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التىافق هع احلُبة اجلبهعُت وعالقته ببلتكُف النفسٍ واالجتوبعٍ والدراسٍ
لدي طلبت سنت أوىل يف اجلبهعبث الفلسطُنُت
ص .علي لؼفي علي ككمغ
وليت العلىم ؤلاوؿاهيت -حامعت الاؾخلالٌ
أعيدا –فلؿؼحن
ملخص الضعاؾت
َضٞذ َظٍ الضعاؾت إلاٗغٞت الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت وٖال٢خه بالخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي
والضعا خي لضي َلبت ؾىت ؤوى في الجامٗاث الٟلؿُيييت مً زال ٫بٌٗ اإلاخٛحراث ٧الىىٕ الاظخماعي وهىٕ
ال٩ليت واإلاٗض ٫الترا٦مي للُالب ،ولئلظابت ٖل ؤؾئلت الضعاؾت والخد ٤٣مً ٞغيياتها َب ٤الباخض م٣ياؽ
الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت ٖل ٖيىت الضعاؾت مً َلبت ؾىت اوى في الجامٗاث الٟلؿُيييت و٢ىامها
ً
(َ )160البا وَالبت مىػٖحن ٖل مخٛحراث الضعاؾت اإلاسخلٟت ،وؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ًٖ وظىص ٞغو ١صالت
ً
اخهاثيا بحن الجيؿحن في بٗض الخ٨ي ٠الىٟسخي والضعظت ال٩ليت لهالر الظ٧ىع ،وًٖ وظىص ٞغو ١لهالر
ال٩لياث ؤلاوؿاهيت في الخىا ٤ٞالٗام و ًٖ وظىص ٞغو ١في صعظاث الخىا ٤ٞلهالر الخانلحن ٖل مٗضالث
مغجٟٗت٦ ،ما ظاء الخ٨ي ٠الاظخماعي في اإلاغجبت ألاوى والخ٨ي ٠الىٟسخي في اإلاغجبت الشاهيت والخ٨ي ٠الضعا خي
في اإلاغجبت الشالشت ٦ما ظاء الخىا ٤ٞالٗام م٘ اإلاجخم٘ الجامعي ٞى ١اإلاخىؾِ ،و٢ض ؤوصخى الباخض ببٌٗ
الخىنياث طاث الٗال٢ت.
اليلماث اإلافخاخيت:
الخياة الجامٗيت ،الخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي والضعا خي ،الجامٗاث الٟلؿُيييتَ ،لبت ؾىت ؤوى .
Abstract
The aim of this study was to determine the compatibility with university life
and its relation to the psychological, social and academic adjustment of the first-year
students in the Palestinian universities through some variables such as the social
type, the type of college and the cumulative rate of the student. To answer the study
questions and verify their hypotheses, Students of the first year in the Palestinian
universities and its strength (160) students. The results of the study revealed that
there were statistically significant differences between the sexes after the
psychological adjustment and the total score in favor of males, the differences in
favor of the humanitarian colleges in the general consensus, and the differences in
the degree of compatibility in favor of those with high rates, Social status in the first
place and psychological adjustment in the second place and the adjustment of the
study in third place as came the general consensus with the university community
above the average, the researcher recommended some recommendations related.
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ملضمت:
يخى ٠٢هجاح الاوؿان في الخياة اى ٢ضعجه ٖل الخىا ٤ٞم٘ مخُلباث الخياة التي يٗيكها وَغي٣ت
حٗامله م٘ البيئت مً خىله بُغي٣ت ايجابيت٦ ،ما يغجبِ هجاح الُالب او الخٗثر والازٟا ١في صعاؾخه
الجامٗيت ،اى ٢ضعجه ٖل الخىا ٤ٞالايجابي م٘ مخُلباث الخياة الجامٗيت ٞالُالب اإلاخىا٣ٞىن يخمحزون
بالىطج والشباث الاهٟٗاىي وال٣ضعةٖ ،ل مىاظهت يٛىٍ الخياة ولضحهم صاٗٞيت لئلهجاػ ألا٧اصيمي.
وحك٩ل ٞئت الكباب في اإلاجخم٘ الٟلؿُيجي ٚالبيت ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،ويمشل َلبت الجامٗاث الٛالبيت
الٗٓمى مً الكباب الٟلؿُيجي باإلياٞت اى ٞئاث اإلاجخم٘ الازغي وَم ٖماص ؤي مجخم٘ وجهًخه الامغ
الظي يؿترعي اهدباٍ ال٣اثمحن ٖل الخٗليم والخٗليم الٗاىي للىٓغ في اؾباب ؾىء الخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي
والضعا خي إلٖاصة الىٓغ في بغامج جإَيل الكباب لبىاء شخهيت ٢اصعة ٖل جد٣ي ٤الخمحز الٗلمي والخ٣جي
واإلانهي لُل بت الجامٗاث الٟلؿُيييت  ،لظلٞ ٪ةن الاَخمام بهظٍ الكغيدت يٗجي الاَخمام بالٟئت التي
جدك٩ل مجها ٚالبيت ؤٞغاص اإلاجخم٘ بك٩ل ٖام وهي ٞئت الكباب  ،والىا ٘٢الخاىي للخٗليم الجامعي يكحر اى
جؼايض اٖضاص َلبت الجامٗاث الٟلؿُيييت مما يشحر الدؿائ ًٖ ٫مضي الخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي  ،زانت
م٘ احؿإ اإلاهام اإلال٣اة ٖل ٖاج ٤الجامٗاث  ،خيض لم حٗض م٣خهغة ٖل الخٗليم والضعاؾت الٗلمي ِ٣ٞ
بل جُىعث ليهبذ مً اَم اَضاٞها بىاء الصخهيت مً ظمي٘ ظىاهبها ٖلميا وٖ٣ليا وهٟؿيا واظخماٖيا ؛ إلاا
لظل ٪مً ؤزغ ٖل ؾلى ٥الُالب وجىا٣ٞه الىٟسخي والاظخماعي وصخخه الىٟؿيت ،ومؿخىي جدهيله
ألا٧اصيمي ،وبىاء اإلاىاَىت الهالخت .ولٗل ما يبحن ؤَميت التر٦حز ٖل الخىميت الكاملت لصخهيت الُالب
الجامعي ،ما هلمؿه في الٗهغ الخاىي مً مك٨الث مخىىٖت مغجبُت بًٗ ٠الخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي
لضي ٞئت الكباب بهازا وط٧ىعا٦ ،ؼياصة اهدكاع ألامغاى الىٟؿيت ،والايُغاباث الؿلى٦يت والاصمان ،وٖضم
جدمل اإلاؿاوليت ،والٗى....٠بلخ.
٦ما يٗخبر الخٗليم الجامعي مً ؤَم اإلاغاخل الخٗليميت ،في خياة الاوؿان وَى يىا ٫بمؿخىياجه اإلاسخلٟت
٦شحرا مً الٗىايت والاَخمام في مٗٓم صو ٫الٗالم ،إلاا ياصيه مً صوع َام في مجا ٫الخىميت البكغيت
والاظخماٖيت والا٢خهاصيت ،خيض جخٟاٖل الجامٗاث م٘ اإلاجخم٘ ،في بدض خاظاجه وجىٞحر مخُلباجه وطل ٪مً
زال ٫ج٨غيـ ظهىصَا في بٖضاص الُالب والُالباث مً الكباب الظيً حٗخمض ٖلحهم اإلاجخمٗاث في جهًتها
وبىائها .وٖل الغٚم مً ؤن الجامٗاث حٗمل ٖل بىاء الصخهيت الا ان َلبت الجامٗت ال يؼالىا يٟخ٣ضون بى
بىاء الصخهيت ،وؤن َىا ٥خاظت إلٖاصة جإَيلهم بما يم٨جهم مً الخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي ازىاء اقباٖهم
إلاسخل ٠خاظاتهم ويخٗغى الُالب الجامعي ل٨شحر مً الًٛىٍ( :ألا٧اصيميت ،والىٟؿيت ،والا٢خهاصيت،
والاظخماٖيت ،ؤزال٢يت...الخ) ،مما ٢ض يازغ ٖل مؿخىي جىا٣ٞه الىٟسخي ،خيض جٖ ٘٣ليه مؿاولياث ٦شحرة
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مجها ما يخٗل ٤بمؿئىلياث الضعاؾت الجامٗيت ،والٗال٢ت م٘ الؼمالء والاصاعة والامخداهاث واليكاَاث
الجامٗيت والخٗييىاث مما يك٩ل يٛىَا ٖل الُالب الجامعي لظا ٞةن الٗمل ٖل الخسٟي ٠مً الًٛىٍ
التي جىاظهه٢ ،ض يك٩ل صٖما بيجابيا ،يىٗ٨ـ ؤزغٍ ٖل مؿخىي جىا٣ٞه م٘ الخياة الجامٗيت  ،ومً زم
الضوع اإلاإمى ٫مىه في الجامٗت
ويٗض الخ٨ي ٠الىٟسخي باليؿبت للكباب مُلبا اؾاؾيا لخد٣ي ٤الخ٨ي ٠الضعا خي والاهجاػ ألا٧اصيمي
مً هاخيت وجد٣ي ٤الصخت الىٟؿيت والٗ٣ليت مً هاخيت ازغي خيض اقاعث الضعاؾاث التي جىاولذ
الخهاثو الىٟؿيت للُلبت اإلاخٟى٢حن صعاؾيا اى جمحزَم في مؿخىي ٟ٦ايتهم الظاجيت وجٟى٢هم الاظخماعي
و٢ضعتهم ٖل مىاظهت اإلاىا ٠٢الًاُٚت ومكاٖغ الاخؿاؽ باألمً والُمإهيىت (ابى الٗال ،مؿٗض2012 ،م،
م )102
ويغي ٦يؿ٨غ ( )KISKER,1977ان َالب الجامٗاث لهم زهاثو ممحزة ويىاظهىن مىا ٠٢ياُٚت ويٗاهىن
مً مىا ٠٢واػماث ٖضيضة جخمشل في مىاظهت الامخداهاث والٗال٢اث م٘ الؼمالء والاؾاجظة واإلاىاٞؿت مً اظل
الىجاح واإلاك٨الث الٗاَٟيت والخٗامل م٘ م٣خًياث البيئت الجامٗيت واهٓمتها و٢ىاهيجها وما جٟغيه مً
٢يىص ٖل خغ٦تهم وخغيتهم ومً ٖىامل الً ِٛالتي يخٗغى لها الُلبت الهغإ م٘ الاباء والهغإ ال٣يمي
بحن ما َى انيل وما َى واٞض والخسُيِ للمؿخ٣بل ومداولت جد٣ي ٤الظاث( .ابى الٗال ،مؿٗض 2012،م،
م )112
أهميت الضعاؾت:
ان الخياة الجامٗيت حٗض مً مىُل٣اث جدضيض ز٣اٞاث الكٗىب ألن الُالب الجامعي يٗض الهٟىة
اإلاسخاعة لخل ٪اإلاجخمٗاث إلاا له مً صوع ٦بحر في ج٣ضمها وَى ايًا اصاة للخىميت وججضيض وجُىعَا وَم ايًا
ٖىانغ مهمت في بىاء الجامٗت واؾـ جُىعَا بما يسضم طل ٪اإلاجخم٘.
وان الىاظب اإلا٣ل ٖل ٖاج ٤اإلاغبحن واإلاضعؾحن في الجامٗاث زُحرا و٦بحرا ظضا هٓغا ل٨م الهاثل مً
الخدضياث التي جديِ بدياة الُاب مً ْغو ٝويٛىٍ الن الُالب ي٣طخي مٗٓم و٢خه في ال٩ليت ا٦ثر مما
يً٣يه بحن ابىاء اؾغجه وَىا ٢ض جيكا مجمىٖت مً الٗال٢اث بحن الُلبت ٢ض جدضص هىٕ الغٚباث واإلايى ٫التي
يكٗغ بها الُالب وحٛحر مجغي خياجه إلاىح مٗحن  ,و٢ض يهاب الُالب وزانت في اإلاغخلت الاوى بىىٕ مً
الاٚتراب الىٟسخي وٖضم الخ٨ي ٠م٘ اإلاديِ اإلاىظىص ٞيه ٖل ٖ٨ـ َلبت اإلاغاخل اإلاخ٣ضمت والظيً ٢ض
انبدذ خياتهم حٗخمض ٖل وظىصَم في الجامٗت  ,مما يىلض نغاٖاث هٟؿيت الن الاهخ٣ا ٫مً اإلاغخلت
الشاهىيت اى ال٩ليت له ازغ ٦بحر في ابغاػ َظٍ الهغاٖاث بحن الاخخياظاث التي يكٗغ بها الُالب وبحن ج٨يٟه م٘
ً
اإلاديِ الجضيض  ,وَىا يإحي الضوع ال٨بحر للصخت الىٟؿيت وهي ٢ضعة الٟغص ٖل الخ٨ي ٠م٘ الخياة مخإزغا
ومازغا في بيكخه و٢اصعا ٖل الخىائم مٗها بما يسضم الٟ٨ايت والؿٗاصة وهي ايًا ج٨ي ٠الٟغص م٘ الازغيً
والٗيل بٟٗاليت وجىا ٤ٞالٟغص م٘ هٓم ومٗايحر طل ٪اإلاجخم٘  ,وَىا جلٗب الصخت الىٟؿيت صوعا ٦بحر في
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٢ضعة الُالب ٖل يبِ الىٟـ ومىاظهاث الاػماث الىٟؿيت التي ٢ض جدضر بؿبب ٖضم ال٣ضعة ٖل
الخ٨ي ٠الضعا خي بؿبب خالت الالجىاػن والالج٩امل بحن الىْاث ٠الىٟؿيت للٟغص .
