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ت اججاَاث الؿالببجامهت امللٚ َيطل بدشاص هدى  الضعاؾت َضَذ الى مهَغ

ٗاهذ جلٚ الاججاَاث ايجابيت أو ؾلبيت وال٘ اوم مؿلىباث الجامهت. شِ نً اطا

 الُغوّ في اججاَاتهم ونالْتها بهضص مً املخًحراجالضيمىيغاَيت. 

 وجىضل الباخث  مً زالٛ َظٍ الضعاؾت الى الىخائج آلاجيت:

أقهغث هخائج الخدليل إلاخطائي أن اججاَاث الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ  1-

 .َيطل هدى مؿلىباث الجامهت يدؿم باالعجُام

اججاَاث في يل إلاخطائي وحىص َغوّ طاث صاللت اخطائيت أقهغث هخائج الخدل  2-

 ملخًحر الىىم الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث الجامهت
ً
 جبها

 )طٖغ، أهثى( لطالح الىىم )طٖغ(.

أقهغث هخائج الخدليل إلاخطائي وحىص َغوّ طاث صاللت اخطائيت في اججاَاث  3-

 ملخًحر الٙليت َيطل هدى مؿلىباث الجامهت الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ
ً
 جبها

 (آلاصاب)، لطالح الٙليت (ٓاهىن، الخاؾىبال ْخطاص،، الاالتربيت ،آلاصاب)

أقهغث هخائج الخدليل إلاخطائي وحىص َغوّ طاث صاللت اخطائيت في اججاَاث 4-.

 ملخًحر ال الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث الجامهت
ً
خسطظ جبها

 ،ْاهىن،شغيهت، اصاعة، هُـ، حًغاَيا، اْخطاص جاعيش،نلم،ْغاءاث،لًتنغبيتالهلمي )

 .(لًتنغبيتالخسطظ الهلمي)، لطالح (خاؾىب

 املخًحراث الضيمًغاَيت ؛الاججاٍ الكلماث اإلافخاحيت:

 

 

؛ الخهليم الهام )في قل حائدت بىابت املؿخٓبل ؛الخهليم نً ُبهضالكلماث اإلافخاحيت:
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 The objective of this study is to know the attitudes of students at King 

Faisal University in Chad towards the university’s liabilities. Whether these attitudes 

are positive or negative, and to uncover differences in their attitudes and their 

relationship to a number of demographic variables, Such as gender variable (male / 

female), faculty variable, specialty variable, and the study level variable. 

From this community the study sample was chosen. And 4% of the study population 

has been chosen to represent the simple random sample, and the study sample 

consisted of (200) in its final form. The researcher reached the following results and 

conclusion: 

1- The results of the statistical analysis showed that the attitudes of Chadian 

students at King Faisal University towards the university's requirements 

are high. 

2- The results of the statistical analysis showed that there are statistically 

significant differences in the attitudes of Chadian students at King Faisal 

University towards the university's requirements according to the gender 

variable (male, female) in favor of gender (male). 

3- The results of the statistical analysis showed that there are statistically 

significant differences in the attitudes of Chadian students at King Faisal 

University towards the university’s requirements according to the faculty 

variable (Arts, Education, Economics, Law, IT), in favor of the faculty (Arts). 

4- The results of the statistical analysis showed that there are statistically 

significant differences in the attitudes of Chadian students at King Faisal 

University towards the university's requirements according to the 

variable of scientific specialization (Arabic language, Quran reciting, 

history, psychology, geography, economics, administration, law, Sharia, 

and IT), in favor of scientific specialization (Arabic Language). 

Key words: trend, demographic variables 
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 ملذمت:

ججاَاث الىُؿيت مىغىنا بالٌ مهأَميت في نلم الىُـ الا يهض مىغىم

الاحخماعي وطلٚ ألهه هخاج مً هخائج نملياث الخيشئت الاحخمانيت،وألهه مً الضواَو 

.)خبيب، ُغ ٖماٛ أهالبىعث).(199، الٓاَغة، ص:2006املهمت للؿلٕى
ُ
ٖ

ْ
(يٓٛى all portَيظ

ىُس ي، جيخكم مً زالله زبرة نً الاججاٍ:اهه خالت مً الاؾخهضاص والخؤَب الهطبي ال

الصخظ وجٙىن طاث جؤزحر جىحيهي صيىامي نلي اؾخجابت الُغص لجميو املىاغيو واملىاِْ 

 (.40ص: 2000التي جثحر َظٍ الاؾخجابت()ٖماٛ

ويخُٔ نلماء الىُؿاالحخمانيُي أن لالججاَاث أَميت زاضت،ألنها جٙىن حؼءا 

ىحيه الؿلٕى الاحخماعي للُغص في ال٘ثحر مً مهما مً خياجىا،وألنها جلهب صوعا ٖبحرا في ج

 (.40ص:2001مىاِْ الخياة الاحخمانيت.)وخيض، 

أن صعاؾذذذذذت الاججاَذذذذاث والخهذذذذذٍغ نلذذذذذى ؾبيهتهذذذذذا ووقيُتهذذذذذا  )ؾذذذذذيض ضذذذذذب ي(ويذذذذظَب

ذذذذذذذذذا َذذذذذذذذذى املىغذذذذذذذذذىم الذذذذذذذذذغئيـ فذذذذذذذذذي نلذذذذذذذذذم الذذذذذذذذذىُـ الاحخماعي.)ضذذذذذذذذذب ي   1979وجؿىعَذذذذذذذذذا وحًيحَر

 .(97الٓاَغة،

اوم الخًحر،بيضأنهانغغذذذذذت وجٓذذذذذ اَذذذذذاث زابخذذذذذت وؿذذذذذ يا،الاجج الذذذذذي أن ويشحر)وشذذذذذىاحي( 

اث بيئخذذذذذذذه،وإلناصة جٓذذذذذذذىيم ر ومخًحذذذذذذ هديجذذذذذذت للخُانذذذذذذذل املؿذذذذذذذخمغ بذذذذذذحن الُذذذذذذذغص والخًحذذذذذذذر للخهذذذذذذضيل

شغوؽ، وجخؤزغ نمليت  أو قغوٍ مً الُغص يؿخجض نلى بيئت املخهلٓت في غىءما الاججاَاث

ذذظا يدُذذؼ الجامهذذت  .(477،ص:1998حًحذذر الاججاَذذاث بمجمىنذذت مذذً الهىامل...)وشذذىاحي، َو

ويذذذضَهها الذذذى حهلذذذيم الؿذذذالب وحهىيذذذضَم نلذذذى أهمذذذاؽ الؿذذذلٕى الخلٓذذذي والذذذضيجي والاحخمذذذاعي 

ذذذذٍى نلذذذى ؾبيهذذذذت  املٓبذذذٛى الذذذذظ  يخؿلذذذب الضيمىمذذذذت والاؾخمغاع.يؿذذذتهضٍ َذذذذظا البدذذذث الْى

ذذذذت الهالْذذذذت بذذذذحن الاججذذذذاٍ هدذذذذى  اججاَذذذذاث الؿذذذذالب بجامهذذذذت امللذذذذٚ َيطذذذذل بدشذذذذاص،وطلٚ ملهَغ

مهذذذت،وألن اججاَذذذاث الؿذذذالب مغجبؿذذذت بذذذالهلىم الىُؿذذذيت والاحخمانيذذذت،ويغي مؿلىبذذذاث الجا

حهذض الخؿىةمهأؾاؾذيت لل٘شذِ نذً  الباخث أن صعاؾت اججاَاث الؿذالب هدذى املؿلىبذاث،

مذا أن اججاَذاث الؿذالب حهذض مئشذغا ْىيذا يم٘ذً مذً زاللذه  مىاؾً الٓىة  أو الػذهِ، ٖو

هم لجخطذذذذٛى نلذذذذى الاججاَذذذذاث  املؿل ىبذذذذت  بضعحذذذذت ناليذذذذت مذذذذً الطذذذذضّ ال٘شذذذذِ نذذذذً ؾذذذذلٖى

ذذذذذظا ممذذذذذا صَذذذذذو الباخثللٓيذذذذذام بضعاؾذذذذتاججاَاث َذذذذذئالء الؿذذذذذالب بهىذذذذذىان: واملىغذذذذىنيت،  َو
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ونالْتهذذا بذذبهؼ  اججاَذذاث الؿذذالب بجامهذذت امللذذٚ َيطذذل بدشذذاص هدذذى مؿلىبذذاث الجامهذذت

 املخًحراث الضيمىيغاَيت.

 مشكلت البحث: -1

خٓاَم الباخث يهخبرون مىاص ُيالخل أن نضصاٖبحرا مىالؿلبت والؿالباث الظيً ال

اليجض الاَخمام الٙافي لضيهم.َمً  مؿلىباث الجامهت مجغص نبء يػاٍ الى أنبائهم،

ٍى نليها َىابضأ إلاخؿاؽ بهظٍ املشٙلت، ت الضوع  نمليا مما صَههلضعاؾتها والْى ملهَغ

الظ  جئصيه َظٍ املؿلىباث مً وحهت هكغ الؿالبؤهُؿهم،وطلٚ ألن مؿلىباث الجامهت 

ا،ح ِ هجاح الؿالب نلي احخياَػ لظلٚ َبن الباخث يٓىم  هضمً املىاص املهمت التي يخْى

ببحغاء َظا البدث للخهٍغ نليها مً زالٛ صعاؾتاججاَاث الؿالب بجامهت امللٚ َيطل 

ويم٘ىه جدضيض مشٙلت البدث في الؿئاٛ املدىع  آلاحي:َل جىحض َغوّ  بدشاص،

بدشاص هدى مؿلىباث الجامهتونالْتها ببهؼ َياججاَاث الؿالببجامهت امللٚ َيطل 

 املخًحراث الضيمىيغاَيت(؟

 أصئلت البحث: - 2

 ويخُغم مً ؾئاٛ املشٙلت املدىع  مهأؾئلت الُغنيت آلاجيت:

 هدى مؿلىباث  َل اججاَاث الؿالب بجامهت امللٚ َيطل بدشاص

 الجامهتجدؿم باإليجابيت؟.

 َٚيطل بدشاص،  َل جىحض َغوّ في اججاَاث الؿالب بجامهت املل

 هدى مؿلىباث الجامهت جبها للىىم)طٖغ/ أهثي(؟

  َل جىحض َغوّ في اججاَاث الؿالب بجامهت امللٚ َيطل بدشاص هدى

 مؿلىباث الجامهت جبها ملخًحر الٙليت؟

 بدشاص هدى  َل جىحض َغوّ في اججاَاث الؿالب بجامهت امللٚ َيطل

 ملخًحر الخسطظ الهلمي؟مؿلىباث الجامهت جبها 

 



اججاهاث الؼالب بجامعت اإلالك فيصل بدشاد هحى مؼلىباث الجامعت وعالكتها ببعع اإلاخغيراث 

 الذًمىغرافيت

165 

 

 :أهميت البحث-3

 مً ؾبيهت املىغىم. الظ  جىاٛو حاهبا مهما مً مٙىهاث  ج٘دؿب الضعاؾت أَميتها

الجامهت، وجسخلِ اججاَاتهم الثٓاَيت والُ٘غيت، وجديذ لهم الجامهت َغضت  َظٍ

هاصعة لخال ْذ َظٍ الثٓاَاث، وحهايش وجباصٛ مهأَٙاع: ومً َىا يكهغ حاهب مً 

يهخم بضعاؾت اججاَاث َئالء الؿالب بجامهت حىاهب أَميت َظا البدث الظ  

 امللٚ َيطل بدشاص.

  جبرػ أَميتَظا املىغىم في أن الباخث لم يِٓ نلي صعاؾت جىاولذ اججاَاث

الؿالب هدى مؿلىباث الجامهت، مً حهت نالْتها ببهؼ املخًحراث الضيمىيغاَيت، 

 الؿالب بجامهت امللٚ َيطل بدشاص. نلى

 لذذذذذذٛى وجٓذذذذذذضيم جىضذذذذذياث ومٓترخذذذذذذاث خذذذذذذٛى اججاَذذذذذذاث البدذذذذذذث ال ىغذذذذذو خ ٖمذذذذذا يؿذذذذذذ ى

بجامهذذت امللذذٚ َيطذذل بدشذذاص هدذذى مؿلىبذذاث الجامهذذت التذذي ْذذض جذذىه٘ـ نلذذى  الؿذذالب

م الهلمي.  أصائهم التربى  وجؤزَغ

 :أهذاف البحث   -4

 يؿ ى  َظا البدث الى جدٓئ مهأَضاٍ آلاجيت :

  الجامهت وما الخهٍغ نلي اججاَاث الؿالب بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث

ٗاهذ جلٚ   الاججاَاث ايجابيت أو ؾلبيت.اطا 

  املخًحراث ٔ ال٘شِ نً الهالْت بحن اججاَاجالؿالب بجامهت امللٚ َيطل َو

ومخًحر الٙليت )آلاصاب، التربيت،  الضيمىيغاَيت آلاجيت.الىىم )طٖغ/أهثي(.

 والٓاهىن، الخاؾىب،( والاْخطاص، 

جاعيش، نلم الىُـ، حًغاَيا،  ْغاءاث، والخسطظ الهلمي.)لًت نغبيت،

 اْخطاص، اصاعة، ْاهىن، شغيهت، خاؾىب(واملؿخىي الضعاس ي )الثالث، والغابو(

   جؿىيغ مٓياؽ مٓجن نلى واْو البيئت الدشاصيت لٓياؽ اججاَاث الؿالب

 بجامهت امللٚ َيطل بدشاص هدى مؿلىباث الجامهت.
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 لهالْت إلاوؿاهيت الخىضل الى هخائج وجىضياث ومٓترخاث جُيض في ججىيض ا

واملهىيت والخهليميت بحن ؾلبت وؾالباث الٙليت، وأنػاء َيئت الخضعيـ بما 

 يىه٘ـ ايجابا نلى الهمليت الخهليميت بالٙليت.

