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هدقذ الدزاطت ئلى الخػّسف غلى مظخىي الصخت الىكظُت لدي غُىت مً هلبت 

ًاهذ هىاى قسونا في مظخىي الصخت الىكظُت  حامػت الىادي، والٌؼل غً ما ئذا 

ف الدزاس ي، اإلاظخىي الدزاس ي(، وند لدحهم حػصي ئلى اإلاخ ـّ ؿّيراث)الجيع، الخس

بػذ الدزاطت اإلاىهج الىؿكي، وجٍّىهذ الػُىت مً)
ّ
( هالبا وهالبت، جم ازخُازهم 38اج

هت غؼىائُت ذاث الخىشَؼ اإلادظاوي، يما جم جبّني مهُاض الصخت الىكظُت  بوٍس

وي والصخف،لـ صخت الىكظُت ، وند أظهسث الىخائج أّن مظخىي ال(1441)الهٍس

ًان مسجكػا، وال  قسوم ذاث داللت ئخـائُت في مظخىي  جىحدلدي هلبت الجامػت 

ـهم الدزاس ي، ومظخىاهم  الصخت الىكظُت لدي الولبت بازخالف ـّ حيظهم، وجس

ص الصحت الىفظُت للعالب الجامعي، ملا الدزاس ي، وند أوؿذ الدزاطت  بضسوزة حعٍص

 . لها مً اوعكاض على طماث شخصِخه

 صخت هكظُت؛ هلبت الجامػت؛ حامػت الىادي.كلماث املفخاحُت: ال
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 ملدمت:

ل 
ّ
الصخت الىكظُت أهم اإلاسجٌصاث التي جخمدىز خىلها خُاة ألاقساد، هظسا جمث

أو الظلبُت التي جـبـ وانػهم اإلاػاغ، يما أّن جهلت أي مجخمؼ  للخأزيراث ؤلاًجابُت

حػخمد باألطاض غلى مدي طالمت وغاقُت أقساده، وهرا ٌػخبر بمثابت الهاغدة الصخُت 

 إلاجخمػاث.لخدهُو حىدة الخُاة الىكظُت لألقساد وا

ل ؿّمام أمان 
ّ
صها لدي اإلاخمدزطين، ًمث وئّن الاهخمام بالصخت الىكظُت وحػٍص

كد ألازواز والخىادر والاهدساقاث التي تهّدد طالمتهم الػهلُت والىكظُت والجظدًت، 

ظاهم في جيؼئتهم جيؼئت ئًجابُت نائمت غلى ؤلاهجاش والػواء والكّػالُت.  َو

ت بي ن اإلادزض والوالب الهائمت غلى الاخترام اإلاخبادُ جلػب يما أّن الػالنت التربٍى

ص الصخت الىكظُت لدحهما، والوالب الري ال ًدظى باخترام أطخاذه  دوزا يبيرا في حػٍص

ت  ـِبه ؤلاخبان، مما ند ًإدي به ئلى ممازطاث ؾير جسبٍى وزهخه، ًكهد جىاشهه الىكس ي ٍو

The study aimed at identifying the level of Psychological 

health in a sample of the students of El-oued University and to 

find out whether there were differences in the level of 

Psychological health due to the variables(sex, specialization, level 

of study). 

 The study followed the descriptive approach and it 

consisted of(80) students selected randomly and equally, as well. 

Then(Alqraiti et al,1992) was adopted, The results has indicated 

that the level health among university students was high and there 

were no statistically significant differences amid Students with 

different sex, academic specialization, and their level of study. 

The study has recommended of the need to strengthen the 

psychological health of a university student, as it has reflection on 

the characteristics of his personality. 

Keywords: Psychological Health; Students of University; El-

Oued University. 
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ذلَ، قالصخت الىكظُت ما ئلى و  ًالػىل، والؿؽ في الامخداهاث، والؿُاب اإلاخٌّسز،

 للوالب جخدّهو غىدما جىػدم اإلاىانل الظلبُت اإلاظّببت لخلَ اإلامازطاث واإلاؼٌالث. 

 مشكلت الدزاطت وحظاؤالتها:

ئّن هدف أي مجخمؼ بؼسي هى جىقير ألامً والظلم بين أقساده، وجلبُت اخخُاحاتهم 

له، قُػِؼىن خُاة احخماغُت ومخولباتهم بادماج أولئَ ألاقساد كمً مإطظاجه وهُاً

مبيُت غلى الخكاغل ؤلاًجابي، وجسبوهم ػبٌت غالناث احخماغُت جظهس جماطَ اإلاجخمؼ 

ين  وطالمت بىائه، يما جظهس مدي اوسجام أقساده قُما بُنهم، وجىاقههم غلى اإلاظخٍى

 الىكس ي والاحخماعي.

الىكس ي  ومً ؿالح مإطظاث الخيؼئت الاحخماغُت أن جدّهو لألقساد جىاقههم

ص صختهم الىكظُت، وأن جدغمهم في ًل مجاُ ًيخمىن ئلُه،  والاحخماعي، وأن تهخم بخػٍص

سه، والنهىق به هدى مـاف اإلاجخمػاث  ىىا مً زدمت مجخمػهم وجوٍى
ّ
ختى ًخمٌ

 اإلاخهدمت.   

ص الصخت الىكظُت لدي  مً هره اإلاإطظاث هجد اإلادزطت؛ هره ألازيرة تهخم بخػٍص

اتهم ومهامهم، خُث حمُؼ مىدظبيها مً ج المُر ومدزطين ومىظكين غلى ازخالف مظخٍى

ل اإلادزض الػىـس الخاطم في ناغت الدزض، وزالُ اليؼان الدزاس ي في جددًد 
ّ
ٌؼٍ

هىغُت الخُاة اإلادزطُت لخالمُره، ومدي ندزجه غلى جىمُت صختهم الىكظُت، وال ًهخـس 

اإلادزض، بل هى مؼسون يرلَ ألامس غلى الػالناث والخكاغالث الـّكُت التي ًددثها 

مُت ذاتها.. ذلَ ما ٌػّصش بالوبؼ زهتهم بأهكظهم، -بىىغُت ئدازجه للػملُت الخػلُمُت
ّ
الخػل

هّىٍه، مما ٌؼػس الخلمُر بالهدزة غلى الظُوسة غلى وانػه  دغم أهاهم ٍو ٍو

 (1882وغاإلاه.)حجاشي،

مس يرلَ غلى والخدًث ال ًهخـس غلى مدازض الخػلُم الػام قهى، بل ًىجّس ألا 

ص الصخت الىكظُت لدي هالبها، وجىقير  مإطظاث الخػلُم الػالي مً خُث طػيها ئلى حػٍص

ًادًمي، وبىاء شخـُاث  لهم ًل طبل ألامً والخىاقو مً أحل دقػهم ئلى ؤلاهجاش ألا

 مخكاغلت مؼ الخوّىزاث الخاؿلت في اإلاجخمؼ.
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أؿبذ مً اللسوزي ئّن الاهخمام بالصخت الىكظُت لدي الولبت الجامػُين، 

بمٍان زـىؿا مؼ اشدًاد اهدؼاز الاكوساباث وألامساق التي جـِب الىاض، في ظل 

ىاحهىجها، قالصخت الىكظُت  مسخلل الظسوف الاحخماغُت والانخـادًت التي ٌػِؼىجها ٍو

ًاجه، وجىمُت ػػىزه ب حظاغد الوالب غلى ادة وغُه براجه، وئدزايه لظلى االطخهاللُت، ٍش

 إلاظإولُت الاحخماغُت في حػامله مؼ مجخمػه.والتزامه با

يما حػخبر الصخت الىكظُت لدي الوالب غامال زئِظا للخكّىم في الخدـُل 

ىّمي داقػُخه  م، ٍو
ّ
الدزاس ي، قخمّخػه بها ٌظاغده غلى جسييز اهدباهه في غملُت الخػل

 لإلهجاش، والاطخكادة بٍل هاناجه في الدزاطت والخدـُل. 