قٗىع الُالب بخد٣ي ٤الخىا ٤ٞبيىه وبحن هٟؿه وبيىه وبحن البيئت الجضيضة التي يٗيل ٞحها ججٗله
٢اصعا ٖل ج٣بل الىي٘ الىٟسخي الٗام والجضيض باإلاجاالث الاظخماٖيت والضعاؾيت ويؿخُي٘ ان يٗيل بؿالم
بطا ٧اهذ صخخه الىٟؿيت ظيضة وجبٗضٍ ًٖ الخىجغاث وال٣ل ٤الظي ٢ض ي٩ىن مً اؾباب ٖضم ال٣ضعة ٖل
الخ٨ي ٠الضعا خي.
ولهظا ج٨مً اَميت الضعاؾت في صعاؾت الٗال٢ت بحن الصخت الىٟؿيت والخ٨ي ٠الضعا خي لضي َلبت ؾىت ؤوى
في الجامٗاث الٟلؿُيييت.
مكيلت الضعاؾت:
حٗض الصخت الىٟؿيت مً الامىع اإلاهمت التي يؿخُي٘ الٟغص ان يى ٤ٞبيىه وبحن البيئت التي يٗيل ٞحها
ٞهي حؿاٖضٍ ٖل الٗيل بؿالم ومىاظهت الخدضياث والاػماث التي جىاظهه بديض ي٩ىن ٢اصعا ٖل الخ٨ي٠
م٘ جل ٪البيئت
بن َىا ٥الٗضيض مً اإلاىا ٠٢التي يمغ بها َلبت الجامٗت وزانت َلبت الؿىت ألاوى ٧ىجها جمشل جدضيا
نٗبا إلاٗٓم الُلبت و٢ض يخٗغى الُالب ٞحها اى اػماث هٟؿيت حٗي ٤الخ٨ي ٠م٘ جل ٪البيئت وزانت
الخ٨ي ٠الضعا خي ومً زالَ ٫ظا اعجإي الباخض صعاؾت الصخت الىٟؿيت وٖال٢تها بالخ٨ي ٠الضعا خي لضي
َلبت ؾىت ؤوى في الجامٗاث الٟلؿُيييت.
ومً َىا جبرػ مك٩لت الضعاؾت الخاىي بالؿاا ٫آلاحي:
ما مؿخىي الخىافم مع الخياة الجامعيت لضي ػلبت ؾىت أولى في الجامعاث الفلؿؼيييت
أهضاف الضعاؾت:
 الخٗغ ٝاى مؿخىي الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت لضي َلبت ؾىت ؤوى في الجامٗاث الٟلؿُيييت الخٗغ ٝاى مؿخىي الٟغو ١بحن مخىؾِ صعظاث الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت حٗؼي إلاخٛحراث الضعاؾت(الىىٕ الاظخماعي ،هىٕ ال٩ليت ،اإلاٗض ٫الترا٦مي).
أهميت الضعاؾت:
 جيب٘ ؤَميت الضعاؾت مً ؤَميت اإلاىيىٕ الظي جدىاوله مً مخٛحراتها (الىىٕ الاظخماعي ،هىٕ ال٩ليت ،اإلاٗض٫الترا٦مي).
 جل٣ي الًىء ٖل بٌٗ ظىاهب الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت لضي َلبت ؾىت ؤوى في الجامٗاثالٟلؿُيييت.
ً
 جديذ الٟغنت للخٗغٖ ٝل بٌٗ ؤؾباب الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت ،اهُال٢ا مً الخاظت بى ال٣يامبضعاؾاث يم ً٨ؤن يؿخٟاص مجها في جدؿحن الخضماث التربىيت وألا٧اصيميت والاظخماٖيت والىٟؿيت اإلا٣ضمت
لُلبت الجامٗت.
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ً
 جىٞغ ٢ضعا مً اإلاٗلىماث التي حٗؼػ مً ٞهم ألاؾباب اإلاازغة ٖل بم٩اهياث الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيتلضي َلبت الجامٗت.
 حصج٘ ال٣اثمحن ٖل الٗمليت الخٗليميت ،والخٗليم الٗاىيٖ ،ل ػياصة ظهىصَم لخُىيغ ؤ٩ٞاع بيجابيت ًٖؤؾاليب مخُىعة لئلعقاص والٗالط الىٟسخي للُلبت الظيً يٗاهىن مً مٓاَغ ؾىء الخىا ٤ٞفي الجامٗت.
مجاالث الضعاؾت:
اإلاجاٌ البكغََ :لبت الؿىت ألاوى في الجامٗاث الٟلؿُيييت.
اإلاجاٌ الؼماوي :الٟهل الضعا خي ألاو ٫مً الٗام ألا٧اصيمي (2018/2017م).
اإلاجاٌ اإلاياوي :الجامٗاث الٟلؿُيييت الٗامت والخ٩ىميت والخانت.
جدضيض اإلاصؼلخاث
الخىيف الىفي ي:
َى مضي ما يخمخ٘ به الٟغص مً ٢ضعة ٖل يبِ الىٟـ وجدمل مى ٠٢الى٣ض وؤلاخباٍ م٘ ال٣ضعة ٖل الؿيُغة
ً
ٖل ال٣ل ٤والكٗىع باألمً والاَمئىان بٗيضا ًٖ الخى ٝوالخىجغ )ػَغان1988 ،م ،م)94
الخىيف الاحخماعي:
َى قٗىع الٟغص بالؿٗاصة م٘ آلازغيً و٢ضعجه ٖل ب٢امت الٗال٢اث الاظخماٖيت الىاجخت وال٣يام بالضوع
الاظخماعي اإلاىاؾب )ػَغان 1988 ،م)104،
الخىيف الضعاس ي:
َى ٢ضعة الُالب او الُالبت ٖل بىاء ٖال٢اث اظخماٖيت َيبت م٘ اؾاجظجه وػمالثه وخهىله ٖل مؿخىي
ظيض مً الخدهيل الضعا خي وج٣بله للًىابِ التي حؿحر ٖلحها الجامٗت.
الخىافم مع الخياة الجامعيت:
َى ٢ضعة الُالب ؤو الُالبت ٖل ب٢امت ٖال٢اث َيبت م٘ الؼمالء والؼميالث والخٗاون مٗهم والاَخمام
بالضعاؾت وجىٟيظ حٗليماث الاؾاجظة وجىٓيم الى٢ذ والجهض وػياصة الضا ٘ٞهدى الضعاؾت واإلاكاع٦ت في
ألاوكُت بما يد ٤٣صعظت مىاؾبت مً الخدهيل ويؼيض مً ال٣ضعة ٖل مىاظهت الًٛىٍ واإلاك٨الث ويؿهم
في جد٣ي ٤الُمىخاث ألا٧اصيمي والصخهيت.
الخعغيف ؤلاحغائي للخىيف الىفي ي والاحخماعي والضعاس ي:
ً
ي٣هض بمؿخىي الخىا ٤ٞبظغاثيا مجمىٕ الضعظاث التي يخدهل ٖلحها الُالب او الُالبت في م٣ياؽ الخىا ٤ٞم٘
الخياة الجامٗيت الظي يُب ٤في َظٍ الضعاؾت.
ألاصب التربىَ
معايحر الخىيف
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ص ٘ٞالاَخمام بضعاؾت ج٨ي ٠الصخهيت بى وي٘ مٗايحر ل٣ياؽ الخ٨يٖ ،٠ل الغٚم مً ازخال ٝالٗاملحن
في َظا اإلاجا ٫في الخٗبحر والهياٚت لهظٍ اإلاٗايحر الاظغاثيت ،وجىييذ َغي٣ت جُبي٣ها بال ؤجهم مخ٣ٟىن مً
خيض مًمىجها ،ويٗخبر ما ٢ضمه الػاعوؽ) (Lazarusمٗايحر لخ٣يم ٟ٦ايت الخ٨ي ٠وهي:
الغاخت الىٟؿيت :ويٗجي ٚيابها اخضي الٗالماث الضالت ٖل ؾىء الخ٨ي ٠ومً ؤمشلتها خاالث الا٦خئاب
والكٗىع ال٣اَغ بالظهب ؤو الخى ٝمً اإلاغى ؤو اإلاىث.
الٟ٨ايت في الٗملٞ :مً الٗالماث الضالت ٖل وظىص نٗىباث جدى ٫بحن الصخو وبحن ج٨يٟه الؿىي
ً
َى عجؼ الصخو ًٖ اؾخٛال ٫اؾخٗضاصاجه ومهاعاجه اإلاهىيت والاظخماٖيت و٢ض ي٩ىن ؾببا للٟكل الضعا خي،
ؤو الخدهيل اإلاخضوي ؤو ؤن ي٩ىن اهخاظه ؤ٢ل مما جخيبإ به ٢ضعاجه.
ألاٖغاى الجؿميت :بط ي٩ىن الضليل الىخيض ٖل وظىص ه٣و في الخ٨يَ ٠ى بنابت ًٖى مً ؤًٖاء
الج ؿم ،و٢ض وكإ الُب الىٟسخي الجؿمي بٗض مالخٓت ألاَباء مً ؤن ؤلانابت يم ً٨ؤن جدضر ؾىء
الخ٨ي ٠الىٟسخي ٦هٗىباث الهًم.
الخ٣بل الاظخماعي :مً ؤَم ؤصلت ٟ٦ايت الخ٨ي ٠ؤن ج٩ىن الهىعة التي يخسظَا ج٨ي ٠الصخو
ً
م٣بىلت اظخماٖيا .ويخد ٤٣طل ٪ب٩ىن ؾلى٦ه الخ٨يٟي ؾلى٧ا ي٣غٍ اإلاجخم٘.
َىا ٥مجمىٖت مً الخُىاث جخم زالٖ ٫مليت الخ٨ي ٠بىظه ٖام وهي:
وظىص مشحر للؿلى ٥هديجت صا ٘ٞمٗحن وقٗىع بىظىص ٖاث ٤يٗي ٤اؾخجابخه ٧ىظىص ْغ ٝظضيض ولً٨
ال يىظض في زبراث الٟغص اإلااييت ظىاب ظاَؼ ٖل َظا الىي٘ الجضيض.
مداولت الٟغص الىنى ٫بى الاؾخجابت الصخيدت وطل ٪ب٣يامه بٗضة مداوالث للىنى ٫بى مسغط مً
الىي٘ الجضيض ختى يدهل جٟاٖل اظخماعي ظيض ويهبذ الٟغص متهيئا للخىانل الاظخماعي( .الغٞاعي،
1982م ،م)76
العىامل التي جؤزغ في الخىيف.
ال٣ضعة الٗ٣ليت ،والجىاهب الاهٟٗاليت والاظخماٖيت والصخيت .وحٗض ظميٗها ٢ىىاث عاٞضٍ للخ٨يٖ ٠ىض
الٟغص وٖىانغ مهمت ٞيه ،وجمحزٍ ًٖ ٚحرٍ مً ألاٞغاص الظيً لم يهلىا بى َظٍ الضعظت مً الخ٨ي ٠بممحزاث
باعػة مشل الكٗىع بالخٟغص ،والاؾخ٣الليت ،والش٣ت بالىٟـ ،والخ٣بل الظاحي ،والخمخ٘ بال٣يم الصخهيت،
واجبإ ٞلؿٟت خياة مٗيىت.
وحهاث هظغ العلماء في الخىيف والخىيف الضعاس ي
ً
ً
يٗخبر الخ٨ي ٠مً اإلاىيىٖاث التي اَخم ٖلم الىٟـ بضعاؾتها ،ألهه يغجبِ اعجباَا مباقغا بؿلى٥
الاوؿان ،وم٘ صزى ٫مٟهىم الخ٨ي٦ ٠مغاص ٞللذ وا ٤ٞجٟؿحر مٓاَغ الخٛحر الاظخماعي ٞيؿلى ٥الٟغص
ليكمل ٧ل ما ي٣ىم به الٟغص مً ؾلى ٥ليد ٤٣الخ٨ي ٠بيىه وبحن بيكخه .وؤنبذ يٗجي ٦ما يغي ويلٟىل٪
وهي٩ىليل ( )Woolfolk and Nicolich. Lحٛحر ؾلى ٥الٟغص ٧ي ييسجم م٘ ٚحرٍ مً ألاٞغاص ،وزانت الخًىٕ
لاللتزاماث الاظخماٖيت( .اإلاىهىع1992 ،م ،م )114
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ول٣ض جباييذ هٓغة ٖلماء الىٟـ بى مٟهىم الخ٨ي ،٠هديجت لخبايً مضاعؾهم ،بط يغي ؤصخاب الاججاٍ
ال ىٟسخي ،ؤن الخ٨ي ٠يخد ٤٣اقبإ خاظاث الٟغص وصواٗٞه ،وَظا يا٦ض ؤن الخ٨ي ٠ز ٌٟللخىجغ ،ويخم
الىنى ٫بليه في الاقبإ الٗامل صوا ٘ٞالٟغص ،ويغي (الهىا )1976 ،ؤن الخ٨ي ٠يكحر بى ألاخضار الىٟؿيت،
التي حٗمل ٖل اؾدبٗاص خاالث ؤٖاصة الٟغص بى اإلاؿخىي اإلاىاؾب لخياجه في بيكخه.
ان ال٩اثً الحي يداو ٫اقبإ صواٗٞه بإيؿغ الُغ ١بإخض ؤق٩ا ٫ظضيضة مً الاؾخجابت ؤو الخٗضيل في
البيئت ؤو في صواٗٞه هٟؿها ،وبهظا ٞةن الخياة ٧لها ٖمليت جىا ٤ٞمؿخمغة( .الهىا ،1976 ،م)76
الىظغياث التي فؿغث الخىيف الضعاس ي:
ً
هظغيه الخدليل الىفي ي :لٟغويضٞ ،دؿب ٞغويض ٖمليت الخ٨يٚ ٠البا ما ج٩ىن القٗىعيت ٞال يعي الٟغص
ألاؾباب الخ٣ي٣ت ل٨شحر مً ؾلى٦ياجه ،ويغي ٞغويض ؤن الٗهبيت ما هي بال مٓهغ مً مٓاَغ ؾىء الخ٨ي٠
ويٗخمض الخىاػن الىٟسخي ٖل ٢ىٍ ألاهاٖ( .ىى ،1990 ،م)91
الىظغيت الؿلىهيت :جغي َظٍ الىٓغيت ان اهماٍ الخ٨ي ٠وؾىء الخ٨ي ٠حٗض مخٗلمت مً زال ٫الخبراث التي
يخٗغى لها الٟغص ٞاطا حٗلم اؾاليب ؾىيت ج٩ىن لضيه ٖاصاث ؾىيت اما بطا حٗلم اؾاليب ؾلى٦يت زاَئت
ٞاهه ي٩ىن ؾحم الخ٨يٖ( .٠بض اللُي1990 ،٠م ،م)78
الىظغيت ؤلاوؿاهيت :هي اإلاضعؾت اإلاخ٩ىهت مً مجمىٖه مً الٗلماء يجمٗهم الاٖتراى ٖل الخدليل الىٟسخي
واإلاضعؾت الؿلى٦يت ويجمٗىن ٖل جإ٦يض بٌٗ الجىاهب التي جمحز الاوؿان ًٖ الخيىان مشل الخغيت
والابضإ وؤلاعاصة واَم عواص اإلاضعؾت الاوؿاهيت ٧اع ٫عوظغػ وابغاَام ماؾلىٖ( .ىى ،1990 ،م .)100
مفهىم الصخت الىفؿيت
يٗض مٟهىم الصخت الىٟؿيت مً اإلاٟاَيم الغمؼيت ؤو الاٞتراييت ٧ىهه ال يكحر بى شخيء ٦مي ؤو ٧ل
مجؿض ،واهما يكحر بى الؿلى ٥بما ٞيه مً اججاَاث وٖىاَ ٠وج٨ٟحر٦ ،ما اهه مٟهىم ز٣افي ووؿبي
بُبيٗخه وَى يخٛحر بخٛحر ما يجض ٖليىا مً مٗلىماث ًٖ الخياة ،وما ييبػي ان ج٩ىن ٖليه٦ ،ما اهه يخٛحر بما
ه٨ك ًٖ ٠ؤهٟؿىا وؾلى٦ىا ،وما هدب ان ههل اليه بدياجىا.
و٢ض يىُل ٤جدضيض مٟهىم الصخت الىٟؿيت مً اخضي هٓغيخحن  :ؤخضَما اإلاغى الىٟسخي ؤو التي
جغجبِ بٛياب اٖغاى اإلاغى الىٟسخي ؤو ؾىء الخ٨ي ٠ؾىاء مجها ما َى يؿحر ؤو زُحر  ،وَظٍ ألاٖغاى جخضعط
في زِ مخهل مً اإلاك٨الث اليىميت البؿيُت بى مكاٖغ الى٣و ؤو الظهب بى الايُغاباث الؿي٩ىؾىماجيت