 فروض البحث: -5

 جخمثل َغوع َظا البدث في آلاحي:

  اججاَاث الؿالب بجامهت امللٚ َيطل بدشاص  هدى مؿلىباث الجامهت

 جدؿمباإليجابيت.

  وّ صالت اخطائيا في اججاَاث الؿالب بجامهت امللٚ َيطل بدشاصجىحض َغ 

 جبها للىىم )طٖغ/أهثي( لطالح الؿالباث.

  جىحض َغوّ صالت اخطائيافي اججاَاث الؿالببجامهت امللٚ َيطل بدشاصهدى

 مؿلىباجالجامهت 

 .)،جبها ملخًحر الٙليت )آلاصاب، التربيت والاْخطاص، والٓاهىن، الخاؾىب 

  ّصالت اخطائيا في اججاَاث الؿالب بجامهت امللٚ َيطل بدشاص جىحض َغو

)لًت نغبيت، ْغاءاث،  هدى مؿلىباث الجامهت جبها ملخًحر الخسطظ الهلمي.

 جاعيش، نلم الىُـ، حًغاَيا، اْخطاص، اصاعة، ْاهىن، شغيهت، خاؾىب.(

 جم احغاء الضعاؾت في غىء املدضصاث آلاجيت: حذود البحث: -6

 اْخطغث في اججاَاث الؿالب هدى مؿلىباث الجامهت  -:يتالحذود اإلاىطىع

 للؿالب بجامهت امللٚ َيطل بدشاص. الضيمىيغاَيت ببهؼ املخًحراث ونالْتها

ومخًحر الٙليت )آلاصاب،  الىىم ) طٖغ/أهثي(. وجخمثل َظٍ املخًحراث في مخًحر

التربيت والاْخطاص، والٓاهىن، الخاؾىب،( ومخًحر الخسطظ )لًت نغبيت 

غاءاث، جاعيش، نلم الىُـ، حًغاَيا، اْخطاص، اصاعة، ْاهىن، شغيهت، ْ

 خاؾىب(.
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 :امللٚ َيطل بدشاص، بمضيىت  ؾبٓذ الضعاؾت في ٗلياث حامهت الحذود اإلاكاهيت

 أهجميىا.

 م.2019-2018:أحغيذ َظٍ الضعاؾت في الهام الجام ي الحذود السماهيت 

 البحث: مصؼلحاث -7

 مفهىم الاججاهاث:

(أهمُهىم الاججاَذذذذذذذذذذذذاث يٙذذذذذذذذذذذذاص يٙذذذذذذذذذذذذىن مذذذذذذذذذذذذً أَذذذذذذذذذذذذم املُذذذذذذذذذذذذاَيم الىُؿذذذذذذذذذذذذيت يذذذذذذذذذذذذظٖغ) صم

الاحخمانيذذذت،ٖما أهذذذذه مذذذذضزل غذذذذغوع  الذذذي َهذذذذم نذذذذضص ٖبحذذذذر مذذذً املُذذذذاَيم مهأزذذذذغي، ٖمُهذذذذىم 

الذذغأ  الهذذام، ومُهذذىم الٓيم،والًغيؼة،والذذغأ  الصخيذذذ ي، وامليذذل، ويحذذر طلذذٚ مذذً املُذذذاَيم 

 .(45ص:1980املغجبؿت بؿلٕى مهأَغاص.) صم 

َه الباخث بؤنها: مجمىنت اؾخجاباث الؿالب نيىت الضعاؾت نلى احغائيا يهغ 

أؾئلت املٓياؽ املؿىع مً ْبل الباخث لٓياؽ اججاَاث الؿالب بجامهت امللٚ َيطل 

بدشاص هدى مؿلىباث الجامهت، هي مضي جٓبلهم،أوعَػهم لهظٍ املؿلىباث والخيخهبر نً 

ؼ ملىاص مؿلىباث الجامهت، والت ِ الٓبٛى أو الَغ ي جخمثل في زالزت مداوع أؾاؾيت مْى

 )الضعاؾاث إلاؾالميت، واللًاث، والضعاؾاث الاحخمانيت(.

 مؼلىباث الجامعت:

وعصفي )الخهغيِ بجامهت امللٚ َيطل بدشاص(: ان مؿلىباث الجامهت هي 

املٓغعاث املؿانضة للخسطظ، ويغاعي الخضازت في ٗل جلٚ املٓغعاث وجلبيت اخخياحاث 

 (.14ص:2012ل.)الخهغبِ بجامهت امللٚ َيطل املجخمو وؾّى الهم

ٗل  هي جخػمً واحغائيا يٓطض الباخث بمؿلىباث حامهت امللٚ َيطل بدشاص

املىاص التي وغهتها الجامهت جىُيظاللؿياؾت الخهليميت بالجامهت  والتي تهضٍ الى عبـ 

لتي مً أحلها الؿالب بالٓيم واملُاَيم مهأؾاؾيت املخهلٓت بالخياة، واملغجبؿت باألَضاٍ ا

أوشئذ حامهت امللٚ َيطل بدشاص. وهي: مىاص الضعاؾاث إلاؾالميت وحشخمل نلى 

صعاؾاث ْغ هيت جالوة وججىيضا و صعاؾاث ْغ هيت خُكاومضزل الى نلىم الٓغ ن والي نلىم 

ٓه املهامالث،  الؿىت والثٓاَت إلاؾالميت واملُاَيم املهاضغة والهٓيضة و َٓه الهباصاث َو
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ًاث وحشخمل اللًت الهغبيت واللًت الُغوؿيتوالهلىم الاحخمانيت، وحشخمل جاعيش ومىاص الل

 الخػاعة إلاؾالميت،  واْو الهالم إلاؾالمي،وصعاؾت الخاؾب آلالي والاهترهذ.

 جامعت اإلالك فيصل بدشاد:

م بجهذذذىص 1992-1991جؤؾؿذذذذ حامهذذذت امللذذذٚ َيطذذذل بدشذذذاص فذذذي الهذذذام الضعاسذذذ ي:

املهخمحن بخؿىيغ الخهليم الهغبي إلاؾالمي في حشاص، َالجامهت وؾىيت ْام بها مجمىنت مً 

ٗاصيميذذذذذذذذت أَليذذذذذذذذت، طاث مىُهذذذذذذذذت نامذذذذذذذذت،أ  يحذذذذذذذذر خٙىميذذذذذذذذت ويحذذذذذذذذر عبديذذذذذذذذت،  مئؾؿذذذذذذذذت نلميذذذذذذذذت أ

لهاشخطذذذذذذيخيها الانخباعيذذذذذذت واؾذذذذذذخٓاللها مهأٗذذذذذذاصيمي واملذذذذذذالي، وأوشذذذذذذؿتها الخحريذذذذذذت ولهذذذذذذا الخغيذذذذذذت 

ذذذذا وابذذذذغام مذذذذو  الاجُاْذذذذاث الهلميذذذذت والثٓاَيذذذذت الٙاملذذذذت فذذذذي وغذذذذو مىاةجهذذذذا الضعاؾذذذذيت وجؿىيَغ

ت  .(35،  ص:2012)َػل  الجهاث طاث مهأَضاٍ املشتٖر

بالجامهت لخلٓي َم ؾالب ٗلياث الجامهت املٓيضيً في املؿخىي الثالث والغابو :الؼالب

ت بطىعة مىخكمت والاَخمام الهلم و   بًغع الضعاؾت والخدطيل بالبدث الهلمياملهَغ

ٗاصيمي.  مهأ

 احغائياَى ما يٓىم به الباخث لخدٓئ أيغاع َظا البدثمً  :ًمىغرافيتالذ اإلاخغيراث

مخًحذذذذذذذذذذذذر الىذذذذذذذذذذذذىم )طٖغ/أهثذذذذذذذذذذذذي(. ومخًحذذذذذذذذذذذذر الٙليذذذذذذذذذذذذت )آلاصاب، التربيذذذذذذذذذذذذت والاْخطذذذذذذذذذذذذاص، والٓذذذذذذذذذذذذاهىن، 

جاعيش ، نلم الذىُـ، حًغاَيذا، ْغاءاث،،نغبيت.)لًتالخاؾىب،(. ومخًحر الخسطظ الهلمي

 اْخطاص، اصاعة، ْاهىن، شغيهت، خاؾىب(.

 فصل الثاوي: ؤلاػار الىظري و الذراصاث الضابلتال

 مفهىم ا الججاه وعالكخه ببعع اإلافاهيم الىفضيت:

 أوال. اإلاعنى اللغىي إلافهىم الاججاه:

الاججاَذذذذاث حمذذذذو اججاَاججذذذذه اليذذذذه: أْبذذذذل بىحهذذذذه نليذذذذه، وأضذذذذله  وعصفذذذذي املاجذذذذم الىؾذذذذيـ:

ىحذذذذذذه الذذذذذذظ  هٓطذذذذذذضٍ، ال:( )والخجذذذذذذاٍ( 587، ص:1972)اوججذذذذذذه( )ابذذذذذذغاَيم أهذذذذذذيـ و زذذذذذذغون 

َهذضثت ججاَذٚ أ  جلٓذاء وحهذٚ ،)املغحذو الؿذابٔ،
َ
بذاب  :(.في)مسخذاع الحذخاح(1058ويٓذاٛ ْ

،أو الجهذت، بمهجذي الهذذاء نذىع نذً الذىاو، ويٓذاٛ َذظا وحذذه  الىحذه، )الىحذه(، الجمذو وحذٍى

بمهجذذذذذذذي الذذذذذذذغأ  َذذذذذذذى الذذذذذذذغأ  هُؿذذذذذذذه ،والاؾذذذذذذذم الىحذذذذذذذه ب٘ؿذذذذذذذغ الذذذذذذذىاو وغذذذذذذذمها، اججذذذذذذذه لذذذذذذذه عأ ، 
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وعصفذذذي الغائذذذض) ماجذذذم لًذذذى (: (.71نبذذذض املدؿذذذً الذذذغاػ ، الٓذذذاَغة . )املٓابلذذذتو)املىاحهذذذت ( 

 (.28، ص:1987اججه اججاَا.)وج ٌ(. اليه ْطض. أْبل)مؿهىص، 

وفي )ماجم املؤزىعاث اللًىيت()وج ٌ( ْاص َالن َالها َىحه: ْاصٍ َاهٓاص له 

)َياع، واجبهه، أيىما أوحه ألٓي ؾهضا: مثل ْهضث ججاَٚ: ْهضث جلٓاء وحهٚ.

 (.484،ص:1993

و ج ٌ )وحه( ٗل ش يء مؿخٓبله،وفى  في)املد٘م واملديـ مهأنكم(:

ىله حهالى )َؤْم وحهٚ للضيً خىيُا( أ  اجبو  الخجزيل:)َؤيىماجىلىا َثم وحه هللا (ْو

٘م. يضٛ نلى طلٚ ْىله نؼوحل بهضٍ : )مىيبحن اليه  الضيً الٓيم . وأعاص:َؤْيمىا وحَى

(،واملساؾب َى  الىبي ضلى هللا نليه وؾلم، واملغاص َى مهأمت. والجمو أوحه واجٍٓى

.)أبى الخؿً  (.397، ص:2000ووحٍى

 ثاهيا. اإلاعني الاصؼالحي إلافهىم الاججاه :

)بؤهه يهض مً املُاَيم مهأؾاؾيت    attitudeُيشحر)زليُت( الى مُهىم الاججاَاث

ظا ونلى الغيم مً واملؿخسضمت نلى هؿاّ واؾو في مجاٛ نلم الىُـ الاحخماعي. َ

ثرة اؾخسضامه، َبهه ال يىحض اجُاّ بحن حميو املشخًلحن في  أَميت َظا املُهىم، ٖو

 (.23، ص:2000امليضان خٛى حهغيُه وجىاوله احغائيا.)زليُت 

ُيشحر)عغىان(: أن اججاٍ الُغص هدى الخؿاب يئزغ في حهلمه املهلىماث واملهاعاث 

زغ في ْضعاجه نلي حهلم الٓغاءة ، وأن الاججاٍ هدى الخؿابيت، وأن الاججاٍ هدى ال٘خب يئ 

املضعؾت نلى ازخالٍ ضىعَا جئزغ في ْضعة الُغص نلي الخهلم َيها، َهلى املضعؽ نىضئظ 

 (.149، ص:1996أن يٓضع مهأَميت مهأؾاؾيت لالججاَاث في التربيت.)عغىان،

يظٖغ)حابغ( أن مىغىم الاججاَاث يدخل أَميت زاضت في نلم الىُـ 

حخماعي التربى . َاالججاَاث الىُؿيت الاحخمانيت مً أَم هىاجج نمليت الخيشئت الا 

، التي جئص  صوعا أؾاؾيا في غبؿه  ذ هُؿه مً صواَو الؿلٕى الاحخمانيت، وهي في الْى

 (.97، ص:1987وجىحيهه.) حابغ
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بت ( الاججاٍ في نلم الىُـ الاحخماعي: بؤهه جىكيم زابذ لهملياث  يهٍغ )َو

هُهاليت وج٘يُيت يغج٘ؼ خٛى مىغىم ما، ويجهل الصخظ يؿلٚ اػاء َظا اصعاٖيت وا

ض جٙىن الاججاَاث ايجابيت وؾلبيت،خباأو ٖغاَيت اؾخدؿاها  ٗا مدؿٓا، ْو املىغىم ؾلى

 (3،  ص:1979أو اؾدىٙاعا، حؿامدا، وحهاوها، أو جىاَؿا.) َبت 

هحن شهىعا يغي)مدمض( أن الاججاٍ َى مجمىم مايشهغ به الُغص هدى مىغىم م  

ايجابياأوؾلبيا،ويشمل َ٘غة الُغص نً املىغىم، ومُهىمه نىه ونٓائضٍ، واهُهاالجه 

ه ، و عاءٍ املخهلٓت بهظا املىغىم.)مدمض نمان   (228،: 1997و ماله، وجؿلهاجه ومساَو

ل الُغص لالؾخجابت الى أهماؽ  )يظٖغ)وشىاحي أن الاججاَاث حشحر الى هؼناث جَئ

يت مدضصة، هدى ش  يء زاص أو أَٙاع أو خىاصر أو أوغام أو أشياء مهيىت، جئلِ ؾلٖى

هكاما مهٓضا جخُانل َيه مجمىنت ٖبحرة مً املخًحراث املخىىنت(.)وشىاحي مغحو ؾابٔ 

 .(480ص:

ىجٙىيً اَتراض ي أومخًحر  يظٖغ)البىهلى( أن الاججاٍ مُهىم هُس ي احخماعي، َو

ا بينها ؾىاء في اججاٍ الٓبٛى أوفي وؾيـ حهبر نىه مجمىنت مً الاؾخجاباث املدؿٓت َيم

ػبػاء مىغىم هُس ي احخماعي حضلي مهحن.) البىهلى   (99، ص:1994اججاٍ  الَغ

 مكىهاث الاججاهاث الىفضيت:

ئ مغعي وأخمض بلٓيـ أن جٙىيً الاججاَاث يمغ بثالر مغاخل  يغي جَى

 أؾاؾيت، وجخدضص َظٍ املٙىهاث مها لدشٙل الاججاٍ الىُس ي:

 ٗاهذ في: اإلاكىن اإلاعر اليؿخؿيو الُغص أن يٙىن الاججاٍ هدى املىغىناث اال اطا

ٗاملت، ويىؿى  املٙىن  ت  ت نىه، وليـ مً الػغوع  أن جٙىن املهَغ لضيه مهَغ

غة لضي الُغص. يٙىن الاججاٍ  املهغفي نلى املهلىماث والخٓائٔ املىغىنيت املخَى

يت جخػمً حهٍغ ال ُغص بطىعة مباشغة في َظٍ املغخلت قاَغة اصعاٖيت أو مهَغ

نلى بهؼ نىاضغ البيئت الؿبيهيت والبيئت الاحخمانيت التي جٙىن مً ؾبيهت 

٘ظا ْض يدبلىع الاججاٍ في  املدخىي الهام لؿبيهت املجخمو الظ  يهيش َيه، َو

ٗالضاع الهاصئت واملهٓض املغيذ، خٛى هىم خاص مً  وشؤجه خٛى أشياء ماصيت 
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ٗاألزىة ومهأضضْاء، خٛى ه ٗاألؾغة وحمانت مهأَغاص  ىم مدضص مً الجماناث 

ٗالشٍغ والخضخيت.  الىاص  وخٛى بهؼ الٓيم الاحخمانيت  

  :يشحر َظا املٙىن الى مشانغ الخب وال٘غاَيت التي يىحهها اإلاكىن الىجذاوي

الُغص هدى مىغىم الاججاٍ، ويغجبـ بخٙىيىه الهاؾُي وجخمحز َظٍ بميل الُغص 

ْض يغض ي الجائو، ولً٘ الُغص يميل الى هدى ش يء مهحن َمثال أن أ  ؾهام 

ض يميل الى جىاٛو ؾهامه نلى شاؾئ  بهؼ أضىاٍ زاضت مً الؿهام، ْو

البدغ، وبمهجى أصّ أن َظٍ املغخلت مً وشئ الاججاٍ حؿدىض الى زليـ مً 

 املىؿٔ املىغىعي واملشانغ وإلاخؿاؾاث الظاجيت.

  :وؿان، َهي جضَهه الى الاججاٍ نباعة نً مىحهاث لؿلٕى إلااإلاكىن الضلىكي

 الهمل نلى 

 أهىاع الاججاهاث الىفضيت :

يمً٘ لىا أن هخهٍغ نلى نضة أهىام مً الاججاَاث الىُؿيت وطلٚ مً الىاخيت 

ظا الخطييِ يؿانض الضاعؽ نلى جدضيض هىنيت وشضة الاججاٍ  الىضُيت والىقيُيت. َو

يِ وطلٚ مً خيث ضُخه  الىُس ي مو الهلم بؤن الاججاٍ الىاخض ْض يٓو في أٖثر مً جطي

 :ومً خيث وقيُخه. ومً َظٍ الاهىام مايؤحي

ٗا لضي نضص  –الاججاَاث الجمانيت -1 الاججاَاث الُغصيت: نىضما يٙىن الاججاٍ مشتر

ٖبحر مً مهأَغاص وؿميه الاججاَاث الجمانيت. أما الاججاَاث التي جمحز َغصا نً  زغ َهي 

الُاغلت والصجانت وال٘غم اججاٍ حماعي،  اججاَاث َغصيت ، َبعجاب الىاؽ باألزالّ

 واعجاب الُغص بؼميل له اججاٍ َغص .

الاججاٍ الخُي )الاججاَاث الشهىعيت و لال شهىعيت(يكهغ الاججاٍ  -الاججاٍ الهلجي -2

الهلجي في ؾلٕى الُغص صون جغصص أوجدُل ومثل َظا الاججاٍ أخياها مايٙىن مخُٓا مو 

يمها ،أما الاججاٍ الخُي َهى الاججاٍ الظ  اليخُٔ ومهايحر مهايحر الجمانت ومثلها ْو

املجخمو ولظلٚ هغي الُغص يترصص في إلاَطاح نىه بؿ ب حهاعغه مو مهايحر املجخمو. 

 (2011، ص:2010أخمض )
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ان الاججاَاث نىض إلاوؿان مخهضصة، بمهجى أن إلاوؿان يٙىن لضيه اججاَاث احخمانيت .

له، َهى يٙىن اججاَا هدى مً يهٍغ مً مهأَغاص، ججاٍ ٗل ما ييخكم املجاٛ الخيى  

والىكم الاحخمانيت الؿائضة، والهاصاث، والٓيم والخٓاليض ُيٙىن اججاَا احخمانيا هدى 

املش٘الث الاحخمانيت، هدى مئؾؿاث املجخمو هدى ْياصاث َظا املجخمو، وػناماجه الُغص 

٘ىىا هجض نىض ْياؽ جلٚ يٙىن اججاَاث احخمانيت هدى بيئخه الاحخمانيت بٙاملها،ول

الاججاَاث لضي أَغاص مجخمو واخض أن الاججاَاث جسخلِ بالغيم مً جىخيض املثحراث 

ا، ويغحو الؿ ب  الاحخمانيت أو جىخيض نىاضغ البيئت الاحخمانيت التي يهيشىن في اؾاَع

 في طلٚ الي جبايً مٙىهاث شخطيت مهأَغاص، جبايً املجاٛ الىُس ي الظ  يىحض َيه مهأَغاص

ص:  2007والجمانت، وجبايً الضواَو والًغائؼ والخاحاث والخبرة.)الجُىض  و زغون،

186). 

 أهم خصائص الاججاهاث الىفضيت والاجخماعيت جخلخص فيما ًأحي:

 الاججاَاث م٘دؿبت ومخهلمت، وليؿذ وعازيت والصيت.  -1

َغاص أو الاججاَاث جخٙىن وجغجبـ بمثحراث ومىاِْ احخمانيت، ويشتٕر نضص مً مهأ  -2

 الجماناث َيها.

الاججاَاث ال جخٙىن مً َغاى، وألنها جخػمً صائما نالْت بحن َغص ومىغىم مً  - 3

 مىغىناث البيئت.

 الاججاَاث جخهضص وجسخلِ خؿب املثحراث التي جغجبـ بها.- 4

 الاججاَاث جىضح وحىص نالْت بحن الُغص ومىغىم الاججاٍ.- 5

خه الهٓليت الاججاٍ يخػمً نىطغا نٓليا و - 6 يا يهبر نً مهخٓضاث الُغص، أو مهَغ مهَغ

 وزبراجه نً مىغىم الاججاٍ.

يا، يهبر نً ؾلٕى الُغص الكاَغ املىحه هدى مىغىم - 7 الاججاٍ يخػمً نىطغا ؾلٖى

 الاججاٍ.
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الاججاَاث حهخبر هخاحا لجخبرة الؿابٓت، وجغجبـ بالؿلٕى الخاغغ، وحشحر الى الؿلٕى  -8

اَاث وجخمثل َيما بحن اؾخجاباث الُغص للمثحراث الاحخمانيت مً في املؿخٓبل. الاجج

 احؿاّ واجُاّ، ويؿمذ بالخيبئ باؾخجابت الُغص لبهؼ املثحراث الاحخمانيت.

الاججاَاث حًلب نليها الظاجيت أٖثر مً املىغىنيت، مً خيث مدخىاَا الاججاَاث لها - 9

ا جدذ قغوٍ ضُت الثباث والاؾخمغاع اليؿبي، ولً٘ مً املمً٘ حهض يلها. وحًيحَر

 (.68مهيىت.)مجض  أخمض، بضون جاعيش الٓاَغة، ص:

ا مً املُاَيم الىحضاهيت  جخمحز الاججاَاث ببهؼ الخطائظ الهامت نً يحَر

التي ؾبٔ أن أوضخىاَا. وجُيض َظٍ الخطائظ في الٓاء مؼيض مً الػىء نلى مهأبهاص 

غان بضون جاعيش، الٓا  (144َغة، ص:املخهضصة لهظا املُهىم.)َػ

 وظائف الاججاهاث الىفضيت الاجخماعيت:

جٓىم الاججاَاث بالهضيض مً الىقائِ التي جيؿغ لئلوؿان الٓضعة نلى الخهامل مو 

 املىاِْ ومهأوغام الخياجيت املسخلُت، وأَم الىقائِ:

 الىظيفت اإلاىفعيت والخكيفيت. 

الخ٘يِ مو  املىاِْ جدٓٔ الاججاَاث ال٘ثحر مً أَضاٍ الُغص وجؼوصٍ بالٓضعة نلى 

يمها  املخهضصة التي يىحهها،َبنالن الُغصنً اججاَاجه يكهغ مضي جٓلبه ملهايحر الجمانت ْو

يت  ومهخٓضاتها، ٖمايكهغاهخماءٍ ووالءٍ لٓىانضَا لظا حهخبر الاججاَاث مىحهاث ؾلٖى

جم٘ىه مً جدٓئ أَضاَه واشبام صواَهه في غىء املدٙاث أو املهايحر الاحخمانيت 

 ائضة في مجخمهه،ٖما جم٘ىه مً اوشاء نالْاث ج٘يُيت ؾىيت مو َظا املجخمو.الؿ

 :الىظيفت الخىظيميت 

جخجمو الاججاَاث والخبراث املخهضصة واملخىىنت في الُغص في ٗل مىخكم مما يئص  الى 

ه، وزباجه وؿ يا في املىاِْ املسخلُت، بديث يؿلٚ ججاَها نلى هدى زابذ  احؿاّ ؾلٖى

الػيام والدشدذ في مخاَاث الخبراث الجؼئيت املىُطلت. ويهىص الُػل مؿغص، َيخجىب 

٘ظا َبن اججاَاث  في َظا الاهخكام والخىكيم الى مايدمل مً اججاَاث م٘دؿبت، َو
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الُغص ج٘ؿبه املهايحر ومهأؾغ املغحهيت لخىكيم زبراجه ومهلىماجه بشٙل يهيىه نلى َهم 

 (.523، ص:2006الهالم مً خىله.)نالم 

 فت الذفاعيت:الىظي 

يغجبـ الهضيض مً اججاَاث الُغص بداحاجه الصخطيت وصواَهه الُغصيت، أٖثرمً اعجباؾه 

بالخطائظ املىغىنيت ملىغىم الاججاٍ، لهظا يٓىم الُغص أخياها بخٙىيً بهؼ 

الاججاَاث لخبريغ َشله أو نضم ْضعجه نلى جدٓئ أَضاَه.َٓض يٙىن الؿالب اججاٍ 

ضعؽ أوالىكام الخهليمي بمجمله نىضما يُشل في اهجاػ املؿخىي ؾلبي هدى املنهاج أو امل

الخدطيلي الظ  يغيب َيه، َيؿانض َظا الاججاٍ نلى جبريغ َشله ونلى الاخخُاف 

 (193م، ص: 2000أبى حاصوا، ب٘غامخه وانتزاٍػ بىُؿه.)

