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العنف وعالقته بالتوافق اجلامعي لدى طلبة
جامعة ذمار

عبد العسيس محمد بً حضين**

محمد محضً أحمد العسب*

امللخص_ َضفذ الضعاؾت الخالُت ئلى مٗغفت مؿخىي الٗىف والخىافم الجامعي ،لضي َلبت حامٗت طماع ،هما َضفذ ئلى مٗغفت الفغوق
ً
في الٗىف وفلا للجيـ والخسهو لضي َلبت حامٗت طماع ،هما َضفذ ئلى مٗغفت الٗالكت بحن الٗىف (بأبٗاصٍ اإلاسخلفت) والخىافم
الجامعي (بأبٗاصٍ اإلاسخلفت) لضي َلبت حامٗت طماع ،واؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي ،هما ازخحرث ُٖىت الضعاؾت بالُغٍلت الٗكىائُت
ً
الُبلُت مً َالب وَالباث حامٗت طماع ،والبالغ ٖضصَم (َ )700البا وَالبت ،واؾخسضم الباخث ملُاؽ الٗىف لؼٍيب قلحر []1
وملُاؽ الخىافم الجامعي مدمض حٗفغ حمل اللُل [ .]2وطلً بٗض الخأهض مً جلىُنهما ٖلى البِئت الُمىُت ،وجىنلذ الىخائج ئلى وحىص
مؿخىي مخىؾِ للٗىف ٖلى حمُ٘ أبٗاص الٗىف والضعحت اليلُت للملُاؽ .هما جىنلذ هخائج الضعاؾت ئلى وحىص مؿخىي مخىؾِ
للخىافم الجامعي ٖلى حمُ٘ ألابٗاص والضعحت اليلُت للملُاؽ ،هما بُيذ الىخائج وحىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت في الٗىف حٗؼي
إلاخغحري الجيـ ،والخسهو لهالح الظوىع والخسههاث ؤلاوؿاهُت ،هما أجطح ٖضم وحىص جأزحر صاٌ للخفاٖل بحن الجيـ والخسهو
ً
ٖلى الٗىف ،هما هكفذ الىخائج وحىص ٖالكت ٖىؿُت يُٗفت صالت ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0.005بحن ول بٗض مً ئبٗاص الٗىف وول
بٗض مً ئبٗاص الخىافم الجامعي والضعحت اليلُت للٗىف والضعحت اليلُت للخىافم الجامعي لضي ُٖىت الضعاؾت.
اليلماث املفتاحيت :الٗىف .الخىافم الجامعي.

* أصتاذ مشارن بلضم علم الىفط _ جامعت امللً صعىد.
** وليت التربيت _ جامعت امللً صعىد.
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العىف وعالكته بالتىافم الجامعي لدي طلبت جامعت ذمار
بكيل مخىغع في هثحر مً اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ،ختى أن الٗىف أنبذ
ْاَغة ٖاإلاُت زُحرة حكيل أهبر جدض ًىاحه الٗالم اإلاٗانغ .بؿبب ما
ٌعج به الٗهغ الخضًث مً ايُغاباث هفؿُت ،واحخماُٖت وجدضًاث
ؾُاؾُت واكخهاصًت ،وما ًىفغص به مً أويإ وأخضار مخغحرة ،وما
ًدمله في َُاجه مً حغحراث وجدىالث ،خُث ْهغ للٗىف آزاع هفؿُت
واحخماُٖت ؾلبُت ٖضًضة اوٗىؿذ ٖلى الفغص واإلاجخم٘ [ .]17وحكحر
مىٓمت الصخت الٗاإلاُت ئلى أن الٗىف أخض أؾباب مٗاهاة ؤلاوؿان،
وٍمىً مكاَضة آزاعٍ بأقياٌ مسخلفت في قتى أهداء الٗالم ئط ًفلض
أهثر مً ملُىن شخو خُاتهم في ول ٖام .هما ٌٗاوي أهثر مً طلً
بىثحر مً ئناباث غحر ممُخت هدُجت الٗىف اإلاىحه للظاث ،أو بحن
ألاشخام ،أو الٗىف الجماعي .ئلى حاهب طلً ،فان مٗضٌ الىفُاث
اإلاغجبُت بالٗىف مؿإولت ًٖ  %3مً الٗبء الٗالمي لألمغاى واٖخالٌ
الصخت مىٓمت الصخت الٗاإلاُت [ .]18وَكحر ئبغاَُم [ ]19أن الٗىف في
جؼاًض مؿخمغ ففي ( )1999واهذ وؿبت  %4.99مً الكباب جتراوح
أٖماعَم بحن ( )24-15ؾىتً ،لخل منهم أعبٗت ٖكغ ول ًىم بؿبب
الٗىف ،وفي ( )2001واهذ وؿبت  %9.5مً الُلبت ضخاًا للٗىف ،وأن
وؿبت  %4.17مً الُلبت ًدملىن أؾلخت ،وأن وؿبت  %33مً الُلبت
ًدكاحغون م٘ بًٗهم .هما أْهغث صعاؾت لىعوـ [ ]20في الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍىُت أن أٖلى وؿب للجغائم اإلاسجلت طاث الُاب٘ الٗىُف
واهذ لألٖماع مً ( )24-15ؾىت .هما ٌكحر خباًب ،وأبى مغق [ ،]21ئلى
ً
أن َالب الجامٗت ٌؿٗىن صائما ئلى ئًجاص مؿخىي مً الغيا ،والخىافم
مً أحل أن ٌِٗكىا خُاة هفؿُت ؾلُمت .وٍمىً أن ًيىن ٖضم ئقبإ
الجامٗت خاحاث ومخُلباث الُالب اإلاسخلفت مً بحن الٗىامل التي
جإصي ئلى ؾىء الخىافم الجامعي .وحكحر هخائج صعاؾت جيخى [ ،]22ئلى أن
ما وؿبخه  %40مً الُلبت في الجامٗاث ألامغٍىُت لم ٌؿخُُٗىا ئهماٌ
ألاعب٘ ؾىىاث الضعاؾُت لضعحت البيالىعٍىؽ ،وما وؿبخه  %57جغوىا
الجامٗت بٗض صعاؾت فهل صعاس ي بؿبب نٗىبت الخىافم م٘ اإلاجخم٘
الجامعي.
أ .أصئلت الدراصت
وفي يىء ما ؾبم ًمىً جدضًض مكيلت الضعاؾت الخالُت في
الدؿاؤالث آلاجُت:
 ما مؿخىي الٗىف والخىافم الجامعي لضي َلبت حامٗت طماع؟ َل جىحض فغوق طاث صاللت ئخهائُت في الٗىف حٗؼي إلاخغحري الجيـ:(َالب ،وَالباث) ،والخسهوٖ( :لمي ،وئوؿاوي) لضي َلبت حامٗت
طماع؟
 َل جىحض ٖالكت بحن الٗىف (بأبٗاصٍ اإلاسخلفت) والخىافم الجامعي(بأبٗاصٍ اإلاسخلفت) لضي َلبت حامٗت طماع؟
ب .أَداف الدراصت
حؿعى الضعاؾت الخالُت ئلى جدلُم ألاَضاف الخالُت :
 مٗغفت مؿخىي الٗىف والخىافم الجامعي لضي َلبت حامٗت طماع.ً
 مٗغفت الفغوق في الٗىف وفلا للجيـ والخسهو لضي َلبت حامٗتطماع.

