دور الذكاء األخالقي يف احلد من التعصة

الزياضي لدى طالب جامعة امللك عبد العزيز*
صالح ًحيى الجار هللا الغامدي**

امللخص_ َدف البدض ئلى الخػسف غلى الػالنت بحن الرًاء ألازالقي والخػطب السٍاض ي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص بلـ حجمها
( )218بمػدُ غمسي ( )21.52واهدساف مػُازي ( .)0.754ولخدهُو أَداف الدزاطت نام الباخض ببىاء مهُاض الخػطب السٍاض ي،
واطخسدام مهُاض الرًاء ألازالقي ئغداد :بوزبا ،جهىحن مدمد [ ،]1وند جوضل الباخض ئلى الىخاةج الخالُت :وظود غالنت ازجباؾُت طالبت
بحن الرًاء ألازالقي والخػطب السٍاض ي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص ،يما جوضل الباخض ئلى وظود قسوناث ذاث داللت ئخطاةُت
بحن مخوطـ دزظاث ؾالب الٍلُاث الػلمُت والٍلُاث الىظسٍت في الرًاء ألازالقي غىد مظخوى داللت ( )0.001لطالح ؾالب الٍلُاث
الػلمُت ،يما بُيذ الىخاةج أن مظخوى الرًاء ألازالقي لدى غُىت البدض َو في اإلاظخوى اإلاىسكؼ ،بِىما ًان مظخوى الخػطب السٍاض ي
ً
ً
مسجكػا لدى غُىت البدض ،وأقصخذ الىخاةج أًػا غً وظود قسوم ذاث داللت ئخطاةُت بحن مخوطؿاث دزظاث ؾالب الٍلُاث الػلمُت
والىظسٍت في الخػطب السٍاض ي غىد مظخوى داللت ( )0،001في اججاٍ ؾالب الٍلُاث الىظسٍت .وند زسط الباخض بمجموغت مً الخوضُاث
أَمها أَمُت الخأيُد غلى دوز ألاطسة ،واإلاجخمؼ لؿسض الهُم ألازالنُت ،وجىمُت الواشع الدًني ،وألازالقي لدى أبىاءَا .وئنامت دوزاث
وبسامج جدزٍبُت لخىمُت مهازاث الرًاء ألازالقي لدى ؾالب الجامػت.
الكلماث املفخاحيت :الرًاء ألازالقي ،الخػطب السٍاض ي ،ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص.

* بحث ملدم إلى كزس ي ألامير هاًف بن عبد العشيش للليم ألادالكيت.
** حامعت امللك عبد العشيش – اململكت العزبيت الطعىدًت.
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دور الذكاء ألادالقي في الحد من الخعصب الزياض ي لدي طالب حامعت
امللك عبد العشيش بحث ملدم إلى كزس ي ألامير هاًف بن عبد العشيش للليم
ألادالكيت
الازالقي ،وًان ذلَ غلى ًد ألامسٌٍُت مِشُل بوزبا  Michele Borbaفي
مُدان التربُت والخػلُم في أمسٍٍا ،واوزوبا ،وآطُا ،وظىوب اإلادُـ
الهادي ،والتي غملذ غلى حػصٍص همو شخطُت الكسد ،وجهدًسٍ لراج
وطلويُاج [.[10
وجإيد أدبُاث الرًاء ألازالقي غلى أه أقػل أمل إلههاذ أزالنُاث
ً
ً
أبىاةىا ،لٍوه ًؿوز ئخظاطا دازلُا بمػسقت الطواب مً الخؿأ،
قٍُون ذلَ بمشابت الػبـ الري ًدخاظ الكسد إلاواظهت جلَ الػؿوؽ
الظالبت التي ٌػؿُ الهوٍ غلى غمل ألاغماُ الطاةبت [.[11
وجػُل بوزبا [ ]12أن الرًاء ألازالقي ندزة جخػمً طبػت مٍوهاث
(قػاةل ظوَسٍت) حشٍل ألاطاض ألازالقي للكسد ،وحػمل غلى خماًت
مىظومخ الهُمُت ،وحشٍل شخطِخ  ،وجدطى مً السذاةل ،وَرٍ
الكػاةل هي( :الخػاؾل ،والػمحر ،والخدٌم الراحي ،والاخترام،
واللؿل ،والدظامذ ،والػدُ) والتي جخػاقس لدشٍل مجخمػت الرًاء
ألازالقي لدى الكسد.
وألَمُت الخػسف غلى دوز الرًاء ألازالقي في غالنخ بالخػطب السٍاض ي
والخد مى نام الباخض باظساء البدض الخالي لدى قئت الشباب مً
ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص.
 .2مشكلت الدراضت
لهد جؿوزث السٍاغت الخىاقظُت في شتى دوُ الػالم ،بما قيها
الدولت الظػودًت ،مما أضبذ غدد الجماَحر اإلاشجػحن في جصاًد مػؿسد
إلاخابػت الكػالُاث السٍاغُت اإلاسخلكت بما جخػمى مً ألاوشؿت اإلاخىوغت
في اإلاالغب وألاهدًت ،وؾالبا ًما ًصخب َرا الخػوز الٌبحر ؾسم
ٌ
طواء لكسٍهها أو
مسخلكت واطالُب للدشجُؼ مً نبل َرٍ الجماَحر،
لىجمها اإلاكػل ،وَرا ند ًيخج غى بػؼ أهواع الخػطب الري ند
ًكط ي ئلى الخمسد غلى ألاهظمت والهواهحن ،مما ند ًكهد السٍاغت نُمتها
الساتػت ومخػتها الخاضت [.[13
ٌشحر حجاط []14؛ اإلاؿحري []2؛ والظلمي [ ]8ئلى أن الخػطب
السٍاض ي مً ألاموز الظلبُت التي ظهسث بشٍل يبحر في اإلاىاطباث
السٍاغُت في آلاوهت ألازحرة ،وٍهل وزاء خدور الػدًد مً اإلامازطاث
الخاؾئت التي جخمشل في الخمسد ،وأغماُ الشؿب ،والظلويُاث ؾحر
ً
اإلاهبولت اظخماغُا ،يما أن الخػطب في الوطـ السٍاض ي في اإلاملٌت
الػسبُت الظػودًت ظاَسة واضخت واطػت الاهدشاز ،ألامس الري ًهخط ي
دزاطت ألابػاد الٍامىت وزاءَا ،والخػسف غلى أطبابها ومداولت ئًجاد
الخلوُ اإلاىاطبت لٍي هدد مً اهدشازَا ،يما أن وظبت يبحرة مً
الشباب الظػودًحن ٌػاهون مً الخػطب السٍاض ي لدزظت أن وظبت
( )%24مً مإٍدي اإلاىاقظاث السٍاغُت دازل الظػودًت ًسون أن الخل
ألامشل للخؿلب غلى ظاَسة الخػطب السٍاض ي َو ئلؿاء َرٍ اإلاىاقظاث.
وٍسى الباخض أن مً ألاَمُت اطخسدام اطالُب الخواضـ ـل ؤلاًج ـابُـت

 .1امللدمت
لم حػد السٍاغت مجسد َواًت ًمازطها السٍاض ي ،بل هي آلان أخد
مهوماث الشػوب ،وظصء ال ًخجصأ مً الخُاة الُومُت للؿالبُت مً أبىاء
اإلاجخمػاث اإلاسخلكت ،ألامس الري ظػل شسٍدت يبحرة مً اإلاجخمؼ
ًخابػوجها وَظخمخػون بها ،وٍخداوزون خولها ،وأضبدذ ذاث جأزحر يبحر
في اإلاجخمػاث ،ومنها اإلاجخمؼ الظػودي الري جدخل قُ السٍاغت
مظاخت يبحرة ،زاضت لدى الشباب الظػودي.
وَرا ما أيدج دزاطت اإلاؿحري [ ]2خُض جوضلذ ئلى أن وظبت
مخابػت ؾالب الجامػاث للمىاقظاث السٍاغُت جطل ئلى  ،%86وهي
وظبت جدُ غلى شؿل الشباب ،وولػهم باإلاىاقظاث السٍاغُت.
وبالسؾم مً أن السٍاغت حػد مً أَم الوطاةل وأظداَا التي حظهم
في جدهُو الىطج الاظخماعي ،وئشاغت زوح الخىاقع الشسٍل والدظلُت
بما جوقسٍ مجاالتها اإلاخػددة مً قسص اللهاءاث ،والخػازف بحن
اإلاشازيحن ،ويرلَ ما ًؿبو قيها مً أهظمت وأطع ونواهحن اظخماغُت،
ئال أجها في آلاوهت ألازحرة جسؿذ َرٍ ؤلاًجابُاث وحؿحرث مالمذ الدشجُؼ
قيها ،وبدأ الخػطب ًكسع هكظ  ،قأضبذ ظاَسة اظخماغُت زٍاغُت
طلبُت حػاوي منها مػظم دوُ الػالم ،بما قيها الدوُ اإلاخهدمت واإلاخؿوزة.
ٌشحر الػخُو [ ]3ئلى أن مً أبسش مظاَس الخػطب السٍاض ي لدى
الجماَحر ما حشهدٍ اإلاُادًً الػامت والشوازع مً بػؼ الخطسقاث
قئاث مخػطبت ،طواء ًان ذلَ
والظلويُاث الخاؾئت التي جطدز غً ٍ
ً
ً
ابتهاظا بالىطس ،أو اخخجاظا غلى الهصٍمت ،وٍظهس ذلَ غىدما جسسط جلَ
الكئاث في مظحراث ضازبت جسجكؼ قيها الطُداث بشٍل ظلي ،وجسسب
قيها اإلامخلٍاث الػامت ،وٍدطل الاغخداء غلى آلازسًٍ ،ويرلَ ما
ًدطل مً اإلاشاظساث والشخاةم ،وئجالف شػازاث الكسٍو اإلاىاقع.
وحشحر الدزاطاث ،يدزاطت خظاهحن وآزسون []4؛ مطؿكى،
والسبػان []5؛ مدمد []6؛ غبداإلاىػم []7؛ اإلاؿحري []2؛ الظلمي [ ،]8ئلى
ازجكاع واهدشاز ظاَسة الخػطب السٍاض ي في اإلاجخمؼ الظػودي ،والري
ال هسؾب في أن ًخدوُ ئلى ظاَسة غداةُت غامت.
وند جيب اإلاسخطون في غلم الىكع وغلم الاظخماع ئلى غسز
الخػطب في اإلاىاقظاث السٍاغُت ،قهاموا باظساء الػدًد مً البدور
للونوف غلى أطباب وأشٍال ؛ قسبما ًٍون طلوى الخػطب السٍاض ي
غبازة غً حػوٍؼ إلخباؾاث مظخمسة ٌػاوي منها بػؼ مً أقساد
اإلاجخمؼ اإلاخػطبحن [.[9
وَشحر الباخض ئلى أن مً بحن ما جوضل ئلُ الباخشون والػلماء للخد
مً ظاَسة الخػطب السٍاض ي جىمُت الرًاء ألازالقي لدى اإلاخػطبحن،
وحػسٍكهم بالهُم ؤلاطالمُت وألازالنُت التي ًلصمىا بها دًيىا ؤلاطالمي
الخىُل ،ال طُما وهدً وػِش بالهسب مً نبلت الاطالم واإلاظلمحن.
ومى ـر بداً ـاث ألالكُ ـت الش ـالش ـت اَخ ـم غلم ـاء الىك ـع بمطؿل ـذ الـ ـري ـاء
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نُام الباخض ببىاء مهُاض الخػطب السٍاض ي لُػخمد غلُ الباخشون
قُما بػد.
د .مصطلحاث الدراضت
 -1الرًاء ألازالقي :Moral Intelligence
َو" نابلُت الكسد لكهم الطواب والخؿأ ،والخمُحز بُنهما ،وذلَ مً
زالُ مجموغت مً الهىاغاث واإلاػخهداث ألازالنُت التي زصجها في بىاة
اإلاػسفي ،بدُض جدُذ ل قسضت بؿسٍهت صخُدت ومهبولت مً
اإلاجخمؼ"[.[1
ً
وَػسف ئظساةُا بالدزظت الٍلُت التي ًدطل غليها اإلاكدوص (ؾلبت
اإلاسخلت الجامػُت) غلى مهُاض الرًاء ألازالقي ،ئغداد :مِشُل بوزبا،
جسظمت ،وجهىحن مدمد [.[1
 -2الخػطب السٍاض ي :Sports Fanaticism
ٌػسق الباخض بأه  :مُل غاؾكي اهكػالي مكسؽ هدو ئخدى الكسم
السٍاغُت أو هدو اإلاىخمحن لهاً ،كهد الكسد الهدزة غلى الىهد
ً
بموغوغُت ،وٍجػل مخدحزا لسأً دون دلُل ،مما ًإزس غلى صخخ
البدهُت والىكظُت.
ً
وَػسف الخػطب السٍاض ي ئظساةُا :بأه الدزظت التي ًدطل غليها
الؿالب غلى مهُاض الخػطب السٍاض ي اإلاظخسدم في البدض مً ئغداد:
الباخض .2017
ه .حدود الدراضت
 ًخددد البدض الخالي بأه ًجسى غلى غُىت مً ؾالب اإلاسخلتالجامػُت في الخسططحن الػلمي والىظسي في ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص
بجدة في الكطل ألاوُ للػام الجامعي َ1438/1437ـ.
 وجخددد ضدم هخاةج البدض الخالي بدزظت اَخمام وظدًت غُىتالدزاطت أزىاء اطخجابتهم غلى مهُاس ي الرًاء ألازالقي ،والخػطب
السٍاض ي اإلاظخسدمحن في البدض الخالي.
 .3إلاطار النظزي
أوال :الرًاء ألازالقي Moral Intelligence
ٌػد الرًاء ألازالقي مً اإلاطؿلخاث الخدًشت وؾحر الشاتػت في غلم
الىكع ،وند ظهس َرا اإلاكهوم في غام  1997م غىدما نام الػالم ًولص
 colesبيشس أوُ مهالت غلمُت جدذ غىوان :الرًاء ألازالقي لؤلؾكاُ،
ً
ً
وند جػمىذ جلَ اإلاهالت جددًدا وحػسٍكا إلاطؿلح الرًاء ألازالقي ٌػبر
غً الهدزة غلى الخمُحز بحن الصخُذ والخؿأ [.[20
وند اَخمذ غاإلات الىكع ألامسٌٍُت مِشُل بوزبا  Borbaبساضُت الرًاء
ألازالقي في غام  2001ال طُما لدى ؾالب التربُت والخػلُم بالوالًاث
اإلاخددة الامسٌٍُت [.[10
وبوزبا [ ]12جسى أن مكهوم الرًاء ألازالقي َو الهابلُت غلى قهم
الطواب مً الخؿأ ،بدُض ًٍون لدى الكسد نواغد زلهُت جدقػ
ً
للخطسف بؿسٍهت صخُدت أزالنُا ،وجخػمً جلَ الهابلُاث زطاةظ
وطماث أطاطُت جخمشل في (ئدزاى ألم آلازسًٍ ،وغبـ الىكع،
والظُؿسة غلى الدواقؼ الظلبُت ،وؤلاهطاف لآلزسًٍ نبل ئضداز
ألاخٍام ،وجددي الظلم ومدازبخ  ،واإلاػاملت الخظىت الهاةمت غلى
الاخترام والخهدًس واإلاودة لآلزسًٍ).
وجسى نؿامي [ ]21أن الرًاء ألازالقي َو ندزة اإلاخػلم غلى الخمُ ـحز بـحن

ًالخواز وجهبل آلازس اللرًً ٌػدان مً أَم مطادز هبر الخػطب
ّ
السٍاض ي ،ولً ًخأحى لىا ذلَ ئال في وظود مٍوهاث الرًاء ألازالقي لدى
الشباب ،وحػسٍكهم بهُم الدظامذ الري ٌػد مً الكػاةل ألازالنُت
التي حظهم في هبر الخػطب بٍاقت أشٍال اإلاسخلكت.
وند خظي الرًاء ألازالقي باالَخمام مً نبل الباخشحن في آلاوهت
ً
ألازحرة هظسا ألَمُخ في بىاء الشخطُت الظوٍت ،خُض جوضلذ الػدًد
مً الدزاطاث يدزاطت ًل مً بوزبا []15؛ الشمسي []16؛ الؿاتي
[]17؛ [18] Ranjdoost & Hoseinpoor؛ الخكافي [ ]19ئلى أن الرًاء
ألازالقي بهُم ً ،الدظامذ الري ٌػد قػُلت مً قػاةل الرًاء
ألازالقيٌ ،ػمل غلى ئيظاب الكسد جهُُماث الطكاث اإلاخىوغت مً
آلازسًٍ ،والاهكخاح الرَني ججاٍ الخجدًداث مً مػخهداث مسخلكت،
يما ٌػمل غلى دقؼ الكسد للخػامل مؼ آلازسًٍ بلؿل ،وفي اإلاهابل
طُهل الكسد ججاٍ ممازطت الٌساَُت والػىل والخػطب بشتى أشٍال
ومظاَسٍ ،وٍدل مدلها ممازطت الظلويُاث التي جدُ غلى اخترام
آلازسًٍ وجهبلهم.
أ .أضئلت الدراضت
ظاءث الدزاطت الخالُت التي جخمشل مشٍلتها في ؤلاظابت غً
الدظاؤالث الخالُت:
 -1ما مظخوى الرًاء الازالقي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص؟
 -2ما مظخوى الخػطب السٍاض ي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص؟
َ -3ل جوظد غالنت ازجباؾُت بحن الرًاء ألازالقي والخػطب السٍاض ي
لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص؟
َ -4ل ًسخلل مظخوى الرًاء الازالقي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبد
الػصٍص بازخالف الخسطظ (غلمي – هظسي)؟
َ -5ل ًسخلل مظخوى الخػطب السٍاض ي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبد
الػصٍص بازخالف الخسطظ (غلمي – هظسي)؟
ب .أىداف الدراضت
جخمشل أَداف الدزاطت الخالُت في:
 -1الٌشل غً الػالنت الازجباؾُت بحن مظخوٍاث الرًاء ألازالقي
والخػطب السٍاض ي لدى ؾالب الجامػت.
 -2الٌشل غً مظخوى الرًاء ألازالقي لدى ؾالب الجامػت خظب
الخسططاث الػلمُت (غلمي – هظسي).
 -3الٌشل غً مظخوى الخػطب السٍاض ي لدى ؾالب الجامػت خظب
الخسططاث الػلمُت (غلمي – هظسي).
ج .أىميت الدراضت
جخطح ألاَمُت الىظسٍت للدزاطت في ًوجها مً الدزاطاث ألاولى التي
جداوُ ئًجاد الػالنت الازجباؾُت بحن الرًاء الازالقي والخػطب السٍاض ي
ً
لدى ؾالب الجامػت ،يما أن الىخاةج التي جدطل غليها جكخذ آقانا
واطػت للباخشحن لدزاطت مخؿحراث أزسى ذاث غالنت بالخػطب
السٍاض ي .يما جخمشل أَمُتها الخؿبُهُت قُما حظكس غى الىخاةج ،والتي
ند جبحن للهاةمحن غلى الخػلُم الػالي في الجامػاث الظػودًت جصاًد
وزؿوزة الخػطب السٍاض ي لدى الؿالب ،والػوامل الٍامىت زلكها ،مما
ًجػلهم أيثر ندزة غلى مواظهت َرٍ الظاَسة ،ووغؼ الاطتراجُجُاث
للخسلظ منها والخهلُل مً زؿوزتها .يما جخطح أَمُتها الخؿبُهُت في
21