وحهخبر وقائِ الاججاَاث أخض الهىامل التي حؿانض نلى همى وجؿىع الصخي ي، 

زالٛ: املؿانضة نلى الخؤْلم والخ٘يِ، َهي بمثابت مٓىماث مهىىيت حؿانض وطلٚ مً 

حر الٓىاناث التي يدخُل بها الُغص للضَام  الُغص نلي اؾديهاب املخًحراث املسخلُت. جَى

حر اؾاع مغح ي يؿانض الُغص نلي جىكيم نملياث إلاصعإ واملهلىماث التي  نً هُؿه. جَى

ل مٓضماث يمً٘ للُغص نلى أؾاؾها جُؿحر الؿلٕى لضيه نً مهأمىع املسخلُت. حش٘ي

والخيبئ باملماعؾاث الؿلبيت نً ؾغئ الانخىاء بدىميت الاججاَاث إلايجابيت هدى 

الهمل،وحًيحر الاججاَاث الؿلبيت مً زالٛ الىؾائل الخضعي يت والخ٘ىىلىحيا الاحخمانيت 

غة خاليا وهي جٓىياث مهغوَت لضي زبراء الخؿىيغ الخىك م، 2000يمي. )الٓغيىحي،املخَى

 (172ص:

 (2011: )ٖماٛ مغحو ؾابٔ ص:ومن وظائف الاججاهاث أًظا الىظائف آلاجيت

 جىكم الهملياث الضاَهيت والاهُهاليت. - 1

 حؿهيل نمليت اجساط الٓغاع. -2

 جىغيذ الهالْت بحن الُغص وآلازغيً أو بحن الُغص ومُغصاث بيئخه. -3

 ؿ يت زابخت.جدضيض الاؾخجاباث بؿغيٓت و - 4
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 املؿانضة نلى جدٓئ أَضاٍ الُغص وؾمىخاجه. - 5

 جُؿحر بهؼ الكىاَغ وانؿائها املهجى مهأْغب لجخٓيٓت . - 6

 امضاص الصخظ بمُاجيذ الصخطيت. - 7

 حغيير الاججاهاث الىفضيت:

، ٖما أن حًيحر اججاَاث الىاؽ أو  جلهب الاججاَاث صوعا باعػا في الؿلٕى

 
ً
ظلٚ نلى أؾلىب جىآَهم.  حهضيلها يىه٘ـ ؾلبا  نلى جُانلهم مو مهأخضار، ٖو

ً
أوايجابا

لظلٚ يهضٍ إلاعشاص الجم ي َيما يهضٍ الى احغاء حًيحر في اججاَاث املؿترشضيً،  ؾاملا 

ض اؾخسضم )عيضعوٗىعصيليا( بحرحً(  -ٗان طلٚ يؿانضَم في الخًلب نلي مش٘التهم، ْو

ملغخلت الابخضائيت بهضٍ جدؿحن الىعي إلاعشاص الجماعي في حهضيل اججاَاث أؾُاٛ ا

 (234م ص:2000الثٓافي ونالْاتهم مو أؾُاٛ مً زٓاَاث أزغي. )الغشيض  

 العىامل اإلاؤثرة في جكىين الاججاهاث

يٓٛى ضالح أبى حاصو ان الاججاَاث جيبو مً واْو الكغوٍ الاحخمانيت 

ا والاْخطاصيت والؿياؾيت وإلايضيىلىحيت، جخما ش يء مو مغاخل الخ ؿىع التي يجخاَػ

املجخمو، وجئص  الخيشئت الاحخمانيت صوعا عئيؿيا في جٙىينها، ومً أبغػ الهىامل التي جئزغ 

 :في جٙىيً الاججاَاث مايؤحي

 ألاصرة ، :حهخبر البىاء الاحخماعي مهأٛو الظ  يخؤزغ به الُغص مىظ وهىمت أقاٍَغ

 ويخؤزغ الؿُل 

ما مً أَغاص مهأؾغة ٗاهذ َظٍ الاججاَاث ايجابيت أم  باججاَاث والضيه ويحَر ؾىاء أ

ؾلبيت ججاٍ املىغىناث املسخلُت، وي٘دؿب الؿُل َظٍ الاججاَاث أو بهػها نً ؾغئ 

 الخهلم والخٓليض.

 لٙل َغص ججغبت شخطيت مهيىت وزاضت به، والخيشئت الاحخمانيت الفرد هفضه :

 جئص  صوعا مهما 
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جمحٍز نً يحٍر مً مهأشخاص مً  في جٙىيً الصخطيت وما ج٘دؿبه مً ججاعب وزبراث

 زالٛ الاججاَاث التي اٖدؿبها مً الخبراث.

 وهي ٖثحرة ومخىىنت منها املسجض واملضعؾت واملىؿٓت العىامل الحظاريت :

ظٍ   والىاص .... َو

الهىامل واملئزغاث ال حًغؽ هُـ الاججاَاث مما يدخم نلى الُغص الخدحز هدى بهػها 

 لهاوالدشبو باالججاَاث التي جغؾ

  :الخبراث الاهفعاليت 

 مهما في جٙىيً الاججاَاث ؾلبا أو ايجابا، َهلى ؾ يل املثاٛ ان الهمل 
ً
جئص  الخبرة صوعا

الظ  يدبو بخهؼيؼ يئص  الى جٙىيً اججاٍ ايجابي لضي الُغص، والهمل الظ  يدبو بهٓاب 

 يئص  الى جٙىيً اججاٍ ؾلبي لضي الُغص هدى طلٚ الهمل...الخ

 ٗاخترام الٓىاهحن  ا:الضلؼت العلي جُغع نلى الُغص الالتزام بؤمىع مهيىت 

 وجىُيظَا مما يئص  الى 

جٙىيً اججاَاث لضيه هدى َظٍ املىغىناث هكغا ملا يترجب نلى نضم الالتزام أو الخغوج 

نليها مً نٓاب. وجخٙىن الاججاَاث في َظٍ الخالت هديجت ناملحن أؾاؾحن َما: الاخترام 

.  والخٍى

 نىضما يٙىن مهأَغاص اخؿاؾا ججاٍ َغصما بالغغا وؿبت ن وحبهمرطا آلاخري :

ه الايجابي   لؿلٖى

هدى مىاغيو مهيىت، َبهىا هجض َظا الُغص يداٛو الخُاف نلى جلٚ الطىعة املىحىصة 

ه وحهامله مو آلازغيً  ظا الخغص مىه يئزغ نلى ٖيُيت ؾلٖى نىه في أطَان الىاؽ، َو

ٔ غىابـ مهيىت.  )أ(َو

 ؤثرة في جكىين الاججاهاث:العىامل اإلا

يهيش إلاوؿان في اؾاع زٓافي يخؤلِ مً الهاصاث والخٓاليض والاججاَاث 

ظٍ حميهها جخُانل جُانال صيىامي٘يا يئزغ في الُغص مً زالٛ نالْاجه  واملهخٓضاث،َو
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ٗاهذ أؾغجه أو مضعؾخه، بمهجى أن مسخلِ الجماناث التي  الاحخمانيت وبيئخه، ؾىاء 

ُغص جئزغ في اٖدؿابه الججاَاجه ومهخٓضاجه املسخلُت،  والىاْو أن إلاؾاع ييخمي اليها ال

الثٓافي بما يخػمىه مً نىامل مسخلُت يهخبر مً أَم املدضصاث الججاَاث الُغص،ومو 

ظا عاحو الى جؤزغ مهأَغاص  طلٚ هجض أن مهأَغاص صازل اؾاع مهحن يسخلُىن في اججاَاتهم، َو

ض بآبائهم ٖؤٛو وؾائـ للخؿبيو الا  حخماعي، َهم ْىة مئزغة في جٙىيً اججاَاث أبىائهم ْو

وحض أن الهالْت  بحن اججاَاث الىالضيً ومهأؾُاٛ أٖبر مً جلٚ التي جٓىم بحن اججاَاث 

إلازىة. ٖما وحض أن الاججاَاث الجخؤزغ َٓـ بالخىحيه اللُكي، بل بؿغيٓت التربيت 

اججاَاث مهأؾُاٛ والىالضيً يٙىن  والؿلٕى الُهلي لآلباء، والضليل نلى طلٚ أن جمازل

ه،  أٖثر في املؿائل الىاْهيت التي يُهمها الؿُل لٓغبها مً خياجه واجطالها بمجاٛ ؾلٖى

ٗاججاَهم هدى مهأَغاص، اط لىخل غهِ الخمازل بحن اججاَاث مهأؾُاٛ والىالضيً في 

ٗا واضخا، َظا مو الهلم ب ؤن الاججاَاث املؿائل الؿياؾيت لهضم اصعإ مهأؾُاٛ لها اصعا

هدى مهأمىع املهىىيت املجغصة الجخٙىن باملهجى الحخيذ ْبل املغآَت، خيث أنها جخؿلب 

غ في مغخلت الؿُىلت.) أخمض مغحو ؾابٔ طٍٖغ مؿخىي مً الىضج الهٓلي اليخَى

 .(2014ص:

نمىما يشحر الباخث الى أن الهىامل املئزغة في جٙىيً الاججاَاث جخٙىن هدى 

شياء أو مهأخضار هديجت لهضص مً الهىامل أَمها جؤزحر الىالضيً خيث املىغىناث أو مهأ 

يهض جؤزحر الىالضيً مً أَم الهىامل املؿانضة في جٙىيً  الاججاَاث زطىضا نىض 

ا التي  يٓىم  ياث صون يحَر الشباب، وطلٚ بما يٓضمه الىالضان مً  حهؼيؼ لبهؼ الؿلٖى

ٛ نمليت الخُانل الاحخماعي التي جدضر بها الشباب،وأيػا جؤزحر مهأْغان، وطلٚ مً زال

جؤزحراث مخباصلت بحن الُغص ومهأْغان وجؤزحر الخهليم. ان الهمليت الخهليميت وما يمغ به الُغص 

زاللها مً نمليت اٖدؿاب الخبراث حؿانضٍ نلى جٙىيً اججاَاث مهيىت، ٖما حهض 

ى املىغىناث وؾائل إلانالم مً الهىامل املؿانضة نلى جٙىيً في الاججاَاث هد

 املسخلُت.
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 الاصؼالحي إلافهىم اإلاؼلىباث: اإلاعنى  .ثاهيا

الجامهت جدضص نضصا مهيىا مً يظٖغ)مدمض( نً مؿلىباث الجامهت: بؤن 

املٓغعاث ، البض لجميو ؾالبها مً صعاؾتها والىجاح َيها، لٙي يمىذ الضعحت مً الجامهت. 

وهي مٓغعاث احباعيت للؿالب في مسخلِ الٙلياث وجخمثل في بهؼ أؾاؾياث 

ت.)مدمض   (.365م ص:2014املهَغ

ْغ املجلـ الهلمي جدٓيٓا لغؾالت الجامهت املخُغصة أ :ونً صليلها يظٖغ أهه 

جضعيـ املىاص آلاجيت لجميو الؿالب بالٙلياث بمسخلِ جسططاتهم، ومىاص مؿلىباث 

ت التي يضعؾها حميو الؿالب بمسخلِ  الجامهت هي املٓغعاث )املىاص( الخٙىيييت املشتٖر

 (.38م ص:2000جسططاتهم الهلميت.)حامهت اَغيٓيا الهامليت 

غعة في حميو الٙلياجبال أن مُهىمها يظٖغ)أبىب٘غ(أن مؿلىباث الجامهت مٓ

ا احباعيت جدؿب  ومُغصاتها جسخلِ مً حامهت الي أزغي وبهؼ الجامهاث حهخبَر

صعحاتها في املهضٛ التراٖمي للؿالب،  وبهػها حهلها ماصة ازخياعيت الجدؿب في املهضٛ 

 (.4م ص:2010للؿالب...الخ )أبىب٘غ

ؿلىباث ٗل املىاص واملٓغعاث واحغائيا لًغع َظٍ الضعاؾت يهجي الباخث بامل

ت التي وغهتها الجامهت جىُيظا لؿياؾتها الخهليميت، املخطلت بالٓيم  الخٙىيييت املشتٖر

واملُاَيم مهأؾاؾيت املخهلٓت بالخياة، واملغجبؿت باألَضاٍ التي مً أحلها أوشئذ حامهت 

اَيت أو امللٚ َيطل بدشاص. جمثل في ٗل ماصة مً مىاص مؿلىباث الجامهت خاحت زٓ

احخمانيتأو جغبىيت جٙىن أعغيت حامهت لٙل الخسططاث في ٗلياث الجامهتاملسخلُت. 

والتي جلؼم ٗل ؾالب في حامهت امللٚ َيطل بدشاص صعاؾتها، وهي الضعاؾاث إلاؾالميت، 

 واللًاث،والضعاؾاث الاحخمانيت.

 :   ثالثا:مفهىم أهذاف الجامعت من اإلاؼلىباث

ت أَضاَا زاضت جىؿلٔ مً عؾالتها التي جئصيها في يظٖغ الباخث أن لٙل حامه

املجخمو الظ  جٙىن َيه. ألن الجامهت ال بض لها مً زضمت املجخمو، وحامهت امللٚ َيطل 
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بدشاص هي حامهت جسضم املجخمو إلاَغيٓي والهالمي، ولها زطىضياث زاضت  وجسخلِ 

 ميت.نً الجامهاث  الشاصيت مهأزغي اطأنها حامهت طاث زطىضيت  اؾال 

 َٙان مُهىم أَضاٍ الجامهت مً املؿلىباث، يخمثل في آلاحي:

 وشغ اللًت الهغبيت والثٓاَت إلاؾالميت في حشاص والضٛو إلاَغيٓيت املجاوعة لها.  -1

الهىايت بالترار الهغبي إلاؾالمي في حشاص حمها وجدٓيٓا ووشغا لدؿهيل  -2

 الاؾخُاصة منها.

يت الهغبيت الدشاصيت أو مايهاصلها، اؾديهاب الؿلبت مً خملت الشهاصة الثاهى  -3

إلنضاص حيل مؿدىحر بالهٓيضة الحخيدت والهلم الىاَو، يؿىع البالص نلميا 

 واْخطاصيا في غىء حهاليم إلاؾالم الؿمدت.

انضاص وجؤَيل املهلمحن لؿض الُغاى الهلمي والتربى  لضي ماعؽ الخهليم الهغبي  -4

 إلاؾالمي في 

 عة وجٙىيً الباخثحن املٓخضعيً.حشاص والضٛو إلاَغيٓيت املجاو 

الؿ ي إلخضار الخىاػن بحن اللًت الهغبيت واللًت الُغوؿيت في املجاٛ إلاصاع   -5

 والخهليمي في

 مئؾؿاث الخٙىمت املسخلُت لخدٓئ مبضأ املؿاوة املىطىص نليها في صؾخىع البالص.

في  اْامت نالْاث حهاون نلمي وزٓافي مو املئؾؿاث الجامهيت ومغاٖؼ البدىر -6

 الهالم الهغبي وإلاؾالمي والضولي لالؾخُاصة مً الخبراث.

جؤؾيـ الٙلياث واملهاَض املخسططت، ونٓض الىضواث واملداغغاث واملئجمغاث  -7

 الضوليت في مجاٛ الخهليم والضنىة إلاؾالميت.

