اثاػػػيـ أب اث ػػابثا بالسػػػياي اف  اقػػد اثايػػػية  ثألسػػػلببياكػػف  -1
 ػػابثا،   أسػػلبباثااي ػػرة لفػػال عػػف عقػػدة  كػػبيف اال سػػيف  ػػيت اػػف اث ػػاب م  اكػػيف   ػػخيص خ يئ ػػه بسػػاي ه اثا  بعػػم 

 . . ال ياي ا اف  لؽ عيـ أب  لؽ اثاس ق ؿلالل س يؿ اثا يؿ:  د ياي ا لردا ااي ي اف  لؽ اثايسبب اال ا ه 
 ػيت اػػف غيػػر اثااكػف اسػػ ياي هي لػػا . . باػع اث طػػبر اث ػبعا ود يػػيت اثقيػػيس اث فسػا باث ر ػػبي ب اػػدد ا حيهي هػي ب طػػبر ادبا هػػي -2

 . اداة  ييسيم عيام، االار اثذي يس دعا اث ف يؿ اثابفبعا باثد يؽ  بخيي ث  يئج ادؽ
 التشخيصية:  صالحية اداة البحث -3

:   أ هػي  لػؾ االحػراءات اثالايػم اث ػا يخ  رهػي اثبا ػع باث حر ػم، كػا -عاباػي  -يق ػد اث ياػث  افهػـب  ػالايم أدبات اث اػث 
يا اهػػػي اث قػػػم    ػػػيئج  ط يقهػػػي علػػػل اح اػػػع اث اػػػث  بخيػػػي ثلد ػػػم باثابفػػػبعيم باثا طقيػػػم ثاػػػي يػػػ ـ  ييسػػػه اػػػف ظػػػباهر أب سػػػايت أب 

 . اف  يف ا رز  لؾ االحراءات: اث دؽ باث  يت(، ب . . خ يئص أب  درات
 -  يًء عليه لقد  ـ اث اقؽ اف  الايم اداة اث اث اث  خي يم، علل اث اب اال ا: 

 Validityاث دؽ -أ
لا اايبثم اثاكـ علل  الايم اداة اثقييس يحب اف    ب لا اثاقيـ اوبؿ علػل اث ػدؽ  اف اث ركيز(”1989\عدس  يذكر

 ػػدرة االداة علػػل  يػػيس لاػػاًل اػػي بفػػات ”(، بثهػػذا حػػيء اث ػػدؽ ثي ػػير اثػػل:136: 1995اث ػػر ي ا، ” اثػػربح ثػػهاثػػذي هػػب  ا ي ػػم 
ث ػػدلؿ( اي اػػي اطلػػؽ علػػل هػػذا اإلحػػراء  ػػػ  اث ػػام( إذ   (، بعػػزز هػػذا اثاا ػػل عػػيثـ اثقيػػيس االايركػػا64: 2222الاػػـ،  ”وحلػػه
 . (79-78: 1968ث دلؿ،  ”د ا هي  ييسهاف االداة  كبف  ايام  قدر اي  س طيع  ييس اي يرا”اكد:

 -ب د  ـ اث اقؽ اف  بعيف ثل دؽ هاي كيال ا:  
 Face Validityالصدق الظاهري  -1

                                                 
*: راحع  يئام ” اثاال م  يف  لؽ اثايسبب بليعليم اثذات اثايسب يم ثدى اعفيء اثهيئم االكيديايم  كلييت اث ر يم  سلط م عايف”كاي يالاظ لا اث اث اثابسـب

 . اثا يدر(
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أب  Expert Validityاف  ػػػدؽ اثخ ػػػراء”( اي اػػػػي اكػػػدNewlly\1992اذ ياػػػد هػػػذا اث ػػػبع اػػػف اهػػػـ ا ػػػباع اث ػػػدؽ  ػػػرأي  
اثخ ػراء أب اثاخ  ػػبف اػف  ظػػرة  أبثئػػؾاث ػدؽ بذثػػؾ وهايػم اػػي يالكػه  ، ياػػد اػف اهػـ ا ػػباعProfessional Validityاثاخ  ػيف