6

الصخُذ والخؿأ بػد قهم واطدُػاب وجؿبُه للظلويُاث الصخُدت،
والابخػاد غً الخؿأ.
بِىما ًريس ًل مً الؿاتي ،والربداوي [ ]10أن الرًاء ألازالقي َو
الهابلُت ،والهدزة التي جمًٌ الكسد مً قهم الطواب مً الخؿأ ،وَو
ٌػني أن جٍون لدى الكسد نواغد زلهُت ،وأن ٌػمل غليها بدُض ًدظنى
ل أن ًخطسف بالؿسٍهت الصخُدت وألازالنُت في ًاقت مجاالث خُاج .
واجطح للباخض مما طبو أن ؾالبُت الباخشحن ًخكهون غلى أن
ّ
الرًاء ألازالقي ما َو الا ندزة غهلُت حػني قهم وجمُحز الكسد للطواب
مً الخؿأ ،وجؿبُو الطواب في طلويُاج وحػامل مؼ آلازسًٍ.
مٍوهاث الرًاء ألازالقي( :الكػاةل الجوَسٍت)
جسى بوزبا [ ]12أن الرًاء ألازالقي ندزة جخػمً طبػت مٍوهاث
(قػاةل ظوَسٍت) حشٍل ألاطاض ألازالقي للكسد ،وحػمل غلى خماًت
مىظومخ الهُمُت ،وحشٍل شخطِخ  ،وجدطى مً السذاةل ،وَرٍ
الكػاةل:
 -1الخػاؾل Empathy
ٌشحر الخػاؾل َىا ئلى ندزة الكسد غلى قهم وجكهم مشاغس
وأخاطِع وخاظاث آلازسًٍ ،وبرلَ ًٍون الكسد ذا خظاطُت ئًجابُت
ً
ججاٍ مً أضابهم ألاذى حػاؾكا مػهم ،ويرلَ ًخػمً الكهم الودي
ألقٍاز ودواقؼ آلازسًٍ.
 -2الػمحر Conscience
وَػد حجس الصاوٍت في شخطُت الكسد ،وَشحر ئلى مجموغت الهُم
الػلُا اإلاترسخت في بىاء الكسد اإلاػسفي ،والري ايدظبها بخكاغل مؼ غوامل
البِئت الاظخماغُت ،وَػمل الػمحر غلى غبـ الظلوى وجوظيه بؿسٍهت
ً
مهبولت اظخماغُا.
 -3الخدٌم الراحي Self-Control
وَو ندزة الكسد غلى غبـ طلوي والظُؿسة غلُ  ،وذلَ مً
زالُ حػدًل الخكٌحر الظلُم نبل الهُام بالػمل ،وفي أزىاء الهُام
ً
بالػمل ،لُظهس الػمل بؿسٍهت صخُدت بػُدا غً ألازؿاء.
 -4الاخترام Respect
وَشحر ئلى اخترام الراث واخترام آلازسًٍ ،وذلَ باالبخػاد غً
الخهلُل مً شأن آلازسًٍ ،وئغؿاء نُمت للجمُؼ ،بؿؼ الىظس غً
مٍاهتهم وأغمازَم.
 -5اللؿل Kindness
وَو الاَخمام بظػادة آلازسًٍ مً زالُ مظاغدتهم غلى جدهُو
أَداقهم ،وقهم خاظاتهم والػمل غلى جلبُت جلَ الخاظاث بهدز
اإلاظخؿاع ،يما ًخػمً الاَخمام بمً َم بداظت ئلى الاَخمام.
 -6الدظامذ Tolerance
ٌشحر مكهوم الدظامذ ئلى الاهكخاح الرَني ججاٍ مػخهداث وآزاء
آلازسًٍ ،واخترام يسامت ؤلاوظان وئوظاهِخ  ،واخترام مػخهداث
آلازسًٍ ،بؿؼ الىظس غً الػسم والدًً.
 -7الػدُ أو الػدالت Fairness
وهي مػاملت آلازسًٍ بؿسٍهت غادلت ،وهصحهت وؾحر مخدحزة ،وٍخمشل
يرلَ في ندزة الكسد غلى ؤلاضؿاء لآلزسًٍ نبل ئضداز ألاخٍام ،وجكػُل
مبدأ الخهبل لآلزسًٍ بؿؼ الىظس غً الػسم واإلاػخهد [.[19
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أَمُت جىمُت الرًاء ألازالقي لدى الشباب:
ٌػد الرًاء ألازالقي ظوَس الخُاة ألازالنُت ،قٌُدظب الكسد مى
الهواغد ألازالنُت الظلُمت التي جدهو الشهت الاظخماغُت بحن الكسد
وآلازسًٍ ،خُض حػٌع ضوزة ئًجابُت في ذَى غً اإلاكاَُم الراجُت
وجهدًسٍ لها ،يما أجها حظاغدٍ غلى الهساءة الوظداهُت لخكهم الخالت
الوظداهُت ل ولآلزسًٍ.
ً
وفي َرا الطدد ٌشحر ًالجً [ ]22أن لؤلزالم َدقا ،وَو أن ًدهو
الكسد طػادج في خُاج الكسدًت ،ويرلَ مؼ الجماغت ،ألن ذلَ ًمشل
الخُاة ألازالنُت التي جدظم بالخحر ،وهي الخُاة التي جدىاطب مؼ الكؿسة
ً
الظلُمت لئلوظان بػُدا غً الشسوز التي حػهد َرٍ الخُاة ؤلاوظاهُت،
ً
وججػلها هوغا مً الجىون؛ لرا قان جلَ الهُم ألازالنُت هي التي جػبـ
هواشع الشس ،ولوالَا لكظدث َرٍ الخُاة .وحػاوي اإلاجخمػاث غامت،
واإلاجخمػاث الػسبُت زاضت ،مً حؿحراث واضخت في اإلاىظومت الهُمُت،
مما أخدر الٌشحر مً الخأزحراث الخؿحراث الظلبُت في أهماؽ الظلوى
الكسدي والجمعي لدى ًاقت شساةذ اإلاجخمؼ ،ألامس الري أغػل مظاَس
الالتزام الخلهي ،بشٍل غام ،وأدى ئلى ؾُاب الػدًد مً الهُم
ألازالنُتً ،الخػاون ،واللؿل ،والدظامذ ،وؤلاًشاز .وَشٍو الٌشحر مً
التربوٍحن ،وبالراث ممً لدحهم اجطاُ مباشس مؼ ؾلبت اإلادازض ،مً
ً
غدم التزامهم باألهظمت والخػلُماث اإلادزطُت ،وٍبدو ذلَ واضخا في
اهخهاُ الٌشحر مً أهماؽ الظلوى ؾحر الظوٍت (الالأزالنُت) ئلى
مإطظاجىا الخػلُمُت ،قظهس الػىل الجامعي ،وجكص ى الؿش في
اإلادازض ،وؾاب الاهخماء ،وغػل الوالء غىد الؿلبت إلاإطظاتهم
ً
الخػلُمُت .ويشحرا ما وظمؼ غً جؿاوُ الؿلبت غلى مدزطيهم بالشخم
ً
قاإلاالخظ لظلويُاث أؾلب ؾلبدىا
والخدهحر ،وأخُاها باإلًراء الجظدي،
ِ
ً
في اإلادازض ومإطظاجىا الخػلُمُت ٌظخيخج أن الؿلبت ال ًلتزمون يشحرا
بالهواغد ألازالنُت التي مً شأجها مظاغدتهم غلى الخٌُل.
وند أشاز ألاًوب [ ]23ئلى أن أَمُت الرًاء ألازالقي جٌمً في
الػدًد مً الىهاؽ ،منها:
• أَمُخ غلى الصخت الىكظُتً ،االطخهساز الىكس ي
• أَمُخ غلى الصخت اإلاجخمػُت ،قُإدي بطاخبت الى الخماطَ
والترابـ بِى وبحن آلازسًٍ
• الاَخمام باآلزسًٍ والبػد غً ألاهاهُت
• اهدشاز الظالم واإلادبت ،والبػد غً الػىل والخػطب
• ًٌظب ضاخبت الدظامذ والػؿل والػدُ ،وَظاغدٍ غلى الخٌُل
والخػامل مؼ آلازسًٍ
• ٌػؿي لطاخب خطاهت أزالنُت ومىاغت ذاجُت
وحشحر بوزبا [ ]15ئلى أن ازجكاع الػىل لدى الشباب دلُل واضح
غلى ؾُاب الػمحر الري ٌػد مً أخد قػاةل الرًاء ألازالقي ،والري
ًجب أن ًإزر غلى مدمل الجد ،قخدوي الػماةس ًصٍد مً مُل الكسد
للػدوان ومػاداة اإلاجخمؼ ،والػالط ًٌمً في زاضُت الىمو ألازالقي
وجىمُت الػمحر الخازجي ،قسكؼ الػمحر ،وغدم الدغم الخازجي مً
ألاطسة واإلاػلمحن ًسلو لدى الكسد دواقؼ غدواهُت ،وئذا ظهسث بػؼ
اإلاػخهداث الالأزالنُت قان مً ألاطهل غلى الشباب أن ٌظخيخجوا أن
الاهخهام بأًت وطُلت َو أمس مهبوُ ،قُػملوا وقو ذلَ ،وٍظهس الخػطب
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اإلاوغوغاث بدون اطع مىؿهُت ،وال خهاةو غلمُت ،قُجػل ؤلاوظان
ّ
ال ًىظس أو ٌظخمؼ الا إلاا ًدب أن ًىظس وَظمؼ.
مكهوم الخػطب السٍاض ي :Sports Fanaticism
ًريس موهدًلو [ ]28أه ًمًٌ حػسٍك بأه "هموذط مً الظلوى
ً
اإلاخمسد واإلادمس مً نبل مإٍدي أو أجباع أخد أهدًت يسة الهدم ،ويشحرا ما
ًظهس زالُ مشاَدج نبل أو بػد اهتهاء اإلابازٍاث"
ً
وغسقخ غبد اإلاىػم [ ]7بأه هوع مً الاججاٍ اإلاشخون اهكػالُا هدو
أخد الكسم السٍاغُت ،أو قسٍو أو الغب أو ظهت زٍاغُت مػُىت ،وَرا
ً
الاججاٍ اإلاشخون ؾالبا ما ًخدٌم قُ شػوز الكسد ،ومُول  ،ال غهل .
ّ
والخػطب في السٍاغت ما َو الا مسع الٌساَُت الػمُاء للمىاقع،
ً
وَو أًػا مسع الخب ألاغمى لكسٍو اإلاخػطب ،وَو برلَ ًطبذ خالت
ًخؿلب اهكػاُ اإلاخػطب غلى غهل  ،مما ًجػل البطحرة لدً غمُاء،
ً
ختى أن الخهاةو اإلاشبخت حعجص غً أن جهىؼ اإلاخػطب قسدا أو ظماغت
[.[2
وَشاز ئلى الخػطب السٍاض ي ،ب "الشؿب" في ئهجلترا ،وٍمًٌ
حػسٍك بأه هموذط مً الظلوى اإلاخمسد واإلادمس مً نبل مإٍدي أو أجباع
ً
أخد أهدًت يسة الهدم أو اإلاىخسباث الوؾىُت ،ويشحرا ما ًظهس ،زالُ أو
مباشسة ،نبل أو بػد اهتهاء اإلابازٍاث [.[28
ّ
وٍسى الباخض أن الخػطب السٍاض ي ما َو الا مُل غاؾكي اهكػالي
مكسؽ هدو أخد الكسم السٍاغُت أو هدو اإلاىخمحن ل ً ،كهد الكسد الهدزة
ً
غلى الىهد بموغوغُت ،وٍجػل مخدحزا لسأً دون دلُل ،مما ًإزس غلى
صخخ البدهُت والىكظُت .يما أن الكسد اإلاوطوم بالخػطب السٍاض ي َو
ذلَ الشخظ الري ًخسلى غً نُم ألازالنُت التي جسبى غليها ،وٍخكاوى
ً
ؾالبا في يسٍ وجهسَؼ الخطوم ،قُطدز مى طلوى غداتي بأي شٍل
ًان ،وال ًدبنى ئال أقٍازٍ أو اججاَاج  ،واججاٍ ظماغخ اإلاخػطبت.
وشأة الخػطب السٍاض ي :
ٌػد الخػطب بازخالف أشٍال ظاَسة حػاوي منها ؾالبُت الدوُ
واإلاجخمػاث في شتى أوشؿت الخُاةَ ،را زؾم جهدمها الخػازي الري
حػِش  ،ئال أجها ال جصاُ حػاوي مً الػدًد مً الاغؿساباث التي جمازض
جدذ مظمُاث غدًدة للخػطب ،مشل الخػطب الكٌسي ،والظُاس ي،
والاظخماعي ،والسٍاض ي ،واإلاىاؾهي ،واإلارَبي وؾحرَا.
وغلى مظخوى الدوُ اإلاخهدمت هجد أن الكوض ى طاةدة في اإلابازٍاث
السٍاغُت في ئهجلترا مىر أن جم ظػل السٍاغُت زٍاغت للمدترقحن في
أوازس الهسن الخاطؼ غشس .واطخمسث َرٍ الظاَسة في الخدور في
اإلاجخمؼ الخدًض ،وأهخجذ غوانب مخكاوجت الخؿوزة ،ولرلَ قهد جم
التريحز غليها غلى هؿام واطؼ في وطاةل ؤلاغالم ،يما جم الخدهُو في
"شؿب" يسة الهدم غلى هؿام واطؼ مً نبل ألاًادًمُحن مىر الظخِىاث
مً الهسن اإلااض ي ،خُض ناموا بشٍل يبحر بجمؼ البُاهاث التي حػخمد
غلى آزاء مً مشحري الشؿب أهكظهم قُما ًخػلو بالػوامل الشخطُت
والاهخماء للىادي واإلاجخمؼ والخكظحراث الاظخماغُت والؿبهُت ،وجوضل
ألاًادًمُون في َرا اإلاجاُ ئلى أن الشؿب َو ظاَسة مخىوغت ولِظذ
أخادًت الظبب ،وئن الخوزؽ في الػىل في يسة الهدم ًمًٌ أن ًكظس
بػدد مً الػوامل ،جخػلو بالخكاغل ،والهوٍت ،والظلؿت ،وأن الػىل
ق ـي ال ـمبازٍ ـاث السٍاغُ ـت ٌػـٌـع حػابحر الػالناث الػاؾكُت الهوٍت لكسٍو