 الذراصاث الضابلت

ث بهض أن اؾلو الباخث نلى بهؼ الضعاؾاث الؿابٓت التي جخهلٔ بكاَغة الاججاَا

ٓا نلى الضعاؾاث الخاليت:  الىُؿيت في ٖثحر مً املئؾؿاث الخهليميت َو
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م(بهىىان: اججاَاث الؿالب هدى مؿلىباث 2012صعاؾت: مدمض نمغ  صم ) -1

الجامهت ونالْتها ببهؼ املخًحراث الضيمىيغاَيت صعاؾت جؿبيٓيت نلى الؿالب 

 الىاَضيً بجامهت اَغيٓيا الهامليت

 بدث الى جدٓئ مهأَضاٍ الخاليت :يهضٍ َظا ال: أَضاٍ البدث

الخهٍغ نلي اججاَاث الؿالب الىاَضيً بجامهت اَغيٓيا الهامليت هدى مؿلىباث الجامهت 

ٗاهذ جلٚ الاججاَاث ايجابيت أو ؾلبيت.  وما اطا 

ٔ  ال٘شِ نً الُغوّ في اججاَاث الؿالب الىاَضيً بجامهت اَغيٓيا الهامليت َو

ٗاصيمي)نلمي/أصبي(. .املخًحراث الضيمىيغاَيت آلاجيت اللًت  الىىم ) طٖغ/أهثي(. املؿاّ مهأ

 الٓاعة )أؾيا/اَغيٓيا(. )اهجلحز /َغوس ي(.

 اؾخسضم  الباخث إلحغاء َظا البدث املىهج الىضُي.  :مىهج الضعاؾت

مجخمو الضعاؾت: ازخاع الباخث الؿالب الىاَضيً بجامهت اَغيٓيا الهامليت مجخمها 

يخٙىن مً ؾالب وؾالباث الضٛو إلاَغيٓيت وآلاؾيىيت  لضعاؾخه، ومجخمو الضعاؾت

بجامهت اَغيٓيا الهامليت. أزىاء احغاء َظٍ الضعاؾت، ويبلٌ نضصَم في الٙلياث مهأصبيت 

غة لضي اصاعة الجامهت  ؾالبا وؾالبت ويضعؾىن في  1028والهلميت خؿب املهلىماث املخَى

 حميو املؿخىياث بًغع هيل صعحت البٙالىعيىؽ. 

ؾالبا وؾالبت مً  170وجٙىهذ نيىت الضعاؾت في ضىعتها مهأوليت مً  الضعاؾت: نيىت

ت الثالثت والغابهت مً الٓؿمحن الهلمي ومهأصبي.  ؾالب حامهت اَغيٓيا الهامليت بالُْغ

 وجىضل الباخث مً زالٛ َظٍ الضعاؾت الي الىخائج آلاجيت:

 ى مؿلىباث الجامهت ايجابيت.اججاَاث الؿالب الىاَضيً بجامهت اَغيٓيا الهامليت هد-1

جىحض َغوّ صالت اخطائيا في اججاَاث الؿالب الىاَضيً بجامهت اَغيٓيا  -2

ٗاصيمي، )نلمي/أصبي( لطالح  الهامليت هدى مؿلىباث الجامهت جبها للمؿاّ مهأ

 مهأصبيحن.
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الجىحض َغوّ  صالت اخطائيا في اججاَاث الؿالب الىاَضيً بجامهت اَغيٓيا  -3

 )طٖغ/أهثي(. ىىمالهامليت جبها لل

الجىحض َغوّ في اججاَاث الؿالب الىاَضيً بجامهت اَغيٓيا الهامليت هدى  -4

 مؿلىباث الجامهت جبها للًت صعاؾت الؿالب في املغخلت الثاهىيت،)اهجلحز /

 َغوس ي(

الجىحض َغوّ صالت اخطائيا في اججاَاث الؿالب الىاَضيً بجامهت اَغيٓيا  -5

بها ملخًحر الٓاعة التي ييخمي اليها البلض الظ  الهامليت هدى مؿلىباث الجامهت ج

 حاء مىه الؿالب.)اَغيٓيا/ ؾيا(.

 (3م( حامهت أم صعمان إلاؾالميت)1989صعاؾت:نبض الغخمً الشيش الؿاَغ) -2

بهىىان: الهالْت بحن اججاَاث ؾالب حامهت أم صعمان إلاؾالميت هدى مىاةج الجامهت 

 .وجىآَهم الىُس ي والاحخماعي

ت الهالْت املخباصلت بحن اججاَاث الؿالب هدى مىاةج الجامهت، وجىآَهم الهضٍ:  مهَغ

الىُس ي والاحخماعي، والىضٛى الى مٓترخاث نلميت لخدؿحن املىاةج وػياصة جىأَ 

 الؿالب الىُس ي والاحخماعي.

 ( ؾالبا وؾالبت . 320)جٙىهذ مً   الهيىت:

 املىهج الىضُي. :املىهج

 الاحخماعي)َيىم، بل( اؾخ يان مً جطميم الباخث.مٓياؽ الخىأَ  ألادواث:

 أهم الىخائج:

/  الجىحض َغوّ طاث صاللت اخطائيت بحن مخىؾؿاث صعحاث البىحن والبىاث في ٗل 1

 املخًحراث للخىأَ الهام واملجزلي والاحخماعي والاهُهالي.

الثاهيت و  /  الجىحض َغوّ طاث صاللت اخطائيا في الخىأَ الاحخماعي بحن ؾالب الؿىت2

 .الغابهت طٗىع لطالح ؾالب الؿىت الغابهت
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 م حامهت أم صعمان إلاؾالميت2008صعاؾت :أخمض خامض الشيش مطؿُي الُاصوي  -3

 مىاةج مؿلىباث الجامهت الؿلبياث وإلايجابياث)الثٓاَت إلاؾالميت همىطحا(بهىىان:

ت جدٓيٓه ألَضاٍ الثٓاَت الهضٍ: جٓىيم الثٓاَت إلاؾالميت لٙلياث يحر املخسططت ملهَغ

 إلاؾالميت.

ت مضي اعجباؽ أَضاٍ املىهج بؤَضاٍ الثٓاَت إلاؾالميت. .1  مهَغ

 الخهٍغ نلى وشؤة الثٓاَت إلاؾالميت في الجامهاث الؿىصاهيت ٖمؿلىب حام ي. .2

 ؾالميت.الخهٍغ نلى واْو املؿلىباث في حامهت أم صعمان إلا  .3

جٙىهذ نيىت الضعاؾت مً:حميو مهأؾاجظة الظيً يضعؾىن مىاص الثٓاَت  العيىت:

( أؾخاطا.وؾالب الٙلياث الهلميت البالٌ 22إلاؾالميت لٙلياث الهلميت ونضصَم )

م ازخاعمنهم 2007-م2006( ؾالبا في الهام الضعاس ي 1170نضصَم)

مهً ؾغئ الهيىت اله220الباخث)  شىائيت.( ؾالبا جم ازخياَع

 املىهج الىضُي. اإلاىهج:

 الاصخبيان. ألاداة:

 أهم الىخائج:

ان حامهت أم صعمان إلاؾالميت أٛو هىاة لخهليم الهالي وهي عائضة الخؤضيل  -1

 وعاَضة لججامهاث 

 مهأزغي ومغاٖؼ الخهليم في مجاٛ مىاةج الثٓاَت إلاؾالميت ٖمؿلىب حام ي.

غ في الؿالب جؤزحر ايجابيا، وأن مىاص الثٓاَت إلاؾالميت ٖمؿلىب حام ي جئز -2

نلى مىاص الثٓاَت إلاؾالميت بؿ ب جم٘حن مهأؾاجظة في َظٍ الؿالب يٓبلىن 

 املؿلىباث.
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 حعليب على الذراصاث الضابلت:

ٍى نلى هخائجها  اؾخُاص الباخث  مً الضعاؾاث الؿابٓت التي اجيذ له الاؾالم نليها والْى

 ما يلي:

ش ى مو مىؿٔ َظٍ  الضعاؾاث الهلميت التي جؿىيغ أَضاٍ البدث بما يخما -1

َضَذ الى جدليل وجُؿحر قاَغة الاججاَاث الىُؿيت في ميضان املئؾؿاث 

 الخهليميت.

 ؾانضث في ضيايت وحهضيل َغوع البدث في ضيًتها املبضئيت والنهائيت. -2

اناصة حهضيل أؾئلت البدث في غىء هخائج ٖثحرمً الضعاؾاث الؿابٓت التي اؾلو  -3

 اخث.نليها الب

إلاَاصة مً الاحغاءاث املىهجيت التي اجبهتها َظٍ الضعاؾاث وزطىضا في بىاء  -4

 اؾخ يان البدث.

 الاَاصة مً الخىضياث واملٓترخاث والىخائج التي جىضلذ اليها َظٍ الضعاؾاث. -5

 إجراءاث الذراصت اإلايذاهيت

لضعاؾت يدىاٛو َظا املبدث مً الضعاؾت املىهج الظ  اجبهه الباخث ومجخمو ونيىت ا

ومهأصواث املؿخسضمت في حمو املهلىماث والبياهاث نً الكاَغة مىغىم البدث 

 .واؾخسضام مهأؾاليب الاخطائيت املؿخسضمت في  مهالجت البياهاث

 مىهج  وأدواث البحث :

اؾخسضم  الباخثاملىهج الىضُي. ألهه املىهج املىاؾب خؿبمايغي الباخث، اط يم٘نهم      

املهلىماث والبياهاث طاث الطلت بمىغىم الضعاؾت .باليؿبت مً حمو أٖبر ْضع مً 

للىٓؿت مهأولى  َاهه هجض مما ججضع إلاشاعة اليه أن الباخث ْض ازخاع املىهج الىضُي 

لبدث مشٙلت اججاَاث الؿالب هدى مؿلىباث الجامهت ، وطلٚ أن َظا املىهج يهض 

مً الهىامل  واملئزغاث التي جخؤزغ مهأوؿب لضعاؾت الىاْو وجدليله وجُؿحٍر وإلاملام ب٘ثحر 

َى ؾغيٓت يهخمض نليها الباخث في :(بها الكاَغة مىغىم البدث، َاملىهج الىضُي 
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)  الخطٛى نلى  مهلىماث صْيٓت  جطىع الىاْو الاحخماعي وحؿهم في جدليل قىاٍَغ

  واملىهج الىضُي بهظا املهجي  اهما يهضٍ ٖما يظَب الى  طلٚ مدمض نلى مدمض  الى نلى

مئشغاث أو بياهاث نً الكاَغة  املضعوؾت، والخىضل الى هخائج مً زالٛ  الضعاؾت  وأن 

يسلظ الباخث الى نضص مً الخىضياث التي حؿهم في خل  املش٘الث الىاْهيت 

ي والؿيض ياؾحن  في 7للمجخمو .) ( ويىٓل نمغمدمض الخىمي الشيباوي  نً حماٛ ٗػ

حهغيُه للبدث الىضُي    whitnegً َىيتي ٖخابهما أؾـ البدث الاحخماعي  هٓال ن

بٓىله )ان الضعاؾت الىضُيت هي التي جخػمً  صعاؾت الخٓائٔ الغاَىت املخهلٓت بؿبيهت 

ِ أو  مجمىنت  مً الىاؽ أو مجمىنت مً مهأخضار أو مجمىم مً  قاَغة  أو مْى

 (182م ص:1988مهأوغام )مدمض 

ؾت وجدليل وجُؿحر  املىاِْ واملىهج الىضُي بهظا املهجى َبهه مهأوؿب لضعا

واملش٘الث والهىامل املئزغة نلى قاَغة احخمانيت ما ومنها الكىاَغ  الخهليميت التي هي 

بؿبيهت الخاٛ قىاَغ الجىحض الا في مجخمو وجخؤزغ بما خضر ويدضر َيه مً جؿىعاث 

الىضُي  ؾياؾيت واْخطاصيت واحخمانيت. ولٙل َظٍ املؼايا الهلميت التي يخمخو بها املىهج

ازخاٍع الباخث لضعاؾت  الاججاَاث والهىامل املئزغة َيها، مً أحل الخىاضل الى هخائج 

ت اججاَاث الؿالب هدى مؿلىباث الجامهت.)الشيباوي  م 1961وجىضياث حؿهم في مهَغ

(وأما ضضّ وزباث  أصاة البدث الخالي َٓض ؾىع  الباخث بهض الاؾالم نلى ٖثحر 113ص: 

اؾدباهت لٓياؽ  -ٓت ومهأصب الهلمي  الىكغ  في َظ الخطىصمً الضعاؾاث الؿاب

(مداوع وللخؤٖض 3(نباعة و)31اججاَاث الؿالب هدى مؿلىباث الجامهت: وهي جخٙىن مً)

ضضّ  مدخىاَا ؾغخها الباخث نلى زلت مً مهأؾاجظة الباخثحن في مجاٛ التربيت  ونلىمها 

ض هحخى ا بخهضيل خظٍ واغاَت ٖثحر مً بىىص  في الجامهاث واملهاَض الدشاصيت ْو

ٗان له مهأزغ املٓضع في ججىيض املٓياؽ وازغاحه في   املٓياؽ الظ  أنضٍ الباخث مما 

 .ضىعجه النهائيت

يىدطغ مجخمو الضعاؾت مً الؿلبت والؿالباث بجامهت امللٚ َيطل  :مجخمع الذراصت

غة بدشاص.أزىاء احغاء َظٍ الضعاؾت، ويبلٌ نضصَم في الٙلياث خؿب املهلى  ماث املخَى

ٗاصيميت والضعاؾت بجامهت امللٚ َيطل بدشاص  لضًبصاعة زضماث الؿالب بالشئون مهأ
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ٗاصيمي  (ؾالبا وؾالبت ويضعؾىن َيجميو 6717م الجامهت)2019-م2018للهام مهأ

% مً 4املؿخىياث بًغع هيل صعحت البٙالىعيىؾىمنهم جم ازخياع نيىت البدث بازخياع

ىت نً ؾغئ الهيىت الهشىائيت ال ؿيؿت ازخياعا نشىائيا مجخمو الضعاؾت لخمثيل الهي

 صون  جدضيض أل  مسطظ.  