كُد امخالى ادة ػػىزه  هرا؛ ٍو الوالب الجامعي لصخت هكظُت طلُمت في ٍش

بالٌكاءة الراجُت والثهت بالىكع، وندزجه غلى الخكاغل الاحخماعي، وئيظابه هطجا 

ظاغده غلى جىظُل هاناجه وئمٍاهُاجه في أغماُ  ىه مً كبى الىكع، َو
ّ
اهكػالُا ًمٌ

ص مىانكه ؤلاوظاهُ ت، وجمّظٌه بىظام مً مؼبػت، وجدّسزه مً ألاغساق الػـابُت، وحػٍص

ت لدًه، وهرا ما  طِخم الٌؼل غىه مً الهُم، وجهّبله لراجه وأوحه الهـىز الػلٍى

مإػساث للصخت الىكظُت لدي هلبت الجامػت في كىء بػم اإلاخؿّيراث الدًمىؾساقُت، 

 إلًالء مجاُ الصخت الىكظُت ألاهمُت الٍاقُت في الىطى الجامعي.

 ا غلى الىدى آلاحي:وغلُه، جوسح الدزاطت حظاؤالته

 ما مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت الىادي؟ -1

هل جىحد قسوم ذاث داللت ئخـائُت في مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت  -1

 الىادي بازخالف حيظهم؟

هل جىحد قسوم ذاث داللت ئخـائُت في مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت  -3

ـهم ـّ  الدزاس ي؟ الىادي بازخالف جس

هل جىحد قسوم ذاث داللت ئخـائُت في مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت  -2

 الىادي بازخالف مظخىاهم الدزاس ي؟
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 أهداف الدزاطت:

 جخدّدد أهداف الدزاطت الخالُت، بما ًأحي:

 الخػّسف غلى مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت الىادي.  -1

ًاهذ هىا -1 ى قسونا في مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت الٌؼل غً ما ئذا 

ف الدزاس ي، اإلاظخىي الدزاس ي(. ـّ  الىادي حػصي ئلى اإلاخؿّيراث)الجيع، الخس

 أهمُت الدزاطت:

جٌمً أهمُت الدزاطت في ًىجها جدىاُو مىكىع "الصخت الىكظُت لدي هلبت 

ادة  ل الصخت الىكظُت غامال مهّما ٌظاهم في ٍش
ّ
قّػالُت الراث لدي الجامػت"، خُث حؼٍ

ًادًمي، لخدهُو الىجاح والخكّىم في  الوالب الجامعي، وزقؼ مظخىي داقػُخه وئهجاشه ألا

 خُاجه الدزاطُت.

ت في الصخـُت ؤلاوظاهُت، وحب غلى  وألّن الصخت الىكظُت هي مإػس الظٍى

أن  -ال طُما الجامػاث–ألازـائُين الىكظاهُين واإلاسػدًً في اإلاإطظاث الخػلُمُت 

ً شخـُاتهم، واجساذ ح خكهدوجها لدي الوالب، إلاا لها مً كسوزة في جٍٍى هخمىا بها، ٍو

 نسازاتهم، وفي مىاحهتهم إلاخولباث الخُاة اإلاػاؿسة.

 جدّددث الدزاطت باإلادّدداث آلاجُت:حدود الدزاطت: 

* الخد اإلاىكىعي: انخـسث الدزاطت غلى مػسقت مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت 

 الجامػت.

الخد البؼسي: انخـسث الدزاطت غلى هلبت ًلُت الػلىم الاحخماغُت وؤلاوظاهُت، وهلبت * 

 ًلُت الخٌىىلىحُا. 

 * الخد اإلاٍاوي: حامػت الؼهُد خمه لخلس الىادي)الجصائس(.

 .1812/1813* الخد الصمني: هّبهذ الدزاطت زالُ اإلاىطم الجامعي: 
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 مصعلحاث الدزاطت:

  الصحت الىفظُت:

ؼػس بالظػادة هكظُا مخىاقها الكسد قيها ٍىن ً هي خالت  والساخت والٌكاًت َو

ٍىن  الىكظُت، ٍىن  واطدثماز ندزاجه واطخؿالُ ذاجه جدهُو غلى نادزا ٍو  نادزا هاناجه، ٍو

ت شخـِخه وجٍىن  الىكظُت، ألاشماث وئدازة الخُاة موالب مىاحهت غلى  مخٍاملت طٍى

ٍىن طلىيه  (18، 1813غادًا.)الخمُمي، ٍو

ؼ الكــسد بــبػم الخـــائف ؤلاًجابُــت وحػ
ّ
ّسف الصخت الىكظُت ئحسائُا بأجها جمخــ

الخىاقو مؼ هكظه وبُئخه)الاحخماغُت واإلاادًت(، ويرلَ جدّسزه  الــتي حظــاغده غلــى خظــً

وي  مً الـكاث الظلبُت أو ألاغساق اإلاسكُت التي حػىم هرا الخىاقو.)الهٍس

 (4، 1441والصخف،

ت للدزاطت:الخلفُت ا  لىظٍس

 مفهىم الصحت الىفظُت: -1

ل والخىاقو والاهخـاز غلى الظسوف  ُّ حػخبر الصخت الىكظُت خالت مً الخٌ

خهُهي مؼ هكظه وبُئخه والػالم مً  واإلاىانل، ٌػِؼها الصخف في طالم

 (11، 1883خىله.)بوسض،

ت، يما حػّد خالت مً السزاء ًٍىن الكسد مً زاللها غلى وعي بهدزاجه الخاؿ

ظاهم بكاغلُت في  ػمل بـىزة مىخجت، َو خػامل مؼ كؿىن الخُاة بؼٍل حُد، َو ٍو

,Pua, Lai, Foong,  Che,2015)مجخمػه.  75) 

وغلُه، ًّخطح أّن الصخت الىكظُت هي خالت مً الاطخهساز والخىاقو الىكس ي، 

 ٌػِؼها الكسد في حػامله وجكاغله مؼ البِئت الاحخماغُت باًجابُت. 

 لصحت الىفظُت: مىاهج ا -2

( 11، 1882ًّخكو غلماء الىكع غلى زالر مىاهج للصخت الىكظُت، ًىّضخها)شهسان، 

 آلاحي:  غلى الىدى



 د/ الصهسة ألاطىد
 

88 

 

 أ. املىهج إلاوشائي: 

اء الػادًين، بؿُت الىؿُى بهم  خلمً الظػادة والٌكاًت والخىاقو لدي ألاطٍى ٍو

و دزاط خدّهو ذلَ غً هٍس ت ئمٍاهُاث ئلى أغلى مظخىي مً الصخت الىكظُت، ٍو

 وندزاث ألاقساد والجماغاث، وجىحيهها الخىحُه الظلُم.