والػدوان والشؿب بٍاقت أهواغ  ،قالػمحر والسنابت الراجُت هي أخد
زًاةص الرًاء ألازالقي.
بىاء الرًاء ألازالقي:
ئن وظود الهُم ألازالنُت واإلابادب الػلُا ٌػد مً غسوزاث الخُاة
ً
ً
في اإلاجخمػاث البشسٍت ،وذلَ لخوظُ خُاة ؤلاوظان جوظيها طلُما
ًػبـ خُاج  ،وخُاة آلازسًٍ ،وال ًخم ذلَ دون وظود مجموغت مً
الػوابـ ألازالنُت ،والهُم التي ًلتزم بها لخُاج  ،وطمت لشخطِخ ،
ولًٌ في خاُ اوػدمذ َرٍ الػوابـ ألازالنُت قان الخُاة جكهد محزتها
البشسٍت وجخدوُ ئلى ؾابت ًدظلـ قيها الهوي غلى ألانل مى نوة ،مما
ًدُ داللت واضخت غلى أَمُت الهُم ألازالنُت في بىاء ألاقساد
واإلاجخمػاث ؤلاوظاهُت [.[24
وجػُل بوزبا [ ]15أن الرًاء ألازالقي َو الخل ألامشل لٌشحر مً
ئشٍاالث اإلاجخمؼ ،وأن حػصٍص الرًاء ألازالقي أقػل أمل إلغادة الػالم
ئلى اإلاظاز الصخُذ ،وأن أقػل زبر َو أن الرًاء ألازالقي ًمًٌ حػلم
مىر الطؿس مً زالُ الوالدًً ،وجسبُت ألابىاء غلى الكػاةل الجوَسٍت
للرًاء ألازالقي.
وند اجبؼ اإلاىهج ؤلاطالمي أقػل أطالُب التربُت للىكع البشسٍت،
ً
ً
وهي أطالُب غملُت ئظساةُت حػلُما وجدزٍبا ،جسبـ الخوظُ بما ًجسي
ً
مً أخدار ووناتؼ ظازٍت في خُاة الكسد والجماغت ،قجرى ذلَ واضخا
مً زالُ ألاوامس السباهُت في الهسآن الٌسٍم ،وألاخادًض الىبوٍت ،خُض
جخدوُ الٍلماث ئلى غمل بىاء ،وئلى زلو يسٍم ،يما جطوزٍ الاطالم
لئلوظاهُت [.[24
وٍسى الباخض أن دوز الرًاء ألازالقي في خُاة أبىاء اإلاجخمػاث
ؤلاوظاهُت غامت ،وؤلاطالمُت زاضت ،دوز مهم ،قهو مً زطاةظ
الكؿسة ؤلاوظاهُت التي زلهىا هللا حػالى بها ،وَظهم َرا الىوع مً الرًاء
البشسي في الخد مً الػدًد مً اإلاشٌالث والظواَس ،وغلُىا يتربوٍحن
حػصٍصٍ لدى أقساد مجخمػىا مً زالُ الخأيُد غلى الكػاةل الجوَسٍت
الظبؼ للرًاء ألازالقي وهي( :الخػاؾل – الػمحر  -الخدٌم الراحي -
الاخترام -الػؿل -الدظامذ -الػدالت) ،وظمُػها مً الخطاُ الخمُدة
التي ًىادي بها الاطالم ،وٍدسص غلى جسبُت ألابىاء غليها.
ً
زاهُا :الخػطب السٍاض ي Sports Fanaticism
للخػطب مكاَُم واطػت مىر الهدم ،وهسى ذلَ في يخب الكلظكت
وغلم الىكع والاظخماع ،خُض أشاز ؾ وآزسون[ ]25ئلى أه ذلَ
ً
الاججاٍ الىكس ي الدازلي الري ًدزي الكسد هدو آلازسًٍ أقسادا ،أو
ً
ً
ً
ظماغاث ،أو موغوغاث مػُىت ،ئدزاًا موظبا للمدبت ،أو طالبا بالٌسٍ،
دون أن ًٍون لرلَ مبرز مىؿهي أو شاَد ججسٍبي ،ولرا ًمٌىىا الهوُ
ئن الدجج اإلاىؿهُت والشواَد ال ًددان مً الخػطب لدى اإلاخػطبحن.
ّ
والخػطب مً وظهت هظس شَسان [ ]26ما َو ئال اججاٍ غهلي هكس ي
مكسؽً ،دظم بالشخً الاهكػالي ،أو مػخهد ،أو خٌم مظبو غد
ظماغت ،أو قسد ،أو مجموغت ،أو ش يء ما ،وَرا الاججاٍ ال ًهوم غلى
اإلاىؿو أو اإلاػسقت الٍاقُت أو الخهاةو الػلمُت ،بل زبما ٌظدىد ئلى
الخساقاث وألاطاؾحر.
ّ
بِىما ًسى غالوي [ ]27أن الخػطب بشٍل غام ما َو ئال جهُُم
مظبو ًهوم ب الاوظان مؼ أو غد أخد ألاقساد ،أو الجماغاث ،أو
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الىمـ ألاوُ :وَو همـ الخػطب اإلابني غلى الجاهب الىكس ي ،وَو همـ
ًسخظ بالكسد ،خُض ًٍون جسيحزٍ قهـ غلى ظواهب الخػطب الىكس ي،
ًالجواهب ؤلادزايُت ،والوظداهُت والظلويُت.
الىمـ الشاوي :وَو همـ الخػطب اإلابني غلى زطاةظ البىاء الاظخماعي
الري ًسى أن الخػطب ًسلو في ألاطاض مً زالُ البىاء الاظخماعي
الري ٌظمذ لجماغت نوٍت باطخؿالُ الجماغت ألاغػل.
والخػطب في يال الىمؿحن الظابهحن َو قػل غداتي غد قسد ًيخمي ئلى
ظماغت ما ،أله ًيخمي لهرٍ الجماغت ،والخػطب َو جهُُم مً نبل
الكسد غد آلازسًٍ ال ًهوم غلى أطع مىؿهُت أو خهاةو غلمُت ،بل
غلى مواشًٍ اظخماغُت ال أزالنُت [.[27
ًريس ظواد ،وخازش [ ]35أن بػؼ الباخشحن جوضلوا ئلى ظملت مً
الػوامل التي جإدي ئلى الخػطب السٍاض ي ،وهي يما ًلي:
 -1الخىكِع الاهكػالي ،وجكسَـ الشخىاث الاهكػالُت
 -2السؾبت في جأيُد الكسد لراج
 -3الخماًص والشػوز بالخكسد وخب الراث وألاهاهُت
 -4السؾبت في الخطوُ غلى الخأًُد مً الجماَحر
 -5السؾبت في ئًراء آلازسًٍ وجدمحرَم
 -6ازجداد الػدوان غلى الراث
 -7زؾبت الكسد في الاهخماء لجماغت نوٍت لحزداد شػوزٍ بالخهدًس
الاظخماعي
 -8اطخؿالُ الكوغوٍحن للخدر ججاٍ آلازسًٍ غً ؾسٍو الهخاقاث
الػداةُت
هظسٍاث جكظحر الخػطب السٍاض ي:
ًريس غبدهللا [ ]36أن غلماء الىكع الاظخماعي ،وغلماء هكع
الشخطُت ازخلكوا في جىاولهم إلاكهـوم الخػطب ،وند بسش غً َرا
الازخالف مظازان لخكظحر َرا اإلاكهوم َما:
ً
 اإلاظاز الاوُ ،وَو اإلاظاز الري غد الخػطب اججاَا ًٌدظب ألاقسادمـً زـالُ غملُت الخيشئت الاظخماغُت بمإطظاتها اإلاسخلكت واإلاخػددة،
وفي َرا اإلاظاز جوظـد زالزت هماذط:
أ -ألاهموذط ألاخادي :وفي َرا ألاهموذط حشٍل اإلاػخهداث الجامدة ظرز
الخػطب ،ئذ جظهس مدخوٍاج الظلويُت غلى شٍل طلوى جمُحزي غد
آلازـسًٍ.
ب -ألاهموذط الشىاتي :غلى وقو َرا ألاهموذط َىاى مٍوهان للخػـطب:
ألاقٌـاز الىمؿُت الظالبت ،واإلاشاغس الظالبت التي ًدملها الكسد هدو
آلازسًٍ.
ط -ألاهموذط الشالسيً :سى َرا ألاهموذط أن الخػطبً ،اججاٍ ،ل زالزت
مٍوهاث ،هي اإلاٍون اإلاػسفي الري ًخمشل في الطوز الىمؿُت التي ًدملها
الكسد غً آلازسًٍ ،واإلاٍون الوظداوي الري ًخمشل في مشاغس الٌساَُت
التي ًدملهـا الكـسد غـً ألاقساد آلازسًٍ ،واإلاٍون الظلوًي ،وٍخمشل َرا
اإلاٍون في اإلاظاقت الاظخماغُـت التي ًػػها الكسد بِى وبحن آلازسًٍ.
 واإلاظاز الشاوي ،الري ًسيص غلى الخلكُت الىظسٍت لبػؼ ألاؾس الىكظُت،والاظخماغُت التي جبُنها الىظسٍاث الخالُت:
 -1الىظسٍت الخدلُلُت الىكظُت:
ً
وهي الـىـظـسٍـت الـخـي جـيـظـب أطـاطـا ئلـى غالم الىكع الىمظاوي قـسوٍـد

اإلابازاة ،والتي ند حظاغد غلى حػصٍص شػوز اإلاشجؼ بالهوٍت [.[29
وجدوُ مُدان اإلابازٍاث السٍاغُت الى مُدان الطخػماُ الػبازاث
واإلاطؿلخاث البرًئت ،ويرلَ اطخػماُ الػسب والاشدباًاث ،وند ًان
ً
ذلَ ًل طببا في ئزساط السٍاغت غً َدقها ألاوُ وجدوٍلها ئلى مُدان
إلاطازغاث وهصاغاث .ومً هخاةج َرا الىوع مً الخػطب طلوى بػؼ
ً
ً
اإلاخػطبحن طلوًا غداةُا ،بدُض أضبدذ اإلاىاقظاث السٍاغُت
مىاطباث إلاػازى ظماغُت [.[30
ً
وٍسى يحر [ ]31أن غددا مً الخوادر الخػطبُت ،والتي مً بُنها نُام
بػؼ الجماَحر اإلاخػطبت البرًؿاهُت وؤلاًؿالُت ،وذلَ في مىخطل
الشماهِىاث مً الهسن الػشسًٍ ،بأغماُ غىل ًاهذ طببا في موث بػؼ
اإلاشجػحن ،وئضابت آلازسًٍ ،وذلَ في الػاضمت البلجٌُُت بسويظُل،
وًان غدد الطخاًا ( )300قسد ما بحن نخلى وظسحى مً ؤلاًؿالُحن زالُ
جهاتي يأض أوزوبا بحن قسٍهي ًوقىخوض ؤلاًؿالي ولُكسبوُ ؤلاهجلحزي.
وٍسى الباخض أن مظاَس الخػطب السٍاض ي جصاًدث في آلاوهت ألازحرة،
طواء في اإلاىاقظاث اإلادلُت أو الدولُت ،وند جمخد ئلى زازط اإلاُدان
الخىاقس ي السٍاض ي ئلى الشوازع اإلاجاوزة ،وهي ند جسجبـ باألغماُ
الخدمحرًت للخىكِع غما بدازل الكسد مً ؾػب ،مشل جدؿُم اإلاخاظس،
واإلادالث ،ووطاةل الىهل واإلاواضالث ،أو مداوالث الاغخداء غلى
آلازسًٍ ،وزظاُ ألامً.
ومً َرا اإلاىؿلو أشاز غالوي [ ]32ئلى أن الػىل والػدوان ازجبؿا
ً
ً
ازجباؾا وزُها بجماَحر اإلاشاَدًً للمىاقظاث السٍاغُت التي جظهس منهم
أهماؽ طلويُت مسجبؿت باهكػاالتهم ،والتي جخطل بأجها أطالُب طلبُت
جسسط غً الظلوى اإلاهبوُ الري جدددٍ اإلاػاًحر الاظخماغُت والتربوٍت.
الػوامل التي حظهم في اهدشاز الخػطب السٍاض ي
أيد حجاط [ ]14أن مً أَم غوامل اهدشاز الخػطب السٍاض ي
غوامل الخيشئت الاظخماغُت زالُ مساخل غمس الاوظان اإلاسخلكت ،يما
اجها مً أَم ألاطالُب الاظخماغُت التي ٌظخسدمها الخبراء إلاواظهت
الخػطب السٍاض ي ،وذلَ ألن الكهم الجُد لهرٍ الػملُت ًدُذ قهم
اإلاظبباث الخهُهُت للخػطب السٍاض ي.
وٍإيد ذلَ غبدالخكُظ ،وباهي [ ]33وَشحران ئلى أن غملُت الخيشئت
تهدف ئلى همو غالناث الاوظان مؼ ؾحرٍ مً اإلادُؿحن ب  ،طواء ًاهوا
ًيخمون لكسٍه السٍاض ي ،أو الكسٍو اإلاىاقع ،مً زالُ جكاغل
الاظخماعي ،وأن َرٍ الكسم السٍاغُت ،والجامػاث ،واإلادازض ،واإلاسايص
ّ
ما هي ئال مإطظاث مجخمػُت جمازض دوزَا في غملُت الخيشئت بواطؿت
َرٍ ألاوشؿت السٍاغُت التي جهدمها ألقساد اإلاجخمؼ.
وند اَخم الباخشون في اإلاملٌت الػسبُت الظػودًت لظاَسة الخيشئت
الاظخماغُت وغالنتها بالخػطب السٍاض ي ،يما ظاء في دزاطت خظاهحن
وآزسون []4؛ غبد اإلاىػم []7؛ اإلاطؿكى والسبػان []5؛ مدمد [ ،]6غً
الػوامل التي أدث ئلى ازجكاع واهدشاز ظاَسة الخػطب السٍاض ي في
مجخمػىا الظػودي اإلاظلم ،والري ند ًدول حػطب أقسادٍ السٍاض ي
لُطبذ ظاَسة غدواهُت ال ًمًٌ الخطدي لها ئذا لم ًخم جدازى ذلَ.
ً
الدواقؼ الىكظُت للمخػطب زٍاغُا:
ًريس غهل [ ]34أن الػدًد مً الدزاطاث أشازث ئلى أن ظاَسة
الخػطب ًمًٌ جطيُكها ئلى همؿحن َما:
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ألازالقي ،زؾم ازجكاع ذًاة الػام ،مما ٌػني أن الرًاء الػام لِع أخد
مػاًحر الرًاء ألازالقي ،وأه جوظد قسوم في الرًاء ألازالقي لطالح
ؤلاهار.
ونامذ بوزبا [ ]12بدزاطت للخػسف غلى غالنت الرًاء ألازالقي
بظمت جهدًس الراث لدى غُىت مً اإلاساَهحن ،وبلـ حجم الػُىت في
دزاطتها ( )٠١١١مً ؾالب وؾالباث اإلاسخلت الشاهوٍت بمدًىت هُوٍوزى،
ولخدهُو أَداف الدزاطت نامذ الباخشت ببىاء مهُاض للرًاء ألازالقي،
وند جوضلذ الباخشت ئلى وظود داللت ئخطاةُت دالت لالزجباؽ اإلاوظب
بحن جهدًس الراث والرًاء ألازالقي لدى غُىت الدزاطت.
يما أظسى الصَحري [ ]39دزاطت تهدف ئلى بُان الػالنت بحن مخؿحر
الرًاء ألازالقي ومخؿحر الدظامذ الاظخماعي غلى غُىت نوامها  306ؾالب
وؾالبت مً ؾلبت اإلاسخلت اإلاخوطؿت في مداقظت بؿداد ،وند جوضلذ
الىخاةج ئلى أن ؾلبت اإلاسخلت اإلاخوطؿت لدحهم مظخوى مسجكؼ مً الرًاء
ألازالقي ،وئلى غدم وظود قسوم ذاث داللت ئخطاةُت في الرًاء ألازالقي
وفي هخاةج الدظامذ الاظخماعي حػصى للجيع ،يما يشكذ هخاةج الدزاطت
ً
غً وظود غالنت ئًجابُت دالت ئخطاةُا بحن مخؿحر الدظامذ الاظخماعي
وبحن الرًاء ألازالقي ،ئذ ئن الؿلبت ذوي الرًاء ألازالقي اإلاسجكؼ لدحهم
دزظت غالُت مً الدظامذ الاظخماعي.
أما دزاطت هوبهاز وهوبهاز [ ]40قهد طػذ للخػسف غلى مظخوى
الرًاء ألازالقي لدى موظكي مٌخبت ئخدى الجامػاث ؤلاًساهُت ،والى
ً
الٌشل غً الكسوم في الرًاء ألازالقي لدى اإلاوظكحن جبػا إلاخؿحري
الجيع واإلاسخلت الػمسٍت ( 26-22طىت 32 ،طىت قأيثر) .ولهُاض الرًاء
ألازالقي اطخسدم الباخشان مهُاض الرًاء ألازالقي للُيَُ ويُل & (kiel
)Lennikوجػمً اإلاهُاض ألابػاد آلاجُت :الجزاَت ،والسخمت ،واإلاظإولُت
ججاٍ آلازسًٍ ،والدظامذ .أشازث هخاةج الدزاطت ئلى أن موظكي اإلاٌخبت
في الجامػت ًخمخػون بدزظت مخوطؿت مً الرًاء ألازالقي ،وذلَ غلى
مهُاض الرًاء ألازالقي يٍل ،وغلى ظمُؼ أبػاد اإلاهُاض الكسغُت.
وَدقذ دزاطت مومني [ ]20للخػسف غلى الـرًاء ألازالنـي لـدى
ؾلبـت اإلاسخلت الشاهوٍت ،والٌشل غً دوز مخؿُـسي الىوع والكسع الشـاهوي
وأزسَما غلى دزظــت الــرًاء ألازالنــي ،وبلـ حجم الػُىت ( )408مً
الؿلبت ،واطــخسدم الباخــض مهُــاض الرًاء ألازالقي ئغداد :الىاضس
( .)2009ويشـكذ هخــاةج الدزاطــت أن ؾلبــت اإلاسخلــت الشاهوٍــت ًمخلٌــون
دزظــت مخوطــؿت مــً الــرًاء ألازالنـي ،وذلـَ غلـى مهُـاض الـرًاء
ألازالنـي يٌـل ،وغلـى ظمُـؼ ألابػـاد الكسغُـت للمهُـاض ،باطـخصىاء بػـد
ً
ً
الخػـاؾل ،خُض ًان غلـى َـرا البػـد مسجكـػا ،وبُيذ الىخاةج قسونا دالت
ً
ئخطاةُا قـي الدزظـت الٍلُـت للـرًاء ألازالنـي ،وقـي دزظاث ألابػاد
(الػمحر ،الاخترام ،اللؿل ،الدظامذ ،الػدُ) حػـصى للجـيع ولطـالح
الؿالباث ،في خحن لم جًٌ َىاى قـسوم ذاث داللـت ئخطـاةُت قـي
دزظـاث الؿلبـت غلـى بػدي (الخػاؾل والخدٌم الراحي) حػصى للجيع،
وأشازث هخاةج الدزاطـت ئلـى وظـود قـسوم ذاث داللـت ئخطـاةُت قـي
الدزظـت الٍلُـت للـرًاء ألازالنـي وقـي دزظـاث ظمُـؼ ألابػـاد الكسغُـت
للـرًاء ألازالنـي حػـصى لكـسع الخػلـُم الشـاهوي لطـالح ؾلبـت الكـسع الػلمي.
وَدقذ دزاطت مداطىت [ ]42ئلى الٌشل غً مظخوى الٌكاءة
ألازالنُت لدى غُىت مً ؾلبت الجامػت الهاشمُت – ألازدن ،وبلـ حجم