م) الٙليت والىىم طٖغ  ( يىضح أَغاص مجخمو الضعاؾت مهأضلي خؿب مخًحر1والجضٛو ْع

 :واملجمىمى وأهث

 
 عيىت الذراصت: 

ؾالبا وؾالبت مً ؾالب  260وجٙىهذ نيىت الضعاؾت في ضىعتها مهأوليت مً 

( ؾالبا وؾالبت مً الظيً لم ي٘ملىا نً 35امللٚ َيطل بدشاص اؾدبهض منهم)حامهت  

إلاحابت نلي ٗل الازخباعاث، والخاالث التي أقهغث نضم الالتزام بضْت إلاحابت، وبهض 

(.وجم اؾترحانها وإلاحابت 25الخطٛى نلي إلاحاباث جم اؾدبهاص الخاالث التي بها هٓظ،)

وؾالبت  مً ٗل الٙلياث، وجم جدليل البياهاث ( ؾالبا 200ننها بطىعة ؾليمت )

 . spssباؾخسضام البرهامج إلاخطائي املهغوٍ

 ( ًىضح الخىزيع الخكراري إلاخغير الىىع2الجذول ركم )

 

 



اججاهاث الؼالب بجامعت اإلالك فيصل بدشاد هحى مؼلىباث الجامعت وعالكتها ببعع اإلاخغيراث 

 الذًمىغرافيت

187 

 

 

 الىىعإلاخغير  الخىزيع الخكراري  ( ًىضح1شكل ركم )

 
 ( ًىضح الخىزيع الخكراري إلاخغير الكليت3الجذول ركم )

 
  يخضح            

ً
مً الجضٛو الؿابٔ أن في مخًحر الٙليت اخخلذ الٙليت )التربيت( اليؿبت

%(، يليها في املغجبت الثاهيت الٙليت )آلاصاب، 30.0مهأنلى مً بحن باقي اليؿب بيؿبت )

%( لٙل منهما، في املغجبت الثالثت الٙليت )الٓاهىن( بيؿبت 20.0الاْخطاص( بيؿبت )

 %(. 11.0الضهيا الٙليت )الخاؾىب( بيؿبت )%(، في خحن اخخلذ املغجبت 19.0)

 الكليتإلاخغير  الخىزيع الخكراري  ( ًىضح2شكل ركم )
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 العلمي ( ًىضح الخىزيع الخكراري للخخصص4الجذول ركم )

 
 

 العلمي الخخصص إلاخغير  الخىزيع الخكراري  ( ًىضح3شكل ركم )

 
 ملياش الاججاهاث:

َظٍ الضعاؾت والي الخهٍغ نلى مض   اخخىث الاؾدباهت نلي زؿاب يىضح الهضٍ مً

اججاَاث الؿالب  ؾلبا أوايجابا هدى مؿلىباث الجامهت، وابغاػ أَميخه الخؤٖض مً ملء 

البياهاث مهأوليت ٖخابت أوجؤشحرا خؿب الخاٛ.و ليـ َىإ حىاب صخيذ و زغ زؿؤ، 

واهما الحخيذ َىمدؼ عأ  املُدىص،والاؾدباهت أليغاع البدث الهلمي وليـ أل  
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ض نمل الباخث  نلى ضيايت نباعة الاؾدباهت بؤؾلىب ؾهل  يغع أزغ.َظا ْو

بؿيؿىجغجيب مىؿٓي وحاطبيت حؿانض أَغاص الهيىت نلي إلاصالءبآعائهم بؿهىلت.ْض 

 ( مداوع.3(نباعاث في )31جػمىذ الاؾدباهت )

 ( عبارة15اإلاحىر ألاول: الذراصاث ؤلاصالميت)

ٓه الهباصاث يخػمً مىاص الضعاؾاث الاؾالميت  الٓ غ ن ال٘غيم خُكا وججىيضا َو

 واملهامالث والهٓيضة ونلىم الؿىت والخضيث الىبى  والثٓاَت الاؾالميت.

 يخػمً مىاص اللًاث ويشمل اللًت الهغبيت والُغوؿيت.( عبارة7اإلاحىر الثاوي:اللغاث)

ت ويخػمً ماصة الخػاعة إلاؾالميت وصعاؾ( عبارة9اإلاحىر الثالث:دراصاث اجخماعيت)

 الخاؾب آلالي الاهترهذ.

 ( ًىضح جىزيع البىىدعلى أبعاد اإلالياش5جذول ركم )

 

ت إلالياش اججاهاث الؼالب هحى مؼلىباث الجامعت:  الخصائص الضيكىمتًر

: محىر الذراصاث ؤلاصالميت:
ً
 أوال

 ضضّ َٓغاث: مدىع الضعاؾاث إلاؾالميت:  .1

اعجباؽ بحرؾىن وللخث ذ مً ضضّ مدىع الضعاؾاث إلاؾالميت خؿب مهامل 

بحن صعحت ٗل َٓغة والضعحت الٙليت، وبهض الخؿبئ اجضح أن حميو َٓغاث 

ٗاهذ مهامالث  ه( َٓغة ضاصْت في ْياؽ ما أنض لٓياؾ15املٓياؽ البالًت) اطا 

ٗاهذ 01اعجباؾها بالضعحت الٙليت صالت اخطائيا نىض مؿخىي صاللت). ( خيث 

 ( أهكغ01ت صاللت).الٓيم الاخخماليت لها أْل مً مؿخىي الضالل
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 ( ًىضح ارجباغ الفلراث بالذرجت الكليت إلاحىر الذراصاث ؤلاصالميت6جذول ركم )

 
 

 . صذق محىر الذراصاث ؤلاصالميت:2

مً زالٛ الخث ذ مً ضضّ َٓغاث مدىع الضعاؾاث إلاؾالميت خؿب مهامل اعجباؽ 

ح أن حميو َٓغاث )بحرؾىن( بحن صعحت ٗل َٓغة والضعحت الٙليت وبهض الخؿبئ اجض

( َٓغة ضاصْت في ْياؽ ما أنضث لٓياؾه اط 15مدىع الضعاؾاث إلاؾالميت البالًت )

 نىض مؿخىي صاللت )
ً
( خيث 01.ٗاهذ مهامالث اعجباؾها  بالضعحت الٙليت صالت اخطائيا

م )01.ٗاهذ الٓيم الاخخماليت لها أْل مً مؿخىي الضاللت صاللت )  (.1( أهكغ الجضٛو ْع

نالْت الُٓغة بالضعحت الٙليت حهجي أن املٓياؽ يٓيـ ؾمت واخضة، اطن َطضّ وبما أن 

َٓغاث املٓياؽ حهجي أن املٓياؽ ضاصّ في ْياؽ ما وغو مً أحله، ونلى غىء طلٚ 

 َبن مدىع الضعاؾاث إلاؾالميت ضاصّ في ْياؽ ما وغو لٓياؾه.
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: اإلاحىر الثاوي اللغاث:
ً
 ثاهيا

 لغاث:. صذق فلراث اإلاحىر الثاوي ال1

وللخث ذ مً ضضّ َٓغاث املدىع الثاوي اللًاث خؿب مهامل اعجباؽ )بحرؾىهٙل َٓغة 

والضعحت الٙليت ملدىع الثاوي اللًاث، وبهض الخؿبئ اجضح أن حميو َٓغاث املدىع 

ٗاهذ مهامالث 7الثاوي اللًاث البالًت ) ( َٓغاث ضاصْت في ْياؽ ما أنضث لٓياؾه اط 

 نىض مؿخىي صاللت )صاللت ) اعجباؾها  بالضعحت الٙليت
ً
ٗاهذ الٓيم 0.صالت اخطائيا ( خيث 

م )01.الاخخماليت لها أْل مً مؿخىي الضاللت صاللت )  (.2أهكغ الجضٛو ْع

 ( ًىضح ارجباغ الفلراث بالذرجت الكليت إلاحىر الثاوي اللغاث77جذول ركم )

 

 . صذق بعذ اإلاحىر الثاوي اللغاث:2

املدىع الثاوي اللًاث خؿب مهامل اعجباؽ )بحرؾىن(  مً زالٛ الخث ذ مً ضضّ َٓغاث

بحن صعحت ٗل َٓغة والضعحت الٙليت وبهض الخؿبئ اجضح أن حميو َٓغاث املدىع الثاوي 

ٗاهذ مهامالث اعجباؾها  7اللًاث البالًت ) ( َٓغث ضاصْت في ْياؽ ما أنضث لٓياؾه اط 

 نىض مؿخىي صاللت )
ً
ٗاهذ الٓيم الاخخماليت لها ( 01.بالضعحت الٙليت صالت اخطائيا خيث 

م )01.أْل مً مؿخىي الضاللت صاللت )  (.2( أهكغ الجضٛو ْع
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وبما أن نالْت الُٓغة بالضعحت الٙليت حهجي أن املٓياؽ يٓيـ ؾمت واخضة، اطن      

َطضّ َٓغاث املدىع الثاوي اللًاث حهجي أن املٓياؽ ضاصّ في ْياؽ ما وغو مً 

 أحله.

: اإلاحىر الا 
ً
 جخماعي:ثالثا

 . صذق فلراث اإلاحىر الاجخماعي:1

ٗل َٓغة ( وللخث ذ مً ضضّ َٓغاث املدىع الاحخماعي خؿب مهامل اعجباؽ )بحرؾىن  

والضعحت الٙليت للمدىع الاحخماعي، وبهض الخؿبئ اجضح أن حميو َٓغاث املدىع 

ٗاهذ مهامالث9الاحخماعي البالًت )  ( َٓغاث ضاصْت في ْياؽ ما أنضث لٓياؾه اط 

 نىض مؿخىي صاللت )
ً
ٗاهذ الٓيم 01.اعجباؾها  بالضعحت الٙليت صالت اخطائيا ( خيث 

م )01.الاخخماليت لها أْل مً مؿخىي الضاللت)  ( 3(أهكغ الجضٛو ْع

 ( ًىضح ارجباغ الفلراث بالذرجت الكليت للمحىر الاجخماعي8جذول ركم )

 

 صذق اإلاحىر الاجخماعي: -2

ث املدىع الاحخماعي خؿب مهامل اعجباؽ )بحرؾىن( مً زالٛ الخث ذ مً ضضّ َٓغا

بحن صعحت ٗل َٓغة والضعحت الٙليت وبهض الخؿبئ اجضح أن حميو َٓغاث املدىع 

ٗاهذ مهامالث 7الاحخماعي البالًت ) ( َٓغاث ضاصْت في ْياؽ ما أنضث لٓياؾه اط 
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 نىض مؿخىي صاللت )
ً
ٗا01.اعجباؾها  بالضعحت الٙليت صالت اخطائيا هذ الٓيم ( خيث 

م )01.الاخخماليت لها أْل مً مؿخىي الضاللت )  (.3( أهكغ الجضٛو ْع

وبما أن نالْت الُٓغة بالضعحت الٙليت حهجي أن املٓياؽ يٓيـ ؾمت واخضة، اطن      

َطضّ َٓغاث املٓياؽ حهجي أن املٓياؽ ضاصّ في ْياؽ ما وغو مً أحله، ونلى غىء 

 ياؽ ما وغو.طلٚ َبن املدىع الاحخماعي ضاصّ في ْ

 . ثباث ملياش اججاهاث الؼالب هحى مؼلىباث الجامعت:3

وللخث ذ مً زباث مٓياؽ اججاَاث الؿالب هدى مؿلىباث الجامهت اؾخسضم       

الباخث في خؿاب الثباث مهاصلت )الُاٖغوهبار(، خيث حهض مهاصلت )الُاٖغوهبار( مً 

ض اؾخسغج الباخث الثباث  باؾخسضام َظٍ الؿغيٓت  خيث أؾاليب اؾخسغاج الثباث. ْو

ظا يشحر الى أن املٓياؽ يخمخو بثباث حيض.                                                                   798.بلًذ ْيمت مهامل الثباث الهام )  ( َو

 ( هخائج اخخبار ألفا كروهباخ إلالياش اججاهاث الؼالب هحى مؼلىباث الجامعت9جذول )

 
 الخجريبي إلالياش اججاهاث الؼالب هحى مؼلىباث الجامعت:الصذق 

( َبن الطضّ الخجغيبي 798.ونلى غىء خؿاب ْيمت مهامل )ألُاٖغوهبار( البالًت )     

 الى أن 893.للمٓياؽ يؿاو  )
ً
ظا يشحر أيػا ى الجظع التربي ي ملهامل الثباث، َو ( َو

 .يمٓياؾا الؿالب هدى مؿلىباث الجامهت يخمخو بطضّ نال
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 عرض وجحليل البياهاث ومىاكشت الىخائج 

يدىاٛو َظا املبدث نغغا للىخائج التي جم الخىضل اليها مً نيىت البدث بؤصاة الاؾدباهت 

، بهض جدليل البياهاث التي جم حمهها زالٛ الضعاؾت امليضاهيت، وؾٍى يخم  َيه نغع 

باخث مو ٗل َغع، الجضاٛو التي جىضح هديجت الخدليل إلاخطائي الظ  اؾخسضمه ال

ومً زم املىاْشت بًغع الىضٛى الي الىخائج  التي جىضلذ اليها الضعاؾت زم الخىضياث 

 واملٓترخاث.