 ب. املىهج الىكائي: 

خلمً الىناًت مً الىنىع في اإلاؼٌالث والاكوساباث وألامساق الىكظُت،  ٍو

اء وألاصخاء نبل اهخمامه باإلاسض ى، لُهيهم مً أطباب ألامساق الىكظُت  وحهخم باألطٍى

كهم بها وئشالتها، وللمىه اث زالر: جبدأ بمداولت مىؼ خدور اإلاسق، بخػٍس ج الىنائي مظخٍى

 زم مداولت حصخُـه في مسخلخه ألاولى، زم جهلُل أزس ئغانخه.

 ج. املىهج العالجي: 

خلمً غالج اإلاؼٌالث والاكوساباث وألامساق الىكظُت، ختى الػىدة ئلى خالت  ٍو

 الخىاقو والصخت الىكظُت.

كصاث جحلُم الصحت الىفظُت: -3
ّ
 مسج

ٌصاث التي حػمل 1881ًهترح ًل مً)ألاخمد، ب ض( و)الهلاة والترجىزي،    
ّ
( بػم اإلاسج

 غلى جدهُو الصخت الىكظُت مً وحهت هظس الدزاطاث الىكظُت الخدًثت؛ وهي يما ًلي:

 . ئشباع الحاحاث ألاولُت والشخصُت: 1

خاحاث جٍىن ؾالبت غلى الدواقؼ وال -في مسخلت مً اإلاساخل-ئّن خُاة ؤلاوظان 

ً الجظم؛ مثل خاحاجه  بت غلى هبُػت جٍٍى
ّ
ألاطاطُت والخاحاث الكظُىلىحُت اإلاترج

للوػام واإلااء...، ومنها خاحاث هكظُت احخماغُت جيؼأ غلى اغخباز الكسد غلىا في 

 الجماغاث اإلاسخلكت زالُ قتراث خُاجه اإلاسخلكت.
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 اع الحاحاث: . اكدظاب العاداث واملهازاث الظلُمت التي حظاعد على ئشب2

سة، لرا هجد أن الصخت الىكظُت أو 
ّ
وهي أمىز ًخػلمها الكسد في مساخل خُاجه اإلابٌ

لت إلاا مّس بالكسد مً زبراث وججازب  ـّ ل أو ألامساق الىكظُت هي في الىانؼ مد ُّ الخٌ

ُّ غلى أهمُت التربُت والخيؼئت الاحخماغُت  ومهازاث ايدظبها مً بُئخه ألاولى، وهرا ًد

دث غلى ذلَ يثير مً الدزاطاث الىكظُت.وأزسها ا
ّ
 إلاهّم غلى الىكع، صخت ومسكا يما أي

 . جلّبل الراث: 3

هـد برلَ أن ًخهّبل الكسد ذاجه بلػكها ونىتها، وأن ٌؼػس بالسكا غً الخُاة  ٍو

ى للمظخهبل بما ًّخكو وما هى غلُه خهُهت.
ّ
سو  التي ٌػِؼها في الخاكس، ٍو

 ّمل املظإولُت: . اللدزة على ضبغ الراث وجح4

م في زؾباجه وأن ًٍىن نادزا 
ّ
ئّن الصخف الصخُذ هى الري ٌظخوُؼ أن ًخدٌ

غلى ئزحاء بػم خاحاجه، والصخف اإلاخمّخؼ بالصخت الىكظُت هى الري ٌػخبر هكظه 

خدّمل هره اإلاظإولُت غً هُب زاهس.  مظإوال غً أغماله، ٍو

 . اللدزة على املىاحهت: 5

خباهاث وألاشماث والؼدائد التي ًخػّين غلى الكسد أي مىاحهت الـساغاث وؤلا 

م بالـساع 
ّ
مىاحهتها، وند أػاز ئلى ذلَ "ػىاًدزش" بالخٍامل بين الػىاهل والخدٌ

 وؤلاخبان.

 . الخعاون والخفاعل "املبادأة": 6

ئّن الصخف الظىي هى الري ٌظخوُؼ أن ًدّهو الوبُػت الاحخماغُت؛ وهي 

ً، الخػاون الري ٌػخمد غلُه آلا  زسون، يما أهه ًهسز في الىنذ هكظه خاحخه ئلى آلازٍس

ً، وحػلها مً  وخُى ذلَ أػاز "مـوكى قهمي" ئلى كسوزة الخطخُت وزدمت آلازٍس

د أن ًخمّخؼ بالصخت الىكظُت.  أهم طماث الصخف الري ًٍس
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والخكاغل ش يء أطاس ي للصخت الىكظُت، وهرا ًيبني غلى ئدزاى ؤلاوظان إلاا 

كسد للىانؼ الاحخماعي خىله والخػامل اإلاثمس مػه ومىاحهت ظسوقه خىله، قبادزاى ال

ل هسنا في مظألت الخكاغل بين الكسد ومدُوه.
ّ
 الوازئت بما ًلصم، هره ًلها جإل

 . املظاًسة واملسوهت: 7

وذلَ لٍي ًخجّىب ؤلاوظان اإلاـادمت والـساع مما ًإزس طلبا غلى خُاجه، 

كسد للظسوف وألاخىاُ التي ٌػِؽ قيها، قِظالم قاإلاظاًسة أو اإلاظاإلات حػني زلىع ال

ل مؼ أهداقها. ُّ خٌ سلؼ لىظمها، ٍو  الجماغت ٍو

بت مً اإلاظاًسة، ئال أجها حػني اطخجابت الكسد للمإزساث الجدًدة  أما اإلاسوهت قهٍس

 اطخجاباث مالئمت، قالصخف ؾير اإلاسن ال ًخهّبل أي حؿّير ًوسأ في خُاجه.

 هفعالي: . املحافظت على الثباث لا 8

ئّن هجاح الكسد ًخولب الخىاقو بين موالب الىانؼ أو الخُاة ًلها، وبين ندزة 

الكسد غلى الخىاقو والاوسجام بين دواقػه اإلاسخلكت، بدُث ال جخػازق بػم هره 

 الدواقؼ حػازكا ظاهسا مؼ بػلها آلازس.

 . اجخاذ أهداف واكعُت: 9

اث للومىح و  َظعى للىؿُى ئليها، وخُيئر ال وذلَ أن ًلؼ الكسد أهداقا ومظخٍى

اث الومىح  ًٍىن البػد ػاطػا بين قٌسة الصخف غً هكظه وبين ألاهداف، ومظخٍى

 التي وكػها لىكظه.

 . العىاًت بالصحت الجظمُت والبدهُت: 11

ت ًيخج أقػاال هكظُت  ئذ ال ػَ أّن الصخت الجظدًت والبرء مً ألامساق الػلٍى

 .مً هىع زاؾ حػسف بالصخت الىكظُت

 الدزاطاث الظابلت:

بػد مساحػت ألادب التربىي إلاىكىع الدزاطت، جىؿلذ الباخثت ئلى حملت مً 

 الدزاطاث الظابهت، والتي جم جسجُبها شمىُا غلى الىدى آلاحي:
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ًاء 1881جىاُو الخميري وئطماغُل) ( دزاطت هدقذ ئلى مػسقت غالنت الر

( هالبا 123وجٍّىهذ الػُىت مً) الىحداوي بالصخت الىكظُت لدي هلبت الجامػت بالُمً،

وهالبت، ومً بين الىخائج اإلاخىّؿل ئليها أن مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت الجامػت 

مخىطى، وأهه ال جىحد قسوم ذاث داللت ئخـائُت في الصخت الىكظُت لدي أقساد الػُىت 

 بازخالف حيظهم.