 Freudوالتي جريس أَـمـُـت وظـود مجموغت مً الطساغاث في شخطُت
الكسد جمازض جأزحرَا غلى طلويُاج  ،وٍـبـسش طُجموهد قسوٍد أَمُت
مىؿهت الالشػوز في قهم مسخلل ظواهب شخطُـت الكسد ،ومنها حػطب
الري ًمًٌ جكظحرٍ في غوء بػؼ مٍُاهحزماث مشل ؤلاطهاؽ ،وؤلاشاخت،
والخبرًس ،وؾحرَا مً َرٍ آلالُاث الدقاغُت في الالشػوز ،واغخهد قسوٍد
أن الخػطب ًدُ غلى أهىا وظهـ بػؼ الاهدقاغاث ؾحر اإلاسؾـوبت غـلـى
ً
آلازـسٍـً ،ووظخسدم يشحرا مً مٌُجزماث الدقاعً ،الٌبذ ،والاطهاؽ،
والىٍوص أزىاء الخػطب.
 -2هظسٍاث الخػلم الاظخماعي:
ضاخب َرٍ الىظسٍت َو الػالم الىكظاوي ألامسٍٍي البحرث باهدوزا
 ،Banduraخُض ًىظس ئلى الخػطب هظسة اظخماغُت ،قالكسد ًهلد
ً
ً
ً
هموذظا اظخماغُا مػُىا ًخأزس ب مً زالُ مداًاة َرا الىموذط أو
الاخخٍاى والخػلم ،خُض ًخػلم الىاض وٌٍدظبون َرٍ الخوظهاث
الخػطبُت مشلما ًخػلمون وٌٍدظبون اججاَاتهم الؿبُػُت واطخػداداتهم
الظلويُت اإلاسخلكت بواطؿت أَم ؾسم ووطاةل الخيشئت الاظخماغُت،
ً
وهي ،ألاطسة ،واإلاػلمون في اإلادازض ،ويرلَ ألانسان ،قػال غً وطاةل
ؤلاغالم والخواضل الاظخماعي  ،Mass-Mediaوٍيشأ اججاٍ الخػطب في
ألاطاض مً زالُ ججازب الخػلم الخاضت التي ًٌدظبها الكسد مً زالُ
َرٍ الوطاةل الاظخماغُت ،وٍرَب باخشون مشل باهدوزا ئلى أن الخػطب
ًددر مـً زـالُ هماذط اظخماغُت ًخػلم منها الكسد باإلاداًاة والخهلُد
[.[36
 -3هظسٍت الطساع الوانعي بحن الجماغاث:
ٌشحر أخمُدة [ ]37ئلى أن َرا الىموذط الىظسي ًهوم غلى قسع
مإداٍ :خحن خدور ضساع ومىـاقـظت بـحن ظماغت وأزسى بظبب أخد
الػوامل الخازظُت ،قان َرٍ الجمـاغاث جهوم بتهدًد بػػها البػؼ
لخخٍون مً ظساء ذلَ مشاغس غدواهُت بُنها ،وَرا ًإدي ئلى خدور
جهوٍماث طالبت بحن َرٍ الجماغاث ،ولرلَ وظخؿُؼ أن هريس بأن
حػطب الجماغاث وألاقساد ًددر بأطباب َرا الطساع الخادر بحن
ً
َرٍ الجماغاث ،وال ًمًٌ الخسلظ مً طلويُاث الخػطب جماما ،وئهما
ًمًٌ زكػها ئلى الدزظت ألادوى ،ألن طبب خدوثها هي ألاخدار
الوانػُت التي مً الطػب جالفي الخػسع لها ئذا خدر ضساع وانعي بحن
الجماغاث.
 .4الدراضاث الطابلت
نام الباخض بالبدض والخهص ي في نواغد البُاهاث الػسبُت
وألاظىبُت ،ولم ًجد دزاطاث مباشسة في موغوع البدض الخالي (غلى خد
غلم ) ،لرا ٌظخػسع الباخض بػؼ الدزاطاث الظابهت ؾحر اإلاباشسة،
وهي يما ًلي:
أ -دزاطاث جىاولذ الرًاء ألازالقي وغالنخ ببػؼ اإلاخؿحراث
أظسى ًل مً يىدلون وجومظون [ ]38دزاطت للٌشل غً الازجباؽ
بحن مظخوٍاث الرًاء الػـام ،وبحن الرًاء ألازالقي غلى غُىت بلـ حجمها
( )٠١١١ؾكل وؾكلت نبل طً اإلادزطت ،مً مدًىت هُوٍوزى ،وجوضلذ
ً
الىخاةج ئلى ازجباؽ موظب داُ ئخطاةُا بـحن مظخوٍاث الرًاء الػام،
وبحن ندزة الـرًاء ألازالنـي لدى ألاؾكاُ نبل طً اإلادزطت ،يما جوضلذ
ً
الدزاطت ئلى أن َىاى مً ًل غشسة أؾكاُ ؾكال لدً مشٍلت في ذًاة
25
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وبلـ حجم الػُىت ( )420مً ؾلبت الطل ألاوُ الشاهوي اإلالخدهحن في
اإلادازض الشاهوٍت إلاداقظت اإلاىُا في مطس ،واطخسدم الباخض مهُاض
الرًاء الازالقي بأبػادٍ الظبػت ،وجوضلذ الدزاطت ئلى هخاةج ،منها أه ال
جوظد قسوم في دزظت الرًاء ألازالقي حػصى للجيع لدى غُىت الدزاطت،
يما ال جوظد قسوم في الرًاء ألازالقي حػصى للخلكُت الخػازٍت للؿلبت
(زٍل  -مدًىت).
ونام دًموى [ ]47بدزاطت َدقذ ئلى الٌشل غً أزس الخػطب
إلاشجعي الكسم السٍاغُت اإلادترقت في أطترالُا غلى اطخجاباتهم خوُ
الػىل الجماَحري ،وند بلؿذ غُىت الدزاطت ( )231مً مشجعي الكسم
السٍاغُت ،وأقصخذ هخاةج َرٍ الدزاطت غً أن اإلاشجػحن ألايثر
ً
ً
حػطبا لكسٍههم َم ألانل جدٌما في جطسقاتهم الػدواهُت في اإلابازٍاث
مً الجماَحر ذوي الخػطب اإلاخوطـ أو البظُـ.
َدقذ دزاطت ًل مً الػخوم ودزاؾمت [ ]48للخػسف غلى الىمو
الازالقي ،ومظخوى الػىل الجامعي وغالنخ باإلاىظومت الهُمُت والىمو
ألازالقي لدى غُىت مً ؾالب وؾالباث ظامػت الحرموى في الازدن،
واطخسدم الباخشان مهُاض الػىل الجامعي مً ئغدادَما ،يما
اطخسدما مهُاض اإلاىظومت الهُمُت ،ومهُاض الىمو ألازالقي (زطذ)،
وبلـ حجم غُىت الدزاطت ( )650مً ؾلبت البٍالوزٍوض ،و ند أقسشث
الىخاةج أن َىاى  6غوامل أطهمذ في جكظحر ما وظبخ  %42مً الػىل
الجامعي وهي :الهُم الاظخماغُت ،والهُم اإلاػسقُت ،والهُم الظُاطُت،
والهُم الدًيُت ،والخسطظ الجامعي ،واإلاػدُ الترايمي ،يما يشكذ
الىخاةج أن دزظت الػىل الجامعي لدى غُىت الدزاطت ًاهذ دزظخ
مىسكػت غلى مهُاض الدزاطت يٍل ،وغلى ًل أبػادٍ.
ب -دزاطاث جىاولذ الخػطب السٍاض ي وغالنخ ببػؼ اإلاخؿحراث
أظسى خظيُحن وآزسون [ ]25دزاطت للٌشل غً حجم ظاَسة
الخػطب السٍاض ي ،ومػسقت الكسوناث بحن اإلادزبحن والجماَحر في
مظخوٍاث الخػطب ،ومدى جأزس الخػطب السٍاض ي بمجموغت مً
اإلاخؿحراثً ،الخالت الاظخماغُت ،والػمس ،ويرلَ اإلاظخوى الخػلُمي لدى
ً
غُىت الدزاطت التي بلـ حجمها ( )80مدزبا ،و( )79مً ظماَحر ألاهدًت
السٍاغُت ،وند أغد الباخشون (مهُاض الخػطب السٍاض ي) ،وند
جوضلذ ئلى الىخاةج الخالُت ،وهي أن دزظت الخػطب السٍاض ي لدى مدزبي
ألاهدًت مسجكػت غنها لدى الجماَحر السٍاغُت ،ويرلَ وظود قسوم في
الخػطب السٍاض ي لؿحر اإلاتزوظحن غىد مهازهتهم باإلاتزوظحن ،يما أن
مظخوى الخػطب لػُىت الدزاطت مً ؾحر الجامػُحن أغلى بمهازهتهم
بالجامػُحن ،وجوضلذ الدزاطت ئلى قسوم حػصى الزخالف قئاث الػمس في
الخػطب ،خُض ًهل الخػطب ًلما اشداد الػمس.
وظاءث دزاطت زشُد [ ]49بهدف بىاء مهُاض للخػطب السٍاض ي
ًسخظ بمشجعي ألاهدًت السٍاغُت لٌسة الهدم غلى غُىت جٍوهذ مً
( )100مً اإلاشجػحن ،واطخسدم الباخض اإلاالخظت باإلاشازيت واإلاهابالث
الشخطُت ،وؾبو مهُاض الخػطب السٍاض ي لجمؼ البُاهاث ،وند
جوضلذ الدزاطت ئلى وظود زالزت مً الػوامل الخاضت بالخػطب،
وٍمشل أولها مظاَس الطالبت والجمود ،بِىما ًمشل الػامل الشاوي مظاَس
الاججاَاث الػداةُت ،والشالض ًمشل مظاَس الخدحز والاهخماء اإلابالـ قُ ،
والري ٌػبر غً الخػطب السٍاض ي في مجاُ مىاقظاث يسة الهدم.

الػُىت ( ،)909واطخسدم الباخض مهُاض الٌكاءة ألازالنُت Benjamin
 & Danielوالري جػمً ألابػاد الشالزت آلاجُت :الطدم ،وئدازة
الاهؿباغاث الخظىت ججاٍ آلازسًٍ ،واإلاظإولُت الاظخماغُت ججاٍ
آلازسًٍ ،وأشازث هخاةج الدزاطت ئلى أن ؾالب الجامػت لدحهم دزظت
مخوطؿت مً الٌكاءة ألازالنُت غلى مهُاض الٌكاءة ألازالنُت يٍل،
وغلى ظمُؼ أبػادٍ الكسغُت ،يما أقصخذ الىخاةج ئلى وظود قسوم دالت
ً
ئخطاةُا في الٌكاءة ألازالنُت لدى ؾلبت الجامػت حػصى للمظخوى
الدزاس ي في اججاٍ ؾلبت اإلاظخوى ألاغلى ،وهي الظىت السابػت مهازهت مؼ
ؾلبت الظىواث ألاولى والشاهُت والشالشت.
يرلَ نام لي [ ]43باظساء دزاطت للٌشل غً الػالنت بحن ًل مً
الػىل والهُم الشهاقُت غلى مجموغت مً غُىت الدزاطت بلـ حجمها
ً
( )614قسدا مً اإلاترددًً غلى غدد مً اإلاسايص اإلاػدة لئلزشاد الىكس ي في
غدد مً الجامػاث ألامسٌٍُت ،وند أقصخذ هخاةجها غً وظود ازجباؽ
داُ طالب بحن مظخوٍاث الػىل لػُىت الدزاطت وبحن الهُم الشهاقُت
التي ًدملوجها ،ويشكذ الدزاطت غً اهسكاع في مظخوى الهُم
الشهاقُت والدًيُت لدى غُىت الدزاطت ،ما ند ٌظهم في ازجكاع مظخوى
الػىل لدى الػُىت.
وظاءث دزاطت يسٍمي [ ]44للخػسف غلى جأزحر الىمو ألازالقي،
واإلاىظومت الهُمُت غلى مكهوم الهوٍت لدى مجموغت مً ؾالب اإلادازض
الشاهوٍت في دولت الهىد ،ويرلَ الخػسف غلى دزظت جمشلهم لهرٍ الهُم،
ومدى ابخػادَم غً ممازطت ألاغماُ الظلبُت بظبب الاغؿساب في
الهوٍت لدحهم ،وبلـ حجم الػُىت ( )320مً ؾلبت اإلاسخلت الشاهوٍت ،وند
نام الباخض بخؿبُو مهاًِع الىمو ألازالقي ،والهُم  ،(DIT)ويرلَ
مهُاض مكهوم الهوٍت ،وأقصخذ الدزاطت غً أن للهُم ومظخوى الىمو
ً
ً
ألازالقي جأزحرا مخوطؿا غلى مكهوم الهوٍت لدى ؾلبت اإلاسخلت الشاهوٍت.
َدقذ دزاطت الؿاتي [ ]17ئلى نُاض دزظت امخالى ؾلبت اإلاسخلت
اإلاخوطؿت للرًاء ألازالقي ،وبُان أزس الكسع الاظخماعي في الرًاء ألازالقي،
وبلـ حجم الػُىت ( )400مً ؾلبت الدزاطت اإلاخوطؿت واإلالخدهحن
بمدازض مدًىت بؿداد ،ولهُاض الرًاء ألازالقي لدى غُىت البدض،
ونامذ الباخشت بخؿبُو مهُاض الرًاء ألازالقي إلاِشُل بوزبا Borba
والري ًخػمً ( )70قهسة موشغت غلى الكػاةل الظبػت للرًاء
ألازالقي ،وجوضلذ الدزاطت ئلى أن ؾلبت الدزاطت اإلاخوطؿت ًمخلٍون
دزظت مسجكػت مً الرًاء ألازالقي ،ئذ ًان مخوطـ دزظاتهم غلى مهُاض
الرًاء ألازالقي أغلى مً اإلاخوطـ الكسض ي ،يما زلطذ الىخاةج ئلى
ً
وظود قسوناث دالت ئخطاةُا في مخوطؿاث الرًاء ألازالقي حػصى
للجيع ،ولطالح الرًوز.
ونامذ ًلوبس [ ]45باظساء دزاطت للٌشل غً الازجباؽ بحن الىطج
ألازالقي ،والخػسع للػىل لدى غُىت مً ؾلبت اإلادازض الشاهوٍت .وبلـ
حجم غُىت الدزاطت ( )53مً ؾلبت اإلادازض الشاهوٍت في يُب جاون
بجىوب أقسٍهُا ،وند دلذ الىخاةج ئلى أه ًلما ًان الىطج ألازالقي في
مخدن لدى الكسد شادث قسص حػسغ لخوادر الػىل ،ويرلَ
مظخوى ٍ
جصداد ممازطت الكسد للػىل اإلاػاد يسد قػل ؾبُعي للخػسع للػىل.
أما دزاطت شخاجت [ ]46قهد َدقذ للخػسف غلى ؾبُػت الازجباؽ
بحن الرًاء ألازالقي وبػؼ اإلاخؿحراث اإلاخػلهت بالبِئت ألاطسٍت واإلادزطُت،
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والشالشت [.[42
 أن الؿلبت ذوي الرًاء ألازالقي اإلاسجكؼ ،لدحهم دزظت غالُت مًالدظامذ الاظخماعي [.[39
واهسكاع الهُم الشهاقُت التي ًدملها الكسد جصٍد مً مظخوى الػىل
لدً [.[43
 وأظهسث الىخاةج في دزاطت اإلاُاحي [ ]30بطوزة غامت ازجكاع مظخوىالخػطب السٍاض ي لدى ؾلبت الجامػت ،ويرلَ وظود قسم في مظخوى
الخػطب السٍاض ي خظب مخؿحر الىوع لطالح الرًوز ،أي ئن الرًوز
ً
أيثر حػطبا مً ؤلاهار ،ووظود قسوناث ذاث داللت ئخطاةُت في
الخػطب السٍاض ي في اججاٍ الخسططاث ؤلاوظاهُت.
 ًلما جدوى الىطج ألازالقي لدى الؿالب شادث اخخمالُت حػسغ للػىلوممازطخ ل يسد قػل ؾبُعي للخػسع للػىل [.[45
 الخػطب السٍاض ي لكسٍو مػحن ًصٍد مً غدم جدٌم اإلاخػطببالظلويُاث الػدواهُت [.[47
فزوض الدراضت:
 -1مظخوى الرًاء ألازالقي ؾالب ظامػت اإلالَ غبدالػصٍص في اإلاظخوى
(اإلاخوطـ).
 -2مظخوى الخػطب السٍاض ي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبدالػصٍص في
اإلاظخوى (اإلاسجكؼ).
ً
 -3جوظد غالنت ازجباؾُت طالبت دالت ئخطاةُا بحن الرًاء ألازالقي
والخػطب السٍاض ي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص.
 -4جوظد قسوم ذاث داللت ئخطاةُت بحن دزظاث الؿالب غلى مهُاض
الرًاء ألازالقي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص بازخالف الخسطظ
(غلمي – هظسي) لطالح الخسططاث الػلمُت.
 -5جوظد قسوم ذاث داللت ئخطاةُت بحن دزظاث الؿالب غلى الخػطب
السٍاض ي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص بازخالف الخسطظ
(غلمي – هظسي) في اججاٍ الخسططاث الىظسٍت.
 .5الطزيلت وإلاح ـزاءاث
أ .منه ــج الدراضت
اجبؼ الباخض اإلاىهج الوضكي الخدلُلي الازجباؾي ،خُض ٌػد اإلاىهج
اإلاالةم لؿبُػت جدهُو أَداف البدض الخالي ،والري ًخم مً زالل
ظمؼ اإلاػلوماث غً الظاَسة موغؼ البدض ،ومً زم جوضُكها وجدلُلها،
واطخجالء هخاةجها.
ب .مجخمع الدراضت
جم جددًد مجخمؼ البدض مً ظمُؼ ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص
في الكطل الدزاس ي الشاوي مً الػام الدزاس ي .ٌ 1438/ 1437
ج .عينت الدراضت
نام الباخض بازخُاز غُيخحن بالؿسٍهت الػشواةُت البظُؿت لخدهُو
أَداف البدض الخالي ،وَما يما ًلي:
أ -غُىت البدض الاطخؿالغُت :جٍوهذ غُىت البدض الاطخؿالغُت مً
(ً )120
ؾالبا مً ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص في بػؼ الشػب
الػلمُت والىظسٍت بٍلُاث آلاداب والهىدطت بمخوطـ غمسي ()21.52
واهدساف مػُازي ( ،)0.59وذلَ للخأيد مً ضدم وزباث أدواث البدض
الخالي ختى ًمًٌ جؿبُهها في الدزاطت ألاطاطُت.