 (:Hypothesis Study Testاخخبار فرطـيــــاث الذراصــــــــــت ) 

الُغغيت مهأولى: )جدؿم اججاَاث الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث 

 إليجابيت( الجامهت با

للخدٓٔ مً الُغغيت مهأولى ْام الباخث بدؿاب الىؾـ الخؿابي والاهدغاٍ املهياع  

إلحاباث أَغاص نيىت البدث لٙل َٓغة نلى خضة ، والزخباع وحىص َغوّ طاث صاللت 

اخطائيت بحن الىؾـ الخؿابي املدؿىب والىؾـ الخؿابي الىكغ ، اؾخسضم الباخث 

م )Tازخباع )  ( يىضح طلٚ: 15(. والجضٛو ْع

اججاهاث الؼالب الدشادًين بجامعت  اخخبار )ث( لعيىه واحذه للياش( 17جذول )

 .اإلالك فيصل هحى مؼلىباث الجامعت

 

م )  ( أن ْيمت الىؾـ الخؿابي املدؿىب يؿاو  8يالخل مً الجضٛو ْع

 (، وأن الٓيمت الخائيت ْض3.000( وهي أٖبر مً ْيمت الىؾـ الخؿابي الىكغ  )3.738)

ا )120.076بلًذ ) ٗان مٓضاَع ( وهي أْل مً مؿخىي 000.( وأن ْيمتها الاخخماليت 

ظا يشحر الى أن اججاَاث الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى 05.الضاللت ) (، َو

 .مؿلىباث الجامهت يدؿم باالعجُام
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 نغع ومىاْشت  هديجت الُغع الثاوي:

اججاَاث الؿالب الدشاصيحن في اخطائيت جىحض َغوّ طاث صاللت الُغغيت الثاهيت: )

 ملخًحر الىىم( بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث الجامهت
ً
 جبها

اججاَاث الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث في لخؿاب الُغوّ 

 ملخًحر الىىم الجامهت
ً
)طٖغ، أهثى(، ْام الباخث بدؿاب الىؾـ الخؿابي  جبها

م )اهدغاٍ املهياع  و والا   ( يىضح طلٚ: 16زخباع )ث(، الجضٛو ْع

( ًىضح كيم الىصؽ الحضابي والاهحراف اإلاعياري والليمت الخائيت للياش 11جذول )

 إلاخغير اججاهاث الؼالب الدشادًين بجامعت اإلالك فيصل هحى مؼلىباث الجامعت 
ً
جبعا

 .الىىع

 

( وأن الٓيمت 116.455هالخل مً الجضٛو أنالٍ أن الٓيمت الخائيت ْض بلًذ )        

ا ) ٗاهذ مٓضاَع ظا 05.( وهي أْل مً مؿخىي الضاللت )000.الاخخماليت الزخباع )ث(  (، َو

اججاَاث الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ في يشحر الى وحىص َغوّ طاث صاللت اخطائيت 

 ملخًحر الىىم َيطل هدى مؿلىباث الجامهت
ً
 )طٖغ، أهثى( لطالح الىىم )طٖغ(. جبها

اججاَاث الؿالب الدشاصيحن في جىحض َغوّ طاث صاللت اخطائيت طيت الثالثت:)الفر 

 ملخًحر الٙليت( بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث الجامهت
ً
 جبها

لخؿاب الُغوّ في اججاَاث الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث 

 ملخًحر الٙليت ) الجامهت
ً
، ْام (ٓاهىن، الخاؾىبلا ْخطاص،، الاالتربيت ،آلاصابجبها

م )  ( يىضح طلٚ: 12الباخث بدؿاب جدليل الخبايً مهأخاص ، الجضٛو ْع
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( للفروق في اججاهاث الؼالب ANOVA( هخائج جحليل الخباًن ألاحادي) 12الجذول )

 إلاخغير الكليت الدشادًين بجامعت اإلالك فيصل هحى مؼلىباث الجامعت
ً
 جبعا

 
َغوّ طاث صاللت اخطائيت في اججاَاث الؿالب  ( وحىص12يبحن الجضٛو )      

 ملخًحر الٙليت) الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث الجامهت
ً
 ،آلاصابجبها

  الى ْيم )(ٓاهىن، الخاؾىبال ْخطاص،، الاالتربيت
ً
( املدؿىبت ملخًحر F، وطلٚ اؾدىاصا

يمتها الاخخماليت التي حؿاو  )10.562) الٙليت أْل مً مؿخىي الضاللت  ( وهي000.(، ْو

(، مما يشحر الى وحىص َغوّ طاث صاللت اخطائيت في اججاَاث الؿالب الدشاصيحن 05.)

 ملخًحر الٙليت) بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث الجامهت
ً
، التربيت ،آلاصابجبها

 (. 11أهكغ الجضٛو ) (آلاصاب)، لطالح الٙليت (ٓاهىن، الخاؾىبال ْخطاص،الا

 ح الىصؽ الحضابي إلاخغير الكليت( ًىض13جذول )

 
اججاَاث الؿالب في جىحض َغوّ طاث صاللت اخطائيت الفرطيت الرابعت: )             

 ملخًحر الخسطظ الهلمي( الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث الجامهت
ً
 جبها

لخؿاب الُغوّ في اججاَاث الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث 

 ملخًحر الخسطظ الهلمي ) الجامهت
ً
جاعيش،نلمىُـ، حًغاَيا، ، ْغاءاث ،لًتنغبيتجبها
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، ْام الباخث بدؿاب جدليل الخبايً مهأخاص ، (خاؾىب ،ْاهىن،شغيهت، اصاعة، اْخطاص

م )  ( يىضح طلٚ: 19الجضٛو ْع

( للفروق في اججاهاث الؼالب ANOVA( هخائج جحليل الخباًن ألاحادي) 14الجذول )

 إلاخغير الخخصص العلمي شادًين بجامعت اإلالك فيصل هحى مؼلىباث الجامعتالد
ً
 جبعا

 

( وحىص َغوّ طاث صاللت اخطائيت في اججاَاث الؿالب 14يبحن الجضٛو ) 

 ملخًحر الخسطظ الهلمي  الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث الجامهت
ً
جبها

 ،ْاهىن،شغيهت، اصاعة، ْخطاصجاعيش،نلمىُـ، حًغاَيا، ا، ْغاءاث ،لًتنغبيت)

  الى ْيم ) (خاؾىب
ً
(، 4.794) الخسطظ الهلمي(  املدؿىبت ملخًحر Fوطلٚ اؾدىاصا

يمتها الاخخماليت التي حؿاو  ) (، مما يشحر 05.( وهي أْل مً مؿخىي الضاللت )000.ْو

الى وحىص َغوّ طاث صاللت اخطائيت في اججاَاث الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ 

 ملخًحر الخسطظ الهلمي ) هدى مؿلىباث الجامهت َيطل
ً
، ْغاءاث ،لًتنغبيتجبها

الخسطظ ، لطالح (خاؾىب ،ْاهىن،شغيهت، اصاعة،اْخطاصهُـ،حًغاَيا، نلم جاعيش،

 (.13أهكغ الجضٛو ) (نغبيت لًتالهلمي)

 ( ًىضح الىصؽ الحضابي إلاخغير الكليت15جذول )
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 الخاجمت والىخائج والخىصياث واإلالترحاث

 الىخائج:

 ٗاهذ الىخائج  التي جىضلذ اليها الضعاؾت الخاليت ٖما يلي:

أقهغث هخائج الخدليل إلاخطائي أن اججاَاث الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل  1.

 .هدى مؿلىباث الجامهت يدؿم باالعجُام

اججاَاث في أقهغث هخائج الخدليل إلاخطائي وحىص َغوّ طاث صاللت اخطائيت   2.

 ملخًحر الىىم ب الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث الجامهتالؿال 
ً
)طٖغ،  جبها

 أهثى( لطالح الىىم )طٖغ(.

أقهغث هخائج الخدليل إلاخطائي وحىص َغوّ طاث صاللت اخطائيت في اججاَاث  3.

 ملخًحر الٙليت الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث الجامهت
ً
 جبها

 (.آلاصاب)، لطالح الٙليت (ٓاهىن، الخاؾىبال ْخطاص،، الاالتربيت ،آلاصاب)

أقهغث هخائج الخدليل إلخطائي الى وحىص َغوّ طاث صاللت اخطائيت في اججاَاث . 4

 ملخًحر الخسطظ  الؿالب الدشاصيحن بجامهت امللٚ َيطل هدى مؿلىباث الجامهت
ً
جبها

 ،ْاهىن،شغيهت، اصاعة، ا، اْخطاصجاعيش،نلمىُـ، حًغاَي، ْغاءاث ،لًتنغبيتالهلمي )

 .(لًتنغبيتالخسطظ الهلمي)، لطالح (خاؾىب

 ثاهيا الخىصياث:

 في غىء ماجىضل اليه الباخث مً هخائج َظٍ الضعاؾت.      

 يىص ي الباخث باالحي:

أن جٓيم الجامهت صوعاث جضعي يت في مهاعاث الخضعيـ الخاضت بمىاص املؿلىباث  -1

 الخضعيـ في َظٍ املىاص.لخٙىن حاطبت ومُيضة لخدٓئ مهأَضاٍ. لخؿىيغ أصاء أنػاء َيئت

أن يهخمض جضعيـ املؿلىباث َياملٓام مهأٛو نلي أؾلىب املىاْشت والخىاع، وليـ  -1

 َٓـ الٓاء املداغغاث ،جدٓيٓا ملبضأ إلانضاص املخىاػن لجخغيج.
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و  يجب أن يسخاع مً املداغغيً لخضعيـ مىاص املؿلىباث ٖباع مهأؾاجظة مً ط -2

الُ٘اءة الهاليت والخبرة الؿىيلت نلي أن يٙىهىا أصخاب عؾالت وصناة يخمثلىن في 

ىانت.  أهُؿهم مايضنىن اليه الىاؽ ببيمان ْو

أن يٙىن املداغغ في مؿلىباث الجامهت مً املؿلهحن نلي مجغياث مهأمىع   -3

 واملؿخجضاث في الؿاخت الهامليت في نطغ الهىملت ملما باإلحاباث املٓىهت.

ت زبراء مسخطحن  أن -4 يىغو مئلِ حماعي)ٖخاب مٓغع( في مؿلىباث الجامهت بمهَغ

حر املغاحو الالػمت في مىاص  مً أنػاء َيئت الخضعيـ في الجامهت بًغع جَى

 املؿلىباث.

جىؾيو صائغة اؾخسضام املهيىاث الخضعيؿيت مً أحهؼة ؾمهيت ومغئيت لًغع  -5

 مً اؾديهابها. الىزائٔ واملىاص الخضعيؿيت بؿغيٓت جمً٘ الؿالب

ٗي في مؿلىباث الجامهت يًغؽ في الؿالب خؿً اؾخسضام  -6 وغو بغهامج جغبى  ؾلى

 مغأَ الجامهت املسخلُت واملداَكت نليها.

 ثالثا اإلالترحاث:

 بىاء نلي هخائج َظٍ الضعاؾت يٓترح الباخث أن ججغ  صعاؾت في املىغىناث الخاليت: 

ا نلي  الٓيام بضعاؾت تهضٍ الي الخهٍغ نً جؤضيل -1 لؿُت املؿلىباث وأزَغ َو

 الؿالب الىاَضيً بجامهت امللٚ َيطل بدشاص.

احغاء صعاؾت مٓاعهت في اججاَاث الؿالب هدى املؿلىباث ونالْتها ببهؼ املخًحراث  -2

 مهأزغي لضي الؿالب الدشاصيحن بالجامهاث الدشاصيت.

 اإلاراجع

لليشغ، والخىػيو،  ، مئؾؿت ؾيبت1أخمض نلي خبيب : نلم الىُـ الاحخماعي. ؽ (1)

 .94م الٓاَغة، ص : 2006

، صاع مئؾؿت شباب  2( ؾاّع ٖماٛ :أؾاؾياث في نلم الىُـ الاحخماعي . ؽ2)

 .199م  ص: 2000الجامهت، 
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، صاع املؿحرة لليشغ والخىػيو، 1(أخمض نبض اللؿيِ وخيض:  نلم الىُـ الاحخماعي. ؽ3) 

 .40م، ص : 2001والؿبانت، 

ه الاحخماعي. ؽؾيض ضب ي:إلاوؿا(4)  .97م، ص: 1979،  الٓاَغة، 2ن وؾلٖى

 .    477م، ص :1998، بحروث ، لبىان،  9(نبض املجيض وشىاحي :نلم الىُـ التربى . ؽ 5)

( مدمض ؾالمت اصم : مُهىم الاججاٍ في نلم الىُـ الاحخماعي. املجلت الاحخمانيت 6)

، يىايغ  .45: م. ص1980الٓىميت، املجلض الؿابو، الهضص مهأٛو

ت في املىاةج وؾّغ 7)  (  أخمض خؿحن أللٓاوي : ماجم املطؿجخاث التربىيت املهَغ

 .   7م.  ص :1999، نالم ال٘خب، الٓاَغة،  3الخضعيـ.  ؽ

(مدمض مىحر حجاب : املىؾىنت إلانالميت. املجلض مهأٛو ، صاع الُجغ، لليشغ والخىػيو ،  8)

 . 19م، ص :2003،  الٓاَغة، 1ؽ

، م مؿبهت 2011،م/2010ِ بجامهت امللٚ َيطل بدشاص الهام الجام ي، ( الخهغي9)

 .14حامهت امللٚ َيطل بدشاص ،ص:

(مدمض مضوي َػل : الخهليم الهالي مهأَلي في حشاص ومؿاَمخه في الخىميت زالٛ 10)

،  1، حامهت امللٚ َيطل بدشاص ومههض َيٚ حشاص همىطحا ؽ 2010-1990نٓضيً

بدىر املئجمغ الهلمي الضولي نً :الضيمٓغاؾيت والؿالم والخىميت الجؼء الثاوي ،أوعاّ  و 

في حشاص في نهض َسامت الؿيض الغئيـ اصعيـ صيبي اجىى عئيـ الجمهىعيت عأؽ 

صاع حامهت اَغيٓيا الهامليت للؿبانت واليشغ، الخغؾىم ، الؿىصان،  2010-1990الضولت

 .35م،  ص: 2012ؾىت

م،  1972، نام  2، ؽ  201اجم الىؾيـ : جامل :  ( ابغاَيم أهيـ،و زغون11)