ؿىػاء  امػت( في الصخت الىكظُت لدي هلبت ح1883يما بدثذ دزاطت الىػلي)

وغالنتها باللؿىن الىكظُت وأطالُب الخػامل مػها ونّىة جدّمل الصخـُت، خُث بلـ 

ػت والهاهىن، آلاداب، الػلىم،  (284حجم غُىت الدزاطت) هالبا وهالبت مً ًلُاث)الؼَس

والػلىم الصخُت، الهىدطت، الصزاغت، ؤلاغالم،  التربُت، الخجازة والانخـاد، الوب

الدزاطت ئلى أن اليظبت ألايبر مً هلبت حامػت ؿىػاء ًهػىن في  اللؿاث(، وجىّؿلذ

بين الرًىز وؤلاهار  مىوهت الظالمت الىكظُت، ووحىد قسوم هىغُت ذاث داللت ئخـائُت

وغدم وحىد قسوم ذاث داللت  في الصخت الىكظُت، وهره الكسوم لـالح الولبت الرًىز،

 في الصخت الىكظُت. اث ألادبُتئخـائُت بين هلبت الٍلُاث الػلمُت وهلبت الٍلُ

اث1882وند جىاُو بني ًىوع) الصخت  ( دزاطت هدقذ ئلى الٌؼل غً مظخٍى

هالبا وهالبت،  (113الىكظُت لدي غُىت مً هلبت الجامػت ألازدهُت، وجٍّىهذ الػُىت مً)

واطخسدمذ الدزاطت مهُاض "ؾىلبيرؽ وولُامص" لهُاض الصخت الىكظُت، وأظهسث 

 .ألازدهُت خىي مخىطى مً الصخت الىكظُت لدي هلبت الجامػتالىخائج وحىد مظ

( قهد هدقذ ئلى الخػّسف غلى وانؼ الصخت الىكظُت لدي 1882أما دزاطت قهُه)

( هالبا وهالبت، وجـم الخىّؿل 128حامػت جلمظان، وهّبهذ الدزاطت غلى غُىت مً) هلبت

يع، والظىت الدزاطُت، قسوم دالت ئخـائُا في الصخت الىكظُت بازخالف الج ئلى وحىد

ف الدزاس ي. ـّ  والخس

( دزاطت خُى اللؿىن الىكظُت اإلادزطُت وغالنتها باإلهجاش 1811وجىاُو الػمسي)

ت ًادًمي ومظخىي الصخت الىكظُت لدي غُىت مً هالب اإلاسخلت الثاهٍى بمداقظت  ألا

غلى  اطخسدم الباخث اإلاىهج الىؿكي الازجباهي اإلاهازن، وجم ئحساء الدزاطتو اللُث، 

( هالبا، وند بلـ مظخىي الصخت الىكظُت دزحت مخىطوت، 213غُىت مٍّىهت مً)
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( في الصخت الىكظُت بين هالب 8.82ووحدث قسوم ذاث داللت ئخـائُت غىد مظخىي)

 .الـل ألاُو زاهىي وهالب الـل الثاوي زاهىي لـالح هالب الـل الثاوي الثاهىي 

ًاء الىحداوي ( بدزاطت الػالنت بين ال1811يما نام نمس) صخت الىكظُت والر

اطخسدم الباخث اإلاىهج الىؿكي، وجٍّىهذ الػُىت  ،لدي هلبت ًلُت مسوي الخهىُت

و الػُىت 1812 -1812هالب وهالبت للػام الدزاس ي) (188)مً (، جم ازخُازهم غً هٍس

أّن مظخىي الصخت الىكظُت حاء بدزحت مسجكػت،  الػؼىائُت الوبهُت، ووحدث الدزاطت

حد قسوم ذاث داللت ئخـائُت في الصخت الىكظُت حػصي إلاخؿّيري)الجيع وال جى 

ًاهذ لـالح اإلاظخىي  ف(، بِىما وحدث قسوم في مخؿّير اإلاظخىي الدزاس ي و ـّ والخس

اوي.
ّ
 الدزاس ي الث

( ئلى الخػّسف غلى مظخىي الصخت الىكظُت لدي 1812وند هدقذ دزاطت خُدز)

ت ف ي كىء بػم اإلاخؿّيراث، ولهرا الؿسق ازخازث هلبت ًلُت التربُت بالجامػت ألاطمٍس

( هالبا وهالبت، واطخسدمذ مهُاطا للصخت الىكظُت جم 77)الباخثت غُىت مٍّىهت مً

كذ الىخائج غً آلاحي
ّ

وحىد اهدؼاز للصخت الىكظُت  :ئغداده لهرا الؿسق، ولهد جٌؼ

ت بين دزحاث   الوالبلدي أقساد غُىت الدزاطت بدزحت حُدة، غدم وحىد قسوم حىهٍس

ف الػلمي، الظىت  ـّ في مهُاض الصخت الىكظُت حػصي إلاخؿّيراث: الجيع، الخس

ت في دزحاث الوالب في الصخت الىكظُت حػصي إلاخؿّير ، الدزاطُت وحىد قسوم حىهٍس

 اإلاظخىي الدزاس ي.

( ئلى الخػّسف غلى وانؼ الصخت الىكظُت لدي 1812يما هدقذ دزاطت بلهىدوش)

ً بادٌع بمظخؿاهم، ودزاطت الكسوم بين الولبت قُما ًسّف هلبت حامػت غبد الخمُد ب

الصخت الىكظُت غلى كىء مخؿّير الجيع، وذلَ باجباع اإلاىهج الىؿكي، واغخمدث 

هالبا ( 55الدزاطت مهُاض "ًىلدبيرؽ" للصخت الىكظُت الري هّبو غلى غُىت ندزها)

ف غلم الىكع، وأظهسث الىخائج وح ـّ مً الصخت د مظخىي غالي ى وهالبت مً جس

اث مسجكػت مً الصخت الىكظُت ، وأّن الىكظُت لدي الولبت الوالباث ًخمخػً بمظخٍى

 .مهازهت بالرًىز 
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ًاء الاهكػالي 1813يما جىاولذ ئنسوقت) ( دزاطت هدقذ ئلى مػسقت الػالنت بين الر

( جلمُرا، 42والصخت الىكظُت لدي غُىت مً جالمُر الخػلُم الثاهىي، جٍّىهذ الػُىت مً)

هت غؼىائُت، وجىؿلذ الدزاطت ئلى وحىد قسوم ذاث داللت ئخـائُت جم  ازخُازهم بوٍس

ف الدزاس ي، لـالح ؤلاهار  في الصخت الىكظُت لدي الخالمُر خظب الجيع ـّ والخس

ف الػلمي. ـّ  والخس

( قهد هدقذ ئلى نُاض مظخىي الصخت 1813أما دزاطت بً ؿؿير وبىداود)

ماغُت ونظم غلم الىكع بجامػت ألاؾىان، الىكظُت لدي هلبت ًلُت الػلىم الاحخ

( هالبا وهالبت، وأظهسث الىخائج أّن هلبت ًلُت الػلىم 188وجٍّىهذ غُىت الدزاطت مً)

الاحخماغُت ونظم غلم الىكع ًخمخػىن بمظخىي قىم اإلاخىطى مً الصخت الىكظُت، 

خالف وال جىحد قسوم ذاث داللت ئخـائُت في مظخىي الصخت الىكظُت لدي الولبت باز

 حيظهم. 