وأظسث غبداإلاىػم [ ]7دزاطت َدقذ ئلى جددًد البىاء الػاملي
البظُـ لظاَسة الخػطب السٍاض ي غلى غُىت مً اإلاشجػحن السٍاغُحن،
وند جٍوهذ غُىت الدزاطت مً( ،)515وند ؾبو في َرٍ الدزاطت مهُاض
الخػطب السٍاض ي مً ئغداد( :خظاهحن وآزسون) ،وأقصخذ هخاةج
الدزاطت غً غدم وظود دلُل غلمي غلى أن الخػطب السٍاض ي ضكت
ً
ً
وخُدة وغامت ،خُض لم ججد الباخشت أو جهدم دلُال غلى أن غامال
ً
واخدا َو اإلاظئوُ غً الخػطب السٍاض ي ،يما جوضلذ ئلى أه ال جوظد
قسوم في مظخوى الخػطب السٍاض ي حػصى للىادي الري ٌشجػ أقساد
الػُىت ،وال ًسخلل مظخوى الخػطب السٍاض ي بازخالف ألاوشؿت التي
ً
ٌشجػها غُىت البدض ،وئلى غدم وظود قسوم دالت ئخطاةُا في مظخوى
الخػطب السٍاض ي حػصى ئلى اإلاساخل الػمسٍت ،اإلاإَل الدزاس ي ،الخالت
الاظخماغُت ،الوظُكت.
ونام اإلاُاحي [ ]30باظساء دزاطت َدقذ ئلى الخػسف غلى الخػطب
السٍاض ي وغالنخ بالرًاء الاهكػالي لدى ؾلبت الجامػت اإلاظدىطسٍت،
وبلـ حجم الػُىت ( )471ؾالب وؾالبت مً الخسططاث الػلمُت
ً
وؤلاوظاهُت ،وجدهُها ألَداف البدض نام الباخض ببىاء مهُاض
للخػطب السٍاض ي ،واطخسدم مهُاض الرًاء الاهكػالي ئغداد :الكخالوي
( ،)2011وأظهسث الىخاةج بطوزة غامت ازجكاع مظخوى الخػطب
السٍاض ي لدى ؾلبت الجامػت ،ويرلَ وظود قسم في مظخوى الخػطب
ً
السٍاض ي خظب مخؿحر الىوع لطالح الرًوز ،أي ئن الرًوز أيثر حػطبا
مً ؤلاهار ،ووظود قسوناث ذاث داللت ئخطاةُت في الخػطب السٍاض ي
في اججاٍ الخسططاث ؤلاوظاهُت.
حػهُب الباخض غلى الدزاطاث الظابهت:
ًخطح للباخض مً زالُ الػسع الظابو للدزاطاث الظابهت ما ًلي:
ً
 وظود ازجباؽ داُ ئخطاةُا بحن مظخوٍاث الرًاء الػـام وبحن الرًاءألازالقي ،وذلَ في دزاطت ].[38
 دلذ دزاطت مداطىت [ ]42غلى أن ؾالب الجامػت لدحهم دزظتمخوطؿت مً الٌكاءة ألازالنُت غلى مهُاض الٌكاءة ألازالنُت يٍل،
وغلى ظمُؼ أبػادٍ الكسغُت ،يما أقصخذ الىخاةج غً وظود قسوم دالت
ً
ئخطاةُا في الٌكاءة ألازالنُت لدى ؾلبت الجامػت حػصى للمظخوى
الدزاس ي ،في اججاٍ ؾلبت اإلاظخوى ألاغلى ،وهي الظىت السابػت مهازهت مؼ
ؾلبت الظىواث ألاولى والشاهُت والشالشت.
 وأقصخذ هخاةج دزاطت يسٍمي [ ]44للخػسف غلى جأزحر الىمو ألازالقيواإلاىظومت الهُمُت غلى مكهوم الهوٍت لدى مجموغت مً ؾالب اإلادازض
ً
ً
الشاهوٍت أن للهُم ومظخوى الىمو ألازالقي جأزحرا مخوطؿا غلى مكهوم
الهوٍت لدى ؾلبت اإلاسخلت الشاهوٍت.
جدن في الهُم الدًيُت،
 يما أن الػىل لدى ؾالب الجامػت هاجج غً ٍوالهُم الظُاطُت ،والهُم الاظخماغُت ،والهُم اإلاػسقُت ،يما أن الػىل
ًسخلل لدى ؾالب الجامػت بازخالف اإلاػدُ الترايمي والخسطظ
[.[48
 َىاى قسوم في الرًاء ألازالقي بحن الؿالب الجامػُحن لطالحالخسططاث الػلمُت مومني [.[20
 َىاى قسوم في الٌكاءة ألازالنُت لدى ؾالب الجامػت حػصى للمظخوىالدزاطـي لطال ـذ ؾ ـالب الظى ـت السابػ ـت مهازه ـت بالظى ـواث ألاول ـى والشاهُ ـت
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وٍوضح الجدوُ الخالي جوشَؼ أقساد الػُىت خظب مخؿحراث البدض،
وٍوضح ذلَ الجدوُ الخالي:

ب -غُىت الدزاطت ألاطاطُت:
جٍوهذ غُىت الدزاطت ألاطاطُت مً (ً )218
ؾالبا مً ؾالب ظامػت
اإلالَ غبدالػصٍص بمخوطـ غمسي ( ،)21.01واهدساف مػُازي (،)0.74

حدول 1
جىسيع أفزاد عينت البحث حطب املخغيراث
م
1
2

الخذصص
غلمي
الىظسي
اإلاجموع الٌلي

ً
ًخطح مً ظدوُ ( )1أن غُىت البدض الٍلُت بلؿذ ( )218ؾالبا
مً ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص ،وجوشغذ الػُىت بحن الخسططاث
ألاًادًمُت خُض بلـ حجم ؾلبت الخسططاث الػلمُت ( ،)62بيظبت
ً
بلؿذ ( ،)%28.44وبلـ غدد ؾالب الخسططاث الىظسٍت ( )156ؾالبا،
بيظبت بلؿذ ( )%71.56في الػُىت الٍلُت للبدض.
د .أدواث الدراضت
ً
أوال :مهُاض الخػطب السٍاض ي (ئغداد الباخض)2017،
بػد الاؾالع غلى الدزاطاث الظابهت ،والسظوع ئلى ألادب الىظسي
ونساءة ما يخب خوُ الخػطب السٍاض ي ،نام الباخض بخطمُم مهُاض
الخػطب السٍاض ي لدى ؾالب الجامػت يأداة لخدهُو أَداف َرٍ
الدزاطت ،وند جٍوهذ َرٍ ألاداة مً أزبػت أبػاد حػٌع دزظت الخػطب
السٍاض ي لدى ألاقساد .وجٍوهذ ألابػاد في ضوزتها ألاولُت نبل الخدٌُم
ًالخالي :البػد ألاوُ اإلاُل الػاؾكي الاهكػالي اإلاكسؽ ،وَشمل ()14
غبازة ،البػد الشاوي الراجُت والخدحز للسأي ،وٍدخوي غلى ( )11غبازة،
البػد الشالض الخالت البدهُت ،وَشمل ( )7غبازاث ،البػد السابؼ وَو
الخالت الىكظُت ،وَشمل ( )8غبازاث .ونام الباخض بالخدهو مً
الطدم يما ًلي:
ضدم اإلاهُاض:
 -1ضدم اإلادٌمحن:

النطبت املئىيت
%28.44
%71.56
% 100

العدد
62
156
218

لػمان ضدم أداة الد اطت وضالخُتها لهُاض ما ُو ْ
غػذ لهُاط ،
ز
نام الباخض بػسغها غلى مجموغت مً اإلادٌمحن بلـ غددَم ( )7مً
أطاجرة غلم الىكع بجامػاث اإلاملٌت الػسبُت الظػودًت ،وجم ؤلابهاء
غلى الػبازاث التي بلؿذ وظبت الاجكام غليها ( )%80قأغلى ،وفى غوء
ُ
الانتراخاث والخوظيهاث التي ندمذ مً الظادة اإلادٌمحن نام الباخض
باظساء الخػدًالث اإلاؿلوبت غلى اإلاهُاض لُدىاطب مؼ ؾبُػت وأَداف
البدض.
 -2الطدم الػاملي:
نام الباخض بػمل الخدلُل الػاملي إلاكسداث اإلاهُاض بؿسٍهت
ً
ً
مٍوهاث َوجلىج ألاطاطُت ،زم أدًسث الػوامل جدوٍسا ماةال بؿسٍهت
 obliminبجرز ًامً ( )1.5وحشبؼ ( ،)0.3وند جم جهظُم حشبػاث
الػبازاث غلى غوامل الخػطب السٍاض ي يما ًلي :الدشبػاث مً (ضكس
< ،)0.30 ±والدشبػاث اإلاخوطؿت ( - 0.30 ±أنل مً  ،)0.40 ±ويرلَ
الدشبػاث ًاهذ غالُت ( - 0.40 ±أنل مً  ،)0.50 ±والدشبػاث الٌبرى
( 0.50 ±قأغلى) ،واشترؽ أن ًدمل الػامل ( )%6غلى ألانل مً غبازاث
اإلاهُاض ذاث الدشبػاث التي حػد مهبولت ،وذلَ الطخجاباث الؿالب،
واجطح أن الدشبػاث الدالت للمكسداث غلى الػوامل ًاهذ يما في
الجدوُ الخالي:

حدول 2
مصفىفت كيم معامالث الدشبع على عىامل ملياص الخعصب الزياض ي ألاربعت
العامل
الػامل الاوُ:
اإلاُل الاهكػالي
الػاؾكي اإلاكسؽ

الدشبعاث

العباراث
1
.898
.880
.874
.840
.831
.797
.747
.744
.740
.690
.693
.686
.535

غىد قوش قسٍهي اإلاكػل ال أَخم بمشاغس آلازسًٍ
حشجُؼ قسٍهي اإلاكػل َو مطدز الظػادة الخهُهُت
أزىاء مخابػت اإلابازاة ال أجسدد في شخم الخٌم
أيسٍ ظمُؼ الكسم اإلاىاقظت لكسٍهي اإلاكػل
أزىاء مخابػت اإلابازاة ال أجسدد في شخم الخٌم
أشػس بأن الهُئت السٍاغُت جهل غد قسٍهي اإلاكػل
أَمل دزاطتي بػد َصٍمت قسٍهي اإلاكػل
ً
أهكػل وأزوز ؾػبا غىدما حهصأ أخدَم مً قسٍهي
أجمنى ئضابت الغبي الكسم اإلاىاقظت لكسٍهي
أيسٍ ًل مً ًسالل مُولي السٍاغُت
ًكوش
قسٍهي
ال أَخم بمشاغس الخاطسًٍ غىدما
أزحر الػدًد مً اإلاشٌالث بػد زظازة قسٍهي اإلاكػل
ال أنبل الصواط مً غاةلت جسالل مُولي السٍاغُت
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الػامل الشاوي:
الراجُت والخدحز
للساي

الػامل الشالض:
الخالت البدهُت

الػامل السابؼ:
الخالت الىكظُت

-.530

ال اجأزس بػد زظازة قسٍهي اإلاكػل امام اإلاىاقظحن
ً
قسٍهي َو ألاقػل داةما في اإلاىاقظاث السٍاغُت
الصخاقت السٍاغُت جهل غد قسٍهي اإلاكػل
أطخسدم وطاةل الخواضل إلاخابػت ما ًٌخب غً قسٍهي
الخدٌُم ًهل غد قسٍهي اإلاكػل باطخمساز
ال انوم بتهىئت اإلاىاقظحن غىد زظازة قسٍهي اإلاكػل
ازى بأن قسٍهي اإلاكػل قوم مظخوى الىهد
ال أشجؼ الكسٍو اإلاىاقع في اإلاىاقظاث الخازظُت
السٍاغت جىاقع شسٍل بحن الكسم اإلاسخلكت
لً أطمذ إلزوحي بدشجُؼ الكسٍو اإلاىاقع لكسٍهي
ال أَخم بشػاز "ابدظم غىد الهصٍمت" و "جواغؼ غىد الكوش"
حهمني قوش قسٍهي ختى لو جم بمظاغدة الخدٌُم
أشػس بسكهان الهلب أزىاء مخابػت قسٍهي غد اإلاىاقظحن
ًطِبني الخموُ والٌظل بػد َصٍمت قسٍهي اإلاكػل
ًطِبني الخموُ والٌظل بػد َصٍمت قسٍهي اإلاكػل
أذَب لدوزة اإلاُاٍ باطخمساز أزىاء مخابػت اإلابازٍاث الخاطمت
ً
أجطبب غسنا أزىاء مخابػت مبازٍاث قسٍهي اإلاكػل
أشػس بالطداع بػد زظازة قسٍهي اإلاكػل
أشػس بطػوبت في الخىكع أزىاء مبازٍاث قسٍهي اإلاكػل
أشػس باألزم لُلت زظازة قسٍهي اإلاكػل
أشػس بدصن شدًد غىدما ًسظس قسٍهي اإلاكػل
أنػم أظكازي غىد مشاَدة مبازٍاث قسٍهي اإلاكػل
ًهلهني ما طُددر مً ههاشاث بػد اإلابازٍاث
ال أطخؿُؼ الظُؿسة غلى أغطابي غىد زظازة قسٍهي
أشػس بالسؾبت في البٍاء في خاُ َصٍمت قسٍهي اإلاكػل
حهُمً غلي الهلو نبل مبازٍاث قسٍهي اإلاكػل
أشػس باإلخباؽ الشدًد غىد َصٍمت قسٍهي اإلاخٌسزة

.901
.890
.861
.845
.837
.794
.746
-.722
.658
.513
.481
.941
.932
.906
.792
.695
.611
.559
.873
.862
.844
.818
.780
.749
.689
.678

ً
غلى َرا الػامل ( )7قهساث ،وهي جبػا لترجِب الدشبؼ مً أغلى
ً
ً
الدشبػاث ئلى ألانل مً الػبازاث ( )32-26حشبػا موظبا في اججاٍ
الخػطب السٍاض ي ،وبلؿذ وظبت الدشبػاث غلى َرا الػامل ()%27.5
مً الػدد الٌلي لكهساث اإلاهُاض الدازلت في الخدلُل الػاملي.
بلـ الجرز الٍامً للػامل السابؼ اإلاظمى :الخالت الىكظُت
( ،)4.852279ووظبت الخباًً اإلاكظس ( ،)9.739276وند بلؿذ
ً
الدشبػاث غلى َرا الػامل ( )8قهساث ،وهي جبػا لترجِب الدشبؼ مً
ً
ً
أغلى الدشبػاث ئلى ألانل مً الػبازاث ( )40-33حشبػا موظبا في اججاٍ
الخػطب السٍاض ي ،وبلؿذ وظبت الدشبػاث غلى َرا الػامل ()%20.0
مً الػدد الٌلي لكهساث اإلاهُاض الدازلت في الخدلُل الػاملي.
 -3الاحظام الدازلي :غً ؾسٍو خظاب الاحظام الدازلي بواطؿت
خظاب مػامالث الازجباؽ بحن الدزظت اإلاكسدة ودزظت البػد الٍلُت الري
جيخمي ئلُ  ،يرلَ نام الباخض بدظاب مػامل الازجباؽ بحن دزظت ًل
مً بػد اإلاهُاض ،ودزظت اإلاهُاض الٍلُت ،وَرا ما ًوضخ الجدوالن
الخالُان:

ًوضح ظدوُ ( )2نُم حشبػاث الػبازاث غلى غوامل مهُاض
الخػطب السٍاض ي خُض بلـ الجرز الٍامً للػامل ألاوُ اإلاظمى :اإلاُل
الػاؾكي الاهكػالي اإلاكسؽ ( )7.488383ووظبت الخباًً اإلاكظس
( )14.40053وًاهذ حشبػاث الػبازاث غلى َرا الػامل ( )14قهسة وهي
ً
ً
ً
جبػا لترجِب الدشبؼ مً ( )14-1حشبػا موظبا في اججاٍ الخػطب
ً
ً
السٍاض ي ،وحشبػذ الكهسة ( )14حشبػا طالبا غٌع اججاٍ الخػطب
السٍاض ي ،وبلؿذ وظبت الدشبػاث غلى َرا الػامل ( )%35.0مً الػدد
الٌلي لكهساث اإلاهُاض الدازلت في الخدلُل الػاملي.
يما بلـ الجرز الٍامً للػامل الشاوي اإلاظمى :الراجُت والخدحز للسأي
( )5.726151ووظبت الخباًً اإلاكظس ( ،)9.952987وند بلؿذ الدشبػاث
ً
غلى َرا الػامل ( )11قهسة ،وهي جبػا لترجِب الدشبؼ مً أغلى
ً
ً
الدشبػاث ئلى ألانل مً الػبازاث ( )25-15حشبػا موظبا في اججاٍ
ً
الخػطب السٍاض ي ،وحشبػذ الكهسة ( )22طالبا غٌع اججاٍ الخػطب
السٍاض ي ،وبلؿذ وظبت الدشبػاث غلى َرا الػامل ( )%17.5مً الػدد
الٌلي لكهساث اإلاهُاض الدازلت في الخدلُل الػاملي.
وبلـ الجرز الٍامً للػامل الشالض اإلاظمى :الخالت البدهُت
( )5.59885ووظبت الخباًً اإلاكظس ( ،)11.776181وند بلؿذ الدشبػاث
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حدول 3
معامالث الاحطاق الدادلي مللياص الخعصب الزياض ي (ن= )121
ركم
العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ركم
العبارة
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

درحت
الارجباط
)**(.577
75(**)4.
)*(.220
)**(.708
4(**)3.4
)*(.219
)*(.180
)*(.214
)*(.183
)**(.247

ركم
العبارة
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

درحت
الارجباط
)*(.232
)**(.247
)*(.200
)**(.762
)**(.413
)**(.422
)*(.215
)**(.378
)*(.180
)**(.295

ركم
العبارة
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

درحت
الارجباط
)**(.659
)**(.450
)**(.463
)**(.233
)**(.358
)**(.276
)**(.268
)**(.471
)**(.689
)**(.387

درحت
الارجباط
)**(.559
)**(.534
)**(.326
)*(.275
)**(.374
)**(.469
)**(.612
)**(.354
)**(.427
)**(.484

**دالت غىد مظخوى ( * )0.01دالت غىد مظخوى ()0.05
حدول 4
حدول( )4معامالث الاحطاق الدادلي بين درحت البعد والدرحت الكليت للملياص(ن=)121
عدد الفلزاث
18
7
7
8

ألاعبعاد
اإلاُل الػاؾكي اإلاكسؽ
الراجُت والخدحز للسأي
الخالت البدهُت
الخالت الىكظُت

مطخىي الداللت
0.01
0.01
0.01
0.01

معامل الارجباط
0.740
0.863
0.829
0.779

زباث اإلاهُاض Reliability
نام الباخض بدظاب مػامل ألكا يسوهبار للخأيد مً زباث قهساث
اإلاهُاض ،خُض ًبحن ظدوُ( )5مػامالث الشباث.

مً الجدولحن (ً )3،4خطح أن ظمُؼ مػامالث الازجباؽ دالت غىد
مظخوى ( )0.05و( ،)0.01وبرلَ أضبذ غدد غبازاث اإلاهُاض في
الطوزة النهاةُت ( )40غبازة.