 Consultationا فا ػػم بافيػػدة ثا  يػػرات اثظػػيهرة اثاػػراد دراسػػ هي أب اثسػػلبؾ اثاػػراد  ييسػػه لفػػال عػػف  ػػدر هـ لػػا  قػػديـ اثا ػػبرة
 . (Newlly,1992,p: 135”  أسلبب اثقييس اثا يسب ب الياي ه ب ب ع   يئحه باثقدرة علل  فسير  لؾ اث  يئج

ب ػػد  اقػػؽ هػػذا اث ػػبع اػػف اث ػػدؽ خػػالؿ عػػرض االداة علػػل سػػ ام خ ػػراء لػػا علػػـ اثػػ فس اث ر ػػبي بخ يػػريف لػػا علػػـ االح اػػيع 
( إثػل اف  سػ م Bloom%(، ب ػد ا ػير   لػـب 122( اثذيف  دنربا  الايم االداة  حايع لقرا هي ب  س م ا فيؽ  ػدرهي  3  ا ظر الاؽ

،    اد اي ئٍذ االداة  يد م %( لأك ر75ي  كبف  ا فيؽ اثااكايف ع دا  . (126: 1983 لـب
 Construct Validityالصدق البنائي  -2

اث ػػرا ط اثػػبظيفا  ػػيف لقػػرات االداة اثقييسػػيم سػػباء اػػع  افػػهي  يسػػال   ػػبع اث ػػدؽ اثػػداخلا اي اػػي ي اقػػؽ لػػا اقػػدار بهػػب اػػي
ثل أكد اػف كب هػي داثػم علػل اث ػدؽ اثاػر  ط  ااػؾ داخلػا باثػذي . . ب اخرىأب علل بلؽ أسيثي ثألداةاث اض أب اع اثدرحم اثكليم 

 . (131، 2224ياد اف اهـ اؤ رات اث دؽ اث  يئا  اااد، 
 باسػطم االر  ػيط  ػيف اثفقػرات اػع اثدرحػم اثكليػم ثهػي  يسػ خداـ ااياػؿ ار  ػيط  ثألداةبعليه لقد  ـ اث اقؽ اف اث دؽ اث  يئا   

( اس ايرة، باث ا دثت   يئحهي 122ا  ظام  راعا  كيلؤ ا  يرات  اث خ ص اثايـ باث ؼ باثح س(  ل ت   يرسبف ثاي م ع بائيم 
 -( اال ا: 3اث يئا، بكاي يبفاه اثحدبؿ   علل اثدالثم اثاا بيم ثحايع هذه اث را طيت  يس خداـ االخ  ير

 ( 3حدبؿ  
 خي يم  باسطم االخ  يراث يئااا بيم   يئج  را ط اثفقرات اع اثدرحم اثكليم ثألداة اث  

 سلسػػػػػػػػػػؿ 
 اثفقرة

ار  ػػػػػػػػػػيط اثفقػػػػػػػػػػرة  درحػػػػػػػػػػم
 اثكليم  يثدرحم

اثقياػػػػػػػػػػػم اثااسػػػػػػػػػػػب م 
 ( T يخ  ير  

ار  ػػػػػػػػػػػيط اثفقػػػػػػػػػػػرة  درحػػػػػػػػػػػم  سلسؿ اثفقرة
 اثكليم  يثدرحم

اثقياػػػػػػػػػػػم اثااسػػػػػػػػػػػب م 
 ( T يخ  ير  

1 2873 5812 14 2875 5842 
2 2868 4882 15 2882 6839 
3 2878 5891 16 2877 5827 
4 2881 6856 17 2877 5827 
5 2866 4819 18 2873 5812 
6 2873 5812 19 2869 4854 
7 2872 4872 22 2871 4881 
8 2866 4819 21 2872 4872 
9 2884 7835 22 2889 9831 