 587ص :

( ػيً الضيً مدمض بً أبي ب٘غ بً نبض الٓاصع بً نبض املدؿً الغاػ : مسخاع 12)

غ ، ؽ غان ، الٓاَغة ، ص :1الحخاح لججَى  . 711، الىاشغ م٘خبت َػ
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ٓا لخغوَها مهأولي(، ؽ13) ، 2( حبران مؿهىص:الغائض )ماجم لًى  عج ذ مُغصاجه َو

ٛ املج  .28م بحروث ، لبىان، ص:1987لض مهأو

، صاع اليشغ الهيئت 1(  ؾليمان َياع: ماجم املؤزىعاث اللًىيت والخهابحر مهأصبيت ؽ14)

 .484م، ص:1993املطغيت الهامت لل٘خاب ،

( أبى الخؿً نلي بً اؾمانيل بً ؾيضٍ املغس ي : املد٘م واملديـ مهأنكم، ث نبض 15)

 .397م ، ص: 2000، ال٘خب الهلميت، بحروث ؾىتاملجيض َىضاو ، الىاشغ : صاع

با 16) ( نبض اللؿيِ مدمض زليُت :صعاؾاث نلم الىُـ الاحخماعي. املجلض الثاوي، صاْع

 .23م الٓاَغة، ص:2000لليشغ، والخىػيو 

( شُئ عغىان : نلم الىُـ الاحخماعي . املئؾؿت الجامهيت  للضعاؾاث واليشغ، 17)

 .  149ص : م  بحروث، لبىان،1996، 1ؽ

م ؽ ،الىاشغ 18) (حابغ نبض الخميض حابغ:  صعاؾاث هُؿيت الصخطيت الهغبيت. بضون ْع

 .97م ص:1987نالم ال٘خب، الٓاَغة

به: املاجم الُلؿُي. ؽ19) ت 3( مغاص َو  .3-2م الٓاَغة، ص:1979، صاع املهَغ

 ،1( نبض الغخمً مدمض:  الٓياؽ والخٓىيم في نلم الىُـ عإيت حضيضة. ؽ 20)

 .228م، صاع الياػو  الهلميت، لليشغ والخىػيو، نمان ،  ص : 1997

( يضهاهت ؾهيض املٓبل البىهلي: خىليت ٗليت التربيت ) جطضع نً ٗليت التربيت بجامهت 21(

 .99م،ص:1994الهضص الخاص  نشغ -ْؿغ(

 ( نبض الباقي صَو هللا أخمض: نلم الىُـ أؾؿه ومباصٍإ وهكغياجه، صاعاليشغ حامهت22)

 .2011-2010م الخغؾىم، ص:2010الخغؾىم للؿبانت واليشغ،

( نبض الؿالم نبض هللا الجُىض  و زغون:مغشض الضناة واملهلمحن في التربيت ونلم 23)

،صاع اليشغ ٗليت الضنىة الاؾالميت الجماَغيت الهغبيت الاشتراٖيت الهكمي ، 1الىُـ، ؽ 

 .186م، ص:2007
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الاحخماعي وصيىامياجه)مداولت جُؿحريت(.)بضون  (مجض  أخمضمدمضنبضهللا:الؿلٕى24)

تالجامهيت،الٓاَغة ص: م ؽ وجاعيسه(،صاعاملهَغ  .68ْع

غان : نلم الىُـ الاحخمانيـ25) ، نالم ال٘خب الٓاَغة.)بضون  6( خامض نبض الؿالم َػ

 140-144جاعيش(، ص ص: 

ؾياجه ( ضالح الضيً مدمىص نالم : الٓياؽ والخٓىيم التربى  والىُس ي، أؾا26)

 .523.ص:2006، صاع الُ٘غ الهغبي، الٓاَغة، 2وجؿبيٓاجه وجىحهاتهاملهاضغة. ؽ

، صاع املؿحرة لليشغ 1شئت الاحخمانيت، ؽي( ضالح مدمض نلى أبىحاصو:ؾيٙلىحيت الخ27)

 .193م، ص:2000والخىػيو، نمان، الاعصن،

 .193( ضالح مدمض نلى أبىحاصو: مغحو ؾابٔ ص:28)

ىحي: الؿلٕى الخىكيمي صعاؾت الؿلٕى إلاوؿاوي الُغص  (مدمض ْاؾم الٓغي29)

،  صاع الشغوّ لليشغ والخىػيو، نمان ، مهأعصن، 3والجماعي في املىكماجاملسخلُت، ؽ

 .172م، ص:2000

-211(ؾاّع ٖماٛ:  أؾاؾياث في نلم الىُـ الاحخماعي،  مغحو ؾابٔ، ص ص:30)

212 . 

،م٘خبت الُالح لليشغ  1ص الىُس ي ؽ( بشحر  ضالح الغشيض  : مٓضمت في إلاعشا31)

 .234م ص:2000والخىػيو، نمان مهأعصن،

، ص: 32)  .2015-2014( نبض الباقي صَو هللا أخمض: مغحو ؾبٔ طٍٖغ

، صاع اليشغ 1( أبىب٘غ مدمض بً ْاؾم مهأهبا ع  :الؼاَغ في مهاوي ٗلماث الىاؽ : ؽ33)

 (. 328،/ ص :  2م،)ج 1991ٌ، 1413مئؾؿت الغؾالت، بحروث، 

م ؽ، صاعا ليشغ، 34) (  البريغ نثمان مدمض: انضاص الؿالب للضعاؾت الجامهيت. بضون ْع

 .365م، ص:2004مؿبهت حامهت مهأخُاص للبىاث،الخغؾىم،الؿىصان،

،صاع حامهت اَغيٓيا الهامليت. للؿبانت، واليشغ، 5( صليل حامهت أَغيٓيا الهامليت:  ؽ35)

 38م، ص:2001الخغؾىم، ؾىت
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الخليُت  أبىب٘غ: وعْت نلميت بمجمو الُٓه إلاؾالمي بالخهاون مو لجىت  (يىؾ36ِ)

الضعاؾاث إلاوؿاهيت، بىػاعة الخهليم الهالي والبدث الهلمي، هضوة بهىىان:  ماصة الثٓاَت 

إلاؾالميت في الجامهاث الؿىصاهيت، مىغىم الىعْت: جٓييم الىاْو واؾدشغاٍ املؿخٓبل 

 .4م ،ص:2010ماعؽ  16، 

الخهغيِ بجامهت امللٚ َيطل بدشاص الهام الجام ي، ميشىع في الجؼء الخامـ  ( 37)

للمئجمغ الضيمٓغاؾيت والؿالم والخىميت في  حشاص في نهض َسامت الؿيض الغئيـ اصعيـ 

م 2012،م مؿبهت حامهت اَغيٓيا الهامليت للؿبانت الخغؾىم الؿىصان، 2010صبي اجىى

 .356-355،ص:

 الُطل الثالث

،( حام38(  م.2011هت اَغيٓيا الهامليت: اصاعة الدسجيل والٓبٛى

( مدمض نمغ  صم: اججاَاث الؿالب هدى مؿلىباث الجامهت ونالْتها ببهؼ 39)

املخًحراث الضيمىيغاَيت صعاؾت جؿبيٓيت نلى الؿالب الىاَضيً بجامهت اَغيٓيا الهامليت، 

الهامليت ، الخغؾىم ،  عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة مً ٗليت التربيت ، حامهت اَغيٓيا

 م.2012الؿىصان. نام 

(  نبض الغخمً الشيش الؿاَغ: الهالْت بحن اججاَاث ؾالب حامهت أم صعمان 40)

 .إلاؾالميت هدى مىاةج الجامهت وجىآَهم الىُس ي

( مدمض هىع اؾمانيل حميل : اججاَاث الؿالب املهلمحن بجامهت الؿىصان املُخىخت 41)

تربى  ونالْتها بالخدطيل الضعاس ي.)عؾالت ماحؿخحر يحر هدى ماصة نلم الىُـ ال

 م.2008ميشىعة( ٗليت التربيت ، حامهت أم صعمان الاؾالميت.

( أخمض خامض الشيش مطؿُي الُاصوي: مىاةج مؿلىباث الجامهت الؿلبياث 42)

وإلايجابياث)الثٓاَت إلاؾالميت همىطحا( )عؾالت صٖخىعاٍ يحر ميشىعة( ٗليت التربيت ، 

م والاحخماعي. عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة مً ٗليت التربيت 2008هت اَغيٓيا الهامليت.حام

 ، حامهت أم صعمان إلاؾالميت.
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( أخمض خامض الشيش مطؿُي الُاصوي: مىاةج مؿلىباث الجامهت الؿلبياث 43(

وإلايجابياث)الثٓاَت إلاؾالميت همىطحا( )عؾالت صٖخىعاٍ يحر ميشىعة( ٗليت التربيت ، 

 م2008مهت اَغيٓيا الهامليت.حا

ام واملىهج الهلمي: صعاؾت في ؾغائٔ  البدث و م( مدمض نلى مدمض: نلم الاحخ44)

ت  بجامهت الاؾ٘ىضعيت الؿبهت  الثالثت ،    182م، ص 1988أؾاليبه، صاع املهَغ

( نمغ مدمض الخىمي  الشيباوي: مىاةج البدث  الاحخماعي، ميشىعاث امليشؤة 45)

 .113م، ص 1971مت لليشغ والخىػيو  والانالن، ؾغابلـ ، الؿبهت  مهأولى، الشهبيت الها

( نمغ مدمض الخىمي  الشيباوي: مىاةج البدث الاحخماعي ميشىعاث امليشؤة الشهبيت 46)

 .113م، ص:1971الهامت لليشغ والخىػيو والانالن، ؾغابلـ، الؿبهت مهأولى ،

ٗاصيمي47) ت والضعاؾت بجامهت امللٚ َيطل بدشاص ( اصاعة زضماث الؿالب بالشئون مهأ

ٗاصيمي   م.2019-م2018للهام مهأ

ٗاصيميت والضعاؾت بجامهت امللٚ َيطل بدشاص 48) ( اصاعة زضماث الؿالب بالشئون مهأ

ٗاصيمي   م2019-م2018للهام مهأ

( عحاء أبى نالم : مىاةج البدث في الهلىم الىُؿيت والتربىيت. صاع اليشغ لججامهاث، 49)

 .179ون الخاعيش، ص:، بض1ؽ

)50،  م.2011( حامهت اَغيٓيا الهامليت: اصاعة الدسجيل والٓبٛى

( مدمض نمغ  صم: اججاَاث الؿالب هدى مؿلىباث الجامهت ونالْتها ببهؼ 51)

املخًحراث الضيمىيغاَيت صعاؾت جؿبيٓيت نلى الؿالب الىاَضيً بجامهت اَغيٓيا الهامليت، 

ليت التربيت ، حامهت اَغيٓيا الهامليت ، الخغؾىم ، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة مً ٗ

 م.2012الؿىصان. نام 

(  نبض الغخمً الشيش الؿاَغ: الهالْت بحن اججاَاث ؾالب حامهت أم صعمان 52(

 .إلاؾالميت هدى مىاةج الجامهت وجىآَهم الىُس ي
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ُخىخت ( مدمض هىع اؾمانيل حميل : اججاَاث الؿالب املهلمحن بجامهت الؿىصان امل53)

هدى ماصة نلم الىُـ التربى  ونالْتها بالخدطيل الضعاس ي.)عؾالت ماحؿخحر يحر 

 م.2008ميشىعة( ٗليت التربيت ، حامهت أم صعمان الاؾالميت.

( أخمض خامض الشيش مطؿُي الُاصوي: مىاةج مؿلىباث الجامهت الؿلبياث 54) 

ر ميشىعة( ٗليت التربيت ، وإلايجابياث)الثٓاَت إلاؾالميت همىطحا( )عؾالت صٖخىعاٍ يح

م والاحخماعي. عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة مً ٗليت التربيت 2008حامهت اَغيٓيا الهامليت.

 ، حامهت أم صعمان إلاؾالميت.

( أخمض خامض الشيش مطؿُي الُاصوي: مىاةج مؿلىباث الجامهت الؿلبياث 55) 

يحر ميشىعة( ٗليت التربيت ، وإلايجابياث)الثٓاَت إلاؾالميت همىطحا( )عؾالت صٖخىعاٍ 

 م2008حامهت اَغيٓيا الهامليت.

( مدمض نلى مدمض: نلم الاحخمام واملىهج الهلمي: صعاؾت في ؾغائٔ  البدث و 56)

ت  بجامهت الاؾ٘ىضعيت الؿبهت  الثالثت ،    182م، ص 1988أؾاليبه، صاع املهَغ

ميشىعاث امليشؤة  ( نمغ مدمض الخىمي  الشيباوي: مىاةج البدث  الاحخماعي،57)

 .113م، ص 1971الشهبيت الهامت لليشغ والخىػيو  والانالن، ؾغابلـ ، الؿبهت  مهأولى، 

( نمغ مدمض الخىمي  الشيباوي: مىاةج البدث الاحخماعي ميشىعاث امليشؤة الشهبيت 58)

 .113م، ص:1971الهامت لليشغ والخىػيو والانالن، ؾغابلـ، الؿبهت مهأولى ،

ٗاصيميت والضعاؾت بجامهت امللٚ َيطل بدشاص ( اصاعة ز59) ضماث الؿالب بالشئون مهأ

ٗاصيمي   م.2019-م2018للهام مهأ

ٗاصيميت والضعاؾت بجامهت امللٚ َيطل بدشاص 60) ( اصاعة زضماث الؿالب بالشئون مهأ

ٗاصيمي   م2019-م2018للهام مهأ

ت. صاع اليشغ لججامهاث، ( عحاء أبى نالم : مىاةج البدث في الهلىم الىُؿيت والتربىي61)

 .179، بضون الخاعيش، ص:1ؽ

 