 الخعلُم على الدزاطاث الظابلت:

كهذ الدزاطت الخالُت مؼ الدزاطاث اإلاظخػسكت في أجها حظتهدف نُاض مظخىي 
ّ
اج

 الصخت الىكظُت لدي اإلاخمدزطين، بين هالب حامػاث وجالمُر حػلُم زاهىي.

كهذ الدزاطت الخالُت مؼ حمُؼ الدزاطاث اإلاظخػسكت في اغخمادها غلى 
ّ
يما اج

 ج الىؿكي، واطخسدامها لالطدباهت يأداة لجمؼ البُاهاث.اإلاىه

وحؼير بػم الدزاطاث الظابهت ئلى وحىد مظخىي مسجكؼ مً الصخت الىكظُت 

(، ودزاطت 1811(، ودزاطت نمس)1883الىػلي)لدي هلبت الجامػت، يدزاطت 

(، في خين وحدث باقي الدزاطاث اإلاظخػسكت 1812(، ودزاطت بلهىدوش)1812خُدز)

 مخىطى ئلى قىم اإلاخىطى مً الصخت الىكظُت لدي هلبت الجامػت. مظخىي 

يما وحدث بػم الدزاطاث قسونا دالت ئخـائُا في بػم اإلاخؿّيراث 

(، ودزاطت 1882الدًمىؾساقُت ذاث الـلت بالدزاطت الخالُت، يدزاطت قهُه)

(، في خين اوػدمذ 1813(، ودزاطت ئنسوقت)1812(، ودزاطت بلهىدوش)1811الػمسي)

(، 1813ؿؿير وبىداود) (، ودزاطت ب1881ًلَ الكسوم في دزاطت الخميري وئطماغُل)ج
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(، قهد جىؿلذ 1812(، ودزاطت خُدز)1811(، ودزاطت نمس)1883أما دزاطت الىػلي)

 ئلى جدّهو صخت بػم الكسوق، ولم جخدّهو صخت قسوق أزسي.

طت الخالُت وغلى كىء هرا الازخالف في هخائج الدزاطاث الظابهت، ازجأث الدزا

يؼل مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت الىادي، ومػسقت الكسوم في بػم 

 الدزاطاث اإلاظخػسكت. في اإلاخؿّيراث الدًمىؾساقُت التي جباًيذ هخائجها

 ئحساءاث الدزاطت املُداهُت:

 مىهج الدزاطت:

مً أحل جدهُو أهداف الدزاطت اطخسدمذ الباخثت اإلاىهج الىؿكي الخدلُلي؛ 

ى الري ًدزض ظاهسة أو خدزا، أو نلُت مىحىدة خالُا ًمًٌ الخـُى منها غلى وه

ل الباخث قيها.)ألاؾا وألاطخاذ،
ّ
 ( 33، 1888مػلىماث ججُب غً أطئلت الدزاطت دون جدز

 مجخمع الدزاطت:

جدّدد مجخمؼ الدزاطت بجمُؼ هلبت حامػت الؼهُد خمه لخلس الىادي)الجصائس(، 

 .1812/1813معي: اإلاسجلين في اإلاىطم الجا

 عُىت الدزاطت:

 أ. عُىت الدزاطت لاطخعالعُت:

( هالبا وهالبت مً حامػت الىادي، 38جٍّىهــذ غُىــت الدزاطــت الاطــخوالغُت مــً)

هت غؼـىائُت لخهىين أداة الدزاطــت، ويرلَ للخدّهو مً ؿــالخُتها غىد  جم ازخُازهــم بوٍس

 الخوبُو غلى الػُىت ألاطاطُت.

 ب. عُىت الدزاطت ألاطاطُت:

هت غؼىائُت ذاث الخىشَؼ اإلادظاوي، هظسا  جّم اللجىء ئلى خـس الػُىت بوٍس

هت غؼىائُت هبهُت، قهد جّم جىشَؼ) ( وسخت مً الاطخبُان في 38لـػىبت كبوها بوٍس

لُت الخٌىىلىحُا، غلى هلبت الظىت ألاولى لِظاوع  ًلُت الػلىم الاحخماغُت وؤلاوظاهُت ًو

 الظىت ألاولى ماطتر مً الجيظين بالدظاوي.وهلبت 
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 والجدُو اإلاىالي ًىّضح جىشَؼ الػُىت:

( جىشَع أفساد العُىت حظب مخغّيراث الدزاطت1حدول)  

%(اليظبت العدد الفئت املخغّير ) 

 الجيع
 28 28 ذًىز 

 28 28 ئهار

الخخّصص 

 الدزاس ي

 28 28 غلمي

 28 28 أدبي

املظخىي 

 الدزاس ي

عألاولى لِظاو  28 28 

 28 28 ألاولى ماطتر

 188 38 املجمىع

ًّخطح مً الجدُو أغاله حظاوي الخىشَؼ في الػُىت، خظب مخؿّيراث 

ف الدزاس ي، واإلاظخىي الدزاس ي(.    ـّ  الدزاطت)الجيع، والخس

 أداة الدزاطت:

وي والصخف، (، وند جّم 1441جّم جبّني مهُاض الصخت الىكظُت مً ئغداد)الهٍس

( قهسة، مىّشغت غلى طبػت 28وجهلُـها ئلى) -خظب أؾساق الدزاطت- حػدًل قهساجه

أبػاد هي:)بػد الؼػىز بالٌكاءة والثهت بالىكع، بػد اإلاهدزة غلى الخكاغل الاحخماعي، 

بػد الىطج الاهكػالي واإلاهدزة غلى كبى الىكع، بػد اإلاهدزة غلى جىظُل الواناث 

ألاغساق الػـابُت، البػد ؤلاوظاوي  وؤلامٍاهُاث في أغماُ مؼبػت، بػد الخدّسز مً

ت(.  والهُمي، بػد جهّبل الراث وأوحه الهـىز الػلٍى

( دزحت، والدزحت 128( للمهُاض، قالدزحت الهـىي)1، 1واغخمدث ألاوشان)

 ( دزحت.28الدهُا)
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ًاآلحي: ت للمهُاض؛   يما جم جهدًس بػم الخـائف الظٍُىمتًر

 أ. صدق امللُاض:

هت اإلاهازهت الوسقُت لخظاب ؿدم اإلاهُاض، : صدق امللازهت العسفُت اطخسدمذ هٍس

د ؿدم قهساث اإلاهُاض (؛ 11.23خُث ندزث نُمت    ز بـ)
ّ
وهي نُمت غالُت جإي

 اإلاظخسدم في الدزاطت. 

د ؿدنه.8.48نّدز الـدم الراحي للمهُاض بـ) الصدق الراحي:
ّ
 (؛ وهى مػامل مسجكؼ ًإي

 ب. ثباث امللُاض:

هت الخجصئت الىـكُت، خُث ندز مػامل الازجبان جّم خظاب الثباث بو ٍس

(، وبػد جصخُده بمػادلت "طبيرمان بسوان"، ندزث هدُجت الثباث 8.31بيرطىن)

 (؛ وهي نُمت حؼير ئلى زباث مسجكؼ جخمّخؼ به قهساث اإلاهُاض.8.48بـــ)

 املعالجت إلاحصائُت:

ت لخددًد مظخىي الصخت الىكظُت لدي أ قساد الػُىت، جّم خظاب اليظبت اإلائٍى

( لداللت الكسوم بين مخىطوي غُيخين مظخهلخين إلاػالجت T. test)ازخباز ويرا جوبُو

 اإلاخؿّيراث الدًمؿساقُت.