ً
والامغاى الٗهابيت و٦ظل ٪الامغاى الظَاهيت  ،بط ان الٟغص ي٩ىن بصخت هٟؿيت بطا ٧ان زاليا مً ٧ل َظٍ
الامغاى  ،وألازغي هٓغة ايجابيت حٗجي ان الصخت الىٟؿيت هي الخ٨ي ٠والخالئم م٘ مخُلباث الخياة  ،لظل٪
ٖغٞذ مىٓمت ا لصخت الٗاإلايت الصخت الىٟؿيت بهٟت ٖامت باجها جىا ٤ٞالاٞغاص م٘ اهٟؿهم  ،وم٘ الٗالم
ً
ٖمىما  ،م٘ خض ؤ٢صخى
ً
عابعا :الخىيف الضعاس ي
 ٖغٞه (بىعو ،م :)1979باهه ٢ضعة الٟغص ٖل الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت( .ابى َالب1979 :م ،م )673
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 ٦ما ٖغٞه (عئو1974 ،ٝم) :بإهه (٢ضعة الُالب ٖل جد٣ي ٤خاظاجه الاظخماٖيت مً زالٖ ٫ال٢اجه م٘ػمالثه ،وم٘ مضعؾيه ،وم٘ اإلاضعؾت واصاعتها ،ومً زال ٫مؿاَمخه في ؤلىان اليكاٍ الاظخماعي اإلاضع خي
بك٩ل يازغ في صخخه الىٟؿيت وفي ج٩امله الاظخماعي)( .عئو1974 ،ٝم ،م )14
 وٖغٞه (ابى َالب1979 ،م) :بإهه (هخاط اؾا خي لخٟاٖل الٟغص م٘ اإلاىا ٠٢التربىيت ،وحٗض ٖمليتالخٟاٖل ألا٧اصيمي مدهلت لخٟاٖل ٖضص مً الٗىامل ٧ال٣ضعة الٗ٣ليت والخدهيليت وميى ٫الٟغص التربىيت
واججاَاجه هدى الىٓام اإلاضع خي وخلخه الىٟؿيت وْغوٞه الاؾغيت بك٩ل ٖام)( .ابى َالب1979 ،م ،م )8
 وٖغٞه (ابغاَيم وظىان1993 ،م) :بإهه (مضي الخىا ٤ٞوالاوسجام في الخياة الجامٗيت ٞيما يخٗل ٤بخ٣بلاإلااصة الضعاؾيت ،والغٚبت في الازخهام ،والخدمـ للضعاؾت ،اؾدشماع الى٢ذ للضعاؾت ،اإلاى ٠٢مً الاؾاجظة
واؾلىب حٗاملهم) (ابغاَيم وظىان1993 ،م ،م )7
 وٖغٞه (اإلاهغي1994 ،م) :باهه (٢ضعة الٟغص في مىظهت امىع الخياة باٖخماصٍ ٖل هٟؿه وجد٣ي ٤طاجه،م٘ قٗىعٍ بالخغيت وؾالمخه مً الامغاى الٗهابيت ،ومٗغٞخه للمهاعاث الاظخماٖيت ،وايجاص ٖال٢اث َيبت
بيىه وبحن اؾغجه ومجخمٗه)( .اإلاهغي1994 ،م ،م )17
 وٖغٞه (اإلاىحز ٫وؾٗاص1995 ،م) :بإهه (الٟغص ٖل جد٣ي ٤خاظاجه الاظخماٖيت مً زالٖ ٫ال٢اجه م٘ػمالثه ومضعؾيه وم٘ اإلاضعؾت واصاعاتها ومً زال ٫مؿاَمخه في ؤلىان اليكاٍ الاظخماعي اإلاضع خي بك٩ل يازغ
في صخخه الىٟؿيت وفي ج٩امله الاظخماعي)( .عئو1974 ،ٝم ،م )19
مً زال ٫مغاظٗت وجدضيض اإلاهُلخاث هجض اجها جخ ٤ٟفي الامىع الاجيت:
 ٢ضعة الُالب في مىاظهت امىع الخياة واإلاىا ٠٢الاظخماٖيت الجضيضة ٢ضعة الُالب ٖل الخٟاٖل م٘ اؾاجظجه والاصاعة الجامٗيت. ان الخ٨ي ٠الضعا خي يٗجي ٢ضعة الُالب ٖل الخٟاٖل م٘ ػمالثه او م٘ مً يديُه في البيئت التربىيتلخد٣ي ٤خاظاجه الاظخماٖيت ومىاظهت امىع الخياة.
بيىما جىنل خؿجي ( )2001بى زمؿت مٓاَغ للصخت الىٟؿيت وهي:
الخىافم الظاحي٢ :ضعة الٟغص ٖل الخىٞي ٤واإلاىاػهت بحن عٚباجه وصواٗٞه وؤَضاٞه وما ييخج ًٖ طل ٪مً
ً
نغاٖاث وبما يد ٤٣مىاػهت هاجخت ججٗله عاييا ًٖ هٟؿه ومديُه.
الخىيف الاحخماعي :ويخمشل ب٣ضعة الٟغص ٖل ب٢امت ٖال٢اث اظخماٖيت م٣بىلت ،جخه ٠باإلادبت والخٗاون
والدؿامذ.
اللضعة على الخعامل مع ؤلاخباغ :وهي ال٣ضعة ٖل جدمل ؤلاخباٍ الىاجج ًٖ ألاػماث والكضاثض و٧ل ما
يٗغ٢ل ؤو يٗي ٤خاظاث ؤلاوؿان ،صون بغوػ ؾلى٦ياث مخُغٞت ؤو ٚحر ؾىيت مشل التهيج والٗضوان والى٩ىم.
الكعىع بالؼمُهيىت والغطا :ويخمشل مً زال ٫اؾخمخإ الٟغص بالخياة وبٗمله وؤؾغجه واإلاجخم٘ الظي
يٗيكه.
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الىفاءة في ؤلاهخاج :التي جدىاؾب م٘ بم٩اهيت ؤلاوؿان و٢ضعاجه و٦ظل ٪اإلاؿاَمت في مديُه بةيجابيت ـ
(خؿجي2001 ،م ،م)7
ويكمل مٟهىم الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت ٖل اعبٗت ابٗاص عثيؿيت هي:
الخىافم ألاواصيمي :يكحر اى ٢ضعة الُالب ٖل الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت والىنى ٫اى خالت مً الغيا
الىٟسخي ًٖ اصاثه ألا٧اصيمي وبخؿاؾه بدالت مً الخىاٚم في ٖال٢اجه م٘ اؾاجظجه وػمالء الضعاؾت وم٘ البيئت
الجامٗيت
الخىيف الاحخماعي :يكحر اى خالت الخىا ٤ٞبحن الٟغص والبيئت واإلاديُت به وهي ٖمليت صيىامي٨يت مؿخمغة
تهض ٝاى حٗضيل ؾلى ٥الٟغص في ؾبيل الخٛلب ٖل الهٗىباث التي ج ٠٣خاثال بيىه وبحن ا٢امت ٖال٢ت وصيت
خميمت بيىه وبحن هٟؿه مً ظهت وبيىه وبحن البيئت اإلاديُت مً ظهت ازغي
الخىافم الشخص ي /العاػفي :ويكحر اى وكاٍ ي٣ىم به الُالب الجامعي ويد ٤٣له ٢ضعا مً الغيا ًٖ
الظاث والش٣ت بالىٟـ وال٣ضعة واإلاهاعة ٖل اقبإ خاظاجه وصواٗٞه صون اخباٍ مً البيئت اإلاديُت به
والاخؿاؽ بخ٣بل ال٣يم والاججاَاث الجامٗيت واإلاكاع٦ت في الاوكُت في الاوكُت الجامٗيت اإلاسخلٟت وحهضٝ
ايًا اى ال٨ك ًٖ ٠جد٣ي ٤ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً الخىا ٤ٞفي الٗال٢اث الٗاَٟيت الايجابيت م٘ الجيـ الازغ
والخٟاٖل الايجابي مٗها.
الالتزام بخد٣ي ٤الاَضا ٝويكحر اى ٢ضعة الُالب الجامعي ٖل اقبإ خاظاجه ومخُلباجه الىٟؿيت
والاظخماٖيت والضعاؾيت وجد٣ي ٤هجاخا في الاَضا ٝالتي ويٗها ازىاء صزى ٫البيئت الجامٗيت مً زال٫
م٩ىهاتها الاؾاؾيت الاؾاجظة الؼمالء والاوكُت الاظخماٖيت والترٞحهيت وجد٣ي ٤الخىا ٤ٞالضعا خي (بي٨غ
وبىَضن ؾحر ،٥وٖلي2008 ،م ،م )7-6
والخىا ٤ٞيٗجي الخٛلب ٖل ؤلاخباَاث وجد٣ي ٤ألاَضا ٝوبقبإ الضوا ٘ٞوالخاظاث بُغي٣ت ي٣بلها
آلازغون وج٣بلها ال٣يم الاظخماٖيت مً ظاهب ،وجد٣ي ٤الاوسجام والخىا ٤ٞبحن الضوا ٘ٞوالخاظاث واوٗضام
ً
ً
ً
الهغإ الىٟسخي مً ظاهب آزغٞ ،ةطا جد ٤٣طل ٪ؤنبذ الٟغص مخىا٣ٞا جىا٣ٞا خؿىا.
وحٗخمض َبيٗيت الخىاٖ ٤ٞل زالزت ٖىانغ حكمل الٟغص وي٣هض به التر٦يب الىٟسخي للصخو،
والخاظاث وآلازغون الظيً يكاع٧ىهه اإلاى ٠٢والبض مً جد٣ي ٤الاوسجام بحن َظٍ الٗىانغ ليخم الخىا٤ٞ
بمٗجى ؤن جخد ٤٣ؤَضاٞه وحكب٘ خاظاجه بُغي٣ت م٣بىلت اظخماٖيا ً ٞيدضر الاؾخ٣غاع الىٟسخي ويخم الخ٨ي٠
الىٟسخي و٦ظل ٪الاظخماعي.
في خحن بن (ؾىء الخىا )٤ٞيٗجي عجؼ الٟغص ًٖ جد٣ي ٤صواٗٞه وبقبإ خاظاجه هٓغا ً لًٛىٍ
اظخماٖيت ؤو عجؼ ًٖ الخيؿي ٤بحن َظٍ الضوا ٘ٞؤو جم بقباٖها بك٩ل يدىاف م٘ ال٣يم الاظخماٖيت وال يغضخى
مً خىله لظلٞ ٪ةن الٟغص يخٗغى اليُغاباث هٟؿيت٦ .ما بن لؿىء الخىا ٤ٞمٓاَغ مخٗضصة ومسخلٟت ٣ٞض
يٓهغ ؾىء الخىا ٤ٞفي ق٩ل مك٨الث ؾلى٦يت ٧الؿغ٢ت والهغب وٚحرَا ؤو ما يخٗغى اإلاغاَ٣حن مً مك٨الث
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٧الخمغص والاهُىاء و٢ض يكخض ويهبذ ؤ٦ثر زُىعة بطا ما ونل بى صعظت ألامغاى الىٟؿيت والاهدغاٞاث
اإلاهىيت والايُغاباث الٗ٣ليت
الىظغياث التي فؿغث الصخت الىفؿيت:
الىظغياث الؿلىهيت:
اَخمذ باالججاٍ الؿلى٧ي مجمىٖت ضخمت مً ٦باع ٖلماء الىٟـ ل٩ل مجهم عئيت زانت ومٟاَيم
جباييذ مً ٖالم آلزغ ول ً٨يجمٗهم بَاع ٖام مدؿ٘ ومهم ،ويدؿم جياع الؿلى٦يت بالٗلميت والٗمليت ويبخٗض
ًٖ ٧ل ما َى ٚيبي ويخٗامل م٘ اإلادؿىؽ وال٣ابل لل٣ياؽ مً ؾلى ٥الاوؿان والخيىانٖ( .ؼيؼ1990 ،م،
م )145
ٞالؿلىٖ ٥ىضَم مخٗلم مً البيئت ،وٖمليت الخٗلم جدضر هديجت وظىص صا ٘ٞومشحر واؾخجابت ،بمٗجى
بطا وظض الضا ٘ٞواإلاشحر خضزذ الاؾخجابت (الؿلى )٥ول٩ي ي٣ىي الغبِ بحن اإلاشحر والاؾخجابت البض مً الخٗؼيؼ،
اما بطا جدغ ٥الاؾخجابت صون حٗؼيؼ ٞان طل ٪ياصي بى ايٗا ٝالغابُت بحن اإلاشحر والاؾخجابت ،ؤي ايٗاٝ
الخٗلم( .مجيض2003 ،م ،م)32
ً
ان الصخت الىٟؿيت جبٗا لهظٍ الىٓغيت يم ً٨ان جسً٘ ل٣ىاهحن الخٗلم ٞاطا ا٦دؿب الٟغص ٖاصاث
جالثم ز٣اٞت مجخمٗه ٞهى في صخت هٟؿيت ؾليمت وبطا ٞكل في ا٦دؿاب ٖاصاث ال جدىاؾب م٘ ما َى
مخٗاعٖ ٝليه في اإلاجخم٘ ؾاءث صخخه الىٟؿيتٖ( .بض الٟٛاع1976 ،م ،م )40
هظغيت الخدليل الىفي ي:
ماؾـ َظٍ الىٓغيت ؾيجمىهض ٞغويض 1939-1856( S. Freudم) الظي يبحن ان الخلى مً الٗهاب
ً
يٗض ماقغا ٖل الخمخ٘ بالصخت الىٟؿيت ،بط ان الٗهاب ييكإ مً زبراث الصخو الؿاب٣ت في َٟىلخه،
ً
ًٞال ًٖ الهغإ بحن م٩ىهاث الصخهيت الشالزت (الهى  ،IDالاها  ،Egoوالاها الاٖل  )Super Egoوالتي
جًُغب ٖىضم ال جخم ً٨الاها مً اإلاىاػهت بحن مُالب الهى الٛغيؼيت والاها الاٖل اإلاشاليتٞ( .غويض1982 ،م،
م )45
ؤما اصلغ1937-1870( Adlerم) ٞحري ان الى٣و الًٗىي والاَما ٫والغ ٌٞوالخضليل ياصي بى
ايُغاب في الصخت الىٟؿيت لظلٞ ٪إن الٟغص يداو ٫ان يٗىى مكاٖغ الى٣و لضيه بىي٘ اَضاٚ ٝحر
ً
واٗ٢يت إلْهاع جٟىجه الصخصخي بط اهه في الجهايت شخو ٚحر ص٢ي ٤لخ٣ضيغ طاجه ًٞال ًٖ اهه صاثم الخىجغ
ويسصخى ال٣غاعاث والاخباَاث (ٞ ،)Rychman, 1978, p. 93اإلوؿان ٖىض اصلغ ٧اثً اظخماعي جدك٩ل خياجه
يمً ؾيا ١اإلاٗايحر الاظخماٖيت والازال٢يت  ،وبما ان الاوؿان مدضص بالغوابِ والٗال٢اث الاظخماٖيت البض
لىا لٟهم اليكاٍ الضازلي له مً ٞهم َظٍ الٗال٢اث التي يخىاظض ٞحها ويخ٣بلها( .الجضابي1991 ،م ،م )19
ويغي يىه )1961-1875( Jung ٪ان الصخت الىٟؿيت ج٨مً في اؾخمغاع همى الٟغص الصخصخي مً ٚحر
جى ٠٢ؤو حُٗيل وا٦ض اَميت ا٦دكا ٝالظاث الخ٣ي٣يت ،واَميت الخىاػن في الصخهيت الؿىيت التي جخمخ٘
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بالصخت الىٟؿيت والتي جخُلب اإلاىاػهت بحن اإلايى ٫والاهُىاثيت واإلايى ٫الاهبؿاَيت وج٩امل ؤعب٘ ٖملياث هي
الاخؿاؽ والاصعا ٥واإلاكاٖغٖ( .ىاوي2010 ،م ،م )16
الىظغياث الاوؿاهيت:
جا٦ض َظٍ الىٓغياث ٖل صعاؾت الخبرة الخايغة للٟغص ٦ما يضع٦ها ؤو يمغ بها وليـ ٦ما يضع٦ها
الازغون وبطا ٧ان اإلاغى يدهل ٖل و ٤ٞما يضع٦ه الٟغصٞ ،ان الصخت الىٟؿيت ٖىض اصخاب َظا اإلاىٓىع
ً
ً