12 2866 4819 23 2884 7835 
11 2887 8825 24 2882 6839 
12 2871 4881 25 2862 3877 
13 2873 5812    

( اثحدبثيػم ع ػد اسػ بى tيالاظ اػف اثحػدبؿ اعػاله اا بيػم حايػع اثفقػرات لػا ار  يطهػي  يثدرحػم اثكليػم ثكب هػي اك ػر اػف  ياػم  
 . (221: 1981 اااد خيري،  1899( = 99( ذي اث هيي يف بدرحم اريم  2825 

 
 Reliabilityالثبات  -ب
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 يم(، بياكف اث اقؽ ا ه  ي حيهيف: ي اث اا ل اث  يت لا ادى اس قرار   يئج االداة  اثقييس 
عيدةبيس خدـ ازاءهي طريقم:   ط يؽ اوداة ب  Stabilityع ر اثزاف باي هي يطلؽ عليهي اا ل االس قرار-1  Test-retest ط يقهي  ا 

method) . 
 ػػفيم أب اث ػػبر بيسػػ خدـ ازاءه عػػدة طػػرؽ ا ػػؿ:  اث حزئػػم اث  Consistencyع ػػر لقرا هػػي باي هػػي يطلػػؽ عليهػػي اا ػػل اال سػػيؽ -2

 . (137: 2224(  اااد، . . اثا كيلئم أب طرؽ  اليؿ اث  ييف اثا  بعم أب  قديراادؿ  را طيت لقرات االداة  يثدرحم اثكليم
 -ب د  ـ اث اقؽ اف اث  يت  طريق يف هاي علل اث اب اال ا: 

 ع ر اثزاف:  -1
أسػ بعيف ثاي ػم اػف طل ػم حيااػم اثاب ػؿ  راعػا اث كػيلؤ اث سػ ا   ط يقهػي  ف ػرة زا يػم  ػدرهي إعػيدةاذ  ـ  ط يؽ االداة باف  ػـ 

( طيث ػػًي بطيث ػػم، ب اػػد إحػػراء اثاايثحػػم اإلا ػػيئيم  ااياػػؿ 122لػػا ا  يػػرات  اث خ ػػص اثاػػيـ باث ػػؼ باثحػػ س(  لػػغ احابعهػػي  
هػػذه اثدرحػػم اق بثػػم اث  ػػيت  ب اػػد. (73. 2ار  ػػيط  يرسػػبف  ػػيف   ػػيئج اث ط يقػػيف،   ػػيف  ػػدر هي علػػل إعطػػيء  قػػديرات  ي  ػػم  درحػػم  

 . (241: 1991 ليركسبف،  *( t-test  اث يئا ثدالث هي اثاا بيم، اي اي  ـ اخ  يرهي  يالخ  ير
 عبر الفقرة بواسطة تقدير معدل ترابطات فقرات االداة بالدرجة الكمية  -2

Reliability Estimated from Item-test Correlation                     
اثػػرغـ اػػف ا  ػػي  اػػد  ػػدؽ اثفقػػرات اػػف خػػالؿ اث ػػرا ط  ػػيف درحػػيت كػػؿ لقػػرة  يثدرحػػم اثكليػػم  ب ػػفهي داثػػم علػػل اث ػػدؽ علػػل 

ااياؿ اث  يت هب لا اال ؿ دثيؿ علػل  ػبة االر  ػيط ”اث  يئا، االن اف هذه اث را طيت  اد ايفي اؤ را علل دالثم اث  يت، بالسياي اف
 . (222: 1989ع داثسالـ، ”  يف اثاقييس ب فسه

 اثاايدثػػم اث ػػا  ػػيغهي كرب  ػػيخ  يسػػ خداـ( ثػػألداة  ػػيء عليػػه لإ ػػه ياكػػف االلػػيدة اػػف  اث را طػػيت  ػػيف اثفقػػرات باثدرحػػم اثكليػػم 
 Cronbach,1949  28745( اث ػا  ا اػد علػل ااػدؿ  لػؾ اث را طػيت باث ػيثغ )Cronbach,1949,p: 491 كاػي ابفػح لػا ))