 .1امللدمت
حٗض مكيلت الٗىف مً اإلاكىالث الؿلىهُت اإلاإعكت للمجخمٗاث،
ً
ولٗلها مً أهثر اإلاكىالث اهدكاعا في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ،وَسجل ول
ٖام في حمُ٘ أهداء الٗالم خضور هدى ( )250000حغٍمت كخل بحن
الكباب مً الفئت الٗمغٍت ( )29-10ؾىت مما ًمثل  %41مً الٗضص
ً
ؤلاحمالي لجغائم اللخل التي جدضر ؾىىٍا ٖلى الهُٗض الٗالمي مىٓمت
الصخت الٗاإلاُت [ .]3وَكحر أبى اإلاٗاَي [ ،]4أن ؤلاخهاءاث حكحر ئلى أن
وؿبت ضخاًا الٗىف في اإلاجخم٘ ألامغٍيي في جؼاًض ،زانت بحن اإلاغاَلحن
والغاقضًً ،خُث ونلذ ئلى  ،%82بِىما ونلذ وؿبت مكاَضة الٗىف
ئلى  .%96هما ٌٗض ٖىف الكباب مكيلت ٖاإلاُت ،وَكمل َائفت مً
ألافٗاٌ ،والخظمغ والصجاع ونىال ئلى اللخل .فالبِئت التي ًخسلل أحىاءَا
الغًب ،والخٗهب ،والكغب ،واإلاكاحغاث الُالبُت ،والاٖخضاء،
والٗضوان ،هي بِئت زُحرة ،ولً جىفغ ألاحىاء الاحخماُٖت الصخُت
الالػمت للخٗلم ،وجإصي ئلى ؾىء الخىافم ،واهسفاى مؿخىي الخدهُل
لضي الُالب [ .]5وَكحر بغهذ وحىلي وئصًث [ ،]6ئلى أن الاهخلاٌ مً
اإلاضعؾت ئلى الجامٗت ٌٗض بمثابت جدض للُالب ،وَكيل له صعحت ٖالُت
ً
مً الًغىَاث والهغاٖاث ،هٓغا لخغحر الخبراث واإلاخُلباث الجضًضة
ملاعهت بالخُاة اإلاضعؾُت [ ،]7ئلى أن أهثر الخدضًاث التي جىاحه َلبت
الؿىت ألاولى هي نٗىبت ئكامت ٖالكاث احخماُٖت حضًضة غحر الٗالكاث
ً
م٘ أؾغَم ،وأنضكائهم في اإلاضعؾتٖ ،ىيا ًٖ الهٗىباث اإلاغجبُت في
ً
نٗىبت الخىافم م٘ البِئت الخٗلُمُت الجضًضة ،والتي جسخلف ولُا ًٖ
البِئت اإلاضعؾُت .فؿلىن الٗىف لضي الُالب الجامعي صلُل ٖلى عجؼٍ
ًٖ الخىافم ،أي أهه مً مإقغاث ؾىء جىافله ،وأهه لم ًخٗلم بالضعحت
اليافُت أهماٍ الؿلىن الالػمت لخدلُله [ .]8وحكحر هخائج بٌٗ
الضعاؾاث هضعاؾت فحرا [ ،]9وباعن ] [10بأن الخىافم أمغ يغوعي
للُالب الجامعي ،ألهه ًغف٘ لضًه صعحت الاهخماء للجامٗت ،وهظلً
الكٗىع باألمً الىفس ي والاحخماعي .وولما ػاصث اإلاكىالث ْهغ ؾىء
الخىافم ،هما أن فكل الُالب الجامعي في جدلُم الخىافم كض ٌؿبب
ؾلىن الٗىف لضًت .وجىنلذ هخائج بٌٗ الضعاؾاث ئلى أن لضي َلبت
ً
ً
ً
مغجفٗا ،هضعاؾت جاعان [ ،]11والتي جىنلذ ئلى
ٖضواهُا
الجامٗت ؾلىوا
أن وؿبت  %59مً الُالب حٗغيىا للٗىف صازل الجامٗت[ ،]12والتي
حكحر ئلى أن وؿبت الٗىف لضي الُالب  ،%37والُالباث بيؿبت .%35
ً
وحكحر هخائج بٌٗ الضعاؾاث ئلى أن الظوىع أهثر ٖىفا مً ؤلاهار،
هضعاؾت البهيؿاوي [ ،]13وؾامُت بىقاش ي [ ،]14هما حكحر هخائج بٌٗ
الضعاؾاث ئلى الٗىـ مً طلً ،هضعاؾت مهُفى [ ،]15والجبىعي،
والخمضاوي [ ،]16و  [11] Turanهما قهضث الجامٗاث الُمىُت في آلاوهت
ً
ألازحرة نىعا مسخلفت مً الٗىف ،ختى أنبدذ مكيلت الٗىف جىلض
مكاول أمىُت ،وهفؿُت ،واحخماُٖت مما حٗل الباخثان ٌٗجى بضعاؾت
مىيىٕ الٗىف وٖالكخه بالخىافم الجامعي لضي َلبت حامٗت طماع.
 .2مشيلت الدراصت
ً
ُ
حٗض مكيلت الٗىف مً اإلاكىالث الىفؿُت الاحخماُٖت ألاهثر قُىٖا
بحن أفغاص اإلاجخم٘ ،وجمثل أخض الايُغاباث الاحخماُٖت التي جدضر
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مً أنل ئفغٍلي في اليلُاث الجامُٗت ألامغٍىُت .وكض أقاعث هخائج
الضعاؾت ئلى أن أهثر مً ههف الُلبت مً الجيؿحن كض حٗغيىا للٗىف
صازل الخغم الجامعي ،خُث واهذ وؿبت الٗىف الجؿضي أٖلى مً
ً
وؿب أقياٌ الٗىف ألازغي ،وواهذ ؤلاهار أهثر ٖىفا مً الظوىع.
هما اؾتهضفذ صعاؾت الفلهاء [ ]24الخٗغف ٖلى مؿخىي الاججاٍ
هدى الٗىف والؿلىن الٗضواوي لضي َالب حامٗت فُالصلفُا وٖالكخه
بالىىٕ ،واليلُت ،واإلاؿخىي ألاواصًمي ،وٖضص أفغاص ألاؾغة ،والضزل.
ً
وجىنلذ هخائج الضعاؾت ئلى أن َالب حامٗت فُالص لفُا ًىلؿمىا جبٗا
لضعحت اججاَهم هدى الٗىف ئلى مجمىٖت لِـ لضيها اججاٍ هدى الٗىف
وبيؿبت ( ،)%47 .5واججاٍ مىسفٌ هدى الٗىف وبيؿبت (،)%44 .3
واججاٍ مخىؾِ هدى الٗىف وبيؿبت ( ،)%8واججاٍ مغجف٘ هدى الٗىف
وبيؿبت ( ،)%0.2هما جىنلذ ئلى وحىص ٖالكت اعجباَُت بحن الاججاٍ هدى
الٗىف والؿلىن الٗضواوي ،وبحن مخغحراث الىىٕ واإلاؿخىي الخدهُلي
وحجم ألاؾغة ،وجىنلذ أًًا ئلى ٖضم وحىص ٖالكت بحن الٗىف وبحن
اليلُت التي ًضعؽ فيها الُالب والضزل ألاؾغي.
وأحغي الجبىعي [ ]25صعاؾت َضفذ ئلى الخٗغف ٖلى الٓىاَغ
الؿلبُت الؿائضة بحن َلبت حامٗت الخضًضة ،وواهذ وؿبت اهدكاع َظٍ
الؿلىهُاث ( )%78واهدهغث َظٍ الؿلىهُاث في الخجمهغ في اإلامغاث،
والهىث اإلاغجف٘ ،وٖضم الخفاّ ٖلى اإلامخلياث الٗامت ،والغُاب ًٖ
اإلادايغاث ،وٖضم صزىٌ اإلاىخبت ،والغل في الامخداهاث ،ويٗف
الخدهُل الٗلمي.
في خحن أحغي ٖبض هللا [ ]26صعاؾت َضفذ ئلى الخٗغف ٖلى َبُٗت
الؿلىن الٗىُف في الخُاة الجامُٗت مً خُث أؾبابه ،ومٓاَغٍ،
وٖالكخه ببٌٗ ؾماث شخهُاث َالب الجامٗت أو زهالهم .وجيىهذ
ُٖىت الضعاؾت مً (َ )595البا وَالبت مً الجامٗت ،واؾخسضم الباخث
ملُاؽ ؾلىن الٗىف ،وئصعان الٗىف ،وئصعان أؾباب الٗىف.
وجىنلذ هخائج الضعاؾت ئلى أن الٗىف ؾلىن يهضف ئلى حٗمض ئًظاء
ً
َغف آزغ ،ويهضف أًًا ئلى قيلحن مً أقياٌ ؤلاًظاء الجؿمي
والىفس ي بمؿخىٍاث مسخلفت ،هما جىنلذ أًًا ئلى أن الٗىامل التي
جإزغ في الؿلىن الٗىُف هي الغًب ،والٗىامل الاحخماُٖت اإلاؿببت
لؿلىن الٗىف ،مثل :مكاَضة الٗىف ،ووؾائل ؤلاٖالم ،واإلاكلت
الجؿمُت.
أما يمحرة ،وألاقلغ [ ]27فلض أحغٍا صعاؾت َضفذ ئلى الخٗغف ٖلى
أؾباب الٗىف الجامعي والخلىٌ اإلالترخت مً وحهت هٓغ َلبت حامٗت
ً
أعبض ألاَلُت جبٗا إلاخغحراث الجيـ ،والؿىت الضعاؾُت .وكض جيىهذ ُٖىت
ً
الضعاؾت مً (َ )340البا وَالبت مً َلبت الجامٗت ،واؾخسضمذ أصاة
أؾباب الٗىف الجامعي ،وأصاة أؾالُب الخٗامل مٗه مً وحهت هٓغ
الُلبت .وكض جىنلذ الضعاؾت ئلى أن الخٗهب الٗكائغي والخهغفاث
التي حؿبم الاهخساباث الُالبُت ،وكلت الىعي لضيهم هدى كىاهحن
الاهًباٍ صازل الجامٗت مً أهثر أؾباب الٗىف الجامعي .وصلذ
الىخائج ئلى أن كُام ألامً الجامعي بىاحباجه مً أهثر ؤلاحغاءاث التي
جللل مً الٗىف الجامعي ،ولم جٓهغ فغوق طاث صاللت ئخهائُت ٖىض
مؿخىي صاللت ( )0.05في أؾباب الٗىف الجامعي ،والخلىٌ اإلالترخت،
ً
وؤلاحغاءاث للخ ـض م ـً الٗى ـف الج ـامٗ ـي جبٗ ـا إلاخغُ ـغ الجي ــ أو الؿى ـت