 هخائج الدزاطت ومىاكشتها:

ـ الىخائج، وطِخّم غسكها  بػد جوبُو أداة الدزاطت غلى أقساد الػُىت، جّم جكَس

 دظاُؤ ألاُو غلى الىدى آلاحي:ومىانؼتها خظب جسجِب حظاؤالث الدزاطت؛ بدءا بال

 الىخائج املخعللت بالدظاؤل ألاول: -1

ما مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت ًىف الدظاُؤ ألاُو غلى ما ًأحي: 

 الىادي؟

ل غليها في الجدُو آلاحي: ـّ ـ البُاهاث اإلاخد  وند جّم جكَس
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ت ملظخىي الصحت الىفظُت لدي عُىت الدزاط2حدول)  ت( اليظب املئٍى

 أكبر مً مخىطغ امللُاض أكل مً مخىطغ امللُاض العُىت الكلُت

38 
 % ن % ن

82 2 21 42 

( ( أّن وظبت الولبت الرًً لم جخجاوش دزحاتهم 1ًّخطح مً زالُ هخائج الجدُو

%(، بِىما وظبت الولبت الرًً ججاوشث دزحاتهم مخىطى اإلاهُاض 2مخىطى اإلاهُاض هي)

ًخمّخػىن بمظخىي مسجكؼ مً الصخت  هلبت حامػت الىادي%(؛ مما ٌؼير ئلى أّن 42هي)

 .الىكظُت

مًٌ أن ٌػصي ازجكاع مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت الجامػت ئلى هبُػت  ٍو

الػالناث الاحخماغُت دازل الىطى الجامعي، خُث ٌظهم الخكاغل الاحخماعي ؤلاًجابي 

ًاقت حىاهبها، بين الولبت قُما بُنهم ومؼ أطاجرتهم في الىمى الظلُم لصخ ـُاتهم مً 

 وهرا ٌػّد مإػسا للصخت الىكظُت الجُدة التي ًخمّخػىن بها.

ت ًٍىهىن أيثر خاحت ئلى الخػاٌؽ مؼ  يما أّن هلبت الجامػت في هره اإلاسخلت الػمٍس

ً ، وئنامت غالناث احخماغُت طلُمت، وجبادُ ألادواز والخبراث قُما بُنهم، وجىامي آلازٍس

ُت التي حؼػسهم بهُمتهم كمً أنساجهم، وهرا مً ػأهه أًلا أن اإلاظإولُت الاحخماغ

 ٌػٌع صخت هكظُت حُدة لدحهم.

ت ٌظىده الري الجامعي اإلاىار وئّن  ً والري والدًمهساهُت في الخػامل، الخٍس
ّ
 ًمٌ

ؼػسهم باالهمئىان والساخت الىكظُت، لٌكُل  وأقٍازهم، آزائهم غً مً الخػبير الولبت َو

دّبىن الػمل الجماعي والخػاووي، وجظهس في  بجػلهم ًىظسون ئلى ، ٍو الخُاة هظسة جكاُؤ

ت اإلاسؾـىبت، وجلَ مً دالئل الصخت الىكظُت  م الاحخماغُت والتربٍى ُّ ًاتهم آزاز اله طلى

 الجُدة التي ٌػِؼىن بها.

(، ودزاطت 1883ئّن الىدُجت اإلاخىّؿل ئليها جّخكو مؼ هدُجت دزاطت الىػلي)

(، في وحىد مظخىي مسجكؼ 1812(، ودزاطت بلهىدوش)1812دز)(، ودزاطت خ1811ُنمس)

 مً الصخت الىكظُت لدي هلبت الجامػت.

، (1882بني ًىوع)، ودزاطت (1881الخميري وئطماغُل)وال جّخكو مؼ هدُجت دزاطت 

 مً الصخت الىكظُت لدي هلبت الجامػت. اللخان وحدجا مظخىي مخىطى
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(، 1813هدُجت دزاطت بً ؿؿير وبىداود)يما ال جّخكو الىدُجت الظابهت أًلا مؼ 

  التي وحدث مظخىي قىم اإلاخىطى مً الصخت الىكظُت لدي هلبت الجامػت.

 الىخائج املخعللت بالدظاؤل الثاوي: -2

هل جىحد قسوم ذاث داللت ئخـائُت في ًىف الدظاُؤ الثاوي غلى ما ًأحي: 

 م؟ مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت الىادي بازخالف حيظه

ًاآلحي: ل غليها  ـّ ـ البُاهاث اإلاخد  وند جّم جكَس

( داللت الفسوق الجيظُت في مظخىي الصحت الىفظُت 3حدول)  

 

 

( ( أن نُمت "ث" اإلادظىبت لداللت الكسوم بين 3ًّخطح مً زالُ هخائج الجدُو

ي (؛ أ1.88( أنل مً نُمت "ث" اإلاجدولت؛ واإلاهدزة بـ)1.22مخىطوي الػُيخين؛ واإلاهدزة بـ)

أّن الكسوم الجيظُت في مظخىي الصخت الىكظُت لدي أقساد غُىت الدزاطت ؾير دالت غىد 

ئلى غدم وحىد قسوم في مظخىي الصخت الىكظُت بين  (، مما ٌؼير8.82مظخىي الداللت)

 الجيظين.

لىخظ مً زالُ غسق الىخائج أّن غامل الجيع لِع له جأزير غلى مظخىي 

الىادي، وند ٌػصي ذلَ ئلى أّن الازخالن بين الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت 

الجيظين في الدزاطت ًإدي ئلى الاهدماج الاحخماعي بين الولبت والوالباث في الىطى 

ىن في همى الخُاة، قُػِؼىن خُاة مدؼابهت ئلى خّد يبير. جػلهم ٌؼتًر  الجامعي، ٍو

َّ قُه، أّن الولبت الجامػُىن ًسؾبىن دوما في الخجمػاث  ؾير السطمُت ومما ال ػ

قُما بُنهم، ألحل الدزاطت والدظامس، وهى ما ًدّهو لهم ألالكت والساخت الىكظُت، 

زـىؿا غىدما جٍىن ههاػاتهم خُى أمىز الدزاطت وأمىزهم الصخـُت، وبالخالي 
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ىػٌع ذلَ غلى صختهم  ل الػالناث الاحخماغُت والـداناث قُما بُنهم، ٍو
ّ
جدؼٍ

 الىكظُت.

(، 1881الخميري وئطماغُل)الخالُت مؼ هدُجت دزاطت  وجّخكو هدُجت الدزاطت

(، في وحىد 1813(، دزاطت بً ؿؿير وبىداود)1812(، ودزاطت خُدز)1811ودزاطت نمس)

قسوم ذاث داللت ئخـائُت في مظخىي الصخت الىكظُت لدي أقساد الػُىت بازخالف 

 حيظهم.

(، ودزاطت 1883الىػلي)وال جّخكو الىدُجت اإلاخىّؿل ئليها مؼ هدُجت دزاطت 

(، التي جىؿلذ ئلى وحىد 1813(، ودزاطت ئنسوقت)1812(، ودزاطت بلهىدوش)1882قهُه)

 قسوم دالت ئخـائُا في مظخىي الصخت الىكظُت لدي أقساد الػُىت بازخالف حيظهم.     