 . (2877ف   يحم اث  يت علل بلؽ هذه اثطريقم=  ( ا ؼ اثذكر، اي ئذ  كب 3  اثحدبؿ
 الصيغة النهائية لألداة التشخيصية وتقدير اإلجابة عميها )تصحيح االداة(:  -4

، 5( لقػػػرة ب ػػػد  ػػػي ت  خاسػػػم  ػػػدائؿ اػػػع  قػػػدير ابزاف   ػػػاياهي علػػػل اث اػػػب اال ػػػا:  ابالػػػؽ حػػػدا=25 كب ػػػت اوداة اػػػف   
لػػػا اػػػيف  ل ػػػت اثدرحػػػم  75ثػػػألداة= *( ب هػػػذا  ػػػـ  قػػػدير اثا بسػػػط اثفرفػػػا1دا=، ااػػػيرض حػػػ2، ااػػػيرض =3، ااييػػػد=4ابالػػػؽ=

اث ػػا  25ثفبفػل اػػربر اث ػيرع اثارا ػػا علػػل اث ػام اث فسػػيم، باف درح هػي اثػػد يي=  ػػأ يراث ػا  ا ػػر عػف اسػػبء  125اثق ػبى ثهػػي= 
 . (2 ا ر عف الفؿ  ام  فسيم غير ا أ رة  فبفل اربر اث يرع اثارا ا، ا ظر اثالاؽ  

 
 الوسائل اإلحصائية

 - ـ اس خداـ اثبسيئؿ اإلا يئيم اال يم: 
 عف اث  يت ع ر اثزاف ااياؿ ار  يط  يرسبف ثل اقؽ اف اث دؽ اث  يئا ثألداة اث  خي يم لفال -
بيػم درحػم االخ  ير اث يئا ثاي م باادة اف اث بع اثاس خدـ لا اث اقؽ اف اا بيم  را طػيت اثفقػرات  يثدرحػم اثكليػم لفػال عػف اا  -

 . اث  يت

                                                 
( tخداـ االخ  ػير اث ػيئا ثاي ػم بااػدة،   ػيف اف  ياػم  خالؿ اث اقؽ اف اا بيم درحم ااياؿ االر  ػيط  وف ااياػؿ اث  ػيت هػب لػا ا ػله ااياػؿ ار  ػيط(  إسػ  *

 .  (n-1=99( بدرحم اريم  2821( ع د اس بى دالثم  2863( اثحدبثيم اث ا  سيبي  tاث ا  اد اك ر اف  يام   12854اثااسب م=
                    

 احابع ابزاف درحيت  دائؿ االس حي م                *
 . عدد لقرات اثاقييس× لاقييس= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ إذ اف اثبسط اثفرفا ث 

 عدد  دائؿ االس حي م                        
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درحػػػػػػػػػم   ػػػػػػػػػيت اداة  طريقػػػػػػػػػم  قػػػػػػػػػدير ااػػػػػػػػػدؿ  را طػػػػػػػػػيت لقرا ػػػػػػػػػه  يثدرحػػػػػػػػػم اثكليػػػػػػػػػم  إليحػػػػػػػػػيداايدثػػػػػػػػػم  كرب  ػػػػػػػػػيخ( االر  يطيػػػػػػػػػم،  -
 Cronbach,1949,p: 491) . 