جخمشل في جد٣ي ٤الٟغص إلوؿاهيخه جد٣ي٣ا ٧امال ؾى ًاء لخد٣ي ٤خاظاجه الىٟؿيت ٦ما ٖىض "ماؾلى" ( Maslow,
 )1908-1970ؤو اإلادآٞت ٖل الظاث ٦ما ٖىض "عوظغػ" (٦ Rogers (1902-1995ظلٞ ٪ان الازخال ٝبحن
ً
الاٞغاص في مؿخىياث صختهم الىٟؿيت يغظ٘ جبٗا الزخال ٝما يهلىن اليه مً مؿخىياث في جد٣ي ٤اوؿاهيتهم.
ً
(الؼبيضي ًٞ )181 ، 1997 ،ال ًٖ طل ٪يا٦ض الاوؿاهيىن ٖل ان الؿالمت ؤو الصخت الىٟؿيت في
الضعاؾاث الىٟؿيت يجب ان جخىظه بى الٟغص الؿليم وليـ للٟغص الٗهابي ؤو الظَاوي  ,خيض يغي "عوظغػ"
ان مٓاَغ الصخت الىٟؿيت ٖىض الٟغص ج٩ىن في خغيخه ٖل اؾدبهاع خل إلاك٨الجه وفي ازخياع ٢يم جدضص
اَاعٍ في الخياة وحُٗي مٗجى لخياجه  ،اما "ماؾلى" ٞلم يجٗل الصخت الىٟؿيت في اقبإ الخاظاث
الٟؿيىلىظيت والبيىلىظيت  ،بل ظٗلها في اقبإ الخاظاث الىٟؿيت والاظخماٖيت وٖل عاؾها الخاظت بى
ً
جد٣ي ٤الظاث بىنٟها اؾمى َظٍ الخاظاث و٢ض ظٗل جد٣ي ٤الظاث صاٗٞا يض ٘ٞالاوؿان الن ي٩ىن في
مؿخىي ٞهمت لىٟؿه مً زال ٫اصاع٦ه إلاٗاملت الاٞغاص اإلاهمحن في خياجه ومً الاخ٩ام التي يهضعوجها ٖلي.
(مغ خي1988 ،م ،م )100
ؤما ٞغوم (ٞ )Frommحري ان ٖضم الخمخ٘ بالصخت الىٟؿيت َى ؤخض مٓاَغ الٟكل الازالقي.
(الٗىاصي ،1992 ،م  )44الظي ييكإ مً قٗىع الٟغص بالٗؼلت وٖضم اَخمام الازغيً به ،وقٗىعٍ بًِٛ
الٓغو ٝالاظخماٖيت ٖليه ،خيض ان الٟغص ليـ ٧اثً مىٗؼٞ ٫هى يدخاط بى الازغيً إلقبإ خاظاجه اإلاخٗضصة
والخهىٖ ٫ل الُمإهيىت والامً الىٟسخي ،ليا٦ض اؾخمغاعٍ في الخياةٖ( .باؽ1988 ،م ،م )176
الىظغياث الىحىصيت
ويغي اصخاب َظا اإلاظَب ان الصخت الىٟؿيت هي ان يٗيل الاوؿان وظىصٍ ،ومٗجى ان يٗيل
ً
الاوؿان وظىصٍ َى ان يضع ٥مٗجى َظا الىظىص ،وان يضع ٥ام٩اهاجه وان ي٩ىن خغا في جد٣ي ٤ما يغيض
ً
وباألؾلىب الظي يسخاعٍ ،وان يضع ٥هىاحي يٟٗه وان يخ٣بلها ،وان ي٩ىن مضع٧ا لُبيٗت َظٍ الخياة بما ٞحها
ً
ً
مً مخىاً٢اث وان يىجر في الىنى ٫بى جىٓيم مٗحن مً ال٣يم ليجٗله اَاعا مغظٗيا في خياجهٖ( .بض
الٟٛاع ،1976 ،م)40
الضعاؾاث الؿابلت:
صعاؾت حغيؿىن ( )Grayson,2003والتي َضٞذ بى مٗغٞت ؤزغ الخىا ٤ٞالجامعي اإلاب٨غ في الخدهيل
ألا٧اصيمي وج٩ىهذ ٖيىت الضعاؾت مً ظمي٘ َلبت الؿىت الاوى في ظامٗت يىع ٥جغهخى واقاعث هخاثج الضعاؾت
اى وظىص ؤزغ ايجابي لضي اٞغاص الٗيىت جمشلذ في جدهيلهم ٖل صعظاث ٖاليت واجهاء اإلاخُلباث الجامٗيت
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بؿهىلت ٦ما اوضخذ الىخاثج ؤزغ الخىا ٤ٞاإلاب٨غ خيض ٧ان له جإزحر بؿيِ ٖل الضعظاث في خحن ان الُلبت
الظيً لم يخ٨يٟىا ولم يخإ٢لمىا مب٨غيً بالجامٗت ليـ بالًغوعة ان ج٩ىن مغجبُت باألزغ الؿلبي.
٦ما ٢ام ألاػغف (2005م) بٗىىان الخ٨ي ٠الىٟسخي الاظخماعي وٖال٢خه بالظ٧اء لضي َلبت الشاهىياث
الخسههيت بكٗبيت اإلاغ٢ب خيض اظغيذ الضعاؾت ٖل ٖيىت بل ٜحجمها " َ " 293البا وَالبت مجهم ()107
ً
ط٧ىع و ( )186اهازا ،خيض اؾٟغث هخاثج الضعاؾت اى ٖضم وظىص ٖال٢ت اعجباَيت في الخ٨ي ٠الىٟسخي
الاظخماعي والظ٧اء لضي الظ٧ىع ووظىص ٖال٢ت اعجباَيت في الخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي لضي الاهار ٦ما
اؾٟغث ًٖ ٖضم وظىص ٞغو ١صالت اخهاثيا في الخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي و٣ٞا إلاخٛحري الجيـ
والخسهو.
صعاؾت زظغ (2005م) بٗىىان :الخ٨ي ٠الىٟسخي  -الاظخماعي وٖال٢خه باالهخماء للظاث لضي ٧ل مً
الُلبت اإلاخٟى٢حن وؤ٢غاجهم مً اإلاخإزغيً صعاؾياَ ،ضٞذ اى الخٗغٖ ٝل الخ٨ي ٠الىٟسخي  -الاظخماعي
وٖال٢خه باالهخماء للظاث لضي ٧ل مً الُلبت اإلاخٟى٢حن وؤ٢غاجهم مً اإلاخإزغيً صعاؾيا .وج٩ىن مجخم٘
الضعاؾت مً َلبت الجامٗاث الٗغا٢يت خيض بلٛذ الٗيىت (َ )120الب وَالبت وزلهذ الضعاؾت بى هخاثج
٧ان ؤَمها:
َىا ٥اعجباٍ وزي ٤ما بحن الخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي وصعظت الاهخماء للظاث لضي ٖيىت الضعاؾت في
ً
ً
الجامٗاث وطل ٪يٗجي ؤن اإلاداولت الضاثمت مً ٢بل ألاٞغاص جد ٤٣جىا٣ٞا هٟؿيا واهخماء للظاث في جإ٦يض
جد٣ي ٤الغوابِ الاظخماٖيت في الخٗاون والخأل ٠م٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ مما ياصي اى الاؾخ٣غاع الىٟسخي والخىا٤ٞ
والاهخماء للظاث.
صعاؾت اخميض (2006م) بٗىىان ال٣يم الؿاثضة وٖال٢تها بالخ٨ي ٠الىٟسخي الاظخماعي لضي َلبت
ظامٗت " "7ا٦خىبغ بمهغاجه ،خيض َب٣ذ الضعاؾت ٖل ٖيىت حجمها " َ " 280البا ازخحرث بُغي٣ت
ٖكىاثيت مً اإلاجخم٘ الانلي ٦ ،ما اؾخسضمذ الباخشت م٣ياؽ ال٣يم اللبىعث وٞحرهىن وليىضػي وم٣ياؽ
الخ٨ي ٠الىٟسخي الاظخماعي مً اٖضاص ػييب الاوظلي  ،واؾٟغث الىخاثج ًٖ ٖضم وظىص ٖال٢ت صالت اخهاثيا
بحن ال٣يم والخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي بحن اٞغاص ٖيىت الضعاؾت في الٗيىت ال٩ليت والظ٧ىع والاهار في
ال٩لياث الاصبيت والظ٧ىع والاهار في ال٩لياث الٗلميت وط٧ىع اصبي وط٧ىع ٖلمي واهار اصبي واهار ٖلمي
صعاؾت الجبىعَ والخمضاوي (2006م) بٗىىان الخىا ٤ٞم٘ اإلاجخم٘ الجامعي وٖال٢خه باالججاٍ هدى
الخسهو الضعا خي وبٌٗ اإلاخٛحراث لضي َلبت ظامٗت اإلاغط َضٞذ الضعاؾت اى ٦ك ٠الٗال٢ت بحن الخىا٤ٞ
م٘ اإلاجخم٘ الجامعي والاججاٍ هدى الخسههاث الضعاؾيت والجيـ والؿىت الضعاؾيت والخسهو وبيئت
الؿ ً٨وال٣ؿم الظي يضعؽ ٞيه الُالب اظغي الضعاؾت ٖل ٖيىت م٩ىهت مً "َ "410الب وَالبت مً َلبت
ظامٗت اإلاغط و٢ض َبٖ ٤ل َظٍ الٗيىت م٣ياؽ الاججاَاث هدى الخسهو وم٣ياؽ الخىا ٤ٞم٘ اإلاجخم٘
الجامعي
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وصلذ الىخاثج ٖل ان الخىا ٤ٞم٘ اإلاجخم٘ الجامعي والاججاٍ هدى الخسههاث الضعاؾيت ٧ان ايجابيا
وان َىا ٥جإزحرا مٗىىيا في اخضار الخىا ٤ٞيخمشل في الاججاٍ هدى الخسهو ومؿخىي الؿىت الضعاؾيت في
الجامٗت اما باقي اإلاخٛحراث ٞليـ لها اي جإزحر مٗىىي في اخضار الخىا ٤ٞبمٗجى اهه ٧لما ج٣ضم الُالب في
صعاؾخه الجامٗيت ٧لما اػصاص جىا٣ٞه في اإلاجخم٘ الجامعي
صعاؾت بغواث(2006م) بٗىىان :الاججاٍ هدى الالتزام الضيجي وٖال٢خه بالخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي لضي
َلبت ؾىت ؤوى في الجامٗاث الٟلؿُيييتَ .ضٞذ َظٍ الضعاؾت اى الخٗغٖ ٝل جإزحر الاججاٍ هدى الالتزام
الضيجي في الخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي ،وٖال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث اإلاغجبُت بالُالب الجامعي :الجيـ،
والٗمغ ،الخسهو ،والخدهيل ألا٧اصيمي ،وٖمل ألاب ،وٖمل ؤالم .اؾخسضم لهظا الٛغى م٣اؾان َما:
م٣ياؽ الاججاٍ هدى الالتزام الضيجي ،وم٣ياؽ الخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي لُلبت الجامٗت ،وج٩ىهذ ٖيىت
الضعاؾت مً (ً )200
َالبا وَالبت مجهم ( )100مً الظ٧ىع ،و ( )100مً ؤلاهار ،و٢ض ؤؾٟغث الضعاؾت ًٖ
وظىص جإزحر ظىَغي الججاٍ الُالب هدى الالتزام الضيجي في مؿخىي ج٨يٟهم الىٟسخي والاظخماعي إلاهلخت
الُلبت طوي الخىظه اإلاغج٦ ،ٟ٘ما ؤْهغث الضعاؾت وظىص جإزحر للمخٛحراث :الجيـ ،والخسهو ،والٗمغ في الا
ججاٍ هدى الالتزام الضيجي وطل ٪إلاهلخت الاهار ،والُالب طوي الخسههاث التربىيت ،والُالب مً الٟئت
الٗمغيت ألا٢ل مً ( 23ؾىت) ٖل الترجيب .بيىما جىنلذ الىخاثج اى ٖضم وظىص جإزحر ظىَغي للمخٛحراث:
الخدهيل وٖمل الاب وٖمل الام في اججاٍ الُالب هدى ؤلالتزام الضيجي٦ .ما هى٢كذ هخاثج الضعاؾت وجم
م٣اعهتها م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت ،وفي يىء طل ٪ا٢ترح الباخض بٌٗ الخىنياث ٧ان ؤَمها صٖىة التربىيحن
وؤولياء ألامىع واإلاٗلمحن ٖل خض الكباب للخمؿ ٪بال٣يم الضيييت إلاا له مً جإزحر في ونىلهم إلاؿخىي مً
ألامً والاؾخ٣غاع الىٟسخي.
٦ما َضٞذ صعاؾت هىعامىؽ (2007م) ( )Romos & Nichlass, 2007إلاٗغٞت الٗال٢ت بحن الخىا ٤ٞم٘
ً
الخياة الجامٗيت والٟاٖليت الظاجيت لضي َلبت الجامٗت اظغيذ الضعاؾت ٖل ٖيىت ٢ىامها (َ )192البا
مخىؾِ ؤٖماعَم ( )22.1ؾىت َبٖ ٤لحهم م٣ياؽ الٟ٨اءة الظاجيت " الٟاٖليت الظاجيت " وم٣ياؽ الخىا٤ٞ
م٘ الخياة الجامٗيت و٢اثمت بياهاث اوليت و٢ض صلذ الىخاثج ان َلبت الؿىت الاوى مً طوي الٟاٖليت الظاجيت
اإلاغجٟٗت لضحهم جىا ٤ٞاٖل م٘ الخياة الجامٗيت م٣اعهت بإ٢غاجهم مً مىسٟطخي الٟاٖليت الظاجيت ٦ ،ما
جىنلذ الضعاؾت اى وظىص اعجباٍ صا ٫ومىظب بحن الٟاٖليت الظاجيت والخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت في
مسخل ٠الؿىىاث الضعاؾيت الجامٗيت .
صعاؾت خبايب وأبى مغق (2009م) بٗىىان الخىا ٤ٞالجامعي لضي َلبت ظامٗت الىجاح الىَىيت في
يىء بٌٗ اإلاخٛحراث ،خيض َضٞذ الضعاؾت اى مٗغٞت وا ٘٢الخىا ٤ٞبمجاالجه الاعبٗت " الاظخماعي
والضعا خي والاهًباَي والاهٟٗاىي " لضي َلبت ظامٗت الىجاح ٦ما َضٞذ اى مٗغٞت الٟغو ١في وا ٘٢الخىا٤ٞ
جبٗا للمخٛحراث مىي٘ الضعاؾت والخٟاٖل ٞيما بيجها "ال٩ليت والجيـ والخسهو والا٢امت " ولخد٣ي٤
اَضا ٝالضعاؾت اؾخسضم الباخشان م٣ياؽ الخىا ٤ٞالجامعي اٖضٍ ظمل الليل ( )1993وجإلٟذ الٗيىت مً
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ً
ً
(َ )845البا وَالبت مجهم (َ )346البا و (َ )499البت في الٟهل الضعا خي الشاوي (2007م) وؤؾٟغث الىخاثج
ًٖ ؤن وا ٘٢الخىا ٤ٞبجمي٘ ؤبٗاصٍ ألاعبٗت ايجابيت لضي ؤٞغاص الٗيىت بط ظاء في اإلاغجبت ألاوى اإلاجا٫
ً