 الىخائج املخعللت بالدظاؤل الثالث: -3

ت ئخـائُت في ًىف الدظاُؤ الثالث غلى ما ًأحي: هل جىحد قسوم ذاث دالل

ـهم الدزاس ي؟ ـّ  مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت الىادي بازخالف جس

ًاآلحي: ل غليها  ـّ ـ البُاهاث اإلاخد  وند جّم جكَس

( داللت الفسوق في مظخىي الصحت الىفظُت حظب مخغّير الخخّصص 4حدول)

 الدزاس ي

 

 ( ت الكسوم بين ( أن نُمت "ث" اإلادظىبت لدالل2ًّخطح مً زالُ هخائج الجدُو

(؛ أي 1.88( أنل مً نُمت "ث" اإلاجدولت واإلاهدزة بـ)8.113مخىطوي الػُيخين واإلاهدزة بـ)

ـهم  ـّ أّن الكسوم في مظخىي الصخت الىكظُت لدي أقساد غُىت الدزاطت بازخالف جس
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(، وبالخالي ال جىحد قسوم ذاث داللت 8.82الدزاس ي ؾير دالت غىد مظخىي الداللت)

ـهم ئخـائُت في مظخ ـّ ىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت الىادي بازخالف جس

 الدزاس ي.

ف الدزاس ي لِع له جأزير غلى  ـّ مً زالُ هره الىدُجت ًالخظ أّن غامل الخس

مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت الجامػت بسؾم ازخالقه قُما بُنهم؛ بمػنى أّن هلبت 

ـاث الػلمُت ال ًسخلكىن في مظخىي ػػىزهم با ـّ لصخت الىكظُت مؼ هلبت الخس

ـاتهم الدزاطُت  ـّ ـاث ألادبُت، غلى جهدًس أّن هلبت الجامػت بمسخلل جس ـّ الخس

ظػىن مػا ئلى جدهُو ندز مىاطب مً الخىاقو  ًادًمي مخمازل، َو ًخمّخػىن بومىح أ

الىكس ي والدزاس ي، وبالخالي قهم ٌظػىن ئلى جدهُو صخت هكظُت ميسجمت مؼ 

ـاتهم الدزاطُت. ـّ  جس

ًادًمُت ند جساعي خاحاث يما  ـاتها ألا ـّ أّن اإلاىاهج الجامػُت بازخالف جس

الولبت وجالئم ندزاتهم، مً خُث ازجباهها بمىانل الخُاة، وجىّىع وؼاهها اإلانهجي مً 

ف، قِظاغد غلى جدهُو  ـّ ػأهه أن ٌظخجُب إلاُُى الولبت واججاهاتهم هدى الخس

ص صختهم الىكظ ظاهم في حػٍص  ُت.جىاقههم الدزاس ي َو

 الىكظُت ( خُى ازجبان الصخت1444وهرا ًىاقو مؼ ما أػاز ئلُه)الػّصة،

 في الكسد وكؼ بهدف الىنذ الخاكس في بها الاهخمام واشدًاد الكسوم الكسدًت، بظٍُىلىحُت

 الخىاقو مً ًافي ندز له ختى ًخىاقس ندزاجه، مؼ ًدىاطب الري الػمل وهىع الدزاطت هىع

ادة ئلى هب ًإدي والاحخماعي، الصخص ي  مظخىي  زقؼ وئلى هاخُت، مً غً الػمل السكا ٍش

 (12، 1818أزسي.)الداهسي، هاخُت مً يكاءجه

(، 1811(، ودزاطت نمس)1883الىػلي)هره الىدُجت جّخكو مؼ هدُجت دزاطت 

(، في غدم وحىد قسوم دالت ئخـائُا في مظخىي الصخت الىكظُت 1812ودزاطت خُدز)

ـهم الدزاس ي، في خين ال جّخكو الىدُجت اإلاخىّؿل ئليها لدي هلبت الجامػت بازخالف جس ـّ

 (.1813(، وئنسوقت)1882مؼ هدُجت دزاطتي ًل مً قهُه)
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 الىخائج املخعللت بالدظاؤل السابع: -4

ًىف الدظاُؤ السابؼ غلى ما ًأحي: هل جىحد قسوم ذاث داللت ئخـائُت في 

 مظخىاهم الدزاس ي؟ مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت الىادي بازخالف

ًاآلحي: ل غليها  ـّ ـ البُاهاث اإلاخد  وند جّم جكَس

 ( داللت الفسوق في مظخىي الصحت الىفظُت حظب مخغّير املظخىي الدزاس ي5حدول)

 

 
 

( ( أّن نُمت "ث" اإلادظىبت لداللت الكسوم بين 2ًّخطح مً زالُ هخائج الجدُو

(؛ أي 1.88ث" اإلاجدولت واإلاهدزة بـ)( أنل مً نُمت "1.22مخىطوي الػُيخين واإلاهدزة بـ)

أّن الكسوم في مظخىي الصخت الىكظُت لدي أقساد غُىت الدزاطت بازخالف مظخىاهم 

(، وبالخالي ال جىحد قسوم ذاث داللت 8.82الدزاس ي ؾير دالت غىد مظخىي الداللت)

ئخـائُت في مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت الىادي بازخالف مظخىاهم 

 ي.الدزاس 

وند حػصو الباخثت ذلَ ئلى ًىن الولبت ًيخمىن ئلى بِئت احخماغُت واخدة، 

ظىدهم مىار دزاس ي واخد، قهم ًخكاغلىن  ومخىاحدون في مإطظت حامػُت واخدة، َو

ً غالناث ئوظاهُت مؼبػت قُما ظهمىن بأدواز ئًجابُت  احخماغُا مً زالُ جٍٍى بُنهم، َو

ل مإػسا ئًجابُا في مسخلل ألاوؼوت الالؿّكُت التي جبر 
ّ
مجها الجامػت، وهرا بدوزه ًمث

اتهم الدزاطُت.  مً مإػساث الصخت الىكظُت لدي الولبت الجامػُين بمسخلل مظخٍى

ص الصخت الىكظُت لدي حمُؼ الولبت بازخالف  يما تهخم الجامػت بخػٍص

اتهم الدزاطُت، خُث ًمازض ألاطخاذ الجامعي دوزه الكّػاُ في جددًد هىغُت  مظخٍى

د الػالناث الخ ُاة لولبخه ومدي جأزيرها غلى جىمُت صختهم الىكظُت، مً زالُ ججٍى
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ص الخكاغالث الـّكُت الهائمت غلى الاخترام اإلاخبادُ بين الصمالء، قرلَ  ؤلاوظاهُت وحػٍص

جػل  دّهو زكاهم غً ذواتهم، ٍو هّىي أهاهم، ٍو مً ػأهه أن ًدّغم زهتهم بأهكظهم ٍو

اتهم الدزاطُتبازخالف م-الولبت الجامػُىن  ً غلى الخىاقو الىكس ي، وبلىؽ  -ظخٍى نادٍز

 مظخىي مسجكؼ مً الصخت الىكظُت.

( التي لم ججد قسونا 1812خُدز) مؼ هدُجت دزاطتالىدُجت اإلاخىّؿل ئليها وجّخكو 

دالت ئخـائُا في مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت الجامػت بازخالف مظخىاهم 

 الدزاس ي.

(، 1882بهت مؼ هدُجت دزاطت ًل مً قهُه)وال جّخكو الىدُجت الظا

(، التي أػازث ئلى وحىد قسوم دالت ئخـائُا في مظخىي 1811(، ونمس)1811والػمسي)

 الصخت الىكظُت لدي أقساد الػُىت بازخالف مظخىاهم الدزاس ي. 