ا بسػط االخ  ير اث يئا ثاي م باادة اف اث بع اثاس خدـ لا اث اقؽ اف اا بيم   يئج عاـب طل ػم حيااػم اثاب ػؿ  اقير  هػي اػع اث -
 . (262: 1977اث يي ا بزكريي،   اث اث وداةاثفرفا 

 . (295: 2222ا يث(  ا ب زي م،  -اثفرؽ لا ا  ير اثح س  ذكبر إليحيداالخ  ير اثزائا ثاي  يف اس قل يف  -
 

 نتائج البحث: 
 -وحؿ  اقيؽ أهداؼ اث اث اثايثا لقد حيءت اث  يئج علل اث اب اال ا: 

وسػ يب باثاسػػ  يت ثفبفػل اػربر اث ػيرع اثارا ػا باث ػا  ػػي ت   اي يػم ا ػكالت أسيسػيم  ػـ ايفػػياهي  ػـ  اديػد اثاديػد اػف ا .1
 . خالؿ ارالم إحراءات اث اث اثايثا

 ـ اإلليدة اف عاليم  اديد اوس يب باثاسػ  يت وحػؿ  بظيفهػي لػا إعػداد أداة ابفػبعيم ث  ػخيص أ ػر لبفػل اػربر اث ػيرع  .2
 . (2ى طل م حياام اثاب ؿ باثابفام لا اثالاؽ  اثارا ا علل اث ام اث فسيم ثد

لا فبء   يئج  ط يؽ أداة اث اث لقد الاكف  قدير اثاس بى اثايـ و ر لبفل اربر اث يرع اثارا ا علل اث ام اث فسيم ثدى  .3
ث اقؽ اػف (، بوحؿ ا26. 12(  ي اراؼ ااييري  دره  3. 66طل م حياام اثاب ؿ، إذ  لغ اثا بسط اثاسي ا ثاي م اث اث  

اثدالثػػم اثاا بيػػم ثهػػذه اث  يحػػم لقػػد  ػػـ اخ  يرهػػي  باسػػطم االخ  ػػير اث ػػيئا ثاي ػػم بااػػدة اػػع اثا بسػػط اثفرفػػا وداة اث اػػث اث ػػيثغ 
 -( اال ا: 4( بكاي يبفاه حدبؿ  1523( بدرحم اريم  25. 2(، لظهر أ هي داثم ع د اس بى  75 

 ( 4جدول )
 لعام لدى طمبة جامعة الموصل عمى اداة البحث التشخيصيةالداللة المعنوية لنتائج المستوى ا

عدد 
الراد 
 اثاي م

اثا بسط 
 اثاسي ا

اال اراؼ 
 اثااييري

اثا بسط اثفرفا 
 وداة اث اث

اثقيام اث يئيم اثحدبثيم  اثقيام اث يئيم اثااسب م
 ( 25. 2ع د اس بى  

1524 8683 12 .26 75 36845 1 .96 
ؿ بافح علل اال ر اثسػ  ثفبفػل اػربر اث ػيرع علػل اث ػام اث فسػيم ثػدى عاػـب طل ػم حيااػم (  دؿ   ك4  يحم اثحدبؿ   

السػياي باف  اػييش اال سػيف اػع . اثاب ػؿ، ب اكػس هػذه اث  يحػم حػزءًا اػف اثبا ػع اث ػاب اثػذي عي ػيه بال يػزاؿ ياي يػه اؤثئػؾ اثطل ػم
 . فطرا يت اث فسيم اثاخ لفم يئم اس ارة االا يط باث اقيد ياكف اف  حاله فايم اثااي ية باال

 -ا يث(، لقد حيءت اث  يئج كيآل ا:  -ب هدؼ اث ارؼ علل اا بيم اثفرؽ علل بلؽ ا  ير اثح س  ذكبر .4
( 9182(، لػػا اػػيف  لػػغ اثا بسػػط اثاسػػي ا ثإل ػػيث  73. 18(  ػػي اراؼ اايػػيري  ػػدره  8184 لػػغ اثا بسػػط اثاسػػي ا ثلػػذكبر  

 . (584 ي اراؼ ااييري  دره  
قؽ اف دالثم اثفرؽ  ي هاػي لقػد  ػـ اخ  يرهاػي  يالخ  ػير اثزائػا ثاي  ػيف اسػ قل يف، ل  ػيف بحػبد لػرؽ ذي دالثػم اا بيػم ع ػد بثل ا
 -( اال ا: 5( بث يثح اإل يث، بكاي يبفاه حدبؿ  1522( بدرحم اريم  25. 2اس بى  