الاظخماعي بيؿبت ( )74.8يليه الاهٟٗاىي ( )56.47زم الاهًباَي ( )54.80وؤزحرا الضعا خي بيؿبت ()51.53
ً
٦ما اؾٟغث الىخاثج ًٖ ٖضم وظىص ٞغو ١صالت اخهاثيا في وا ٘٢الخىا ٤ٞفي ٧ل مً اإلاجا( ٫الاظخماعي
ً
والضعا خي والاهًباَي) في مخٛحر ال٩ليت وجبحن وظىص ٞغو ١صالت اخهاثيا في اإلاجا ٫الاهٟٗاىي لهالر
ال٩لياث ؤلاوؿاهيت و٦ظلٖ ٪ضم وظىص ٞغو ١في اإلاجالحن (الاظخماعي و الاهٟٗاىي) في مخٛحر الجيـ ،في خحن
جبحن وظىص ٞغو ١في اإلاجالحن (الضعا خي والاهًباَي) في مخٛحر الىىٕ لهالر الظ٧ىع في اإلاجا ٫الاهًباَي
ولهالر ؤلاهار في اإلاجا ٫الضعا خي ٦ما ؤؾٟغث الضعاؾت ًٖ ٖضم وظىص ٞغو ١في اإلاجا ٫الاهًباَي في
ً
مخٛحر حٛيحر الخسهو بيىما جبحن وظىص ٞغو ١صالت اخهاثيا في اإلاجاالث (الاظخماعي والضعا خي والاهٟٗاىي)
ً
و٣ٞا إلاخٛحر حٛيحر الخسهو لهالر الُلبت الظيً لم يٛحروا جسهههم في اإلاجالحن الاظخماعي والضعا خي
والضعاظت ال٩ليت للخىا٦ ،٤ٞما ؤقاعث الىخاثج بى ٖضم وظىص ٞغو ١في مخٛحر ؤلا٢امت في م٩ان جىاظض الجامٗت
في اإلاجالحن الاهًباَي والاهٟٗاىي في خحن ٧اهذ الٟغو ١في اإلاجالحن الاظخماعي والضعا خي لهالر الُلبت
الظيً ي٣يمىن في م٩ان وظىص الجامٗت وفي يىء هخاثج الضعاؾت جم ط٦غ بٌٗ الخىنياث
٦ما ٢ضمذ حجاب (2010م) صعاؾت بٗىىان الٟغو ١في الخياة الجامٗيت بازخالَ ٝبيٗت الكٗب
الضعاؾيت ب٩ليت التربيت الىىٖيت ،و َضٞذ الضعاؾت اى الخٗغٖ ٝل الٟغو ١في الخياة الجامٗيت بازخالٝ
َبيٗت الكٗب الضعاؾيت ب٩ليت التربيت الىىٖيت ،خيض اظغيذ الضعاؾت ٖل ( )100مً َالب الٟغ٢ت
الغابٗت جم ازخياعَ ا بُغي٣ت ٖكىاثيت واؾخسضمذ الباخشت م٣ياؽ الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت خيض
ً
اؾٟغث الىخاثج ًٖ وظىص ٞغو ١صالت اخهاثيا في ٦ال مً الخىا ٤ٞألا٧اصيمي والخ٨ي ٠الاظخماعي والخىا٤ٞ
الٗاَٟي بحن اإلاجمىٖاث٦ ،ما ؤؾٟغث الىخاثج ٞغو ١في صعظت الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت لهالر َالب
الٟىىن.
صعاؾت اللضومي وؾالمت (2011م) بٗىىان الخىا ٤ٞالجامعي لضي َلبت الب٩الىعيىؽ في الا٧اصيميت
الٟلؿُيييت للٗلىم الامىيت في اعيدا َ ،ضٞذ َظٍ الضعاؾت الخٗغٖ ٝل مؿخىي الخىا ٤ٞالجامعي لضي
َلبت الب٩الىعيىؽ في الا٧اصيميت الٟلؿُيييت للٗلىم الامىيت في اعيدا اياٞت اى جدضيض الٟغو ١في الخىا٤ٞ
الجامعي جبٗا إلاخٛحراث الجيـ والخسهو ومٗض ٫الشاهىيت الٗامت وم٩ان الؿ ً٨الضاثم ولخد٣ي ٤طل٪
اظغيذ الضعاؾت ٖل ظمي٘ َلبت الب٩الىعيىؽ في الا٧اصيميت في جسهو ٖلم الىٟـ الامجي واهٓمت
ً
ً
اإلاٗلىماث والبالٖ ٜضصَم (َ )121البا وَالبت وجىنلذ الضعاؾت بإن الخىا ٤ٞالجامعي ٧ان ٖاليا خيض
ونلذ اليؿبت اإلائىيت لالؾخجابت ٖل الضعظت ال٩ليت للخىا ٤ٞالجامعي اى ( )82.5%اما جغجيب ابٗاص
الضعاؾت ٞجاء في اإلاغجبت ألاوى البٗض الاظخماعي خيض ونلذ اى ( )88.0%يليه البٗض الاهٟٗاىي ()82.0%
ً
يليه البٗض الضعا خي بىػن وؿبي بل )80.5%( ٜوؤزحرا البٗض الاهًباَي بىػن ( )78.5%وٞيما يخٗل ٤بالٟغو١
ً
ً
الٟغصيت في الخىا ٤ٞجبٗا إلاخٛحراث الضعاؾت ٧اهذ صالت اخهاثيا في الضعظت ال٩ليت للخىا ٤ٞبحن الظ٧ىع وؤلاهار
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ً ً
ولهالر الظ٧ىع بيىما لم ج ً٨الٟغو ١صالت اخهاثيا جبٗا إلاخٛحراث الخسهو ومٗض ٫الشاهىيت الٗامت وم٩ان
الؿ ً٨وفي يىء هخاثج الضعاؾت ؤوصخى الباخشان بٗضة جىنياث مً ؤَمها ػياصة الاَخمام باألوكُت
الالمىهجيت إلاا لها مً صوع ايجابي في ن٣ل شخهيت الُالب وخؿً جىا٣ٞه.
صعاؾت فايض ومدمض (2012م) بٗىىان الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت وٖال٢خه باخخماليت الدؿغب
الضعا خي لضي ٖيىت مً َالب الجامٗتَ .ضٞذ الضعاؾت الخاليت ال٨ك ًٖ ٠صوع الخىا ٤ٞم٘ الخياة
الجامٗيت بإبٗاصٍ اإلاسخلٟت في اخخماليت الدؿغب الضعا خي لضي َالب الجامٗت ؤظغيذ الضعاؾت ٖل ٖيىت
ً
م٩ىهت مً (َ )170البا مً َلبت ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالميت ٞغٕ الظ٧ىع وجىنلذ الضعاؾت اى
الىخاثج الخاليت:
ً
وظىص اعجباٍ ؾالب صا ٫اخهاثيا بحن اخخماليت الدؿغب الضعا خي وؤبٗاص الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت
ً
في خحن يىظض اعجباٍ مىظب صا ٫اخهاثيا بحن اخخماليت الدؿغب والخىا ٤ٞالٗاَٟي ،جىظض ٞغو ١صالت
ً
اخهاثيا بحن ؤٞغاص الٗيىت في اخخماليت الدؿغب حٗؼي للخىا ٤ٞألا٧اصيمي والاظخماعي وؤلالتزام بخد٣ي٤
ألاَضا٦ ٝما صلذ الىخاثج ٖل ؤن الخىا ٤ٞألا٧اصيمي والالتزام بخد٣ي ٤الاَضا ٝلهما الهضاعة في الخيبا
باخخماليت الدؿغب الضعا خي.
صعاؾت الكىعت (2012م) بٗىىان جإزحر هٓام الضعاؾت ٖل الخىا ٤ٞالجامعي لضي َلبت ظامٗتي
الىجاح الىَىيت وظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت َ ،ضٞذ الضعاؾت اى الخٗغٖ ٝل مٗغٞت مؿخىي الخىا٤ٞ
الجامعي لضي َلبت ظامٗت الىجاح الىَىيت وال٣ضؽ اإلاٟخىخت في يىء مخٛحري الجيـ وهٓام الضعاؾت
والخٟاٖل بيجهما ومً اظل جد٣ي ٤اَضا ٝالضعاؾت َب٣ذ الضعاؾت ٖل ٖيىت َب٣يت ٖكىاثيت ٢ىامها
(َ )759البا وَالبت مً الجامٗخحن َبٖ ٤لحهم م٣ياؽ م٩ىن مً (٣ٞ )36غة ج٣يـ الخىا ٤ٞم٘ الخياة
الجامٗيت لضي َلبت الجامٗت خيض اْهغث الىخاثج ان مؿخىي الخىا ٤ٞلضي َلبت الجامٗخحن ٧ان
مخىؾُا خيض بلٛذ وؿبت (٦ )%69.33ما اْهغث الىخاثج ان جغجيب مجاالث الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت
ظاء ٖل الىدى الخاىي :الالتزام بخد٣ي ٤الاَضا ٝوالبٗض الاظخماعي والا٧اصيمي والٗاَٟي ٦ما اْهغث
الىخاثج وظىص ٞغو ١صالت اخهاثيا في الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت بحن َلبت ٖيىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحر هٓام
الضعاؾت ولهالر الخٗليم الىٓامي ومخٛحر الجيـ لهالر الظ٧ىع وؤوصخى الباخض بًغوعة مغاٖاة اإلاىاهج
الضعاؾيت للبٗض الٗاَٟي والصخصخي لضي الُلبت.
صعاؾت بىقاش ي (2013م) بٗىىان :الؿلى ٥الٗضواوي وٖال٢خه بالخ٨ي ٠الىٟسخي الاظخماعي لضي َلبت
الجامٗتَ .ضٞذ الضعاؾت اى الخٗغ ٝاى الٗال٢ت ال٣اثمت بحن الؿلى ٥الٗضواوي والخ٨ي ٠الىٟسخي الاظخماعي
ً
لضي َلبت الجامٗت ،وجد٣ي٣ا ألٚغاى الضعاؾت ٣ٞض جم الاٖخماص ٖل اإلاىهج الىنٟي الخدليلي ،وج٩ىهذ ٖيىت
ً
الضعاؾت مً (َ )340البا وَالبت ظامٗيحن جم ازخياعَم بُغي٣ت ٖكىاثيت َب٣يت ،ول٣ض جىنلذ هخاثج
ً
الضعاؾت اى ؤن لضي َلبت الجامٗت ؾلىٖ ٥ضواوي مخىؾِ٦ ،ما وظضث ؤن َىاٞ ٥غو ١صالت اخهاثيا في
الؿلى ٥الٗضواوي بحن الجيؿحن ولهالر الظ٧ىع٦ ،ما ؤقاعث الىخاثج اى ؤن َلبت الجامٗت يخمحزون بخىا٤ٞ
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هٟسخي اظخماعي مخىؾِ٦ ،ما وظضث ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت اخهاثيت في الخ٨ي ٠الىٟسخي الاظخماعي
ً
بحن الجيؿحن ،وجىنلذ ؤيًا اى ؤن َىاٖ ٥ال٢ت ؾالبت طاث صاللت اخهاثيت بحن الؿلى ٥الٗضواوي
والخ٨ي ٠الىٟسخي الاظخماعي لضي َلبت الجامٗت.
حعليم على الضعاؾاث الؿابلت:
مً زالٖ ٫غى الضعاؾاث الؿاب٣ت هجض ؤجها جىاولذ الخىا ٤ٞالجامعي بإبٗاصٍ الاظخماٖيت والىٟؿيت
والضعاؾيت والاهًباَيت وال٣يميت م٘ ال٨شحر مً اإلاخٛحراث مشل هٓام الضعاؾت ،الٟاٖليت الظاجيت ،الالتزام
الضيجي ،ال٣يم الؿاثضة والاهخماء ،الخدهيل ،الا٩ٞاع الالٖ٣الهيت وبالغٚم مً حٗضص َظٍ اإلاخٛحراث بال ؤجها
ؤظمٗذ بى ؤن الخىا ٤ٞالجامعي الؿليم يؼيض مً الٟاٖليت الظاجيت لُالب الجامٗت وبالخاىي مً جدهيله
الضعا خي وبهغ ٝالىٓغ ًٖ الخبايً في َبيٗت هخاثج الٗال٢ت بحن الخىا ٤ٞالجامعي وبٌٗ اإلاخٛحراث
الصخهيت ٧الجيـ والخسهو واإلاؿخىي الضعا خي في الضعاؾاث الؿاب٣ت ،بال ؤن مىيىٕ الخىا ٤ٞالجامعي
مً اإلاىيىٖاث طاث ألاَميت في خياة َالب الجامٗت بك٩ل ٖام واإلاجخم٘ الٟلؿُيجي ٖل وظه الخهىم
وزانت في ُ٢إ ٚؼة  ،لظا ٞالخاظت ال ػالذ ٢اثمت إلاؼيض مً الضعاؾاث للخٗغٖ ٝل صوع الخىا ٤ٞالجامعي
في ػياصة ٟ٦اءة الُالب الاهخاظيت بك٩ل زام و ابىاء اإلاجخم٘ بك٩ل ٖام .
٦ما اؾخٟاص الباخض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في بٖضاص ؤصاة الضعاؾت وفي بظغاءاث الضعاؾت الخاليت
وازخياع مخٛحراث الضعاؾت التي ٢ض حؿهم في جد٣ي ٤الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت.
مىهجيت الضعاؾت
مىهج الضعاؾت:
اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدليلي في ظم٘ البياهاث خى ٫مىيىٕ الضعاؾت ومً زم ٢ام
بخٟؿحر الٓاَغة خؿب ما جىٞغ اليه مً بياهاث مً ؤصاة الضعاؾت اإلاؿخسضمت في َظٍ الضعاؾت.
مجخمع وعيىت الضعاؾت:
ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمي٘ َلبت الؿىت الاوى في الجامٗاث الٟلؿُيييت الٗامت والخ٩ىميت
ً
والخانت زال ٫الٟهل الضعا خي ألاو ٫مً الٗام ألا٧اصيمي (2018/1017م) والبالٖ ٜضصَم (َ )59318البا
ً
وَالبت ( 34975ؤهثى و 24343ط٦غا) خيض جم ازخياع الٗيىت بالُغي٣ت الٗكىاثيت ،وج٩ىهذ ٖيىت الضعاؾت
مً (َ )160الب وَالبت .وَى ما يمشل ( )0.27%مً مجخم٘ الضعاؾت.
()https://www.mohe.pna.ps/moehe/factsandfigures
والجضو ٫ع٢م ( )1يبحن زهاثو وؾماث ٖيىت الضعاؾت ٦ما يلي:
حضوٌ ( :)1جىػيع افغاص عيىت الضعاؾت خؿب مخغحراتها
اإلاجمىٕ
اليؿبت اإلائىيت
الخ٨غاع
اإلاخٛحراث
ط٧ىع
% 50.0
80
160
الىىٕ الاظخماعي
% 50.0
80
بهار
82
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ٖلىم بوؿاهيت
اإلااَل الٗلمي
ٖلىم جُبي٣يت
ممخاػ
اإلاٗض ٫الترا٦مي ظيض ظضا
ظيض