 مٗغفت الٗالكت بحن الٗىف (بأبٗاصٍ اإلاسخلفت) والخىافم الجامعي(بأبٗاصٍ اإلاسخلفت) لضي َلبت حامٗت طماع.
ج .أَميت الدراصت
 جيب٘ أَمُت الضعاؾت الخالُت مً أَمُت اإلاىيىٕ الظي جخُغق ئلُه،وَى الٗىف وٖالكخه بالخىافم الجامعي لضي َلبت حامٗت طماع ،وهظلً
في أَمُت الفئت اإلاؿتهضفت.
 جُبم الضعاؾت ملُاؾحن حضًضًً لم ًُبلا ٖلى البِئت الُمىُت مًكبل ،وطلً بٗض الخأهض مً مالءمتهما ونالخُتهما ٖلى ُٖىت
اؾخُالُٖت.
 جأحي الضعاؾت الخالُت مؿاًغة لالَخمام اإلاتزاًض ٖلى اإلاؿخىي الضوليواإلادلي بالجىاهب الىفؿُت والاحخماُٖت لضي َلبت الجامٗاث ،هما أنها
مؿاًغة لُبُٗت الٗهغ مً خُث اهدكاع َظٍ الٓاَغة وجفاكمها بحن
الُالب ،وما ًدب٘ طلً مً جأزحر في طواتهم وٖلى اإلاجخم٘ مً خىلهم.
 كض جفُض هخائج الضعاؾت الخالُت اإلاؿإولحن في حامٗت طماع وغحرَا مًالجامٗاث الُمىُت في اجساط اإلاؼٍض مً ؤلاحغاءاث إلايافدت ْاَغة الٗىف،
ؾىاء ٖلى مؿخىي البرامج الىكائُت او الٗالحُت.
د .مصطلحاث الدراصت
ً
أوال :الٗىف:
ٌٗغف الٗىف بأهه" :اؾخجابت ؾلىهُت جبضو في مٓاَغ الًغب ،أو
الكخائم ،أو الخجغٍذ ،وكض ًهل لخض ؤلانابت أو اللخل ،جهُدب َظٍ
الاؾخجابت بهبغت اهفٗالُت خاصة ومإإلات (هغٍ أو بغٌ) ،جىجم ًٖ
اهسفاى كض ًهل لخض الجهل في مؿخىي البهحرة أو الفهم أو الخفىحر
الخاَئ ججاٍ بٌٗ ألافغاص أو اإلاىاكف أو اإلاىيىٖاث" [.[1
ً
زاهُا :الخىافم الجامعيٌٗ :غف الخىافم الجامعي ُ
بأهه" :صعحت عياء
الُالب الجامعي ًٖ الٗالكاث الاحخماُٖت والٗىامل الىفؿُت
والاحخماُٖت والضعاؾُت وٖىامل الًبِ التي ًخٗغى لها صازل
الجامٗت [.[2
ً
زالثا :حٗغٍف َلبت حامٗت طماع:
ٌٗغف الباخثان َلبت حامٗت طماع بأنهم :الُلبت الظًً أنهىا مغخلت
الضعاؾت الثاهىٍت بىجاح ،والخدلىا في ولُاث حامٗت طماع في الجمهىعٍت
ً
الُمىُت بمدافٓت طماع ٖلى مسخلف أكؿامها ؤلاوؿاهُت ،والٗلمُت طوىعا
ً
وئهازا زالٌ الٗام الضعاس ي 2016م 2017-م.
ٌ .حدود الدراصت
 الخضوص اإلاىيىُٖت :جمثلذ في الٗىف وٖالكخه بالخىافم الجامعي لضيَلبت حامٗت طماع.
 الخضوص البكغٍت :جخمثل في َلبت مغخلت البيالىعٍىؽ بجامٗت طماع. الخضوص الؼمىُت :جخمثل في الٗام الجامعي 2017-ٌ1438م. الخضوص اإلاياهُت :جخمثل في حامٗت طماع الجمهىعٍت الُمىُت. .3الدراصاث الضابلت
جىىٖذ الضعاؾاث التي جىاولذ مىيىٕ الٗىف والخىافم الجامعي فمنها
ما بدث في مٗغفت مؿخىي الٗىف والخىافم الجامعي ومنها ما جىاوٌ
الٗالكت والفغوق ًبحن َظٍ اإلاخغحراث:
ً
اوال :صعاؾاث الٗىف:
أح ـغي وولؿ ـم وه ـالعن [ ]23صعاؾ ـت جىاولذ الٗىف ما بحن ألامغٍىُحن
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الضعاؾُت.
وفي صعاؾت أحغاَا أبى ػَغي ،والؼٖاهحن ،وخمض [ ]28والتي َضفذ
ئلى مٗغفت اججاَاث َالب الجامٗاث الفلؿُُيُت هدى الٗىف في الخُاة
الجامُٗت .ولخدلُم طلً ،نمم الباخثىن ملُاؽ الاججاَاث اليلُت،
َ
ُ
وَ ِّبم ٖلى ُٖىت ميىهت مً (َ )365البا وَالبت .وكض أقاعث الىخائج ئلى
وحىص مؿخىي ٖاٌ في الاججاٍ هدى الٗىف لضي الُالب.
وَضفذ صعاؾت بغواث [ ]29ئلى الخٗغف ٖلى مٓاَغ الٗىف في
الجامٗاث الُمىُت وأؾباب الٗىف ،وما آلالُاث اإلاىاؾبت للخٗامل مٗها
والاؾتراجُجُاث اإلالترخت للخٗامل م٘ ْاَغة الٗىف في الجامٗاث
الُمىُت وجيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )1100الب وَالبت ،و()400
ًٖى َُئت جضعَـ حامعي .واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج اإلاؿحي
باؾخسضام الاؾدباهاث واإلالابلت اإلاباقغة ،وجىنلذ الضعاؾت ئلى أن
مٓاَغ الٗىف في الجامٗاث الُمىُت مخىؾُت ،وحاء الٗىف اللفٓي في
اإلاغجبت ألاولى ًلُه الٗىف الجؿضي .هما أن أؾباب الٗىف بلغذ صعحت
مخىؾُت ،وحاءث ألاؾباب الؿُاؾُت في اإلاغجبت ألاولى .وخللذ آلُاث
الخٗامل م٘ مٓاَغ الٗىف صعحت ٖالُت ،وفي ملضمتها وكغ زلافت
الدؿامذ وئٖالء كُم الؿالم ،زم اكترخذ اؾتراجُجُاث تهضف ئلى
الخٗامل م٘ الٗىف في الجامٗاث جىُلم م٘ فلؿفت التربُت ،والىٓغة ئلى
الُالب وألاؾخاط الجامعي ،والىٓغة ئلى الجامٗت والضوع اإلاىىٍ بها.
وفي صعاؾت أحغاَا َالفدت ،وزخاجىت [َ ]30ضفذ ئلى الىكف ًٖ
أؾباب الٗىف الجامعي اإلاسجل -شخهُت ،جغبىٍت ،احخماُٖت لضي
الُلبت اإلاسجلحن في سجالث لجىت الخدلُم لضي ٖماصة قإون الُلبت
في حامٗت مإجت ،والىكف ًٖ ألاقياٌ اإلاسخلفت للٗىف ،ؾىاء واهذ
ماصًت أو لفُٓت .وجيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )105الب وَالبت ،وكام
الباخثان ببىاء اؾدباهت ميىهت مً ( )62فلغة .وجىنلذ الضعاؾت ئلى
مجمىٖت هخائج أبغػَا :ألاؾباب الصخهُت ،والاحخماُٖت ،والتربىٍت .هما
ً
أقاعث الىخائج ئلى وحىص فغوق صالت ئخهائُا ألقياٌ الٗىف لضي
الُلبت حٗىص لهالح الٗىف اإلااصي.
هما َضفذ صعاؾت غىُم [ ]31ئلى كُاؽ اججاَاث َلبت ولُت ألامحرة
عخمت في حامٗت البللاء الخُبُلُت هدى الٗىف الجامعي ٖلى ُٖىت
ً
ميىهت مً (َ )242البا وَالبت وجىنلذ الىخائج ئلى وحىص فغوق طاث
صاللت ئخهائُت حٗؼي إلاخغحر الجيـ لهالح الظوىع في خحن لم جٓهغ
وحىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت حٗؼي إلاخغحر الخسهو واإلاؿخىي
الاكخهاصي.
وَضفذ صعاؾت ؾامُت بىقاش ي [ ]14ئلى مٗغفت الؿلىن الٗضواوي
والخىافم الىفس ي والاحخماعي ،وهظلً صعاؾت الٗالكت اللائمت بحن
الؿلىن الٗضواوي والخىافم الىفس ي والاحخماعي ،وجيىهذ ُٖىت الضعاؾت
ُ
ً
مً (َ )340البا وَالبت مً َلبت الجامٗت ازخحروا بُغٍلت ٖكىائُت
َبلُت ،واؾخسضمذ الباخثت ملُاؽ الؿلىن الٗضواوي مً ئٖضاص بام
وبحري ،وملُاؽ الخىافم الىفس ي والاحخماعي مً ئٖضاص نالح الضًً
الجماعي .وجىنلذ هخائج الضعاؾت ئلى أن لضي َلبت الجامٗت مؿخىي
مخىؾِ مً الؿلىن الٗضواوي ،هما وحضث أن َىان فغوكا صالت
ً
ئخهائُا في الؿلىن الٗضواوي بحن الجيؿحن ولهالح الظوىع .وأقاعث
الىخائج ئلى أن َلبت الجامٗت ًخمحزون بخىافم هفس ي واحخماعي مخىؾِ،
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ووحضث أهه ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخهائُت في الخىافم الىفس ي
ً
الاحخماعي بحن الجيؿحن ،وجىنلذ أًًا ئلى أن َىان ٖالكت ؾالبت طاث
صاللت ئخهائُت بحن الؿلىن الٗضواوي والخىافم الىفس ي والاحخماعي
لضي َلبت الجامٗت.
هما َضفذ صعاؾت اإلاىمجي ،وخخاملت ،وَكُىف [ ]32ئلى مٗغفت
أؾباب الٗىف الجامعي لضي َلبت حامٗت الٗلىم والخىىىلىحُا
ألاعصهُت ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ،جيىهذ ُٖىت
الضعاؾت مً (َ .)2000الب وَالبت ،وأقاعث هخائج الضعاؾت الى أن أهثر
الٗىامل اإلاؿببت للٗىف ،هي الٗىامل ألاؾغٍت جليها الٗىامل التربىٍت ،زم
ؤلاٖالمُت ،زم الىفؿُت ،وأْهغث الىخائج هظلً وحىص فغوق طاث صاللت
ئخهائُت في مخىؾُاث الٗىف حٗؼي إلاخغحر الجيـ لهالح الظوىع ،هما
لم حكحر ئلى وحىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت حٗؼي إلاخغحر الخلضًغ
ألاواصًمي واليلُت.
ً
زاهُا :صعاؾاث الخىافم الجامعي:
أحغي ؾلُمان؛ واإلاىحزٌ [ ]33صعاؾت َضفذ ئلى الخٗغف ٖلى صعحت
الخىافم لضي َلبت حامٗت الؿلُان كابىؽ ،وٖالكخه بيل مً مخغحراث
الجيـ ،والفهل الضعاس ي ،واإلاٗضٌ التراهمي ،واإلاىك٘ الؿىجي .وجيىهذ
ً
ُٖىت الضعاؾت مً (َ )1226البا وَالبت ،واكخهغث أصاة البدث ٖلى
ملُاؽ الخىافم مً ئٖضاص الباخث .وجىنلذ هخائج الضعاؾت ئلى وحىص
جىافم ٖىض الُٗىت ٖلى حمُ٘ ألابٗاص التي ًلِؿها ملُاؽ الخىافم
ماٖضا بٗض الخىافم الاحخماعي.
وخاوٌ حاهؿىن وماعن وماًيل [ ]34الىكف ًٖ الٗالكت بحن
جىكٗاث الُلبت خىٌ الجامٗت والخىافم الجامعي زالٌ الضعاؾت
الجامُٗت لضي َلبت حامٗت جىعهخى .وجيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً الُلبت
الغاغبحن في الالخداق بالجامٗت مً زالٌ ئحابتهم ًٖ ؾإاٌ مفخىح
خىٌ جىكٗاتهم ًٖ الجامٗت ًخٗلم بالخفاؤٌ ،والاؾخٗضاص ،والخىف،
والخىافم .وهكفذ هخائج الضاعؾت ًٖ أن الُلبت اإلاخسىفحن أْهغوا
ً
يغىَا هفؿُت ٖالُت وٖضم اللضعة ٖلى الخىافم ،واهسفاى في
الخدهُل .في خحن أن الُلبت الظًً ًخهفىن بالتهُئت والاؾخٗضاص
ً
والضافُٗت واهىا أهثر جىافلا ً ،وأهثر اعجفاٖا في الخدهُل.
هما أحغث جىها [ ]35صعاؾت َضفذ ئلى مٗغفت مضي الازخالف في
اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخىافم الجامعي لضي َلبت الؿىت ألاولى في
حامٗت الكغق ألاوؾِ بترهُا وحامٗاث الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت.
ً
وجألفذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )1143البا وَالبت ،منهم ( )695مً جغهُا،
و( )448مً حامٗاث الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،وَبم ٖليهم ملُاؽ
اؾتراجُجُاث الخىافم مً ئٖضاص الباخث .وكض أؾفغث الىخائج ًٖ وحىص
فغوق لضي أفغاص الُٗىت في ول مً الخىافم الجامعي ،وجدلُم الهضف
بكيل ٖام لهالح الُلبت ألاجغان ،في خحن جبحن وحىص فغوق في الخىافم
الىحضاوي والخىافم ألاواصًمي لهالح الُلبت ألامغٍىُحن.
هما َضفذ صعاؾت حغَؿىن [ ]36ئلى مٗغفت أزغ الخىافم الجامعي
اإلابىغ في الخدهُل ألاواصًمي .وجيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً حمُ٘ َلبت
الؿىت ألاولى في حامٗت ًىعن جغهخى ،وأقاعث هخائج الضعاؾت ئلى وحىص
أزغ ئًجابي لضي أفغاص الُٗىت وخهىلهم ٖلى صعحاث ٖالُت وئنهاء
اإلاخُلباث الجامُٗت بؿهىلت .هما أوضخذ الىخائج أزغ الخىافم اإلابىغ
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هما أحغي الكىٗت [ ]41صعاؾت َضفذ ئلى الخٗغف ٖلى مؿخىي
الخىافم الجامعي لضي َلبت الىجاح الىَىُت واللضؽ اإلافخىخت في يىء
مخغحراث :الجيـ ،وهٓام الضعاؾت والخفاٖل بُنهما .وجيىهذ ُٖىت
ً
الضعاؾت مً (َ )759البا وَالبت مً الجامٗخحن ،ازخحروا بُغٍلت
ٖكىائُت َبلُت .أما مً خُث ألاصاة اإلاؿخسضمت ،فلض اؾخسضم
الباخث ملُاؽ الخىافم م٘ الخُاة الجامُٗت مً ئٖضاص )(Bhdonsiryk
وكض جىنلذ الضعاؾت ئلى أن مؿخىي الخىافم م٘ الخُاة الجامُٗت لضي
َلبت حامٗت اللضؽ اإلافخىخت وَلبت حامٗت الىجاح الىَىُت وان
مخىؾُا ،خُث واهذ اليؿبت اإلائىٍت لالؾخجابت ( .)%69.33هما أْهغث
الىخائج أن جغجِب مجاالث الخىافم م٘ الخُاة الجامُٗت لضي َلبت
حامٗت اللضؽ اإلافخىخت والىجاح الىَىُت حاء ٖلى الىدى آلاحي:
اإلاغجبت ألاولى :بٗض الالتزام بخدلُم ألاَضاف ،وبيؿبت ً ،%96لُه
الاحخماعي وبيؿبت  ،%68زم ألاواصًمي وبيؿبت  ،% 67زم الٗاَفي
وبيؿبت  .%64هما أْهغث الىخائج وحىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت
ٖىض مؿخىي ( )0.05في الخىافم الجامعي بحن َلبت حامٗت الىجاح
واللضؽ حٗؼي إلاخغحر هٓام الضعاؾت ولهالح الخٗلُم الىٓامي ،ومخغحر
ً
الجيـ ولهالح الظوىع .ولم جىً الفغوق صالت جبٗا للخفاٖل بحن هٓام
الضعاؾت والجيـ.
 .4الطريلت وإلاجراءاث
أ .املىهج الدراصت
لخدلُم أَضاف الضعاؾت جم اؾخسضام اإلاىهج الىنفي (الاعجباَي
اإلالاعن) والظي ٌٗخبر مً أهثر اإلاىاهج البدثُت مالئمت للضعاؾت الخالُت
والظي ًخم مً زالله ونف الٓىاَغ وجىيُدها.
ب .مجتمع الدراصت
جيىن مجخم٘ الضعاؾت مً حمُ٘ َالب وَالباث حامٗت طماع في
الجمهىعٍت الُمىُت للٗام الضعاس ي ( )2016 - 2017والبالغ ٖضصَم
(َ )12448الب وَالبت.
ج .عيىت الدراصت
جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً الُٗىت الاؾخُالُٖت والتي اقخملذ ٖلى
ً
(َ )120الب وَالبت مً َالب حامٗت طماع جم ازخُاعَم ٖكىائُا
ألغغاى الخدلم مً نالخُت ألاصواث للخُبُم ٖلى ُٖىت الضعاؾت
وطلً مً زالٌ خؿاب الهضق والثباث ،والُٗىت ألاؾاؾُت والتي
جيىهذ مً (َ )700الب وَالبت جم ازخُاعَم بالُغٍلت الٗكىائُت
الُبلُت مىػٖحن ٖلى زمـ ولُاث وهي( :ولُت الُب والٗلىم الصخُت،
وولُت ٖلىم الخاؾىب وهٓم اإلاٗلىماث ،وولُت الهىضؾت) مً الخسهو
الٗلمي ،وولُخا (التربُت ،وآلاصاب) مً الخسهو ؤلاوؿاوي ،والجضوٌ ()1
ًىضح ٖضص وزهائو أفغاص ُٖىت الضعاؾت.