 ( 5جدول )
 طمبة عمى اداة البحثالداللة المعنوية لمفرق في نتائج كل من الذكور واإلناث من ال

اثا بسط  اثادد اثح س
 اثاسي ا

اال اراؼ 
 اثااييري

اثقيام اثزائيم 
 اثااسب م

اثقيام اثزائيم اثحدبثيم ع د 
 ( 25. 2اس بى  

 96. 1 57898 73. 18 8184 893 ذكبر
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 584 9182 611 إ يث

اثارا ا علل  ا هف اث فسيم اف اثذكبر، ب د  اد  ( أعاله  ا ا أف اإل يث أ د  أ رًا  فبفل اربر اث يرع5  يحم اثحدبؿ   
هذه اث  يحم ا ب ام  س يي ثااـب ح س اإل يث ثكب هف اك ر اس ادادا ثلخبؼ لا غيثب اثظربؼ اف اثذكبر ب د يدلاهف هذا اثخبؼ 

 . إثل ا يعر بهباحس  فسيم  ا م
 
 

 االستنتاجات

 -يم: لا فبء   يئج اث اث ياكف اث ب ؿ إثل االس   يحيت اال 
 . اثاب لا(  باس  يت لبفل اربر اث يرع اثارا اوس يب  ـ   خيص  اي يم ا كالت أسيسيم عدَّت  ا ي م دبالع  -1
 . ثفبفل اربر اث يرع اثارا ا  اثاب لا( علل اث ام اث فسيم ثااـب طل م حياام اثاب ؿ اثساءاال ر -2
 . ثفبفل اربر اث يرع علل اث ام اث فسيم اثساءاو ر  ااي ية طيث يت حياام اثاب ؿ اك ر ا هي ثدى طال هي لا-3

 
 التوصيات 

 -لا سييؽ اي  ـ اث ب ؿ اثيه اف اس   يحيت باي ثه عال م  هي ياكف اث ب يم  يآل ا: 
 -ياكف عد اث اث اثايثا  ا ي م دعبة حيدة بالام ثل ربع لا  أسيس اال ييف:  -1
 ػػيث ابث اثالايػػم اثا  بعػػم اث ػػا  ه اػػيـا اػػف أحػػؿ ا قػػيذ اثاػػراؽ( اػػف خػػالؿ االا ػػربع ياكػػف اف  طلػػؽ عليػػه اسػػـ:  اث اػػث اثالاػػ -أ

  ارض    كؿ ا ي رة( ثلبا ع اثارا ا اثكير ا اثراهف  يث  خيص باث اليؿ بايحيد اثاايثحيت اثااك م وحؿ  فيدي اث راكـ اثهيئؿ 
 . اف اثا كالت اث ا ياي ا ا هي اثارا يبف

ياهد اثطريؽ إثل  ابث بدراسيت علايم ا خ  م  اظيهر اثفبفل  كػؿ ا باعهػي ثلايلبثػم ”ثفبفلعلـ ا”علـ ياكف  ساي ه  ػ -ب
إثل  اديدهي ب   يفهي ب  ػخيص اسػ  ي هي وحػؿ اث  ػدي ثهػي  يثاايثحػيت اثابفػبعيم، السػياي اف اثفبفػل  ػيت ازاػم عيثايػم 

 . ف اثقيـ اإل سي يم اثافيريم   يال ب    ر اسياي هي  ظالؿ أ كيؿ بااي ا اخ لفم ثلساا لا اث يؿ ا
إعػػداد  ػػرااج إر ػػيديم  ر بيػػم ثااػػـب طل ػػم حيااػػم اثاب ػػؿ ثل خفيػػؼ اػػف اال ػػير اثسػػيئم ثفبفػػل اػػربر اث ػػيرع علػػل  ػػا هـ  -2

 . اث فسيم
اث بحيه االعالاا باث بعبي ثكؿ اثحهيت اثاس  م لا لبفل اربر اث يرع اثارا ا  اثاب لا( اف خػالؿ  اػريفهـ   ػبع باحػـ  -3