91
69
18
54
88

% 56.9
% 43.1
% 11.3
% 33.8
% 55.0
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160
160

أصواث الضعاؾت:
ملياؽ الخىافم مع الخياة الجامعيت :جم جُىيغ م٣ياؽ الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت لضي َلبت ؾىت ؤوى
ً
في الجامٗاث الٟلؿُيييت اٖخماصا ٖل زُىاث جهميم الاؾخبيان الخاليت :الاَالٕ ٖل ألاصب التربىي
للخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت بإبٗاصٍ اإلاسخلٟت ،زم الاَالٕ ٖل بٌٗ اإلا٣اييـ مجها (م٣ياؽ بي٨غ وؾحر٥
( )Baker&Siryk,1984والظي ٢ام بترظمخه اى الٗغبيت (ٖل ٖبض الؿالم2000 ،م ،وم٣ياؽ ظمل الليل
1993م ،وم٣ياؽ الجىابي2001 ،م) خيض جم نياٚت (٣ٞ )60غة بهىعة ؤوليت جخ ٤ٟوؤَضا ٝاإلا٣ياؽ.
ٖغى اإلا٣ياؽ في نىعجه الاوليت ٖل مجمىٖت مً اإلاد٨محن مً اإلاخسههحن في ٖلم الىٟـ والتربيت
للخ٨م ٖل ٖباعاث اإلا٣ياؽ مً خيض الاهخماء للبٗض الظي حٗبر ٖىه ؤو مً خيض ؾالمت الٗباعة خيض جم
ؤلاب٣اء ٖل الٗباعاث التي خهلذ ٖل وؿبت اجٟا ١مً ( )%80-%70وٖضصَا (٣ٞ )55غة.
جصخيذ اإلالياؽ:
يجيب اإلاٟدىم ٖل ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلا٣ياؽ في ؤخض الخياعاث آلاجيت )ؤوا ٤ٞبكضة ،ؤوا ،٤ٞمدايض،
ال ؤوا ،٤ٞال ؤوا ٤ٞبكضة( وي٩ىن ج٣ضيغ الاؾخجاباث بةُٖائها الضعظاث )ٖ )1 ،2 ،3 ،4 ،5ل الخىاىي بطا ٧اهذ
ً
ً
مضلى ٫الٗباعة بيجابيا و (ٖ )3 ،2 ،1ل الخىاىي بطا ٧ان مضلى ٫الٗباعة ؾلبياُ .ويدؿب مؿخىي الخىا ٤ٞللُالب
ً
بمجمىٕ الضعظاث ال٩ليت التي يخدهل ٖلحها في اإلا٣ياؽ٩ٞ .لما ٧اهذ الضعظت ؤٖل ٧ان الخىاٖ ٤ٞاليا او بيجابيت
والٗ٨ـ بطا ٧اهذ الضعظاث مخضهيت ٧لما ٧ان الخىا ٤ٞمخضوي ؤو ؾلبي .وبلٛذ الضعظت ال٩ليت للم٣ياؽ ))275
وؤصوى صعظت (.)55
الخدليل ؤلاخصائي
لخد٣ي ٤ؤَضا ٝالضعاؾت وجدليل البياهاث التي جم ججميٗها٣ٞ ،ض جم اؾخسضام الٗضيض مً ألاؾاليب
ؤلاخهاثيت اإلاىاؾبت باؾخسضام بغهامج الخؼمت ؤلاخهاثيت للٗلىم الاظخماٖيت (Statistical Package " (SPSS
 "for the Social Scienceالؾخسغاط هخاثج الضعاؾت .وٞيما يلي مجمىٖت مً ألاؾاليب ؤلاخهاثيت اإلاؿخسضمت
في جدليل البياهاث:
 جم خؿاب الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىيت واإلاخىؾُاث الخؿابيت للخٗغٖ ٝل مؿخىي الخىا ٤ٞفي الخياةالجامٗيت خؿب ؤبٗاص ؤصاة الضعاؾت الشالزت (الىٟسخي والاظخماعي والضعا خي) والتي جخًمجها ؤصاة الضعاؾت.
 ازخباع ) (T- testللٟغ ١بحن مخىؾِ ٖييخحن مؿخ٣لخحن (.)Independent samples T test83
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 ازخباع جدليل الخبايً ألاخاصي للٟغو ١بحن زالر ٖيىاث ٞإ٦ثر)(One way ANOVAهخائج الضعاؾت ومىاككتها:
لئلظابت ٖل ؤؾئلت الضعاؾت ٢ام الباخض باؾخسضام الىؾِ الخؿابي والاهدغا ٝاإلاٗياعي واليؿب
اإلائىيت والغجب مً ؤظل ؤلاظابت ٖل حؿائ ٫الضعاؾت الغثيسخي والظي يىو ٖل :
"ما مؿخىي الخىافم مع الخياة الجامعيت وعالكخه بالخىيف الىفي ي والاحخماعي والضعاس ي لضي ػلبت
ؾىت أولى في الجامعاث الفلؿؼيييت
وإلاٗغٞت مؿخىي الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت و٣ٞا ألبٗاص اإلا٣ياؽ جم اؾخسغاط اإلاخىؾُاث الخؿابيت
والاهدغاٞاث اإلاٗياعيت وألاوػان اليؿبيت ل٩ل بٗض مً ؤبٗاص ؤصاة الضعاؾت وطل٦ ٪ما َى مبحن في ظضو.)2( ٫
حضوٌ ( :)2اإلاخىؾؼاث الخؿابيت والاهدغافاث اإلاعياعيت وألاوػان اليؿبيت ليل بعض مً أبعاص أصاة
الضعاؾت
البعض
الغجبت
اإلاخىؾؽ الخؿابي الاهدغاف اإلاعياعَ الىػن اليؿبي
الخ٨ي ٠الىٟسخي
2
%71.3
3.59
53.5
الخ٨ي ٠الاظخماعي
1
%71.5
7.90
71.5
الخ٨ي ٠الضعا خي
3
%67.3
5.70
67.3
الضعحت اليليت
13.54
192.3
%69.9
يبن اإلاخىؾؼاث الخؿابيت واليؿب اإلا ىيت والترجيب َّبعاص ملياؽ الخىافم مع الخياة الجامعيت
يدبحن مً ظضو )2( ٫ؤن مؿخىي الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت لضي ٖيىت ؤٞغاص الضعاؾت بلٛذ
ً
( .)69.9%وَى مؿخىي جىا ٤ٞمىاؾب و٣ٞا للمٗياع الظي جم جدضيضٍ في َظٍ الضعاؾت ؤي ما وؿبخه
(٦ )65.0%مؿخىي اٞتراضخي للخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت و ٤ٞؤصاة الضعاؾت اإلاٗضة لهظا الٛغى ،خيض
ؤقاعث الىخاثج بى ؤن الخ٨ي ٠الاظخماعي ظاء في اإلاغجبت ألاوى خيض بلٛذ وؿبخه ( )71.5%يليه "الخ٨ي٠
الىٟسخي" والظي بلٛذ وؿبخه ( )71.3%ويليه "الخ٨ي ٠الضعا خي" والظي بلٛذ وؿبخه ( )67.3%مً خيض
مؿخىي الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت لضي َلبت ؾىت ؤوى في الجامٗاث الٟلؿُيييت والخىا ٤ٞالٗام بلٜ
( )%69.9واج٣ٟذ هخاثج َظٍ الضعاؾت م٘ هخاثج صعاؾت ٧ل مً ال٣ضومي وؾالمت (2011م) ،والكٗ٨ت
(2012م) ويٗؼو الباخض َظٍ الىديجت بإن ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت يخمخٗىن بضعظت ٖاليت مً الخ٨ي ٠الاظخماعي
والىٟسخي والضعا خي و٢ض يٗىص طل ٪بى زهىنيت اإلاجخم٘ الٟلؿُيجي الظي يدؿم بالخماؾ ٪والخٟاٖل م٘
آلازغيً وؤهه ٢اصع ٖل الخ٨ي ٠والخىا ٤ٞختى في ْل الٓغو ٝالهٗبت ،وألهه مجخم٘ اٖخاص ؤن يٗيل ختى
ً
في ؤنٗب الٓغو ٝلهظا ٧ان مؿخىي الخىا ٤ٞلضيه مىاؾب ظضا.

84
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و٢ام الباخض باؾخسغاط اإلاخىؾُاث الخؿابيت والاهدغاٞاث اإلاٗياعيت والاوػان اليؿبيت ل٣ٟغاث
م٣ياؽ الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت و٣ٞ ٤ٞغاث ٧ل بٗض مً ؤبٗاص م٣ياؽ الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت
وطل٦ ٪ما َى مبن في الجضاو.)5 ،4 ،3( ٫
ً
أوال :الخىيف الىفي ي
حضوٌ ( :)3اإلاخىؾؼاث الخؿابيت واليؿب اإلا ىيت والترجيب لفلغاث مجاٌ الخىيف الىفي ي
إلالياؽ الخىافم مع الخياة الجامعيت
اإلاخىؾؽ الاهدغاف الىػن
العباعة
الترجيب
#
الخؿابي اإلاعياعَ اليؿبي
 1لضي ٖؼيمت ٢ىيت ال جًٗ ٠ؤمام الهٗىباث.
4 %82.2 0.74
4.1
 2ؤقٗغ بٗضم الاَمئىان ًٖ بظاباحي في الامخداهاث.
10 %74.4 0.87
3.3
 3ؤٖبر ٖما بضازلي بؿهىلت.
11 %74.4 1.15
3.3
 4يهٟجي آلازغون بإوي شخو َاصت ألاٖهاب.
12 %61.0 1.18
3.1
 5ؤقٗغ بإن ز٣تي بىٟسخي ٖاليت.
3 %84.4 0.98
4.2
 6يشحروهجي بؿهىلت الىاؽ الظيً يجاصلىهجي.
8 %68.8 1.02
3.4
 7ؤقٗغ بٗضم التر٦حز في جغجيب ؤ٩ٞاعي.
14 %57.6 0.88
2.9
لضي ٢ضعة مىاؾبت في الؿيُغة ٖل اهٟٗاالحي
6 %75.4 0.92
3.8
8
ٖىضما ؤ٧ىن في مىا ٠٢نٗبت.
 9ؤقٗغ بالطجغ والًي ٤صازل الجامٗت.
13 %75.0 1.38
3.0
 10ؤٖاوي مً قغوص الظًَ ؤزىاء اإلاظا٦غة.
5 %80.0 1.00
4.0
ً
ؤقٗغ ؤخياها بمك٨الث في الىىم ٖىض الخ٨ٟحر في
8 %66.6 1.34
3.3
11
مؿخ٣بلي بٗض اهتهاء الضعاؾت .
ؤخاو ٫الاٖخماص ٖل هٟسخي في خل اإلاك٨الث التي
1 %86.0 0.76
4.3
12
جىاظنهي.
 13ؤقٗغ بالخؼن مً ؾىء خٓي ؤزىاء صعاؾتي.
15 %56.6 1.77
2.8
ؤقٗغ بالش٣ت ججاٍ ألاٖما ٫التي ؤ٢ىم بها في
2 %84.4 0.92
4.2
14
الجامٗت.
 15مؼا ي مخ٣لب بحن الخؼن والٟغح.
7 %73.2 1.00
3.7
الضعحت اليليت
%71.3 3.59
53.5
بالغظىٕ اى ظضو )3( ٫يدبحن ؤن الخ٨ي ٠الىٟسخي بل )%71.3( ٜوَى مؿخىي ٖا ،٫خيض خضص الباخض
ما وؿبخه (٦ )%65مٗياع ل٣بى ٫مؿخىي الخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت.
85
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بالىٓغ بى ظضو )3( ٫يخطر ؤن ؤٖل ال٣ٟغاث هي ال٣ٟغاث طاث ألاع٢ام (، )5 ،14 ،12والتي بلٛذ
وؿبتها ٖل الخىاىي ( ،)%81.4 ،%84.4 ،%86.0والتي ههذ ٖل "ؤخاو ٫الاٖخماص ٖل هٟسخي في خل
اإلاك٨الث التي جىاظنهي" ،ؤقٗغ بالش٣ت ججاٍ ألاٖما ٫التي ؤ٢ىم بها في الجامٗت" ،ؤقٗغ بإن ز٣تي بىٟسخي
ٖاليت" ،في خحن ٧اهذ ؤصوى الٗباعاث هي التي جدمل ألاع٢ام ( )4 ،7 ،13والتي خهلذ ٖل اليؿب الخاليت
( )%61.0 ،%57.6 ،%56.6والتي جىو ٖل "ؤقٗغ بالخؼن مً ؾىء خٓي ؤزىاء صعاؾتي" " ،ؤقٗغ بٗضم
التر٦حز في جغجيب ؤ٩ٞاعي"" ،يهٟجي آلازغون بإوي شخو َاصت ألاٖهاب" ،وبالىٓغ بى َبيٗت َظٍ الٗباعاث
يم ً٨ال٣ى ٫بإن ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت يخمخٗىن بالش٣ت بالىٟـ والكٗىع باإلاؿاوليت والاٖخماص ٖل الظاث
وًَ مً الٗىامل التي جؼيض مً مؿخىي الخىا ٤ٞلضي الٟغص.
ً
زاهيا :الخىيف الاحخماعي
حضوٌ ( :)4اإلاخىؾؼاث الخؿابيت واليؿب اإلا ىيت والترجيب لفلغاث مجاٌ الخىيف الاحخماعي إلالياؽ
الخىافم مع الخياة الجامعيت
الىػن
اإلاخىؾؽ الاهدغاف
اليؿ الترجيب
العباعة
#
الخؿابي اإلاعياعَ
بي
14 %71.0 1.265
3.6
 1ؤها مخىا ٤ٞم٘ الخياة الجامٗيت.
ؤخاو ٫الخٗغٖ ٝل ٧ل َالب يضعؽ معي في اإلا٣غ
15 %66.6 1.277
3.3
2
الضعا خي.
9
%78.8 1.349
3.9
 3اؾخمخ٘ باإلاكاع٦ت في اإلاىاؾباث الاظخماٖيت .
10 %75.4 1.248
3.8
 4لىال وظىص آلازغيً ل٩اهذ خياحي ٢اؾيت .
12 %66.6 1.177
3.7
 5بن ً٢اء و٢ذ ٞغاغي م٘ الُلبت في الجامٗت ؤمغ ممخ٘.
5
%84.4 1.286
4.2
ٖ 6ال٢تي بؼمالجي الُلبت ظيضة.
18 %47.6 1.439
2.4
 7ؤظض نٗىبت في الخدضر ؤمام الُلبت ؤزىاء اإلادايغاث.
13 %66.6 1.238
3.7
 8ؤعي ؤن الخياة م٘ ألازغيً في الجامٗت بؿيُت وؾهلت.
6
%83.2 1.25
4.2
ٖ 9ال٢تي بمٗٓم ؤؾاجظحي في ال٩ليت ظيضة.
17 %48.8 1.324
2.4
 10ؤظض نٗىبت في ٦ؿب خب وج٣ضيغ ؤؾاجظحي في ال٩ليت.
20 %36.6 1.076
1.8
 11ؤٖخ٣ض ؤن ؤؾاجظحي يخًاي٣ىن مجي .
ؤٖخ٣ض ؤن ػمالجي يخدضزىن ٖجي بما ال يلي ٤مً وعاء
19 %36.6 1.444
1.8
12
ْهغي.
مً الؿهل ٖل ب٢امت ٖال٢اث ظيضة م٘ الازغيً
8
%78.8 1.061
3.9
13
والاوسجام مٗهم.
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14
15
16
17
18
19
20

ؤٖخ٣ض ؤوي مىي٘ ز٣ت مً يٗغٞجي.
يؿغوي الاقترا ٥في ألاٖما ٫الخحريت
يهٟجي آلازغون بإوي شخو اظخماعي.
يٟ٨يجي ؤن ي٩ىن ىي نضي ٤واخض.
ؤقٗغ باالعجياح ٖىضما ؤ٢ضم زضمت لآلزغيً.
ال يمىٗجي الخجل صاثما مً اإلاكاع٦ت الاظخماٖيت.
ؤخاٖ ٔٞل ٖال٢تي باآلزغيً ختى لى ٧اهذ لضحهم
ؤ٩ٞاع جسال ٠ؤ٩ٞاعي.
الضعحت اليليت
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4.4
4.7
4.2
2.9
4.6
3.6

1.137
1.289
1.105
1.385
1.143
1.263

%88.8
%93.2
%84.4
%57.6
%92.2
%72.2

3
1
4
16
2
11

4.2

1.002

%83.2

7

71.5

7.90

%71.5

بالىٓغ بى الجضو )4( ٫يخطر ؤن ؤٖل ال٣ٟغاث هي ال٣ٟغة ع٢م ( )18 ،14 ،15والتي وؿبتها ٖل الخىاىي
(" ،)%88.8 ،%92.2 ،%93.2يؿغوي الاقترا ٥في الاٖما ٫الخحريت" " ،ؤٖخ٣ض ؤوي مىي٘ ز٣ت مً يٗغٞجي"،
ؤقٗغ باالعجياح ٖىضما ؤ٢ضم زضمت لآلزغيً" .في خحن ٧اهذ ؤصوى ال٣ٟغاث ٧ل مً (ٖ )7 ،12 ،11ل الخىاىي
والتي ههذ ٖل "ؤٖخ٣ض ؤن ؤؾاجظحي يخًاي٣ىن مجي"" ،ؤٖخ٣ض ؤن ػمالجي يخدضزىن ٖجي بما ال يلي ٤مً وعاء
ْهغي"" ،ؤظض نٗىبت في الخدضر ؤمام الُلبت ؤزىاء اإلادايغاث" ،ويٗؼو الباخض طل ٪ؤن ؤٞغاص ٖيىت
الضعاؾت يخمخٗىن بمؿخىي ٖا ٫مً الخ٨ي ٠الاظخماعي والىٟسخي ويدبىن الخحر لآلزغيً وَظا يٗىص اى
َبيٗت اإلاجخم٘ الٟلؿُيجي والظي يٛلب ٖليه الخٗاون والخماؾ ٪في اإلادً والكضاثض ومؿاٖضة الٛحر ومدب
إلاؿاٖضة آلازغيً ويخمخ٘ ب٣ضع ٧ا ٝمً الصخت الىٟؿيت.
ً
زالثا :الخىيف الضعاس ي
حضوٌ ( :)5اإلاخىؾؼاث الخؿابيت واليؿب اإلا ىيت والترجيب لفلغاث مجاٌ الخىيف الضعاس ي إلالياؽ
الخىافم مع الخياة الجامعيت
الىػن
اإلاخىؾؽ الاهدغاف
اليؿ الترجيب
العباعة
#
الخؿابي اإلاعياعَ
بي
4
%75.0 1.324
4.00
 1ؤواْب ٖل خًىع اإلادايغاث باهخٓام.
19 %50.0 1.361
2.50
 2مك٩لتي ؤوي ال ؤخب الضعاؾت.
ؤقٗغ ب٣ٟضان الضاٗٞيت ٖىض اؾخمغاعي في الضعاؾت
13 %61.0 1.304
3.05
3
الجامٗيت في الٟترة الازحرة.
ً
٦شحرا ما اوسخب مً بٌٗ اإلا٣غعاث ٖىضما ؤبضؤ الضعاؾت
20 %42.2 1.162
2.11
4
بها .
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3.83
2.88
3.72
2.72
2.61