حدول 5
معامالث ثباث أعبعاد امللياص وامللياص ككل

ُ
البعد
اإلاُل الػاؾكي اإلاكسؽ
الراجُت والخدحز للسأي
الجواهب البدهُت
الجواهب الىكظُت
الدزظت الٍلُت للمهُاض

معامل الثباث
0.61
0.64
0.70
0.82
0.76

الخػطب السٍاض ي ،بِىما حشحر الدزظت ( )93-67ئلى مظخوى مخوطـ في
الخػطب السٍاض ي ،واإلاظخوى مً (َ )120-94و اإلاظخوى اإلاسجكؼ مً
الخػطب السٍاض ي.
َ
زاهُا :مهُاض الرًاء ألازالقي :ئغداد بوزبا [ ،]12جهىُحن :مدمد [[1
نامذ مِشُل بوزبا [ ]12بخطمُم َرا اإلاهُاض ،ونام بترظمخ
وجهىِى في البِئت الػسبُت الشمسي [ ]16خُض نام بخؿبُه غلى ؾلبت
ظامػت بؿداد ،وند نامذ زها شَحر مدمد [ ]1بخؿبُو اإلاهُاض غلى
البِئت الظػودًت وأظسث غلُ بػؼ الخػدًالث لٍُون اإلاهُاض في
ً
ضوزج الخالُت مٍوها مً ( )60قهسة مهظمت غلى ( )6أبػاد بوانؼ ()10
غبازاث غلى ًل بػد ،يما في الجدوُ الخالي:

ًخطح مً ظدوُ ( )5أن ظمُؼ نُم مػامل الشباث ألبػاد اإلاهُاض
الشالزت ألاولى ظُدة ،وأن نُمتي مػاملي زباث ُ
البػد السابؼ واإلاهُاض
ً
ًامال مسجكػخان ،وهي نُم مهبولت في البدض الػلمي ،مما ًدُ غلى زباث
اإلاهُاض وئمٍاهُت جؿبُه غلى غُىت البدض ألاطاطُت.
هظام جهدًس الدزظاث وؾسٍهت جصخُذ اإلاهُاض:
ً
ً
ً
جم ئغؿاء ًل قهسة وشها مخدزظا بشالزت جهدًساث هي (جىؿبو جماما،
ً
جىؿبو ئلى خد ما ،ال جىؿبو) خُض جمىذ ؤلاظابت جىؿبو جماما (3
دزظاث) ،وؤلاظابت جىؿبو ئلى خد ما (دزظخان) ،وؤلاظابت ال جىؿبو
ً
ئؾالنا (دزظت واخدة) غلى الترجِب ،وجتراوح دزظاث َرا اإلاهُاض ما بحن
( ،)120-40خُض حشحر الدزظت مً ( )66 -40ئلى اإلاظخوى اإلاىسكؼ في
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حدول 6
ًبين جىسيع عباراث أعبعاد ملياص الذكاء الادالقي
ألاعبعاد
الخػاؾل
الػمحر
الخدم الراحي
الاخترام
الدظامذ
الػدالت

أركام العباراث
39-38-37-36-6-5-4-3-2-1
42-41-40-13-12-11-10-9-8-7
17-16-15-14-48-47-46-45-44-43
51-50-49-24-23-22-21-20-19-18
29-28-27-26-25-56-55-54-53-52
60-59-58-57-35-34-33-32-31-30

جصخُذ اإلاهُاض:
ضمم اإلاهُاض غلى همـ لٌُسث ) (Likertالشالسي والري ًخٍون مً
ً
ً
ً
زالزت بداةل هي( :داةما ،أخُاها ،هادزا) ،بدُض جٍون الدزظاث غلى
الاطخجاباث بالترجِب هي ( )،3،2،1للػبازاث اإلاوظبت ،أما الػبازاث
الظالبت قخٍون الدزظاث ( ،)1،2،3وبرلَ جٍون الدزظت الٍلُت
للمهُاض ( ،)180خُض حشحر الدزظت مً ( )99.2 – 60الهسكاع في
مظخوى الرًاء الازالقي ،بِىما حشحر الدزظت ألاغلى( )139.2-99.2الى
مظخوى مخوطـ مً الرًاء ألازالقي ،وحشحر الدزظت مً ()180-139.2
ئلى ازجكاع في مظخوى الرًاء الازالقي .وجأزر الػبازاث اإلاوظبت ألازنام
(-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
 .)34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23وأما الػبازاث الظالبت
قخأزر ألازنام (-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35
(60-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-49
ضدم وزباث اإلاهُاض:
 -1ضدم اإلاهُاض :نامذ مدمد [ ]1بدظاب ضدم مهُاض الرًاء
ألازالقي بؿسٍهخحن:
أ -الطدم الظاَسي:
جم غسع اإلاهُاض غلى مجموغت مً اإلادٌمحن ،للخٌم غلى ضالخُخ في
نُاض الظمت التي وغؼ ألظلها ،وند أظهسث الىخاةج أن ظمُؼ اإلادٌمحن
ند اجكهوا غلى قهساث اإلاهُاض والخػدًل في ضُاؾتها.
ب -الطدم البىاتي (الاحظام الدازلي):
جم خظاب ضدم الاحظام الدازلي ،غً ؾسٍو خظاب نُم
مػامالث الازجباؽ لٍل غبازة والدزظت الٍلُت للمهُاض ،وند ًاهذ ظمُؼ
مػامالث الازجباؽ دالت غىد مظخوى ( ،)0.05يما نامذ بدظاب

عدد العباراث
10
10
10
10
10
10

الازجباؽ بحن ًل غبازة والدزظت الٍلُت للبػد الري جيخمي ئلُ  ،وند
ً
ًاهذ أًػا ظمُؼ مػامالث الازجباؽ دالت غىد مظخوى ( ،)0.05ويرلَ
نامذ بدظاب مػامالث الازجباؽ لٍل أبػاد اإلاهُاض مؼ الدزظت الٍلُت،
وظاءث دالت غىد مظخوى ( ،)0.01وٍدُ ذلَ غلى ضدم ونوة
الخماطَ الدازلي للمهُاض في ًل بػد مً أبػادٍ.
 -1زباث اإلاهُاض:
نامذ مدمد [ ]1بدظاب زباث اإلاهُاض غً ؾسٍو ئغادة الخؿبُو،
خُض جم جؿبُه غلى غُىت مٍوهت مً ( )100ؾالب وؾالبت مً ألاغماز
( )17-15-13طىت ،في اإلادازض اإلاخوطؿت وؤلاغدادًت بكازم شمني ()15
ً
ًوما ،وباطخػماُ مػامل بحرطون لالزجباؽ وظد أن مػامل الشباث بلـ
(.)0.82
الخدهو مً الخطاةظ الظٍُومترًت للمهُاض في الدزاطت الخالُت:
ً
أوال :ضدم اإلاهُاض:
ٌػد الطدم مً الخطاةظ اإلاهمت في الخٌم غلى ضالخُت
اإلاهُاض ،وَو أيثر الطكاث التي ًجب أن ًخطل بها اإلاهُاض ،وَػني
الطدم ظودة اإلاهُاض بوضك أداة لهُاض ما وغؼ لهُاط أو الظمت
اإلاساد نُاطها ،وند نام الباخض بخؿبُو اإلاهُاض غلى غُىت ندزَا
ً
( )120ؾالبا مً ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص ،وذلَ لخظاب ضدم
وزباث اإلاهُاض باجباع الؿسم الخالُت:
(أ) ضدم الاحظام الدازلي:
نام الباخض الخالي بدظاب الاحظام الدازلي إلاهُاض الرًاء
الازالقي ،وذلَ غً ؾسٍو خظاب مػامالث الازجباؽ بحن ًل قهسة مً
قهساث اإلاهُاض والدزظت الٍلُت للمهُاض ،وند ًاهذ الىخاةج يما ًبُنها
الجدوُ الخالي:

حدول 7
معامل ارجباط كل عبارة بالدرحت الكليت مللياص الذكاء ألادالقي
ركم
العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8

معامل
الارجباط
)**(.412
)*(.397
)*(.288
)**(.347
)**(.389
)*(.290
)**(.372
)**(.334

ركم
العبارة
16
17
18
19
20
21
22
23

ركم
العبارة
31
32
33
34
35
36
37
38

معامل
الارجباط
)**(.371
)**(.585
)**(.310
)**(.458
)**(.321
)**(.569
)**(.385
)**(.499
31

معامل
الارجباط
)*(.284
)**(.485
)**(.345
)**(.537
)**(.351
)*(.297
)**(.419
)*(.236

ركم
العبارة
46
47
48
49
50
51
52
53

معامل
الارجباط
)**(.422
)**(.350
)**(.641
)**(.437
)**(.377
)**(.454
)*(.246
)**(.555

6

9
10
11
12
13
14
15

24
25
26
27
28
29
30

)*(.310
)**(.386
)**(.247
)**(.345
)*(.243
)**(.377
)**(.497

39
40
41
42
43
44
45

)**(.338
)**(.357
)*(.307
)**(.439
)**(.422
)**(.432
)**(.405

**مػامل الازجباؽ داُ غىد مظخوى ( *)0.01مػامل الازجباؽ داُ غىد
مظخوى ()0.05
ً
مً الجدوُ ( )7هجد أن ظمُؼ نُم مػامالث الازجباؽ دالت ئخطاةُا
غى ـد مظخـ ـوى دالل ـ ـت ( ،)0.01أو مظـ ـخ ـوى دالل ـ ـت ( ،)0.05م ـم ـا ًـ ـدُ غلـى

7102

6

)*(.281
)**(.342
)**(.514
)**(.501
)**(.457
)**(.388
)**(.311

54
55
56
57
58
59
60

)**(.499
)**(.452
)**(.371
)**(.423
)**(.551
)**(.462
)**(.492

ضدم الاحظام الدازلي لػبازاث مهُاض الرًاء ألازالقي.
يما نام الباخض بدظاب الاحظام الدازلي غً ؾسٍو خظاب مػامالث
الازجباؽ بحن ًل غبازة والدزظت الٍلُت للبػد الري جيخمي ئلُ  ،والىخاةج
موضخت في الجدوُ الخالي:

حدول 8
ارجباط كل عبارة من عباراث ملياص الذكاء ألادالقي بالبعد الذي جنخمي إلىه
عبعد (الخعاطف)
ركم الفلزة
1
2
3
4
5
6
36
37
38
39
زنم الكهسة
18
19
20
21
22
23
24
49
50
51

معامل الارجباط
)**(.340
)**(.425
)**(.477
)**(.629
)**(.610
)**(.646
)**(.446
)**(.388
)**(.413
)**(.511
بػد (الاخترام)
مػامل الازجباؽ
)*(.268
)**(.320
)**(.344
)**(.412
)**(.463
)**(.609
)**(.644
)**(.634
)**(.561
)**(.631

عبعد (الضمير)
ركم الفلزة
7
8
9
10
11
12
13
40
41
42
زنم الكهسة
52
53
54
55
56
25
26
27
28
29

معامل الارجباط
)**(.346
)**(.462
)**(.497
)**(.564
)**(.394
)**(.383
)**(.372
)**(.476
)**(.656
)**(.378
بػد (الدظامذ)
مػامل الازجباؽ
)**(.364
)**(.626
)**(.647
)**(.553
)**(.644
)**(.708
)**(.615
)**(.733
)**(.470
)**(.482

عبعد (الخحكم الذاحي)
معامل الارجباط
ركم الفلزة
)**(.643
43
)**(.657
44
)**(.729
45
)**(.539
46
)**(.590
47
)**(.496
48
)**(.533
14
)**(.503
15
)**(.620
16
)**(.522
17
بػد (الػدالت)
مػامل الازجباؽ
زنم الكهسة
)**(.696
30
)**(.496
31
)**(.730
32
)**(.667
33
)**(.623
34
)**(.580
35
)**(.667
57
)**(.786
58
)**(.638
59
)**(.677
60

ً
ودالت ئخطاةُا غىد مظخوى مػىوٍت ( ،)0.01و( ،)0.05وَرا ًدُ ذلَ
غلى ضدم ونوة الخماطَ الدازلي للمهُاض في ًل بػد مً أبػادٍ.
يما نام الباخض الخالي بدظاب الاحظام الدازلي غً ؾسٍو خظاب
مػامالث الازجباؽ بحن ًل بػد مً أبػاد مهُاض الرًاء ألازالقي والدزظت
الٍلُت للمهُاض ،والىخاةج موضخت في الجدوُ الخالي:

**مػامل الازجباؽ داُ غىد مظخوى ( *)0.01مػامل الازجباؽ داُ غىد
مظخوى ()0.05
ًخطح مً الجدوُ ( )8أن مػامالث الازجباؽ لٍل قهساث مهُاض
الرًاء ألازالقي بالدزظت الٍلُت للبػد الري جيخمي ئلُ  ،وظاءث ظُدة
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حدول 9
معامالث الارجباط بين أعبعاد ملياص الذكاء ألادالقي والدرحت الكليت للملياص
الزكم
1
2
3
4
5
6

درحت الارجباط
)**(.605
)**(.641
)**(.711
)**(.594
)**(.676
)**(.685

البــعد
الخػاؾل
الػمحر
الخدٌم الراحي
الاخترام
الدظامذ
الػدالت

**مػامل الازجباؽ داُ غىد مظخوى ()0.01
ًخطح مً الجدوُ ( )9أن مػامالث الازجباؽ لٍل أبػاد اإلاهُاض مؼ
الدزظت الٍلُت ظاءث ظُدة ،خُض جساوخذ بحن ( )0.711 – 0.594وهي
ً
دالت ئخطاةُا غىد مظخوى مػىوٍت ( ،)0.01وٍدُ ذلَ غلى ضدم ونوة
الخماطَ الدازلي للمهُاض في ًل بػد مً أبػادٍ.
ً
زاهُا :زباث اإلاهُاض:

ٌػد الشباث مً الخطاةظ الظٍُومترًت الواظب جواقسَا في أدواث
الهُاض الىكس ي ،وٍهطد بالشباث أن ًدطل اإلاكدوص غلى هكع
الدزظت ئذا ما أغُد جؿبُو الازخباز مسة أزسى ،وند نام الباخض
بدظاب دزظت زباث مهُاض الرًاء ألازالقي بؿسٍهت الكا يسوهبار
والخجصةت الىطكُت (مػادلت طُبرمان بساون) ،والىخاةج موضخت في
الجدوُ أدهاٍ:

حدول 11
معامالث الثباث بطزيلت الفا كزوهباخ والخجشئت النصفيت (معادلت ضيبرمان بزاون) مللياص الذكاء ألادالقي
البعد
الخػاؾل
الػمحر
الخدٌم الراحي
الاخترام
الدظامذ
الػدالت
الدزظت الٍلُت

عدد العباراث
10
10
10
10
10
10
60

الفا كزوهباخ
0.65
0.66
0.79
0.67
0.78
0.85
0.88

مً الجدوُ ( )10هجد أن مػامالث الشباث ألبػاد مهُاض الرًاء
ألازالقي خظب ألكا يسوهبار جساوخذ بحن ( ،)0.85 – 0.65وبلؿذ نُمت
ألكا يسوهبار للدزظت الٍلُت للمهُاض ( ،)0.88بِىما جساوخذ نُم
مػامالث الشباث ألبػاد مهُاض الرًاء ألازالقي بؿسٍهت الخجصةت
الىطكُت (مػادلت طُبرمان بساون) بحن ( ،)0.86 – 0.62وبلؿذ نُمت
مػامل الخجصةت الىطكُت للمهُاض يٍل ( ،)0.69وهي مػامالث زباث
ظُدة ،مما ٌػني أن اإلاهُاض ًخمخؼ بدزظت زباث ظُدة ،وأن اإلاػلوماث
اإلاظخسسظت غبر َرا اإلاهُاض جدظم بالدنت والشباث.

م
1
2
3
4
5
6

الخجشئت النصفيت (ضيبرمان بزاون)
0.62
0.63
0.73
0.66
0.76
0.86
0.69

 .6النخائج ومناكشتها
ً
أوال :الىخاةج اإلاخػلهت بالكسع ألاوُ:
وَو الكسع الري ًىظ غلى أن" :مظخوى الرًاء ألازالقي لدى ؾالب
ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص في اإلاظخوى اإلاخوطـ.
ولئلظابت غلى َرا الكسع نام الباخض باًجاد اإلاخوطؿاث الخظابُت
والاهدساقاث اإلاػُازٍت إلاظخوى الرًاء ألازالقي لدى ؾلبت ظامػت اإلالَ
غبد الػصٍص ،يما َو مبحن في الجدوُ الخالي:

حدول 11
املخىضطاث الحطابيت والاهحزافاث املعياريت لدرحاث الذكاء ألادالقي لدي طلبت حامعت امللك عبد العشيش
الاهحزاف املعياري
العدد
املخىضط الحطابي
املجال
218
2.85
21.03
الخػاؾل
218
4.89
15.52
الػمحر
218
3.76
15.37
الخدٌم الراحي
218
4.87
14.23
الاخترام
218
2.08
23.64
الدظامذ
218
4.01
14.65
الػدالت
218
18.06
97.654
الدزظت الٍلُت

ًخطح مً الجدوُ ( )11أن الدزظت الٍلُت لػُىت البدض غلى
مهُاض الرًاء ألازالقي ًان مخوطـ الدزظاث ( ،)97.654والاهدساف
ً
اإلاػُازي ( ،)18.06وَو ًمشل مظخو ًى مىسكػا مً الرًاء الازالقي،