اث ػبازف اثط ياػا ثاػربر سػليـ  ػيدر علػل خلػؽ ا ػيخ  ػاا ثااػـب اثاػرا ييف  إعيدةي هـ اثفبفبيم با يرهـ اثسل يم  بخيي لا اخلف
 . باخ هـ طل م حياام اثاب ؿ

 
 
 
 

 المقترحات
 اس كايال ثا هج اث اث اثايثا ياكف ا  راح عدد اف اثدراسيت اثا يس م، بعلل اث اب اال ا: 

بيم أب  اليايػم أب ار ػيديم ذات  ػرااج ابحهػم لػا  خفيػؼ اػدة اال ػر اثا ي ػر ثفبفػل اػربر اث ػيرع اثارا ػا ا  راح دراسيت  ر  -1
 . علل اث ام اث فسيم ثدى طل م حياام اثاب ؿ

اث اػػرؼ علػػل اال ػػر اثا ي ػػر ثفبفػػل اػػربر اث ػػيرع اثارا ػػا علػػل اث ػػام اث فسػػيم ثااػػـب طل ػػم اثحيااػػيت اثارا يػػم لفػػال عػػف  -2
 . يم   ؿ اثحياايمارااؿ دراس
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اث اػػرؼ علػػل اال ػػر اثا ي ػػر ثفبفػػل اػػربر اث ػػيرع اثارا ػػا علػػل ا  يػػرات  فسػػيم ب ر بيػػم ب اليايػػم ا  بعػػم بالسػػياي اث ا ػػيؿ  -3
 . . اثدراسا ثلطل م
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 ( 1ممحق )

 حياام اثاب ؿ / كليم اث ر يم   
  سـ اثالـب اث ر بيم باث فسيم 

 اس  ييف اف بح                    
 عزيزي اثطيثب
 عزيز ا اثطيث م

  - يرحب اث ياث ا كـ اإلحي م  كؿ  دؽ بابفبعيم بدبف اثايحم ثذكر االسـ عف اثسؤاؿ اآل ا:  
 ايها بحهم  ظرؾ لا اوس يب باثاس  يت اث ا   ير اثفبفل اثاربريم لا  بارع ادي  ؾ؟(، بذثؾ خداًم ثل اث اثالاا، ب ق لبا  

 . بالر اث كر باث قدير
- 
- 
-  

 اث ياث                                              
 ( 2) ممحق 

 حياام اثاب ؿ/كليم اث ر يم 
 بيم باث فسيم سـ اثالـب اث ر 



 م0220/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             6العدد/

 175 

 عزيز ا اثطيث م
 عزيزي اثطيثب 
                      . بدبف اثايحم ثذكر االسـ *يرحب اث ياث اإلحي م   دؽ بحديم علل حايع اثفقرات اال يم، خدام ثل اث اثالاا  

 اع اث كر باث قدير
 (    أ  ل  (،    االاظم: أ نر علل اي ي يس ؾ اف  بع ح سؾ: ذكر  

ابالؽ  اثفقرات ت
 حدا 

اايرض  اايرض ااييد ابالؽ
 حدا

      . أ لؽ اف اثسير راحال  رب اث بارع اثرئيسيم 1
      . أ ردد لا ع بر اث بارع 2
      . أ ار  يثخبؼ ع د  ييدة سيير ا اث خ يم 3
يقلق ا  ا م عيئل ا ااا لا سيير ا اف ثـ اكف  4

 . . افطرا،ا ؿ: زييرة ط يب
     

إلا يط   يحم خلب  بارع ي اف عالايت اثاربر أ يب  ي 5
 . اث بحيهيم باإلر يديم

     

      .  زعح ا رؤيم ارك م  ااؿ لا غير اثبظيفم اثاخبثم ثهي 6
 زااـ اإلعال يت اثدعيئيم اثا بائيم  س ب لا إ ي  ا  7