 5اؾخمخ٘ بخضويً اإلادايغاث الجامٗيت.
 6ؤٖخ٣ض ان مٗٓم اإلا٣غعاث التي ؤصعؾها ظاٞت.
 7ؤقٗغ بالخىجغ وال٣لٖ ٤ىض ا٢تراب الامخداهاث .
 8ؤظض نٗىبت في خل بٌٗ الخٗييىاث (الىاظباث).
 9ؤقٗغ باإلالل مً خًىع اإلادايغاث.
جىاظنهي بٌٗ الهٗىباث في ٞهم بٌٗ اإلا٣غعاث
10 %70.0 1.524
3.50
10
الضعاؾيت .
3
%81.0 1.576
4.05
 11ؤخب اإلا٣غعاث طاث الُبيٗت الخُبي٣يت.
2
%86.6 1.374
4.33
 12الخداقي بالجامٗت ي٨ؿبجي زبراث ومهاعاث ظضيضة.
14 %61.0 1.365
3.05
َ 13غي٣ت جضعيـ ؤٚلب الاؾاجظة ٚحر مجضيت.
ال ؤؾخُي٘ ؤلاظابت ًٖ ؾاا ٫اإلاضعؽ صازل اإلادايغة،
16 %57.6 1.282
2.88
14
عٚم ؤوي ؤٖغ ٝؤلاظابت.
8
%72.2 1.367
3.61
 15ؾغٖان ما يدبجي وي٣ضعوي الاؾاجظة.
ً
12 %64.4 1.497
3.22
 16ؤجدايل ٖل ألاؾخاط ؤخياها ألجسلو مً واظب ما.
1
%87.6 1.366
4.38
 17ؤها عاى ًٖ الخسهو الظي ؤصعؾه.
جغبُجي ٖال٢اث وصيت م٘ بٌٗ اًٖاء َيئت الخضعيـ
5
%77.6 1.31
3.88
18
بالجامٗت.
11 %67.6 1.253
3.38
 19ؤواْب ٖل ػياعة م٨خبت الجامٗت لؼياصة مٗلىماحي.
9
%70.0 1.373
3.50
 20ؤقاع ٥في الىضواث واإلااجمغاث التي حٗ٣ضَا الجامٗت.
%67.3 5.70
67.3
الضعحت اليليت
يخطر مً ظضو )5( ٫ؤن ؤٖل ال٣ٟغاث هي ع٢م ( )12 ،11 ،17والتي وؿبتها ٖل الخىاىي (،86.6% ،87.6%
 )81.0%والتي ههذ ٖل "ؤها عاى ًٖ الخسهو الظي ؤصعؾه" ،ؤخب اإلا٣غعاث طاث الُبيٗت الخُبي٣يت"،
"الخداقي بالجامٗت ي٨ؿبجي زبراث ومهاعاث ظضيضة"٦ ،ما ؤوضر الجضو ٫بإن ؤصوى ال٣ٟغاث ٧اهذ ع٢م (،2 ،4
ً
 )9و٧اهذ وؿبتها ٖل الخىاىي ( )52.2% ،50.0% ،42.2%والتي ههذ ٖل "٦شحرا ما اوسخب مً بٌٗ
اإلا٣غعاث ٖىضما ؤبضؤ الضعاؾت بها" ،مك٩لتي ؤوي ال ؤخب الضعاؾت"" ،ؤقٗغ باإلالل مً خًىع اإلادايغاث".
ويٗؼو الباخض طل ٪ؤن ؤٞغاص الٗيىت عايىن ًٖ جسهههم وًٖ ظامٗتهم ويًٟلىن اإلا٣غعاث طاث الُبيٗت
الخُبي٣يت وَظا يا٦ض ؤن مجخم٘ الجامٗت يخمخ٘ بضاٗٞيت مىاؾبت للضعاؾت ومدب للضعاؾت الجامٗيت وَظا
قان اإلاجخم٘ الٟلؿُيجي الظي يًحي مً ؤظل الخٗليم وزانت الخٗليم الجامعي مما ظٗل ؤٞغاص ٖيىت
الضعاؾت يخمخٗىن بمؿخىي مىاؾب مً الخ٨ي ٠الضعا خي.
الاكتراخاث:
88

1.366
1.199
1.362
1.359
1.538
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%76.6
%57.6
%74.4
%54.4
%52.2

6
15
7
17
18
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 الاَخمام بُلبت الجامٗاث ٦إٞغاص لهم اخخياظاتهم الىٟؿيت والاظخماٖيت ،وطل ٪بٟهم ومٗغٞت ٧اٞتاخخياظاتهم ،والتي يم ً٨ؤن جازغ ٖلحهم وٖل مؿاعَم الضعا خيٞ .الىجاح يٗخمض ٖل مضي ٗٞاليت الُلبت
واإلاغجبُت بدؿً ج٨يٟهم الىٟسخي والاظخماعي.
 تهيئت الجى الىٟسخي اإلاغيذ مً ٢بل بصاعة الجامٗاث للُلبت ومغاٖاة ْغوٞهم الىٟؿيت والاظخماٖيتوالضعاؾيت.
 جُىيغ م٣غعاث الجامٗت لخهبذ طاث َبيٗت ٖمليت وجُبي٣يت. بظغاء صعاؾت مكابهت جدىاو ٫مخٛحراث ؤزغي لم جدىاولها الضعاؾت الخاليت وم٣اعهت هخاثجها بيخاثجالضعاؾت الخاليت.
 جٟٗيل مغ٦ؼ الاعقاص في الجامٗت إلاؿاٖضة الُلبت ٖل ؤصاء ؤصواعَم الضعاؾيت والاظخماٖيت بىجاح. جىٞحر ألاوكُت الالنٟيت للُلبت بالجامٗت لخم٨حن الُلبت مً مماعؾتها للخسٟي ٠مً ؤٖباء الضعاؾتاليىميت ويٛىٍ الخياة اإلاسخلٟت.
 يغوعة ب٢امت الىضواث لُلبت الؿىت ألاوى للخٗغي ٠بىٓام الجامٗت وال٩ليت ظٗل الُالب يخ٨ي ٠م٘الجى الجامعي الجضيض ،وحٗؼيؼ بغامج ؤلاعقاص الىٟسخي والخىظيه التربىي ألَميخه ال٨بحرة مً ؤظل حٗؼيؼ
الصخت الىٟؿيت للُالب.
ً
ً
 بٖضاص الُالب هٟؿيا واظخماٖيا للخٟاٖل م٘ البيئت الاظخماٖيت وظٗله ؤمغ ج٨يٟه م٘ َظٍ البيئت ؤ٦ثرً
ج٣بال.
ً
 حصجي٘ الُلبت ٖل ببضاء آعائهم مً زال ٫بُٖائهم مجاال ؤوؾ٘ للمىا٢كت ؤمام آلازغيً. الاَخمام ببىاء شخهياث الُلبت ًٖ َغي ٤الاَخمام بهىاياتهم وجُىيغَا والاَخمام بصختهم الىٟؿيتمً زال ٫البرامج اإلاخُىعة ومجها الغياييت والٟىيت مما يجٗل الُالب يىضمج ببيئخه الخاليت بك٩ل ؤًٞل.
اإلاغاحع
اإلاغاحع العغ يت
 ؤبى ه٣حرة ،ؤيمً (2007م) .الهىعة ؤلاٖالميت الهخٟايت ألا٢صخى في الصخاٞت الٗغبيت ،أػغوخت صهخىعاهغحر ميكىعة ،ظامٗت الجؼيغة٧ ،ليت ٖلىم الاجها٢ ،٫ؿم ؤلاٖالم.
 بضع ،ؤخمض (1998م) .مىاهج البدث في الاجصاٌ والغأَ العام وؤلاعالم الضولي ،ال٣اَغة ،صاع ٢باءللُباٖت واليكغ والخىػي٘.
 بغ٧اث ،مدمض زليٟت (1978م) .عياصاث العالج الىفي ي والصخت الىفؿيت ،صاع ال٣لم ،ال٩ىيذ. الجغاصاث ،جابغ (2011م) .نىعة الىالياث اإلاخدضة ألامحر٦يت ٦ما يغاَا ؤؾاجظة الجامٗاث الٟلؿُيييت،عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعةٖ ،مان .ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ٧ ،ليت آلاصاب٢ ،ؿم ؤلاٖالم2011 ،م.
 ظمٗيان ،ابغاَيم ٞالر (1983م) .الخ٨ي ٠الصخصخي والاظخماعي وٖال٢خه بالخدهيل ألا٧اصيمي والجيـٖىض َلبت ٧لياث اإلاجخم٘ الخ٩ىميت في اعبض ،عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،ظامٗت الحرمى ،٥ؤعبض.
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 الجىابي ،قغو٧ ١اْم (1991م)٢ .ياؽ الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت ،عؾالت ماحؿخحر غحرميكىعة ،الجامٗت اإلاؿدىهغيت٧ ،ليت آلاصاب.
 خؿجيٖ ،اَض (2001م) .الىفـ في الصخت والتربيت والعالج ،مُبٗت ألانض٢اء ،بٛضاص ،الٗغا.١ خؿىهت ،وؿغيً (2014م) .الخُاب الصخٟي الٟلؿُيجي هدى ً٢ايا خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاضهيت والؿياؾيت-صعاؾت جدليليت م٣اعهت ،عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعةٚ ،ؼة .الجامٗت ؤلاؾالميت٢ ،ؿم الصخاٞت ب٩ليت
آلاصاب.
 خؿحن ،ؾمحر (1983م) .جدليل اإلاظمىن ،)1( ٍ ،ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب. زليل ،هبيل (2012م) .صوع الصخاٞت في حك٨يل الهىعة الظَىيت لغظل الكغَت لضي الغؤي الٗامالٟلؿُيجي -صعاؾت ميضاهيت ،عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،ال٣اَغة :مٗهض البدىر والضعاؾاث ؤلاٖالميت،
٢ؿم الضعاؾاث ؤلاٖالميت.
 صاوصٖ ،ؼيؼ خىا والٗبيضي ،هاْم َاقم (1990م) .علم هفـ الشخصيت ،وػاعة الخٗليم الٗاىي والضعاؾتالٗلمي ،ظامٗت بٛضاص.
 -الغٞاعي ،وٗيم (1982م).