املطخىي العام
مخوطـ
مىسكؼ
مىسكؼ
مىسكؼ
مخوطـ
مىسكؼ
مىسكؼ

بِىما جساوح مخوطـ دزظاث الػُىت في أبػاد اإلاهُاض ما بحن (14.23-
) ،23.64واهدساف مػُازي ندزٍ ) ،(2,08-4,89وهي هدُجت جدُ غلى
غػل الرًاء ألازالقي لدى غُىت الدزاطت الٍلُت ،وند أظهسث الىخاةج
33
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أن مظخوى الرًاء ألازالقي لدى غُىت الدزاطت ظاء بدزظت مىسكػت
غلى ألاداة يٍل ،وغلى ؾالبُت أبػاد اإلاهُاض ،ماغدا بػدي (الدظامذ،
خد ما
الخػاؾل) خُض ًان مظخوى الػُىت في اإلاخوطـ ،وَرا ًخكو ئلى ٍ
مؼ ما جوضلذ ئلُ دزاطت مداطىت []42؛[40] Nobahar & Nobahar,؛
ومومني [ ]20التي يشكذ هخاةجها غً أن ؾالب الجامػت لدحهم دزظت
مخوطؿت مً الرًاء ،والٌكاءة ألازالنُت غلى مهُاض الرًاء ألازالقي
يٍل ،وغلى ظمُؼ أبػادٍ الكسغُت.
يما جسخلل َرٍ الىدُجت مؼ دزاطت ًل مً الصَحري []39؛
ودزاطت الؿاتي [ ]17التي جوضلذ ئلى ازجكاع مظخوى الرًاء الازالقي
لدى غُىت الدزاطت قيهما.
وٍكظس الباخض َرٍ الىدُجت بٍون مجخمؼ ؾالب الجامػت ند
ً
خد ما بالخؿحراث الاظخماغُت اإلادظازغت التي جكسع وانػا
ًخأزس ئلى ٍ
ً
ً
مسخلكا غً وانؼ اإلاجخمؼ الٌبحر الري ٌػِشوه  ،زطوضا في الهُم
ألازالنُت ،وزاضت في ظل مجخمؼ يبحر مً ألاقساد غمً مظاخت
ظؿساقُت بظُؿت ،والتي ند جدظبب في وظود َرا الازخالف البظُـ في
نُم وأبػاد الرًاء ألازالقي ،وهي غُىت مددودة مً الؿالب ال ًمًٌ
حػمُم هدُجتها غلى اإلاجخمؼ الجامعي بشٍل غام ،وئهما جبهى خاالث
قسدًت ،ولِظذ بشٍل ظماعي ،وند خدد الباخض في خدود بدشت مدى
ضدم وظدًت الػُىت في الاطخجابت غلى مهاًِع البدض.
وٍإيد ًالجً [ ]22أن اإلاجخمػاث غامت ،واإلاجخمػاث الػسبُت
زاضت ،حػاوي مً حؿحراث واضخت في اإلاىظومت الهُمُت ،مما أخدر
الٌشحر مً الخأزحراث الخؿحراث الظلبُت في أهماؽ الظلوى الكسدي
والجمعي لدى ًاقت شساةذ اإلاجخمؼ ،ألامس الري أغػل مظاَس الالتزام

م
1
2
3
4

6
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الخلهي بشٍل غام ،وأدى ئلى ؾُاب الػدًد مً الهُم ألازالقي،
ًالخػاون ،واللؿل والدظامذ ،وؤلاًشاز ،وَشٍو الٌشحر مً التربوٍحن،
وبالراث ممً لدحهم اجطاُ مباشس مؼ ؾلبت اإلادازض ،مً غدم التزامهم
ً
باألهظمت والخػلُماث اإلادزطُت ،وٍبدو ذلَ واضخا في اهخهاُ الٌشحر مً
أهماؽ الظلوى ؾحر الظوٍت (الالأزالنُت) ئلى مإطظاجىا الخػلُمُت،
قظهس الػىل الجامعي ،وجكص ى الؿش في اإلادازض ،وؾاب الاهخماء،
ً
وغػل الوالء غىد الؿلبت إلاإطظاتهم الخػلُمُت .ويشحرا ما وظمؼ غً
ً
جؿاوُ الؿلبت غلى مدزطيهم بالشخم والخدهحر ،وأخُاها باإلًراء
قاإلاالخظ لظلويُاث أؾلب ؾلبدىا في اإلادازض ومإطظاجىا
الجظدي،
ِ
ً
الخػلُمُت ٌظخيخج أن الؿلبت ال ًلتزمون يشحرا بالهواغد ألازالنُت التي
مً شأجها مظاغدتهم غلى الخٌُل.
وحشحر بوزبا [ ]15ئلى أن ازجكاع الػىل لدى الشباب دلُل واضح
غلى ؾُاب الػمحر الري ٌػد أخد قػاةل الرًاء ألازالقي ،والري ًجب
أن ًإزر غلى مدمل الجد ،قخدوي الػماةس ًصٍد مً مُل الكسد
للػدوان ومػاداة اإلاجخمؼ ،والػالط ًٌمً في زاضُت الىمو ألازالقي
وجىمُت الػمحر الخازجي ،قسكؼ الػمحر ،وغدم الدغم الخازجي مً
ألاطسة واإلاػلمحن ًسلو لدى الكسد دواقؼ غدواهُت.
ً
زاهُا :الىخاةج اإلاخػلهت بالكسع الشاوي:
وٍىظ الكسع الشاوي غلى أن :مظخوى الخػطب السٍاض ي لدى
ؾالب ظامػت اإلالَ غبدالػصٍص (مسجكؼ).
ولئلظابت غلى َرا الكسع جم اطخسساط اإلاخوطؿاث الخظابُت
والاهدساقاث اإلاػُازٍت لدزظاث الخػطب السٍاض ي لدى ؾلبت ظامػت
اإلالَ غبد الػصٍص ،يما َو مبحن في الجدوُ الخالي:

حدول 12
املخىضطاث الحطابيت والاهحزافاث املعياريت ملطخىي الخعصب الزياض ي لدي طلبت حامعت امللك عبد العشيش
الاهدساف اإلاػُازي
الػدد
اإلاخوطـ الخظابي
اإلاجاُ
218
3.89
42.94
اإلاُل الػاؾكي الاهكػالي اإلاكسؽ
218
2.44
16.82
الراجُت والخدحز للسأي
218
2.35
16.13
الخالت البدهُت
218
2.25
18.46
الخالت الىكظُت
218
6.74
92.91
الدزظت الٍلُت

ًدبحن مً الجدوُ ( )12ازجكاع مظخوى الخػطب السٍاض ي لدى
غُىت البدض غلى الدزظت الٍلُت إلاهُاض الخػطب السٍاض ي بمخوطـ
بلـ ( ،)92,91واهدساف مػُازي بلـ ( ،)6,74ويرلَ ًاهذ أبػاد اإلاهُاض
في اإلاظخوى اإلاسجكؼ للخػطب السٍاض ي بمخوطؿاث بحن ()42,94-16,13
واهدساقاث مػُازٍت ما بحن ( ،)3,89-2,25قُما ًان بػد الخالت البدهُت
في اإلاظخوى اإلاخوطـ بمخوطـ ) (16.13واهدساف مػُازي ندزٍ ).(2.35
وند أظهسث الىخاةج أن مظخوى الخػطب السٍاض ي لدى غُىت
الدزاطت ظاء بدزظت مسجكػت غلى ألاداة يٍل ،وغلى ظمُؼ ألابػاد ،وظاء
اإلاُل الػاؾكي الاهكػالي اإلاكسؽ في اإلاسجبت ألاولى ،في خحن ظاءث الجواهب
البدهُت في اإلاسجبت ألازحرة .وٍمًٌ جكظحر َرٍ اليظب في غوء ؾبُػت
الخػطب السٍاض ي في اإلاجخمػاث الػسبُت والػاإلاُت بطكت غامت،
واإلاجخمؼ الظػودي بطكت زاضت ،الري أضبذ الدشدد والخػطب
السٍاض ي بحن أبىاة مً الظواَس الؿسٍبت التي َدف الباخشون ئلى

اإلاظخوى الػام
مسجكؼ
مخوطـ
مخوطـ
مسجكؼ
مسجكؼ

دزاطتها ومػسقت ألاطباب الٍامىت زلكها ،ومما ًإيد ذلَ ما ظاء في
دزاطت غً ظاَسة الخػطب السٍاض ي دازل اإلاجخمؼ الظػودي ،أقصح
غنها مسيص اإلالَ غبد الػصٍص للخواز الوؾني ،مً أن نسابت هطل الرًً
اطخؿلػذ الدزاطت آزاءَم اتهموا ظماَحر الكسٍو اإلاىاقع باإلطاءة
لكسٍههم ،بِىما ًسى  %26أن بسامج ؤلاغالم السٍاض ي جهل وزاء
الظاَسة ،وهدو ً %24سون أن الظبب ٌػود ئلى اهخهاء الخٍام اإلاخدحزًً
لخدٌُم اإلابازٍاث التي حشازى قيها الكسم التي ٌشجػوجها ،يما ًإيد ذلَ
أًػا ما جوضل ئلُ حجاط [ ]14مً الخػطب السٍاض ي في اإلاجخمؼ
الظػودي مً ألاموز اإلاإطكت التي الخطهذ باإلاىاقظاث السٍاغُت
وزاضت في آلاوهت ألازحرة ،يما أه ًهل وزاء خدور الػدًد مً أغماُ
الشؿب ،والتي جخمشل في الخوادر اإلاإطكت والخجاوشاث والخطسقاث ؾحر
اإلاهبولت ،وٍإيد ما جوضلذ ئلُ هخاةج الدزاطت الخالُت ما جوضلذ ئلُ
دزاطت الظلمي [ ]8مً أن الخػطب في الوطـ السٍاض ي في اإلاملٌت
34

الخػطب السٍاض ي َو ئلؿاء اإلابازٍاث السٍاغُت.
ً
زالشا :الىخاةج اإلاخػلهت بالكسع الشالض:
ًىظ الكسع الشالض غلى أه " جوظد غالنت ازجباؾُت طالبت دالت
ً
ئخطاةُا بحن دزظاث غُىت الدزاطت غلى مهُاض الرًاء الازالقي ودزظاث
مهُاض الخػطب السٍاض ي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص.
وللخدهو مً صخت َرا الكسع اطخسدم الباخض مػامالث الازجباؽ
بحن الرًاء ألازالقي والخػطب السٍاض ي ،وٍخطح ذلَ في الجدوُ الخالي:

الػسبُت الظػودًت أضبذ ظاَسة واضخت واطػت الاهدشاز ،ألامس الري
ًهخط ي دزاطت أبػاد َرٍ الظاَسة والونوف غلى أطباب جىاميها
ومداولت انتراح خلوُ للخد مً مساؾسَا التي ال هبالـ ئذا نلىا ئجها تهدد
الوطـ السٍاض ي مً زالُ ئًهاق  ،أو الخد مى بهدز الامٍان ،وَرا ما
أيدٍ اإلاؿحري [ ]2وَو أن وظبت يبحرة مً الشباب الظػودًحن ٌػاهون
مً الخػطب السٍاض ي لدزظت أن وظبت ( )%24مً مإٍدي اإلابازٍاث
السٍاغُ ـت داز ـل الظػودً ـت ً ـسون أن الخ ـل ألامش ـل للخؿل ـب غل ـى ظ ـاَ ـسة

حدول 13
معامالث ارجباط بيرضىن لدرحاث الذكاء ألادالقي والخعصب الزياض ي لدي عينت الدراضت ن=218
العدالت
الدطامح
الاحترام
الخحكم الذاحي
الضمير
الخعاطف

الذكاء الادالقي
الخعصب الزياض ي
اإلاُل الػاؾكي الاهكػالي اإلاكسؽ
الراجُت والخدحز للسأي
الخالت البدهُت
الخالت الىكظُت
الدزظت الٍلُت

**-.235
**-.242
**-.233
**-.372
**-.499

**-.321
**-.414
*-.150
**-.343
**-.463

-.066
**-.414
*-.183
**-.361
**-.454

ًخطح مً الجدوُ ( )13أن َىاى غالنت ازجباؾُت طالبت دالت
ً
اخطاةُا بحن أبػاد الرًاء ألازالقي ودزظخ الٍلُت ،وبحن أبػاد الخػطب
السٍاض ي ودزظخ الٍلُت ،مما ًدُ غلى أه ًلما اهسكؼ الرًاء ألازالقي
ازجكؼ مظخوى الخػطب السٍاض ي ،مما ًإيد صخت الكسع ألاوُ مً
قسوع الدزاطت .
وند أيدث ألاطالُب ؤلاخطاةُت أن َىاى غالنت ازجباؾُت دالت
ً
ئخطاةُا بحن أبػاد الرًاء ألازالقي ودزظخ الٍلُت ،وبحن أبػاد الخػطب
السٍاض ي ودزظخ الٍلُت ،مما ًدُ غلى أه ًلما اهسكؼ الرًاء ألازالقي
ً
ازجكؼ مظخوى الخػطب السٍاض ي ،وٍكظس ذلَ بما جم جكظحرٍ مظبها
مً أن الرًاء ألازالقي ًدد مً مظخوى الخػطب السٍاض ي ،خُض ئن
ً
الشخظ اإلاخػطب زٍاغُا ًكهد ندزج غلى الخدٌم في اهكػاالج والتي
حػد أخد أبػاد الرًاء ألازالقي ،يما أه ًدىاشُ غً نُمت وأزالن مً
زالُ جطدزٍ ألخد أطالُب الػىل ،قاهسكاع الهُم الشهاقُت والرًاء
الازالقي ًصٍد مً مظخوى الػىل لدً [43] G. C. ،& Ousey ،.Lee.
وأه ًلما جدوى الىطج ألازالقي لدى الؿالب شادث اخخمالُت حػسغ
للػىل وممازطخ ل يسد قػل ؾبُعي للخػسع للػىل [.[45
وٍكظس الباخض َرٍ الػالنت الظالبت بٍون وظود الرًاء ألازالقي
ًدىافى مؼ أبػادٍ الظذ ،وهي الكػاةل الجوَسٍت (الخػاؾل ،الػمحر،
الدظامذ ،اللؿل ،الػدالت ،الخدٌم الراحي) ،مؼ الخػطب بشٍل غام،

-.132
**-.404
**-.194
**-.342
**-.414

**-.413
**-.420
*-.160
**-.371
**-.362

**-.394
**-.425
**-.218
**-.351
**-.462

الدرحت الكليت
**-323
**-.444
**-.200
**-.380
**-.887

والخػطب السٍاض ي بالخطوص ،مما ًدُ داللت واضخت غلى أن
الػالنُت الازجباؾُت غٌظُت بحن الرًاء ألازالقي والخػطب السٍاض ي،
وهي الىدُجت التي أقصخذ غنها الداللت ؤلاخطاةُت في َرا الكسع.
وجإيد بوزبا [ ]12أن الرًاء ألازالقي ندزة جخػمً طبػت مٍوهاث
(قػاةل ظوَسٍت) حشٍل ألاطاض ألازالقي للكسد ،وحػمل غلى خماًت
مىظومخ الهُمُت ،وحشٍل شخطِخ  ،وجدطى مً السذاةل ،بل ئن
وظود الرًاء ألازالقي ال ٌػني قهـ مػسقت الطواب مً الخؿأ ،وئهما
جؿبُو الطواب وجسظُد أزىاء اإلامازطت الكػلُت للظلوى مً نبل
ألاقساد والجماغاث.
ً
زابػا :الىخاةج اإلاخػلهت بالكسع السابؼ:
ًىظ الكسع السابؼ غلى أه " جوظد قسوم ذاث داللت ئخطاةُت بحن
دزظاث الؿالب غلى مهُاض الرًاء ألازالقي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ
غبد الػصٍص بازخالف الخسطظ(غلمي – هظسي) لطالح الخسططاث
الػلمُت.
ولئلظابت غلى َرا الكسع جم خظاب اإلاخوطؿاث الخظابُت
والاهدساف اإلاػُازي ونُمت (ث) ،ومظخوى الداللت لدزظاث الػُىت غلى
مهُاض الرًاء ألازالقي بأبػادٍ ،والدزظت الٍلُت يٍل ،جبػا ًًإلاخؿحر
الخسطظ (غلمي – هظسي) يما َو مبحن في الجدوُ الخالي:

حدول 14
حطاب املخىضطاث الحطابيت والاهحزاف املعياري وكيمت (ث) ومطخىي الداللت لدرحاث العينت على ملياص الذكاء ألادالقي بأعبعادو والدرحت الكليت ككل جبعا
ملخغير الخذصص (علمي – هظزي)
امللياص
الخػاؾل
الػمحر
الخدٌم الراحي
الاخترام

الخذصص العلمي
ع
م
2.44
20.03
2.76
19.52
2.72
18.92
2.74
19.14

الخذصص (علمي – هظزي)
الخذصص النظزي
ع
م
3.23
13.89
3.23
13.89
3.01
1389
3.11
12.99
35

درحاث
الحزيت
217
217
217
217

كيمت (ث)

الداللت

13.57
12.08
11.80
11.29

.000
.000
.000
.000
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الدظامذ
الػدالت
الدزظت الٍلُت

20.01
19.96
117.92

2.60
2.73
9.49

14.89
13.90
83.35

6

3.76
3.23
19.13

ً
ً
ًدبحن مً الجدوُ ( )14أن َىاى قسونا دالت ئخطاةُا بحن ؾالب
الخسططاث الىظسٍت وؾالب الخسططاث الػلمُت في الرًاء ألازالقي
لطالح ؾالب الخسططاث الػلمُت في أبػاد مهُاض الرًاء ألازالقي
والدزظت الٍلُت للمهُاض ،مما ًإيد صخت الكسع الشاوي مً قسوع
الدزاطت.
جوظد قسوم ذاث داللت ئخطاةُت بحن دزظاث الؿالب غلى مهُاض
الرًاء ألازالقي لدى ؾالب ظامػت اإلالَ غبد الػصٍص بازخالف
الخسطظ (غلمي – هظسي) لطالح الخسططاث الػلمُت ،خُض ظاءث
ً
نُمت (ث) دالت ئخطاةُا في أبػاد مهُاض الرًاء ألازالقي وفي دزظخ
الٍلُت لطالح الخسططاث الػلمُت ،واجكهذ هخاةج َرٍ الدزاطت مؼ ما
جوضلذ ئلُ هخاةج دزاطت  ،[18] Ranjodoost & Hoseinpoorئذ
أشازث هخاةج َرٍ الدزاطت ئلى أن ؾلبت الػلوم الؿبُػُت أيثر ذًاء مً
ؾلبت الػلوم ؤلاوظاهُت ،وازخلكذ هخاةج َرٍ الدزاطت مؼ هخاةج دزاطت
الشمسي [ ،]16ئذ أشازث هخاةج جلَ الدزاطت ئلى غدم وظود قسوم ذاث
ً
داللت ئخطاةُا في الرًاء ألازالقي حػصى للخسطظ (غلمي ،هظسي)،
وٍكظس الباخض َرٍ الىدُجت بالهدزاث اإلاػسقُت لدى ؾلبت الكسع
الػلمي ،ئذ ئن الهدزاث اإلاػسقُت لدى ؾلبت الكسع الػلمي أقػل وأزقى
مً الهدزاث اإلاػسقُت لدى ؾلبت الكسع الىظسي ،قالهدزاث اإلاػسقُت
والىمو اإلاػسفي ًسجبؿان بالرًاء ألازالقي غىد الكسد .وٍسى الباخض أه
ًمًٌ الهوُ ،بشٍل غام ،ئن ؾلبت الكسع الػلمي أيثر ذًاء مً ؾلبت
الكسع الىظسي ،يما أن ؾلبت الٍلُاث الػلمُت في الجامػاث أيثر ً
ذًاء
مً ؾلبت الٍلُاث الىظسٍت ،وَرا ما جوضلذ ئلُ هخاةج يشحر مً
الدزاطاث الخسبي [، ]51الخٌمي [ ،]52غبد الهادز وأبو َشام [،]53
ولٍون الرًاء ألازالقي أخد أبػاد ومجاالث الرًاء الػام ،قان ذلَ
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217
217
217