لضي ُٖىت الضعاؾت ،ئط وان لها جأزحر بؿُِ ٖلى الضعحاث ،في خحن أن
الُلبت الظًً لم ًخىُفىا م٘ الخُاة الجامُٗت لِـ بالًغوعة أن ًيىن
لضيهم أزغ ؾلبي.
وَضفذ صعاؾت مهضي ػصاة وؾيىث [ ]37ئلى ازخُاع مجمىٖت
اإلاخغحراث التي جبضو أنها جإزغ في ٖملُت الخىافم لضي الُالب الضولُحن
ألاحاهب الظًً ًضعؾىن في بلضان غحر بلضانهم .وجيىهذ ُٖىت الضعاؾت
ً
مً(َ )70البا ،واٖخمضث الضعاؾت ٖلى مىهج جدلُل اإلاًمىن .وجىنلذ
هخائج الضعاؾت ئلى أن صعحت الهٗىبت في الخىافم جسخلف مً َالب ئلى
آزغ ،وأن ٖىامل مثل :اإلاكىالث الضعاؾُت ،والاحخماُٖت ،والىفؿُت،
والثلافُت ًمىً أن جإزغ بكيل مؿخلل أو باالعجباٍ م٘ ٖىامل أزغي في
جىافم الُالب م٘ بُئخه الجامُٗت.
هما أحغي ٖبض هللا والُاؽ ومحي الضًً وأولي [ ]38صعاؾت َضفذ
ئلى ازخُاع ٖملُاث الخىافم الجامعي لضي َالب الؿىت ألاولى في حامٗت
ً
مالحزًت خيىمُت وجيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )250البا مً َالب
الؿىت ألاولى في ؾذ ولُاث اؾخسضمذ الضعاؾت ملُاؽ باهغ وؾحرن
للُاؽ الخىافم الجامعي .وأْهغث الىخائج أن الخىافم مُلىب لضي
َالب الؿىت ألاولى في الجامٗت ،وأن الخىافم ؤلاحمالي للُالب وان
بمؿخىي مٗخضٌ ،وأن الُالب الظوىع واهىا أفًل مً ؤلاهار فُما
ًخٗلم بالخىافم ،والخىافم الضعاس ي والٗاَفي والصخص ي.
هما أحغٍذ صعاؾت اللضومي ،وؾالمت [ ]39للخٗغف ٖلى مؿخىي
الخىافم الجامعي لضي َلبت البيالىعٍىؽ في ألاواصًمُت الفلؿُُيُت
للٗلىم ألامىُت في أعٍدا .وَضفذ ئلى جدضًض الفغوق في الخىافم الجامعي
ً
جبٗا إلاخغحراث :الجيـ ،والخسهو ،ومٗضٌ الثاهىٍت الٗامت ،وميان
ً
الؿىً الضائم .وجيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً(َ )121البا وَالبت،
ُ
واؾخسضم ملُاؽ الخىافم الجامعي مً ئٖضاص حمل اللُل ،وجىنلذ
هخائج الضعاؾت ئلى أن مؿخىي الخىافم الجامعي الىلي لضي أفغاص ُٖىت
ً
الضعاؾت وان ٖالُا أما فُما ًخٗلم بالفغوق في الخىافم جبٗا إلاخغحراث
ً
ً
الضعاؾت فياهذ صالت ئخهائُا ٖىض مؿخىي صاللت ( )0.05جبٗا إلاخغحر
الخسهو ،ومٗضٌ الثاهىٍت الٗامت ،وميان الؿىً الضائم.
وأحغي الخُُب ،والٗىاملت ،والؿماوي [ ]40صعاؾت َضفذ ئلى
كُاؽ صعحت جىافم الُالب م٘ الخُاة الجامُٗت ٖلى ُٖىت ميىهت مً
ً
(َ )334البا ،وكام الباخثىن بخُبُم ملُاؽ الخىافم الجامعي،
وجىنلذ الىخائج ئلى أن صعحت جىافم الُالب م٘ الخُاة الجامُٗت
مخىؾِ ،هما جىنلذ ئلى ٖضم وحىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت ٖىض
مؿخىي صاللت (ٖ )0.05لى ملُاؽ الخىافم الجامعي حٗؼي ئلى مخغحر
اليلُت والجيـ واإلاؿخىي الضعاس ي.