 * لاطخيخاحاث والخىصُاث:

 جىّؿلذ الدزاطت ئلى الىخائج آلاجُت:

ًان مسجكػا.أّن مظخىي الصخت الىكظُت لد -  ي هلبت حامػت الىادي 

غدم وحىد قسوم ذاث داللت ئخـائُت في مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت  -

 الىادي بازخالف حيظهم. 

غدم وحىد قسوم ذاث داللت ئخـائُت في مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت  -

ـهم الدزاس ي. ـّ  الىادي بازخالف جس

ئخـائُت في مظخىي الصخت الىكظُت لدي هلبت حامػت  غدم وحىد قسوم ذاث داللت -

 الىادي بازخالف مظخىاهم الدزاس ي. 

 وغلى كىء هره الىخائج، ًمًٌ ئدزاج بػم الخىؿُاث غلى الىدى آلاحي:

ص الصخت الىكظُت لدي هلبت الجامػت، إلاا لها مً اوػٍاض غلى طماث  - كسوزة حػٍص

 شخـُاتهم. 
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ىطى الجامعي، والتي مً ػأجها جىهُد الػالناث دغم ألاوؼوت الالؿّكُت في ال -

 ؤلاوظاهُت بين الولبت وألاطاجرة.

كسوزة جىاحد أزـائُين أو مسػدًً هكظاهُين دازل اإلاإطظاث الجامػُت، مً أحل  -

ل ؤلازػادي للخاالث التي حػاوي مً مظخىي مخدّن في الؼػىز 
ّ
الخٌّكل الىكس ي والخدز

ًادًمي لدي الولبت بالصخت الىكظُت، إلاا في ذلَ مً ج أزير غلى مظخىي ؤلاهجاش ألا

 الجامػُين.

 املـساحع:كائمت  

ص بً غبد هللا.)ب ض(.  .1 م ئلى الصحت الىفظُتألاخمد، غبد الػٍص )غىد العٍس

م الجىشٍت وغلم الىكع(. طلظلت السطائل الجامػُت) ُّ (. اإلاملٌت 2ابً اله

 الػسبُت الظػىدًت: داز الكلُلت.

. ملّدمت في جصمُم البحث التربىي (. 1888اذ، مدمىد.)ألاؾا، ئخظان، وألاطخ .1

 ؾصة: السهخِس ي للوباغت واليؼس. 

الركاء لاهفعالي والصحت الىفظُت وعالكتهما ببعض (. 1813ئنسوقت، ؿكُت.) .3

مجلت الػلىم  املخغيراث)دزاطت على عُىت مً جالمُر مسحلت الخعلُم الثاهىي(.

ت.   .122 -112(. 1)1الىكظُت والتربٍى

. غمان: داز الخكُف والصحت الىفظُت للعفل(. 1883سض، بوسض خاقظ.)بو .2

 اإلاظيرة للوباغت واليؼس.

يب.) .2 واكع الصحت الىفظُت لدي ظلبت حامعت عبد (. 1812بلهىدوش، ٍش

ت. مظخغاهم -الحمُد بً بادٌع  -123(. 1)2. مجلت الػلىم الىكظُت والتربٍى

111. 

مظخىي الصحت الىفظُت لدي  (.1813بً الـؿير، غائؼت وبىداود، خظين.) .1

ظلبت كلُت العلىم لاحخماعُت وكظم علم الىفع)دزاطت مُداهُت بجامعت 

ان  عماز ثلُجي باألغىاط(. مجلت الػلىم الهاهىهُت والاحخماغُت. حامػت ٍش

 . 112 -113(. 2)3غاػىز بالجلكت. 
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اث الصحت الىفظُت بأبعاد (. 1882بني ًىوع، مدمد مدمىد.) .2 عالكت مظخٍى

. دزاطاث الػلىم ىّحه الصمني عىد عُىت مً ظلبت الجامعت ألازدهُتالخ

 .31 -12(. 1)32ؤلاوظاهُت والاحخماغُت. 

ت مكاهُم :الىفظُت الصحت(. 1813ًاظم.) مدمىد الخمُمي، .3  وأطع هظٍس

  جوبُهُت. غمان: داز ؿكاء.

الصحت الىفظُت مىظىز دًىامي جكاملي للىمى في (. 1882حجاشي، مـوكى.) .4

 (. الداز البُلاء: اإلاسيص الثهافي الػسبي.1. )نواملدزطتالبِذ 

م.) .18 الركاء (. 1881الخميري، غبده قسخان مدمد وئطماغُل، غبد الٌٍس

. مجلت الىحداوي وعالكخه بالصحت الىفظُت لدي ظلبت الجامعت في الُمً

 .28 -13. 13حامػت هماز للدزاطاث والبدىر ؤلاوظاهُت. الػدد 

م غوُت.) .11 مظخىي الصحت الىفظُت لدي عُىت مً ظالب (. 1812خُدز، ٍز

ت "دزاطت ملازهت في ضىء بعض املخغّيراث  –كلُت التربُت  الجامعت ألاطمٍس

ت ؤلاطالمُت. الػددالدًمىغسافُت.   .112 -44. 3مجلت التربُت. الجامػت ألاطمٍس

(. غمان: 1. )نمبادئ الصحت الىفظُت(. 1818الداهسي، ؿالح خظً أخمد.) .11

 يؼس.داز وائل لل

(. 2. )نالصحت الىفظُت والعالج الىفس ي(. 1882شهسان، خامد غبد الظالم.) .13

 الهاهسة: غالم الٌخب.

الضغىط الىفظُت املدزطُت (. 1811الػمسي، مسشوم بً أخمد غبد اإلادظً.) .12

وعالكتها باإلهجاش ألاكادًمي ومظخىي الصحت الىفظُت لدي عُىت مً ظالب 

ت بمحافظت اللُث زطالت ماحظخير ؾير ميؼىزة. حامػت أم . املسحلت الثاهٍى

 الهسي: اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت.

أهمُت الصحت الىفظُت للعالب الجامعي)دزاطت (. 1882قهُه، الػُد.) .12

 -حامعت جلمظان -مُداهُت لىاكع الصحت الىفظُت لدي ظالب الجامعت

 .143 -123(. 1)13(. مجلت حامػت دمؼو. الجصائس
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وي، غبد اإلاولب وال .11 ص.)الهٍس ملُاض الصحت (. 1441صخف، غبد الػٍص

ت والظعىدًت(. الهاهسة: مٌخبت ألاهجلى  الىفظُت للشباب)املعاًير املصٍس

ت  .اإلاـٍس

أطاطُاث علم الىفع (. 1881الهلاة، مدمد قسخان والترجىزي، مدمد.) .12

 . غمان: داز الخامد لليؼس والخىشَؼ.التربىي 

لىفظُت والركاء الصحت ا(. 1811نمس، مجروب أخمد مدمد أخمد.) .13

الىحداوي وعالكتهما ببعض املخغّيراث)دزاطت على عُىت مً ظلبت كلُت مسوي 

ت.  الخلىُت(.  .133 -111(. 1)1مجلت الػلىم الىكظُت والتربٍى

الصحت الىفظُت لدي ظلبت حامعت (. 1883الىػلي، أمت الساشم مدمد أخمد.) .14

يؼىزة. حامػت زطالت ديخىزاه ؾير م تالىفظُ صىعاء وعالكتها بالضغىط

   .الخسهىم: الظىدان
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