13.12
12.99
13.66

.000
.000
.000

ٌظخدعي جمحز ؾلبت الكسع الػلمي في الرًاء ألازالقي غً هظسائهم ؾلبت
الكسع الىظسي ،وٍسى الباخض أن اإلاجخمؼ بشٍل غام ًشو بهدزاث ؾلبت
ً
الكسع الػلمي ،وَػخبرَم أيثر جمحزا غً ؾحرَم في يشحر مً الجواهب
الىماةُت ،طواء أًاهذ جلَ الجواهب مػسقُت أم طلويُت وأزالنُت،
قخونػاث ألاطسة واإلادزطت واإلاجخمؼ مً ؾلبت الكسع الػلمي جونػاث
ً
غالُت وظبُا مهازهت مؼ جونػاتهم مً ؾلبت الكسع الىظسي ،مما ًجػل
ً
ً
ً
ذلَ غامال مظاهدا ومدغما لهدزاتهم ولٍاقت أهماؽ طلويهم ،وبالخالي
ًىػٌع ذلَ غلى طلويُاتهم قخظهس ئًجابُت وطوٍت .قخونػاث اإلاػلمحن
ً
َ
مً ؾلبتهم هبوءاث جخدهو ذاجُا ،قػال غً اوشؿاُ ؾلبت الكسع الػلمي
ً
في يشحر مً ونتهم بأوشؿت أًادًمُت ئًجابُت بػُدا غً اللهو ،بِىما هجد
أن ؾوُ ونذ الكساؽ لدى هظسائهم ؾلبت الكسع الىظسي ًكظد غليهم
مػخهداتهم وطلويهم ،وَرا أًػا ما أيدج دزاطت ًل مً اإلاُاحي []30؛
ً
مومني [ ]20؛،[42] Mohasnehمً أن َىاى قسونا في الرًاء ألازالقي
بحن الؿالب الجامػُحن لطالح ؾالب الخسططاث الػلمُت.
ً
زامظا :الىخاةج اإلاخػلهت بالكسع الخامع:
ًىظ الكسع الخامع غلى أه " جوظد قسوم ذاث داللت ئخطاةُت
بحن دزظاث الؿالب غلى مهُاض الخػطب السٍاض ي لدى ؾالب ظامػت
اإلالَ غبد الػصٍص بازخالف الخسطظ (غلمي – هظسي) في اججاٍ
الخسططاث الىظسٍت؟
ولئلظابت غلى َرا الكسع جم خظاب اإلاخوطؿاث الخظابُت
والاهدساف اإلاػُازي ونُمت (ث) ومظخوى الداللت لدزظاث الػُىت غلى
مهُاض الخػطب السٍاض ي بأبػادٍ والدزظت الٍلُت يٍل ،جبػا ًًإلاخؿحر
الخسطظ (غلمي – هظسي) ،يما َو مبحن في الجدوُ الخالي:

حدول 15
حطاب املخىضطاث الحطابيت والاهحزاف املعياري وكيمت (ث) ومطخىي الداللت لدرحاث العينت على ملياص الخعصب الزياض ي بأعبعادو ،والدرحت الكليت ككل،
جبعا ًملخغير الخذصص (علمي – هظزي)
امللياص
اإلاُل الػاؾكي اإلاكسؽ
الراجُت في الىهد والخدلُل واإلاىانشاث
الجواهب البدهُت
الجواهب الىكظُت
الدزظت الٍلُت

الخذصص العلمي
ع
م
2.26
17.90
2.29
14.51
2.37
15.00
4.89
37.51
6.75
84.92

ً
ً
ًدبحن مً الجدوُ ( )15أن َىاى قسونا دالت ئخطاةُا بحن ؾالب
الخسططاث الػلمُت وؾالب الخسططاث الىظسٍت في الخػطب
السٍاض ي في اججاٍ ؾالب الخسططاث الىظسٍت غلى أبػاد مهُاض
الخػطب السٍاض ي والدزظت الٍلُت للمهُاض ،مما ًإيد صخت الكسع
الخامع مً قسوع الدزاطت .خُض ًخطح للباخض أن نُمت (ث) في
ً
أبػ ـاد مهُ ـاض الخػط ـب السٍاغ ـي وقـي دزظخ ـ الٍلُ ـت دالت ئخطاةُا غىد

الخذصص (علمي  -النظزي)
الخذصص النظزي
درحاث الحزيت
ع
م
217
2.21
18.69
217
1.79
17.76
217
2.18
16.59
217
3.84
42.34
217
4.90
95.37

كيمت (ث)

الداللت

-2.36
-11.16
-4.75
-7.77
-12.72

.016
.000
.000
.000
.000

مظخوى ( ،)01.وفي اججاٍ ؾالب الخسططاث الىظسٍت.
وٍكظس ذلَ بما جم جكظحرٍ في الكسع السابؼ مً جدوي مظخوى
الرًاء ألازالقي لدى ؾالب الخسططاث الىظسٍت بػٌع ؾالب
الخسططاث الػلمُت ،وبما دلذ غلُ  ،أشازث ئلُ الدزاطاث الظابهت،
وأيدج مً أن الرًاء ألازالقي ل غالنت ازجباؾُت ،وطالبت بالخػطب
السٍاض ي ،وٍخطح ذلَ في دزاطت الػخوم ،ودزاؾمت [ ]48الري جوضل ئلى
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ؤلاطالمُت ،زطالت ماظظخحر ؾحر ميشوزةً ،لُت الػلوم الاظخماغُت،
ظامػت الامام مدمد بً طػود ؤلاطالمُت ،السٍاع.
] [3الػخُو ،مدمد غلي ( :)2013الخػطب السٍاض ي" أطباب وآزازٍ
وطبل مػالجخ بالخواز ،زطاةل في الخواز ،مسيص اإلالَ غبدالػصٍص
للخواز الوؾني ،السٍاع
] [4خظاهحن ،مدمد وغبادة ،أخمد و طُاز ،غبدالسخمً (:)1993
دزاطت جدلُلُت لظاَسة الخػطب السٍاض ي في دولت البدسًٍ ،زؿت
بدور مػهد البدسًٍ السٍاض ي السابػت ،مػهد البدسًٍ السٍاض ي
بالخػاون مؼ اللجىت ألاوإلابُت البدسٍيُت ،اإلاىامت ،ص ص .48 -7
] [5مطؿكى ،غبدالػصٍص والسبػان ،خبِب ( :)1997دوز ألاهظمت
الاظخماغُت في الخيشئت السٍاغُت الخىاقظُت لؤلؾكاُ ،مجلت
الػلوم التربوٍت والدزاطاث ؤلاطالمُت ،م ( ،)9ع ( ،)2ظامػت اإلالَ
طػود ،السٍاع ،ص ص368 -345
] [6مدمد ،مدمد ٌظسي (1999م) :مطادز وآلُاث الخيشئت السٍاغُت
لدى الغبي الكسم الهومُت في ظمهوزٍت مطس الػسبُت ،زطالت
ديخوزاٍ ؾحر ميشوزة ،ظامػت خلوانً ،لُت التربُت السٍاغُت،
الهاَسة.
] [7غبد اإلاىػم ،خىان ( :)1999البىاء الػاملي للخػطب السٍاض ي لدي
اإلاشجػحن ،زطالت ماظظخحر ؾحر ميشوزةً ،لُت التربُت ،ظامػت
خلوان.
] [8الظلمي ،زظاء هللا ( :)1435الخػطب السٍاض ي وجأزحر وطاةل الاغالم
الجدًدة ،وزنت بدشُت مهدمت ئلى ظامػت ألامحر هاًل للػلوم
ألامىُت ،السٍاع
] [9زاجب ،اطامت ًامل ( :)2000غلم الىكع السٍاض ي ،مكاَُم
وجؿبُهاث ،ؽ ،3داز الكٌس الػسبي ،مطس.
] [10الؿاتيً ،وطل؛ والربداوي ،غامس ( :)2017الرًاء ألازالقي مدزل
لدغم طمػت مىظماث ألاغماُ ،ؽ ،1داز ضكاء لليشس والخوشَؼ،
ّ
غمان.
] [12بوزبا ،مِشُل :)2000( .بىاء الرًاء ألازالقي (طػد الخظُني،
مترظم) .السٍاع :داز الٌخاب التربوٍت لليشس والخوشَؼ .
] [13الؿامدي ،غبدالػصٍص ( :)2004جهدًم هدوة "أمً اإلاالغب
السٍاغُت" ،الؿبػت ألاولى ،أًادًمُت هاًل الػسبُت للػلوم ألامىُت،
السٍاع ،ص ص.4 -3 :
] [14حجاط ،مدمد ( :)2002الخػطب والػدوان في السٍاغت ،مٌخبت
ألاهجلو اإلاطسٍت ،الهاَسة.
] [15بوزبا ،مِشُل ( :)2003بىاء الرًاء ألازالقي ،اإلاػاًحر والكػاةل
الظبػت التي حػلم ألاؾكاُ أن ًٍوهوا أزالنُحن ،جسظمت طػد
الخظني ،داز الٌخاب الجامعي ،الػحن ،ؤلامازاث.
] [16الشمسي ،غماز ( :)2007الرًاء ألازالقي وغالنخ بالشهت اإلاخبادلت.
زطالت ماظظخحر ؾحر ميشوزة ،ظامػت بؿداد ،بؿداد ،الػسام.
] [17الؿاتي ،مسٍم ( :)2010الرًاء ألازالقي لدى ؾلبت الدزاطت،
اإلاخوطؿت .مجلت الػلوم الىكظُت ،الػدد ( )17ص ص .32-28
] [19الخكافي ،ئًمان ( :)2015بسهامج جؿبُهي ،داز اإلاىاهج لليشس
والخوشَؼ ،ؽ ،1ألازدن.

أن الػىل الري ٌػد الخػطب السٍاض ي أخد أبػادٍ لدى ؾالب
جدن في الهُم الدًيُت والهُم ألازالنُت ،والهُم
الجامػت ،هاجج غً ٍ
الاظخماغُت ،واإلاػسقُت ،يما أن الػىل ،والخػطب ًسخلل لدى ؾالب
الجامػت بازخالف الخسططاث الػلمُت والىظسٍت خُض أيدث
الدزاطاث أه في اججاٍ الخسططاث الىظسٍت ،وَرا ًخكو مؼ دزاطت
اإلاُاحي [ ]30مً أن الىخاةج بطوزة غامت جإيد ازجكاع مظخوى الخػطب
السٍاض ي لدى ؾلبت الجامػت ،ووظود قسم في مظخوى الخػطب
السٍاض ي في اججاٍ الخسططاث ؤلاوظاهُت ،ودزاطت مومني [ ،]20يما أن
وظود الكسوم في الرًاء ألازالقي بحن الؿالب الجامػُحن لطالح
ً
الخسططاث الػلمُت ،قػال غً أن الؿلبت ذوي الرًاء ألازالقي
اإلاسجكؼ ،لدحهم دزظت غالُت مً الدظامذ الاظخماعي الصَحري [ ]39بػٌع
الؿالب مىسكط ي الرًاء الازالقي ،وأن اهسكاع الهُم الشهاقُت التي
ًدملها الكسد جصٍد مً مظخوى الػىل  ،[43] Leeوأه ًلما جدوى الىطج
ألازالقي لدى الؿالب شادث اخخمالُت حػسغ للػىل ،وَو طمت غامت
لدى اإلاخػطبحن.
 .7الخىصياث
ً
اطدىادا ئلى ما جوضلذ ئلُ هخاةج َرا البدض ًمًٌ الخوضُت بما ًلي:
 -1أَمُت الخأيُد غلى دوز ألاطسة ،واإلاجخمؼ في ؾسض الهُم ألازالنُت،
وجىمُت الواشع الدًني ،وألازالقي لدى ابىاءَا.
 -2جوغُت الؿالب في اإلادازض ،والجامػاث غلى أَمُت الامخشاُ بالخلو
الهوٍم ،والهُم الاطالمُت الخحرة.
 -3حػصٍص الهُم الدًيُت ،والاظخماغُت في اإلاهسزاث ؤلاظبازٍت والازخُازٍت
لؿلبت الجامػت.
 -4جدزَع مهسزاث غامت لؿالب الجامػت تهدف ئلى جىوَؼ أطالُب
الخواضل والخواز بحن آلازسًٍ.
 -5حشجُؼ الؿالب غلى الاشتراى في ألاوشؿت الاظخماغُت والػمل
الجماعي الخؿوعي ،دازل الجامػت وزازظها.
 -6ئنامت دوزاث وبسامج جدزٍبُت لخىمُت مهازاث الرًاء ألازالقي لدى
ؾالب الجامػت.
 -7اجاخت الكسضت لؿالب الجامػت للمشازيت في وغؼ الخؿـ اإلاىاطبت
لىبر الخػطب السٍاض ي.
 -8حػصٍص الشساًاث في اإلاهسزاث الدزاطُت ،والخٍلُكاث الدزاطُت بحن
ؾالب الجامػت غلى ازخالف اإلاىاؾو ،والاهخماءاث السٍاغُت.
 -9جوغُت الؿالب في الجامػت ئلى زؿوزة الخػطب السٍاض ي غلى
الصخت الػامت للكسد ،واإلاجخمؼ.
 -10اطخددار بسامج ازشادًت في الاغخداُ ،وجهبل آلازس ،وجدزٍب
الؿالب غليها.
املزاحع
أ .املزاحع العزبيت
] [1مدمد ،زها شَحر قاغل ( :)2008جؿوز الرًاء ألازالقي لدى اإلاساَهحن
 ،مجلت ًلُت آلاداب بجامػت الٍوقت  ،الػدد ( ، )2ص ص .37- 6
] [2اإلاؿحري ،ضالح ( :)2011طماث ومظاَس الخػطب السٍاض ي ،دزاطت
مُداهُت غلى غُىت مً ؾالب ظامػت ؤلامام مدمد بً طػود
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] [20مومني ،غبد اللؿُل غبد الٌسٍم ( :)2014مظخوى الرًاء ألازالقي
وغالنخ بمخؿحري الجيع وقسع الخػلُم لدى ؾلبت اإلاسخلت الشاهوٍت
في مىؿهت ألاؾواز الشمالُت في ألازدن ،17،2015- 30 ،اإلاجلت
ألازدهُت في الػلوم التربوٍت ،مجلد  ،11غدد .1
] [21نؿامي ،هاًكت ( :)2010جكٌحر وذًاء الؿكل ،ؽ ،2داز اإلاظحرة
للؿباغت واليشس ،غمان ،ألازدن.
]ً [22الجً ،مهداد ( :)1992التربُت ألازالنُت ؤلاطالمُت ،داز غلم
الٌخاب ،السٍاع.
] [23ألاًوب ،زالد ( :)2008الخدزٍب غلى ألازالم ،مجلت ولدي ،الػدد
 ،92مإجمس اللجىت الػلُا ،الٍوٍذ.
] [24غبود ،غبد الؿني ( :)1977ألازالم في التربُت ؤلاطالمُت ،ؽ،1
الهاَسة ،داز الكٌس الػسبي.
] [25ؾ  ،قسح غبد الهادز وآزسون ( :)1993موطوغت غلم الىكع
والخدلُل الىكس ي ،:داز طػاد الطباح ،الٍوٍذ
] [26شَسان ،خامد ( :)2003غلم الىكع الاظخماعي ،ؽ ،6ظاز غالم
الٌخب ،الهاَسة.
] [27غالوي ،مدمد خظً ( :)2004طٍُولوظُت الػدوان والػىل في
السٍاغت ،الؿبػت الشاهُت ،مسيص الٌخاب لليشس ،الهاَسة.
] [30اإلاُاحي ،أخمد قإاد ( :)2013الخػطب السٍاض ي وغالنخ بالرًاء
الاهكػالي لدى ؾلبت الجامػت اإلاظدىطسٍت ،زطالت ماظظخحر ؾحر
ميشوزةً ،لُت التربُت ،الجامػت اإلاظدىطسٍت.
] [32غالوي ،مدمد خظً ( :)1998طٍُولوظُت الجماغاث السٍاغت،
مسيص الٌخب لليشس والخوشَؼ ،الهاَسة.
] [33غبدالخكُظ ،ئزالص وباهي ،مطؿكى ( :)2001الاظخماع
السٍاض ي ،الؿبػت ألاولى ،مسيص الٌخاب لليشس ،الهاَسة.
] [34غهل ،غبداللؿُل ( :)1985غلم الىكع الاظخماعي ،ؽ ،2داز
البحرم للؿباغت واليشس ،غمان :ألازدن.
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] [37أخمُدة ،هطحر ( :)2013ظاَسة الخػطب السٍاض ي لدى الجماَحر
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THE ROLE OF MORAL INTELLIGENCE IN
REDUCING SPORTS INTOLERANCE
AMONG STUDENTS OF KING ABDUL-AZIZ
UNIVERSITY
SALEH Y. AL – JARALLA AL-GHAMDI
King Abdul-Aziz University
ABSTRACT_ The aim of this study is to examine the relationship between moral intelligence and
sports intolerance. participants in this study were King Abdul Aziz University's students (n = 218)
with average age of (21.52) and standard deviation of (0.754). The researcher used the Moral
Intelligence Scale (MIS) prepared by Borba (Mohammed [1], and sports intolerance scale (SIS)
which developed by the (researcher, 2017). The study founding has showed that there was a
negative correlation between the moral intelligence and sports intolerance among the students of
King Abdul Aziz University, and existence of significant differences between the average scores of
students of scientific colleges and theoretical studies in Moral intelligence at a level of
significance (0.001) for favor of scientific students. The study also showed that the level of moral
intelligence in the study's sample at the low level of (001,0) in the direction of theoretical college
students. The researcher came out with a set of recommendations, the most important were: The
importance of reaffirming the role of the family and the community in instilling moral values, and
developing religious and moral conscience for its people. And To make the students in schools and
universities aware of the importance of compliance with good morals and good Islamic values .
Keyword: moral intelligence, sports intolerance, King Abdul Aziz University's students.
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