جدوٌ  .1دصائص أفراد العيىت
املتغيراث
طهغ
أهثى
ٖلمي
ئوؿاوي

الجيط

الخسهو

التىرار
337
363
457
243
700

ؤلاحمالي
67

اليضبت%
%48.14
%51.86
%65.3
%34.7
%100

6

د .أدواث الدراصت
ً
اوال ملُاؽ الٗىف :مً ئٖضاص ػٍيب قلحر[ً ]1خيىن اإلالُاؽ مً
( )48فلغة مىػٖت ٖلى زالزت ئبٗاص فغُٖت وهي :الٗىف الجؿضي وَكمل
ٖلى ( )15فلغة والٗىف اللفٓي وَكمل ٖلى ( )11كغة والٗىف غحر
اإلاباقغ وَكمل ٖلى ( )12فلغة.
الخهائو الؿُيىمترًت إلالُاؽ الٗىف :جم الخأهض مً نضق اإلالُاؽ
وزباجت بالضعاؾت الخالُت مً زالٌ ٖغيت ٖلى مجمىٖت مً الخبراء
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واإلادىمحن ( )10مً أًٖاء َُئت الخضعَـ اإلاسخهحن في ٖلم الىفـ
مً حامٗتي طماع الجمهىعٍت الُمىُت واإلالً ؾٗىص اإلاملىت الٗغبُت
الؿٗىصًت ،وهظلً مً زالٌ الخُبُم ٖلى الُٗىت الاؾخُالُٖت والبالغ
ٖضصَا (َ )120الب وَالبت مً َالب حامٗت طماع لخؿاب نضق
الاحؿاق الضازلي لللغاث مً زالٌ كُاؽ مٗامل اعجباٍ ول ٖباعة مً
ٖباعاث اإلالُاؽ بالضعحت اليلُت للبٗض الظي جيخمي الُت وهظلً خؿاب
ألابٗاص بالضعحت اليلُت هما َى مىضح في الجضوٌ ( )2والجضوٌ (.)3

جدوٌ 2
كيم معامل الارجباط بين درجت ول فلرة بالدرجت اليليت للبعد
ألابعاد الفرعيت للملياش

الٗىف الجؿضي

الٗىف اللفٓي

الٗىف غحر اإلاباقغ

ركم العبارة
1
2
3
4
5
16
17
18
19
27
28
29
30
31
32
33
34

معامل الارجباط
**0.827
**0.409
**0.441
**0.494
**0.373
**0.708
**0.427
**0.385
**0.344
**0.890
**0.690
**0.329
**0.485
**0.395
**0.372
**0.368
**0.364

ً
* صاٌ ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0.05فأكل
ًخطح مً الجضوٌ عكم ( )2أن مٗامالث الاعجباٍ بحن ٖباعاث البٗض
ألاوٌ (الٗىف الجؿضي) والضعحت اليلُت للبٗض جغاوخذ ما بحن (0.827
ً
 .)0.307وحمُٗها كُم صالت ئخهائُا ٖىض مؿخىي( ،)0.01و(.)0.000
هما ًخطح مً الجضوٌ ( )2أن مٗامالث الاعجباٍ بحن ٖباعاث البٗض
الثاوي (الٗىف اللفٓي) والضعحت اليلُت للبٗض جغاوخذ بحن (0.891
ً
 ،)0.303وحمُٗها كُم صالت ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( ،)0.02و(.)0.01

ركم العبارة
6
7
8
9
10
20
21
22
23
35
36
37
38
39
40
41
42

معامل الارجباط
**0.374
**0.313
**0.381
**0.385
**0.382
**0.364
**0.303
**0.384
**0.389
**0.374
**0.397
**0.396
**0.353
**0.324
**0.385
**0.313
**0.309

ركم العبارة
11
12
13
14
15
24
25
26

معامل الارجباط
**0.431
**0.307
**0.360
**0.368
**0.679
**0.384
**0.378
**0.384

43
44
45
46
47
48

**0.361
**0.481
**0.413
**0.319
**0.348
**0.736

هما ًدبحن مً الجضوٌ ( )2ان مٗامالث الاعجباٍ بحن ٖباعاث البٗض
الثالث (الٗىف غحر اإلاباقغ) والضعحت اليلُت للبٗض جغاوخذ بحن
ً
( )**0.309 **0.736وواهذ حمُٗها كُم صالت ئخهائُا ٖىض مؿخىي
( ،)0.05و(.)0.01
هما جم خؿاب مٗامل اعجباٍ ألابٗاص بالضعحت اليلُت للملُاؽ ،هما
في الجضوٌ عكم (:)3

جدوٌ 3
معامالث ارجباط ألابعاد بالدرجت اليليت للملياش
م
1
2
3

معامل الارجباط
**0.656
**0.665
**0.568

ألابعاد
الٗىف الجؿضي
الٗىف اللفٓي
الٗىف غحر اإلاباقغ

* صاله ٖىض مؿخىي()0.01
ًخطح مً الجضوٌ عكم ( )3أن كُم مٗامالث الاعجباٍ بحن ألابٗاص
والضعح ـ ـت اليلُـ ـت للملُـ ـاؽ ج ـغاوخ ـذ بحن ( ،)**0.568 **0.665وصالت
ً
ئخهائُا ٖىض مؿخىي (.)0.001

هما جم خؿاب الثباث بُغٍلت الفا هغوهبار والخجؼئت الىهفُت لألبٗاص
ً
الفغُٖت والضعحت اليلُت للملُاؽ ٖلى الُٗىت البالغ ٖضصَا (َ )120البا
وَالبت ،هما في الجضوٌ (.)4
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جدوٌ 4
معامالث ثباث ألابعاد الفرعيت والدرجت اليليت مللياش العىف بمعامل الفا هروهباخ والتجسئت الىصفيت
طرق حضاب الثباث
ٌ
التجسئت الىصفيت بتصحيح الطى لضبيرمان
الفا هروهباخ
أبعاد امللياش
84
86
الٗىف الجؿضي
79
81
الٗىف اللفٓي
62
74
الٗىف غحر اإلاباقغ
68
88
مٗامل الثباث للملُاؽ هيل

ًخطح مً الجضوٌ ( )4أن كُم مٗامالث الفا هغوهبار والخجؼئت
الىهفُت لألبٗاص الفغُٖت للملُاؽ جخمخ٘ بثباث ملبىٌ ،مما ٌكحر ئلى
ئمياهُت اؾخسضام اإلالُاؽ والاٖخماص ٖلى هخائجه ،وبلغذ كُمت مٗامل
الثباث للملُاؽ هيل )88( :بُغٍلت الفا هغوهبار ،و( )68بُغٍلت
الخجؼئت الىهفُت ،وهي مٗامالث زباث ملبىلت مما ًضٌ ٖلى زباث
ألابٗاص والضعحت اليلُت للملُاؽ.
ً
زاهُا :ملُاؽ الخىافم الجامعي :مً ئٖضاص حمل اللُل وٍخيىن اإلالُاؽ
مً ( )44فلغة مىػٖت ٖلى أعبٗت أبٗاص هي :البٗض الاحخماعي وَكمل ٖلى
( )14فلغة ،والبٗض الاهًباَي (الىٓامي) وٍخيىن مً ( )9فلغاث،
والبٗض الاهفٗالي وٍخيىن مً ( )11فلغة ،والبٗض الضعاس ي وٍخيىن مً
( )10فلغاث.
الخهائو الؿُيىمترًت إلالُاؽ الخىافم الجامعي :جم الخأهض مً
نضق اإلالُاؽ وزباجت بالضعاؾت الخالُت مً زالٌ ٖغيت ٖلى مجمىٖت
مً الخبراء واإلادىمحن ( )10مً أًٖاء َُئت الخضعَـ اإلاسخهحن في

ٖلم الىفـ مً حامٗتي طماع الجمهىعٍت الُمىُت واإلالً ؾٗىص اإلاملىت
الٗغبُت الؿٗىصًت وكض جم اؾدبٗاص الٗباعاث التي كلذ وؿبت ؤلاحمإ
ٖليها ًٖ ( ،)%80ئط اؾدبٗضث الٗباعة عكم ( )18مً ملُاؽ حمل
ً
اللُل ،وهي "هثحرا ما اوسخب مً بٌٗ اإلاىاص ٖىض ما أبضأ الضعاؾت بها"
مً بٗض الخىافم الضعاس ي ،وطلً لٗضم مىاؾبتها لبِئت الخُبُم ،ألن
هٓام الجامٗاث في الُمً ال ٌؿمذ باالوسخاب مً اإلاىاص اإلالغعة في
بضاًت الٗام ،فجمُ٘ اإلاىاص ئحباعٍت مً مؿخىي أوٌ وختى آزغ مؿخىي،
فأنبدذ ٖباعاث اإلالُاؽ ميىهت مً ( )43فلغة.
وهظلً مً زالٌ الخُبُم ٖلى الُٗىت الاؾخُالُٖت والبالغ ٖضصَا
(َ )120الب وَالبت مً َالب حامٗت طماع لخؿاب نضق الاحؿاق
الضازلي لللغاث مً زالٌ كُاؽ مٗامل اعجباٍ ول ٖباعة مً ٖباعاث
اإلالُاؽ بالضعحت اليلُت للبٗض الظي جيخمي الُت وهظلً خؿاب ألابٗاص
بالضعحت اليلُت هما َى مىضح في الجضوٌ ( )5والجضوٌ (:)6