 .  يثدبراف ب اب م اث ركيز علل اثطريؽ ا  يء  ييد ا ثلسييرة
     

      . اثسباؽ غير اثارخص ثهـ لا  ييدة اثسييرةيقلق ا  8
  ير ا ائزازي اإل يرات اثاربريم اثفبئيم  اث رلكالي يت(  9

 . اثايطلم عف اثااؿ
     

ا ار  يثيأس ع داي ياحز رحؿ اثاربر لا اايس م اثاخيثفيف  12
 . باثاق ريف

     

      . ا ح ب اثسكف  رب اث بارع اثرئيسيم 11
لا اا الؾ سييرة ذات ابديؿ اديث  ح  ي اف سر  هي  أ ردد 12

 . . أب ا طدااهي
     

 خيف ا اثارك م اث ري م اثبا فم لا اث يرع اثذي  هد ا فحير  13
 . عدة ارك يت افخخم ليه

     

      . اوا يم لا اث بارع اثابارض قلق ا ك رة اثسيطرات  14
م اف اثسييرة اث ا ا ي القد  باز ا ع داي  ق رب ارك م عسكري 15

 .  داخلهي
     

يزعح ا اس  الؿ اور فم باث بارع اف   ؿ  يعم االر فم  16
 . اثا طفليف

     

      . يرابد ا  ابر  أ  ا سأر كب اخيثفم اربريم لا كؿ ثاظم 17

                                                 
 .  عاد اث ياث اخفيء ع باف  ا ه ثلاحي يف  ح  ي لا  افظهـ اإلحي م عف هذه االداة اث  خي يم( *
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      . أ ار  يثفيؽ ع داي أرى ارك م  ف قر ثلسالام اثف يم اثايام 18
      .  سيير ا  البؿ اثليؿ ا لؽ لا اثسير 19
      . ا زعج اف ب بؼ اثسييرات علل ار فم اربر اثسي لم 22
      ا لؽ اف اث يرع اثاا ل   يثافر باثاييه اثحيريم 21

ا لؽ اف  اض ا باع اثارك يت اث ا يل ؾ  ي هي ا ير ا يكؿ  22
بذات اثدلع  OPEL-VECTORAاك ر اف غيرهي، ا ؿ:  

 . يت اثااؿ اثا  بعم(اثر يعا بارك 

     

      . ا لؽ اف اثسير  سيير ا لا اث بارع اثخيثيم اف اثارك يت 23
ا ار  يالفطراب لا اثسير  رب اقرات االازاب أب اثابا ع  24

 . اثاسكريم
     

      . يقلق ا عطؿ سيير ا لا اث يرع 25
 ( 3ممحق )

 خ راء ادا ا اث اث
 ؿاث خ ص باكيف اثاا االسـ ت
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 كياؿ ع د اثاايد 2د2ـ2ا
 ابلؽ بيسا 2ـ2ا
  دى ل يح2 د2ـ2ا
 خليؿ اثخيثدي2 د2ـ2ا
 علا سليايف 2د2ـ
 ييسر اافبظ 2د2ـ
 اهلل اااد بعد2 د2ـ
 لفيلم اثس ايبي2 د2ـ
 ا بر  يسـ 2د2ـ

 حياام اثاب ؿ -كليم اث ر يم -علـ اث فس اث ر بي
 اام اثاب ؿحي -كليم اآلداب -علـ االح ايع

 حياام اثاب ؿ -كليم اث ر يم -علـ اث فس اث ر بي
 حياام اثاب ؿ -كليم اآلداب -علـ االح ايع 

 حياام اثاب ؿ -كليم اث ر يم -علـ اث فس اث ر بي
 حياام اثاب ؿ -كليم اث ر يم -علـ اث فس اث ر بي
 حياام اثاب ؿ -كليم اث ر يم -علـ اث فس اث ر بي
 حياام اثاب ؿ -ليم اث ر يمك -علـ اث فس اث ر بي
 حياام اثاب ؿ -كليم اث ر يم اوسيسيم -علـ اث فس اث ر بي

 
 