جدوٌ 5
معامل ارجباط درجت ول فلرة بالدرجت اليليت للبعد
ألابعاد الفرعيت للملياش
الخىافم الاحخماعي

الخىافم الاهًباَي(الىٓامي)

الخىافم الاهفٗالي

الخىافم الضعاس ي

ركم العبارة
1
2
4
8
10
6
11
19
22
5
7
13
20
3
9
12

ركم العبارة
15
16
18
25
28
23
26
29
42
24
30
34
36
17
21
27

معامل الارجباط
**0.588
**0.563
**0.739
**0.524
**0.607
**0.476
**0.517
**0.757
**0.460
**0.584
**0.410
**0.699
**0.696
**0.823
**0.624
**0.657

* صالت ٖىض مؿخىي (.)0.01
ًخطح مً الجضوٌ ( )5أن مٗامالث الاعجباٍ بحن ٖباعاث البٗض ألاوٌ
(الخىافم الاحخماعي) جغاوخذ بحن ( ،)0.783- 0.524وحمُٗها كُم صالت
ً
ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0.05ومؿخىي (.)0.01
وٍخطح مً الجضوٌ ( )5أن مٗامالث الاعجباٍ بحن ٖباعاث البٗض الثاوي

معامل الارجباط
**0.753
**0.783
**0.694
**0.550
**0.543
**0.676
**0.768
**0.634
**0.774
**0.650
**0.711
**0.548
**0.593
**0.726
**0.712
**0.707

ركم العبارة
31
33
37
41

معامل الارجباط
**0.708
**0.766
**0.683
**0.701

43

**0.790

38
39

**0.732
**0.677

32
35
40

**0.725
**0.558
**0.746

(الخىافم الاهًباَي) جغاوخذ بحن ( ،)0.460 0.790وحمُٗها كُم صالت
ً
ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0.05ومؿخىي (.)0.01
هما ًخطح مً الجضوٌ ( )5أن مٗامالث الاعجباٍ بحن ٖباعاث البٗض
الثالث (الخىافم الاهفٗالي) جغاوخذ بحن ( ،)0.410 - 0.732وحمُٗها كُم
ً
صالت ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0.05ومؿخىي (.)0.01
69
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هما ًخطح مً الجضوٌ عكم ( )5أن مٗامالث الاعجباٍ بحن ٖباعاث
البٗض الغاب٘ (الخىافم الضعاس ي) جغاوخذ بحن ( ،)0.823- 0.558وحمُٗها
ً
كُم صالت ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0.05ومؿخىي (.)0.01
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هما جم خؿاب مٗامل اعجباٍ ألابٗاص بالضعحت اليلُت للملُاؽ،
هما في الجضوٌ (.)6

جدوٌ 6
معامالث ارجباط ألابعاد بالدرجت اليليت للملياش
م
1
2
3
4

معامل الارجباط
**0.963
**0.934
**0.943
**0.951

ألابعاد
الخىافم الاحخماعي
الخىافم الاهًباَي (الىٓامي)
الخىافم الاهفٗالي
الخىافم الضعاس ي

ًخطح مً الجضوٌ ( )6أن كُم مٗامالث الاعجباٍ بحن ألابٗاص
والضعحت اليلُت للملُاؽ جغاوخذ بحن ( ،)**0.963-**0.934وصالت
ً
ئخهائُا ٖىض مؿخىي (.)0.05

هما جم خؿاب مٗامل الثباث للملُاؽ بُغٍلت الفا هغوهبار
والخجؼئت الىهفُت لألبٗاص الفغُٖت والضعحت اليلُت للملُاؽ ٖلى
الُٗىت البالغ ٖضصَا (َ )120الب وَالبت هما في الجضوٌ (.)7

جدوٌ 7
معامالث ثباث ألابعاد الفرعيت والدرجت اليليت مللياش التىافم الجامعي بمعامل الفا هروهباخ والتجسئت الىصفيت
طرق حضاب الثباث
أبعاد امللياش
التجسئت الىصفيت بتصحيح الطىٌ لضبيرمان
الفا هروهباخ
0.72
0.74
الخىافم الاحخماعي
0.71
0.72
الخىافم الاهًباَي
0.70
0.71
الخىافم الاهفٗالي
0.73
0.75
الخىافم الضعاس ي
0.80
0.85
مٗامل الثباث للملُاؽ هيل

ً
اوالٖ :غى الىخائج اإلاخٗللت بالدؿاؤٌ ألاوٌ :ما مؿخىي الٗىف والخىافم
الجامعي لضي َلبت حامٗت طماع؟
ُ
ولإلحابت ًٖ َظا الدؿاؤٌ؛ خؿبذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت
والاهدغافاث اإلاُٗاعٍت ومجمىٕ الضعحت اليلُت ليل بٗض مً أبٗاص
اإلالُاؽ هما َى مىضح في الجضوٌ (.)8
أ .مؿخىي الٗىف:

ًخطح مً الجضوٌ ( )7أن كُم مٗامالث الفا هغوهبار والخجؼئت
الىهفُت لألبٗاص الفغُٖت للملُاؽ جخمخ٘ بثباث ملبىٌ مما ٌكحر ئلى
ئمياهُت اؾخسضام اإلالُاؽ والاٖخماص ٖلى هخائجه ،وبلغذ كُمت مٗامل
الثباث للملُاؽ هيل ( )0.85بُغٍلت الفا هغوهبار و( ،)0.80بُغٍلت
الخجؼئت الىهفُت وهي مٗامالث زباث مغجفٗت ،مما ًضٌ ٖلى زباث
ألابٗاص والضعحت اليلُت للملُاؽ.
 .5الىتائج ومىاكشتها

جدوٌ 8
ً
املتىصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت ألبعاد العىف وألاداة هيل مرجبت جىازليا حضب املتىصطاث الحضابيت
م
1
2
3

البعد
الٗىف غحر اإلاباقغ
الٗىف اللفٓي
الٗىف الجؿضي
ألاصاة هيل

املتىصط الحضابي
1.4892
0.7824
0.7483
1.0809

الاهحراف املعياريت
0.39400
0.51558
0.47907
0.38104

ًدبحن مً الجضوٌ ( )8أن مؿخىي الٗىف لضي ُٖىت الضعاؾت وان
ً
مخىؾُا ،ئط بلغ اإلاخىؾِ الخؿابي ( ،)1.0809واهدغاف مُٗاعي
 ،0.38104وبلغ اإلاجمىٕ الىلي للملُاؽ الٗام هيل ( ،)51.8784وَى
ًلابل صعحت مخىؾُت في مُٗاع ملُاؽ الخصخُذ إلالُاؽ ػٍيب قلحر
[ .]1وحاءث أبٗاص ألاصاة حمُٗها في اإلاؿخىي اإلاخىؾِ ،ئط جغاوخذ
اإلاخىؾُاث الخؿابُت بحن ( ،)0.7483-1.4892وحاء بٗض" الٗىف غحر
اإلاباقغ" في اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي ( ،)1.4892واهدغاف مُٗاعي
( ،)0.39400وصعحت ولُت ( .)31.2690جالٍ في اإلاغجبت الثاهُت بٗض "الٗىف
اللفٓي" بمخىؾِ خؿابي ( ،)0.7824واهدغاف مُٗاعي (،)0.51558

الدرجت اليليت للبعد
31.2690
9.3889
11.2243
51.8784

الترجيب
1
2
3

املضتىي
مخىؾِ
مخىؾِ
مخىؾِ
مخىؾِ

وصعحت ولُت ( .)9.3889بِىما حاء بٗض "الٗىف الجؿضي" في اإلاغجبت
ألازحرة بمخىؾِ خؿابي ( ،)0.7483واهدغاف مُٗاعي (،)0.47907
وصعحت ولُت (.)11.2243
ًالخٔ مً الجضوٌ ( )8أن لضي َلبت الجامٗت مؿخىي مخىؾِ
مً الٗىف ،وَٗؼو الباخثان ؾبب خهىٌ الُٗىت ٖلى مؿخىي مخىؾِ
مً الٗىف ٖلى الضعحت اليلُت وألابٗاص كض ٌٗىص ئلى الٓغوف
الاحخماُٖت ،والؿُاؾُت ،وألامىُت ،والاكخهاصًت التي ًمغ بها البلض ،مما
ًيخج مىه الٗضًض مً آلازاع الؿلبُت باإليافت ئلى الخلهحر في ٖملُت
ؤلاعقاص ألاواصًمي ،والدؿاَل في ئنضاع الٗلىباث بدم اإلاسالفحن ،ول
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هللا [ ] 26التي جىنلذ ئلى أن أخض ألاؾباب اإلاإصًت للٗىف َى مكاَضة
الٗىف ،وجسخلف م٘ هخائج صعاؾت الفلهاء [ ]24والتي جىنلذ ئلى وحىص
مؿخىي مغجف٘ للٗىف لضي َالب الجامٗت ،وصعاؾت الجبىعي []25
والتي جىنلذ ئلى أن وؿبت الٓىاَغ الؿلبُت الؿائضة بحن َلبت الجامٗت
بلغذ ( ،)78%وصعاؾت أبى ػَغي وآزغًٍ [ ]28والتي جىنلذ ئلى وحىص
مؿخىي ٖاٌ للٗىف لضي َالب الجامٗت ،وصعاؾت محرؾيي وقامبلِـ
في أبى اوٗحر [ .]42التي جىنلذ ئلى أن ههف الُٗىت وبيؿبت ()53%
ًغون أن الٗىف في ألافالم ًفلض الىاؽ قٗىع الخؿاؾُت بالجغٍمت ،في
خحن جىنلذ ئلى أن وؾائل ؤلاٖالم مدىع الاَخمام مً خُث صوعَا في
ػٍاصة الٗىف ،وطلً مً زالٌ جىفغ البرامج واإلاىاك٘ ؤلالىتروهُت التي
جؼٍض مً الىعي بىُفُت مماعؾت الٗىف يض آلازغًٍ ،هما جىنلذ ئلى
أن مماعؾت ألٗاب الفُضًى جؼٍض مً مُل ألافغاص ئلى الخهغف بٗىف،
وصعاؾت َالفدت وزخاجىت [ ،]30وصعاؾت وولؿم وهالعن [ ]23اللخان
جىنلخا ئلى وحىص مؿخىي مغجف٘ للٗىف الجؿضي لضي الُلبت الجامٗت.
ب .مؿخىي الخىافم الجامعي:

طلً ٌؿاٖض ٖلى وكىء الٗىف صازل الخغم الجامعي .هما أن للخيكئت
ً
ً
الاحخماُٖت ووؾائل الاٖالم صوعا َاما في ْهىع الٗىف ،فمكاَض
الٗىف لضي الُلبت جإصي ئلى خضور الٗىف في الجامٗاث ،بؿبب ما
جترهه مً آزاع ؾلبُت ٖلى ؾلىن الُلبت ،وكض أقاع ئلى طلً الٗجزي []43
بأن اإلاكاَضة اإلاىثفت واإلاخىغعة للٗىف حٗمل ٖلى تهُئت أفياع ومكاٖغ
ٖضواهُت لضي الفغص وججزٕ لضًت الخؿاؾُت يض الٗىف ،وجإصي ئلى
ئصعان الفغص لٗاإلات الاحخماعي
ٖلى أهه ٖالم ٖضواوي ًخُلب صعحت ٖالُت مً الخغم لخماًت
الظاث ،وٍدبحن مً َظٍ الىدُجت أن الٗىف الجؿضي كض حاء في اإلاغجبت
ألازحرة لضي ُٖىت الضعاؾت ،وٍمىً جفؿحر َظٍ الىدُجت بأن َلبت
الجامٗت قغٍدت مخٗلمت وواُٖت جضعن أَمُت الخٗاون واإلادبت بحن
الؼمالء صازل الخغم الجامعي ،وٖضم الاٖخضاء ٖلى بًٗهم أو ٖلى
اإلامخلياث الٗامت واإلادافٓت ٖليها ،وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج صعاؾت
بغواث [ ]29والتي جىنلذ ئلى مؿخىي مخىؾِ للٗىف اللفٓي،
والجؿضي ،وألاصاة هيل .وصعاؾت ؾامُت بىقاش ي [ ]14التي جىنلذ ئلى
وحىص مؿخىي مخىؾِ مً الٗىف لضي َلبت الجامٗت ،وصعاؾت ٖبض

جدوٌ 9
ً
املتىصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت ألبعاد التىافم الجامعي وألاداة هيل مرجبت جىازليا حضب املتىصطاث الحضابيت
م
1
2
3
4

البعد
البٗض الاهًباَي
البٗض الضعاس ي
البٗض الاهفٗالي
البٗض الاحخماعي
ألاصاة هيل

الاهحراف املعياريت
0.16751
0.16930
0.14710
0.16558
0.10273

املتىصط الحضابي
1.6133
1.6100
1.6046
1.5430
1.5831

ًدبحن مً الجضوٌ ( )9أن مؿخىي الخىافم الجامعي لضي ُٖىت
الضعاؾت وان مخىؾُا ،ئط بلغ اإلاخىؾِ الخؿابي ( ،)1.5831واهدغاف
مُٗاعي  .0.10273وحاءث أبٗاص ألاصاة حمُٗها في اإلاؿخىي اإلاخىؾِ ،ئط
جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت بحن ( ،)1.5430-1.6133خُث حاء البٗض
الاهًباَي في اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي ( ،)1.6133واهدغاف
مُٗاعي ( ،)0.16751جالٍ في اإلاغجبت الثاهُت" البٗض الضعاس ي" بمخىؾِ
خؿابي ( ،)1.6100واهدغاف مُٗاعي ( ،)0.16930جالٍ في اإلاغجبت الثالثت"
البٗض الاهفٗالي" بمخىؾِ خؿابي ( ،)1.6046واهدغاف مُٗاعي
( ،)0.14710بِىما حاء "البٗض الاحخماعي" في اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾِ
خؿابي ( ،)1.5430واهدغاف مُٗاعي (.)0.16558
وكض ٌٗؼو الباخثان خهىٌ ُٖىت الضعاؾت ٖلى مؿخىي مخىؾِ في
الخىافم الجامعي ٖلى الضعحت اليلُت وألابٗاص ئلى كضعة الُلبت ٖلى
الؿُُغة ٖلى اإلاىاكف ،والخهغف بُغٍلت مىاؾبت ،وخهىلهم ٖلى
ٖالكاث حُضة م٘ ػمالئهم وألاؾاجظة ،مما ًجٗلهم ٌكٗغون بالثلت

الترجيب
1
2
3
4

املضتىي
مخىؾِ
مخىؾِ
مخىؾِ
مخىؾِ
مخىؾِ

بالىفـ وكبىٌ الظاث وجخفم هخائج الضعاؾت الخالُت م٘ هخائج صعاؾت
ٖبض هللا وآزغًٍ [ ،]26والخُُب [ ،]40والكىٗت [ ]41اللظًً جىنال
ئلى وحىص مؿخىي مخىؾِ للخىافم الجامعي ،وصعاؾت ؾامُت بىقاقُت
[ ]14والتي جىنلذ ئلى وحىص مؿخىي مخىؾِ للخىافم الىفس ي
والاحخماعي ،هما جسخلف هخائج الضعاؾت الخالُت م٘ هخائج صعاؾت
اللضومي وؾالمت [ ]39التي جىنلذ ئلى وحىص مؿخىي ٖاٌ للخىافم
الجامعي لضي ُٖىت الضعاؾت.
ً
زاهُاٖ :غى الىخائج اإلاخللت بالدؿاؤٌ الثاويَ :ل جىحض فغوق طاث صاللت
ئخهائُت في الٗىف حٗؼي إلاخغحر الجيـ (َالب ،وَالباث) ،والخسهو
(ٖلمي ،وئوؿاوي) لضي َلبت حامٗت طماع؟
ولإلحابت ًٖ الدؿاؤٌ ُ
اؾخسضم جدلُل الخباًً الثىائي ،إلاٗغفت
الفغوق بحن الجيـ والخسهو والخفاٖل بُنهما هما َى مىضح في
الجضوٌ (.)10

جدوٌ  .11الفروق بين الجيط (طالب – طالباث) والتذصص (علمي – إوضاوي) والتفاعل بينهما
مصدر التبايً
الجيـ
الخسهو
الجيـ*الخسهو
الخُأ
الىلي

مجمىع املربعاث
12984.270
1445.342
692.661
220520.106
2115083.000

درجاث الحريت
1
1
1
695
699
71

متىصط املربعاث
12984.270
1445.342
692.661
317.295

كيمت (ف)
40.922
4.555
2.183

مضتىي الداللت
0.000
0.033
0.140

6

ًخطح مً الجضوٌ ( )10آلاحي:
ً
 وحىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت وفلا للجيـ (طهغ ،أهثى) لضي ُٖىتالضعاؾت ،ئط واهذ كُمت (ف) حؿاوي (ٖ )40.922ىض مؿخىي صاللت
(.)0.000
ً
 وحىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت وفلا للخسهو (ٖلمي ،ئوؿاوي)لضي ُٖىت الضعاؾت ،ئط واهذ كُمت (ف) حؿاوي (ٖ )4.555ىض مؿخىي
صاللت (.)0.033

9
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 هما ًخطح ٖضم وحىص جأزحر صاٌ جفاٖلي بحن الجيـ والخسهو ٖلىالٗىف ،ئط واهذ كُمت (ف) حؿاوي (ٖ )2.183ىض مؿخىي صاللت
(.)0.140
ُ
وإلاٗغفت الفغوق في الجيـ والخسهو اؾخسضم ازخباع اإلالاعهاث
الثىائُت البٗضًت  LSDهما َى مىضح في الجضوٌ الخالي:
أ .مً خُث الجيـ:

جدوٌ 11
ً
الفروق وفلا للجيط (ذهر – أهثى)
الجيط
طهغ -أهثى

مضتىي الدالة
0.000

متىصط الفروق
**9.459

صاٌ ٖىض مؿخىي ()0.000
ًخطح مً الجضوٌ الؿابم ( )11وحىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت
في الٗىف حٗؼي إلاخغحر الجيـ ولهالح الظوىعً .الخٔ مً زالٌ الىخائج
وحىص فغوق ولهالح الظوىع ،وٍمىً جفؿحر َظا بأهه ًغح٘ ئلى الخيكئت
الاحخماُٖت في البِذ واإلاضعؾت للظوىع وئلى حغأتهم وكضعتهم ٖلى الاٖخضاء
ٖلى آلازغًٍ والضفإ ًٖ أهفؿهم ،هما ًمىً جفؿحرٍ في يىء ما
ًخٗغى له الظوىع مً مىاكف زالٌ خُاتهم ،والتي جخُلب منهم اللضعة
ٖلى الخفاٖل مٗها ،هما أن َبُٗت اإلاهام وَبُٗت الٗالكاث الاحخماُٖت
واإلاىاكف جسخلف ٖىض الظوىع منها لضي ؤلاهار ،وَظا كض ًيىن مً
الٗىامل اإلاؿاٖضة في ئْهاع الفغوق في الٗىف ،وكض جغح٘ ئلى َبُٗت
الظوىع للخهىٌ ٖلى اإلاياهت الاحخماُٖت بحن ؤلاهار ،وزانت في ْل
الخٗلُم اإلاسخلِ ،هما أن أؾالُب الخيكئت الاحخماُٖت التي جلبل أن

ًتربى الظوىع ٖلى الهالبت والكضة ،بِىما جدغم ٖلى أن جتربى ألاهثى
ٖلى الغكت واللُف والخىان .وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج صعاؾت
ؾامُت بىقاش ي [ ]14واإلاىمجي وآزغًٍ [ ]32وغىُم [ ]31واللظان
جىنالن ئلى وحىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت حٗؼي إلاخغحر الجيـ
لهالح الظوىع ،وكض ًغح٘ طلً ئلى َبُٗت اإلاجخم٘ الظي ٌصج٘ الظوىع
ً
ً
ٖلى الاٖخضاء ٖلى آلازغًٍ بضهُا ولفُٓا ،والىٓغ ئلى ألاهثى بىٓغة صوهُت
ملاعهت بالظوىع الظًً ًخمخٗىن بيامل خغٍاتهم ،وجسخلف هخائج الضعاؾت
م٘ صعاؾت وولؿم وهالعن [ ]23التي جىنلذ ئلى أن ؤلاهار أهثر ٖىف
مً الظوىع ،هما جسخلف م٘ صعاؾت يمحرٍ وألاقلغ [ ]27والتي جىنلذ
ئلى ٖضم وحىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت حٗؼي إلاخغحر الجيـ في
أؾباب الٗىف صازل الجامٗاث.
ب .مً خُث الخسهو:

جدوٌ 12
ً
الفروق وفلا للتذصص (علمي – إ وضاوي)
الجيط
ٖلمي-ئوؿاوي

متىصط الفروق
-3.156

صالت ٖىض مؿخىي ()0.033
ًخطح مً الجضوٌ ( )12وحىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت في الٗىف
حٗؼي إلاخغحر الخسهو ولهالح الخسههاث ؤلاوؿاهُت.
وٍمىً جفؿحر اعجفإ صعحت الٗىف بحن الخسههاث ؤلاوؿاهُت ئلى
الىٓغة الٗامت للخسهو بأهه غحر مفُض ،ولِـ لضيهم فغم ٖمل بٗض
الخسغج ملاعهت بالخسههاث الٗلمُت .هما أن الُلبت الظًً ًضزلىن
الخسههاث ؤلاوؿاهُت مٗضالتهم ومؿخىي الخدهُل مىسفٌ مما
ًىلض لضيهم جهغفاث ؾلبُت ٖلى ٖىـ الخسههاث الٗلمُت فلضيهم
مٗضالث مغجفٗت ،وٖىضَم صافُٗت للضعاؾت بكيل أهبر.

مضتىي الدالة
0.033

وجسخلف هخائج الضعاؾت الخالُت م٘ هخائج صعاؾت اإلاىمجي وآزغًٍ []32
وصعاؾت غىُم [ ،]31واللظًً جىنال ئلى ٖضم وحىص فغوق طاث صاللت
ئخهائُت حٗؼي إلاخغحر الخسهو.
ً
زالثاٖ :غى الىخائج اإلاخٗللت بالدؿاؤٌ الثالثَ :ل جىحض ٖالكت بحن
الٗىف (بأبٗاصٍ اإلاسخلفت) ،والخىافم الجامعي (بأبٗاصٍ اإلاسخلفت) لضي
َلبت حامٗت طماع؟
ُ
لإلحابت ًٖ َظا الدؿاؤٌ اؾخسضم مٗامل اعجباٍ بحرؾىن )(Pearson
لخؿاب الٗالكت بحن الٗىف (بأبٗاصٍ اإلاسخلفت) ،والخىافم الجامعي
(بأبٗاصٍ اإلاسخلفت) والجضوٌ (ً )13ىضح طلً:

جدوٌ  .13كيم معامل ارجباط بيرصىن بين العىف (بأبعادٍ املذتلفت) والتىافم الجامعي (بأبعادٍ املذتلفت) لدي عيىت الدراصت
العىف بأبعادٍ املذتلفت
الٗىف الجؿضي
الٗىف اللفٓي
الٗىف غحر اإلاباقغ
الضعحت اليلُت للٗىف

التىافم الاجتماعي
**-.106
**-.156
**-.182
**-.176

التىافم الجامعي بأبعادٍ املذتلفت
التىافم الدراس ي
التىافم العاطفي
التىافم الاهضباطي
**-.136
**-.104
**-.099
**-.115
**-.089
**-.109
**-.140
**-.139
**-.137
**-.156
**-.134
**-.137
72

الدرجت اليليت للتىافم الجامعي
**-.171
**-.188
**-.237
**-.238

ًخطح مً الجضوٌ (:)13
ً
 وحىص ٖالكت ٖىؿُت يُٗفت صالت ئخهائُا ٖىض مؿخىي ()0.005فأكل بحن ول مً الٗىف الجؿضي والخىافم الاحخماعي ،والاهًباَي،
والٗاَفي ،والضعاس ي ،والضعحت اليلُت للخىافم الجامعي لضي ُٖىت
الضعاؾت.
ً
 وحىص ٖالكت ٖىؿُت يُٗفت صالت ئخهائُا ٖىض مؿخىي ()0.004فأكل بحن ول مً الٗىف اللفٓي والخىافم الاحخماعي ،والاهًباَي،
والٗاَفي ،والضعاس ي ،والضعحت اليلُت للخىافم الجامعي لضي ُٖىت
الضعاؾت.
ً
 وحىص ٖالكت ٖىؿُت يُٗفت صالت ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0.001بحنول مً الٗىف غحر اإلاباقغ والخىافم الاحخماعي ،والاهًباَي،
والٗاَفي ،والضعاس ي ،والضعحت اليلُت للخىافم الجامعي لضي ُٖىت
الضعاؾت.
ً
 وحىص ٖالكت ٖىؿُت يُٗفت صالت ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0.001بحنول مً الضعحت اليلُت للٗىف والخىافم الاحخماعي ،والاهًباَي،
والٗاَفي ،والضعاس ي ،والضعحت اليلُت للخىافم الجامعي لضي ُٖىت
الضعاؾت.
ومً ئحمالي هخائج الدؿاؤٌ الثالثً ،خطح أن حمُ٘ الٗالكاث بحن
الٗىف بأبٗاصٍ اإلاسخلفت والخىافم الجامعي بأبٗاصٍ اإلاسخلفت ٖىؿُت
ً
وصالت ئخهائُا لضي ُٖىت الضعاؾت ٖىض مؿخىي ( )0.05فأكل.
وٍالخٔ مً الجضوٌ ( )13بأهه جىحض ٖالكت ٖىؿُت ؾالبت بحن الٗىف
بأبٗاصٍ اإلاسخلفت والخىافم الجامعي بأبٗاصٍ اإلاسخلفت لضي ُٖىت
الضعاؾت ،أي ٖىضما ًغجف٘ الٗىف ًىسفٌ الخىافم الجامعي والٗىـ
صخُذ .وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج صعاؾت ؾامُت بىقاش ي [ ]14التي
جىنلذ ئلى وحىص ٖالكت ٖىؿُت ؾالبت بحن الؿلىن الٗضواوي والخىافم
الىفس ي والاحخماعي لضي َلبت الجامٗت.
 .6التىصياث
الخىنُاث واإلالترخاثً :
بىاء ٖلى هخائج الضعاؾت ًلضم الباخثان
الخىنُاث واإلالترخاث الاجُت:
 الخغم ٖلى ٖمل الضوعاث والىضواث بالجامٗاث ،وجىُٖت الُلبتبمضي زُىعة الٗىف وجضوي مؿخىي الخىافم.
 جفُٗل ألاوكُت غحر اإلاىهجُت لخٗؼٍؼ الخىافم الجامعي بحن الُلبت. ؾً كىاهحن يابُت مً كبل ئصاعة الجامٗت للخض مً ْاَغة الٗىف. ئحغاء اإلاؼٍض مً الضعاؾاث والبدىر في مجاٌ الٗىف في يىءمجمىٖ ـت م ـً ال ـمخغُ ـغاث؛ وطلً م ـً أحـ ـل الخـىنل ئلى كغاعاث صكُلت
خُاٌ طلً.
 ئحغاء اإلاؼٍض مً الضعاؾاث اإلاؿخلبلُت الخجغٍبُت والىنفُت ٖلى مخغحرالٗىف وٖالكخه بمخغحراث أزغي مثل جلضًم الظاث – ؾلىن اإلاؿاٖضة-
الٗؼلت الاحخماُٖت.
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ABSTRACT_ The current study aims to reveal the level of violence and academic adjustment of
the students at the University of Thamar. It also aims to find out the differences in violence
according to gender and specialization, finally The study aims to find out the relationship between
violence and academic adjustment among the students of Thamar University. The researcher used
the descriptive approach. The study random cluster sample from the students of Thamar
University (700 male & female students). The researcher uses the scale of violence for Zinab
Shakair [1] and the scale of academic adjustment, for Mohammed Jaafar Jammal al-Liyl [2].
After ensuring their suitability to the Yemeni environment . The study shows there was an average
level of violence on all dimensions of violence and the total score of the scale. The results also
found that there were a statistically significant differences in the violence due to gender,
specialization, in favor of male, and humanities majors. The results also showed no significant
effect on the interaction between gender and specialization on violence. The results also revealed
a statistically significant negative inverse relationship at (0.005) between each dimension of the
violence and the total degree of violence and between each dimension of the university consensus
and the total score in the study sample.
KEYW0RDS: violence, academic adjustment.
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