الصخت الىفؿيت ،صعاؾت في ؾيىىلىحيت الخىيف ،)6( ٍ ،اإلاُبٗت

الخٗاوهيت ،صمك.٤
 الؼبيضي٧ ،امل ٖلىان والهؼإ ،ؾىاء مجى1997( ٫م) .بىاء ملياؽ للصخت الىفؿيت لؼلبت الجامعت.مجلت الٗلىم التربىيت والىٟؿيت ،الٗضص (.)22
 قٗذ ،زًغ (2011م) .مىٓماث خ٣ى ١ؤلاوؿان في اإلاجخم٘ الٟلؿُيجي-صعاؾت جدليليت ُ٢إ ٚؼةً
همىطظا ،عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعةٚ ،ؼة :ظامٗت ألاػَغ٢ ،ؿم الخاعيش والٗلىم الؿياؾيت ب٩ليت آلاصاب.
 نالرَ ،ىاء (2010م) .صوع ؤلاعالم في حكىيل صىعة مىظماث اإلاجخمع اإلاضوي لضي الغأَ العاماإلاصغَ  ،اإلاجلت الٗلميت لبدىر الصخاٞت٧ ،ليت ؤلاٖالم ،ظامٗت ال٣اَغة ،)2( ٕ _ )1( ٕ ،ؤ٦خىبغ _ صيؿمبر
(2009م) ،يىايغ _ ماعؽ (2010م).
 ٖباؽ ،مًغ َه (1988م) .الىمى الخللي لألخضار ألاؾىياء والعضواهيحن ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،ظامٗت بٛضاص٧ ،ليت آلاصاب.
 ٖبض الٟٛاعٖ ،بض الؿالم (1976م) .ملضمت في الصخت الىفؿيت ،صاع الجهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة. ٖبيضٖ ،اَٖ ٠ضىي الٗبض (2002م) .جصميم وجىفيظ اؾخؼالعاث و دىر الغأَ العام وؤلاعالم ،ألاؾـالىٓغيت واإلاىاهج الخُبي٣يت ،ال٣اَغة ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
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 ٖىاوي ،خىان ٖبض الخميض (2000م) .الصخت الىفؿيت ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ. ٞغويض ،ؾيجمىهض (1982م) .زالر مباخث في هظغيت الجيـ ،جغظمت ظىعط َغابيصخي ،صاع الجبل،بحروث.
 ال٣غا ،بياص (2010م) .صوع اإلاىا ٘٢ؤلال٨تروهيت الٟلؿُيييت في وكغ ز٣اٞت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،عؾالت ماحؿخحرغحر ميكىعة ،ال٣اَغة :مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبيت.
 ٢غَام ،ؤؾامت (2011م) .اججاَاث زُاب الصخاٞت اإلاهغيت ججاٍ ً٢ايا خ٣ى ١ؤلاوؿان في ٖهغالٗىإلات ،عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،ال٣اَغة :ظامٗت ال٣اَغة٧ ،ليت ؤلاٖالم.
 ٢لىضاع ،ؾهلت خؿحن (2003م) .ال٣ل ٤الاظخماعي وٖال٢خه بالخ٨ي ٠الضعا خي لضي َلبت ظامٗت اإلاىنل،عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،ظامٗت اإلاىنل٧ ،ليت التربيت.
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التنبؤ مبستىَبث صىرة اجلسن لدي طبلببث جبهعت السلطبى قببىس
هي خالل املزوًت النفسُت وبعض املتغرياث
أ.ص .عبض الخميض ؾعيض خؿً
وليت التربيت – حامعت الؿلؼان كابىؽ
ؾلؼىت عمان
اإلالخص
َضٞذ الضعاؾت اى حٗغ ٝالٗىامل اإلاىبئت بمؿخىياث نىعة الجؿم لضي َالباث ظامٗت الؿلُان ٢ابىؽ،
جم ازخياع ٖيىت ٖكىاثيت َب٣يت بلٛذ َ 132البت مً ال٩لياث الٗلميت وؤلاوؿاهيت في الجامٗت ،جم
اؾخسضام م٣ياؾحن ؤخضَما للمغوهت الىٟؿيت ويخإل ٠مً ٖ 29باعة مً) ( McGrath, Julie &Caron,2009
والشاوي لهىعة الجؿم مً بٖضاص الباخض ،و٢ض بييذ هخاثج الضعاؾت مؿخىياث مخىؾُت في اإلاغوهت الىٟؿيت،
واهسٟاى اإلاؿخىي في نىعة الجؿم لضي ٖيىت الضعاؾت٦ ،ما ؤْهغث الىخاثج اعجباَاث صالت بخهاثيا بحن
مخٛحر نىعة الجؿم واإلاخٛحراث ألازغي لضي اإلاجمىٖاث الشالر, ،وبييذ هخاثج جدليل الخمايؼ بٗض ؤن نى٠
مخٛحر نىعة الجؿم بى زالزت مؿخىياث :مىس ،ٌٟومخىؾِ ،بى ؤن الخ٣ضيغ الظاحي ل٩ل ؤبٗاص اإلاغوهت
الىٟؿيت ومخٛحر الٗمغ٧ ،اهذ ؤ٦ثر اإلاخٛحراث جيباا ب٣يمت اإلاخٛحر الخاب٘( نىعة الجؿم)؛ خيض نىٟذ َظٍ
اإلاخٛحراث م٘ الضالت( ،)1وؤؾهمذ َظٍ الضالت في جٟؿحر الخبايً ،والخميحز بحن مؿخىياث نىعة الجؿم بيؿبت
 ،%86وَظٍ اليؿبت حٗخبر ألا٦ثر ٢ىة في الخميحز بحن مؿخىياث مخٛحر نىعة الجؿم والخيبا به.
اإلاصؼلخاث ألاؾاؾيت :نىعة الجؿم ،اإلاغوهت الىٟؿيتَ ،الباث الجامٗت ،جدليل الخمايؼ.
abstract
The purpose of this study was to identify the factors that predict the levels of body
image among the students of Sultan Qaboos University. A random sample of 132
students from the scientific and humanities colleges at the university was selected,
two measures of psychological flexibility were used, consisting of 29 words
(McGrath, Julie & Caron, 2009) and the second to the body image of the researcher.
The results showed moderate levels of psychological flexibility, Body for The
results of the analysis of differentiation showed that after the body image variable
was classified into three levels: low, and average, the self-assessment of all
dimensions of psychological flexibility and variable (1). This function contributed to
the interpretation of variance and the distinction between body image levels by 86%.
This ratio is the most powerful in distinguishing between variable levels Body image
and prediction.
Basic terms: body image, psychological flexibility, university students,
differentiation analysis.
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اإلالضمت
يٗض مٓهغ الجؿم مً ألامىع الغثيؿت التي حكٛل با ٫ال٨شحر مً ألاٞغاص ،ومً اإلا ً٨ون ٠نىعة الجؿم
بإجها مؼيج مً جهىعاث الصخو ومكاٖغٍ وؤ٩ٞاعٍ ًٖ ظؿمه ومٓهغٍ الجؿضي الٗام ،وٖاصة ما يخم
جهىعَا ٖل ؤجها ج٣ضيغ لدجم ظؿم الٟغص ،وج٣ييم ظاطبيت الجؿم والٗىاَ ٠اإلاغجبُت & (Cash
) ٞ .Smolak,2011األٞغاص اللظيً لضحهم نىعة بيجابيت يىٓغون بى ؤهٟؿهم بك٩ل ؾىي ونحي ويعجبىن
بظواتهم وبهىعَم الجؿضيت ،بيىما اللظيً يىٓغون لها بك٩ل ؾلبي ٞإجهم يٗاهىن مً ايُغاباث هٟؿيت
وٖضم الغيا) ، (Cash and Pruzinsky,2004و٢ض ؤْهغث الضعاؾاث ؤن ألاشخام الظيً لضحهم نىعة
ً
ؾلبيت للجؿم ً
ٚالبا ما يؿخسضمىن اؾتراجيجياث ٚحر ٗٞالت ،بما في طل ٪جىبيش ؤهٟؿهم بضال مً اؾخسضام
اؾتراجيجياث ٗٞالت مشل ال٣بى ،٫جغاَ ٤ٞظٍ الاؾتراجيجياث ٚحر الٟٗالت ايُغاباث ألا٧ل والٗاصاث الٛظاثيت
ٚحر الصخيدت ) .)Tarrega,2014وؤقاعث الضعاؾاث بى ؤن اليؿاء اللىاحي يٗاهيحن مً ايُغاباث ألا٧ل
ً
ً
ونىعة الجؿم الؿلبيت ؤ٢ل وٖيا بمكاٖغًَ ،ولضحهً مكا٧ل في الخد٨م الظاحي م٣اعهت باليؿاء ؤلايجابياث
في نىعة الجؿض ( .)Sadock and Sadock,2009
يٗض اإلآهغ الجؿمي زانيت يدؿم بها ٧ل مً اإلاغاَ٣حن واإلاغاَ٣اث ،ويغظ٘ طل ٪للىٓغة الاظخماٖيت وجإ٦يضَا
ٖل الجاطبيت الجؿميت التي حٗض مٗياعا لل٣بى ٫الاظخماعي ،وَظا ياصي بى ج٩ىيً نىعة ؾلبيت لجؿم
( .)Peters and Phelps,2001وحكحر هخاثج بٌٗ الضعاؾاث ؤن وؿبت ايُغاب نىعة الجؿم ٖىض ٖامت
الىاؽ بلٛذ  ، %2.4 - %1.7ؤما باليؿبت لُلبت الجامٗاث ٞإجها بلٛذ Sabina and ( %5 -%4
 ،) Phillips,2013وؤن اليؿاء بهىعة ٖامت واإلاغاَ٣اث بهىعة زانت ؤ٦ثر خؿاؾيت لهىع ؤظؿامهً ًٖ
هٓغائهً مً الغظا.(Featherstone,2002 )٫
ً
مىيىٖا لٗلم الىٟـ الخضيض لٟترة َىيلت
ؤن الازخالٞاث في نىعة الجؿم مً ٢بل الغظا ٫واليؿاء ٧ان
) .(Pawlowski and Jasienska ,2008 ; Muth and Cash,1997وجبحن هخاثج ألابدار الخاليت ؤن اإلاغؤة ج٩ىن
لها نىعة ؤ٢ل بيجابيت للجؿم ،وعبما يخٗلَ ٤ظا ألامغ بخىٗ٢اث اظخماٖيت مسخلٟت؛ خيض ؤن اخترام اإلاغؤة
لظاتها مغجبِ بجاطبيتها الجؿضيت( Garner, Garfinkel, Schwartz and Thompson,1995;Engeln-
ً
) .Maddox,2005وم٘ طل ٪يجب ؤال هيسخى ؤهه و٣ٞا إلاىٓىع اظخماعي  -ز٣افي ،يخم ج٣ييم ظؿم ؤلاوؿان مً
ً
ً
ظؿضيا بطا ٧ان مٓهغٍ يٗ٨ـ اإلاٗايحر الش٣اٞيت الخاليت ،بمٗجى ؤهه
ظظابا
خيض الجاطبيت ،وي٩ىن الصخو
يدخىي ٖل محزاث ٞحزياثيت مدضصة( .) Ricciardelli, and. McCabe,2001وهديجت لظلٞ ٪ةن اليؿاء ؤ٦ثر
ب٨شحر مً الغظا ٫حهخمً بهىعًَ الجؿضيت ،وًَ ؤيًا ؤ٦ثر اهخ٣اصا لهىع ؤظؿامهً مً ألازغياث .وحكحر
هخاثج ألابدار التي ؤظغاَا ٖلماء الىٟـ ألامغي٨يىن بى ؤن اليؿاء الىديٟاث  ِ٣ٞاللىاحي ال يخجاوػ ماقغ
٦خلت ؤظؿامهً ٦ 40يلى ،وؤجهً ؾٗيضاث في نىعة ؤظؿاصًَ لضعظت يم ً٨م٣اعهتها بالغظا( Tove, (٫
)Reinhardt and Mahmoodi,2002
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ً
مٟاَيميا يكغح
وؤن َظا الازخال ٝيخطر ظليا مً زال ٫ما ج٣ضمه هٓغيت اإلا٣اعهت الاظخماٖيت ،بط جً٘ بَا ًعا
ٞيه ٦ي ٠ؤن ال٣يم الاظخماٖيت الش٣اٞيت للمٓهغ حك٩ل جُىعا اليُغاب نىعة الجؿم وايُغاباث ألا٧ل.
وو٣ٞا لىٓغيت اإلا٣اعهت الاظخماٖيت ي٣ىم ألاٞغاص ٖل ج٣ييمهم الظاحي مً زال ٫اإلا٣اعهاث التي ي٣ىمىن بها بحن
ؤهٟؿهم وآلازغيً ،زانت ؤولئ ٪الظيً يكبهىجهم في مجا ٫مٗحن( .(Festinger,1954ومً الباخشحن الظيً
اَخمىا بهظٍ الىٓغيت ( ،( Franzoi, Klaiber ,2007الظي ٢ام بٟدو جُبي ٤هٓغيت اإلا٣اعهت الاظخماٖيت
لٗملهما م٘ ؤلٗاب ألاوإلابياث وهماطط ألاػياء وَلبت الجامٗاث ،ووظض ؤن الغياييحن الىسبت يميلىن بى م٣اعهت
ؤهٟؿهم بغياييحن آزغيً مً الىسبت ،وجميل الىماطط اإلاهىيت بى م٣اعهت ؤهٟؿهم بىماطط ؤزغي ،ويميل َلبت
الجامٗاث بى م٣اعهت ؤهٟؿهم بإشخام آزغيً بك٩ل ٖام.
ؤْهغث ألابدار في َظا اإلاجا ٫ؤن َىاً ٥
ٖضصا مً الٗىامل التي يم ً٨ؤن حؿهم في ٖضم الغيا ًٖ نىعة
الجؿم٣ٞ .ض ؤٞترى ٖلماء الىٟـ ؤلا٧لييي٨يىن واإلاىٓىعون الاظخماٖيىن طل ،٪مً زال ٫عبُهم بحن
الهىعة اإلاشاليت للجاطبيت ؤو الجما ٫بمٟاَيم نىعة الجؿم ( Parker, Michter, Vuckovic, Sims and
 ،)Rittenbaughوخضص آزغون الٗال٢اث ألاؾغيت وألاهضاص واإلاجمىٖاث اإلاغظٗيت اإلاخمشلت في ألانض٢اء
وألا٢غان٦، (Grath, Wiggin and Caron2009),ما ط٦غ آزغون صوع وؾاثل ؤلاٖالم اإلاخمشلت في ؤلاٖالهاث
الخلٟؼيىهيت والتي جمشل الهىيت اإلاغظٗيت للٟغص(.( Agliata and Tantleff, 2004
وؤن ٖضم الغيا ًٖ الجؿم يترجب ٖليه ال٨شحر مً اإلاك٨الث الىٟؿيت ألن الجؿم مهضع الهىيت ومٟهىم
الظاث لضي اإلاغاَ٣حن ،وجيكا َظٍ اإلاك٨الث ٖىضما ال يخىا ٤ٞق٩ل الجؿم م٘ ما يضٖ ٫ل ؤهه مىاؾبا
ومشاليا خؿب ج٣ضيغ الٟغص هٟؿه( ال٣اضخي ،2009 ،الىىبي.)2010،
ؤ٦ض ٖضص مً الٗلماء في آلاوهت ألازحرة ٖل ؤَميت صعاؾت نىعة الجؿم ؤلايجابيت ؤو الخ٨يٟيت ؤو الصخيت
) .(Smolak and Cash 2011وفي الىا ٘٢ؤبغػث الضعاؾاث الىىٖيت ٢يمت اإلاىا ٠٢ؤلايجابيت للجؿم ،مشل
ج٣ضيغ الجؿض ،و٢بى ٫الجؿم ،والخىظه البضوي الىْيٟيٖ ،ىض مىا٢كت ججاعب اليؿاء الجؿضيت ( Frize and
Holmqvist 2010؛  .)Wood-Barcalow et al. 2010وٖل وظه الخهىمٞ ،ةن ج٣ضيغ الجؿم (ؤي اإلايل بى
الاخخٟاّ بأعاء مااجيت للجؿم ب ٌٛالىٓغ ًٖ مٓهغٍ و٢بىله واخترامه للجؿم واخخياظاجه ،وخمايت الجؿم
ً
ً
بيجابيا م٘ اخترام اإلاغؤة لظاتها ،والخٟائ ،٫والغيا الجيسخي ( Satinsky et
مً ُمشل ٚحر واٗ٢يت) يغجبِ اعجباَا
ً
 al. 2012؛  )Swami et al. 2008وؾلبيا م٘ مىا ٠٢الجؿم اإلاًُغبت وٖىاعى ايُغاب ألا٧ل (
 .)Tylka 2011 ; Augustus-Horvath,2013وبظل ٪ؤنبدذ الخىظهاث الخضيشت في الٗلىم الاظخماٖيت جىاصي
ٖل حٛحر الخٗامل م٘ الىخاثج الؿلبيت ،بى حٗؼيؼ الهٟاث ؤلايجابيت ٧ىؾيلت للى٢ايت ( Seligman and
.)Csikszentmihalyi, 2000
وبما ؤن ؾلى ٥اإلاغوهت الىٟؿيت يٗض مً الؿلى٦ياث ؤلايجابيت في حٛحر الىٓغة الؿلبيت لهىعة الجؿم،
لظل ٪جىظه الباخض بى صعاؾت الٗال٢ت بحن نىعة الجؿم ؤلايجابيت و اإلاغوهت ؤلايجابيت ،وبالخاىي ٞهم ٦يٟيت
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مى٘ ايُغاب نىعة الجؿم و الٗىامل الى٢اثيت التي جؼوص اإلاغاَ ٤باإلاهاعاث التي ججٗله ي٣اوم الخإزحر الؿلبي
لؤلخضار الًاُٚت اإلاىظىصة في البيئت.
وَظا ما يخُلب ؤن ي٨دؿب مهاعاث " اإلاغوهت ؤلايجابيت " التي جم٨ىه مً جد٣ي ٤الخىاػن بحن طاجه وْغوٞه
الخاعظيت و٢يامه بخٛحر ما بضازله ،مشل ؤؾاليبه في الخٗامل م٘ البيئت بالىٓغة ؤلايجابيت لها ،والخدلي بالهبر
وحٗبئت َا٢اجه ؤو حٛيحر ؤ٩ٞاع ؤو حٗضيل البيئت هٟؿها .و٧لما ٧ان اإلاغاَ ٤مخدليا باإلاغوهت ؤلايجابيت ٞةهه يخمً٨
مً الاخخٟاّ بهضوثه الىٟسخي والاهٟٗاىي ،وؤ٦ثر بيجابيت وٞاٖليت وٖؼم في حٗامله م٘ ما يضوع خىله مً
مشحراث .ولظلٞ ٪البض مً ؤن وٗلم ؤبىاثىا مىاظهت الخياة اإلاليئت بالًٛىٍ  ،وطل ٪با٦دؿاب مهاعاث في
الخياة ومً بيجها اإلاغوهت ؤلايجابيت ،والخٟاٖل ؤلايجابي البىاء م٘ مىا ٠٢الخياة.
مكيلت البدث
في مٗٓم الٓغو ٝالاظخماٖيت والا٢خهاصيت اإلاخ٣ضمت ،يخم بعؾا ٫عؾالت ٢ىيت بى اليؿاء بإن مٓهغًَ
ً
ٖمال ً
زابخا ٖل الجؿم (Ahern et al. 2011؛ (Swami
البضوي طو ؤَميت ٢هىي وؤن الىمىطط ألاهشىي يخُلب
ً
 .and Smith 2012وٚالبا ما ي٩ىن لهظٍ الًٛىٍ اإلاجخمٗيت جإزحراث ياعة ٖل نىعة ؤظؿام اليؿاء،
(.)Cash and Smolak 2011
وفي الىا ،٘٢ؤنبدذ نىعة الجؿم الؿلبيت مٗتر ٝبها ٖل هُا ١واؾ٘ ،باٖخباعَا مهضع ٢ل٦ ٤بحر ٖل
الصخت الٗامت بؿبب اهدكاعَا اإلاتزايض في ظمي٘ ؤهداء الٗالم .وٖل الغٚم مً ؤن ج٣ضيغاث الاهدكاع ٢ض
حٗغيذ لئلق٩اٞ ،)Cash et al. 2004( ٫مً الىاضر ؤن وؿبت ٦بحرة مً اليؿاء يٗاهحن مً نىعة ؾلبيت
للجؿم بك٩ل ما (Cash and Smolak 2011؛ Neighbour et al. 2008؛ Rozin et al. 2001؛ Pruis and
ٖ .)Janowsky 2010الوة ٖل طل ،٪يبضو ؤن َىا ٥ازخالٞاث ٢ليلت في ججغبت نىعة الجؿم الؿلبيت بحن
اليؿاء في مسخل ٠البيئاث الىَىيت في ظمي٘ ؤهداء الٗالم ( .)Swami et al. 2010و٢ض صٗٞذ َظٍ الىخاثج
بٌٗ الباخشحن بى ال٣ى ٫بإن نىعة الجؿم الؿلبيت هي آلان ججغبت "مٗياعيت" في خياة الٗضيض مً اليؿاء
. )Rodin,2013 ( Smolak and
ويبضو ؤن نىعة الجؿم الؿلبيت مغجبُت بؿالمت هٟؿيت ؤ٦ثر ٣ٞغا بك٩ل ٖام ( ،)Keery et al. 2004والؾيما
ؤٖغاى الا٦خئاب (با٦ؿخىن وآزغون  ،)2006،واإلاؼاط الا٦خئابي ( ،)Mond et al. 2011و اهسٟاى ج٣ضيغ
الظاث (Wertheim et al. 2001؛ .)Van den Berg et al. 2010
ً
ً
بن َظٍ الخإزحراث الؿلبيت لهىعة الجؿم والخجاعب الجؿضيت ٖمىما ج٩ىهان مٛغوؾت ظضا في خياة اليؿاء
(Cash et al. 2004؛  ،)Lewis and Donaghue 2005زانت ٞترة الضعاؾت بؿبب الخٛحراث ال٨بحرة في الخياة
والًٛىَاث التي جىاظهها في بيئت ال٩ليت ) .(Zarek ,2005لظل ٪يٗض بهماء مهاعة اإلاغوهت ؤلايجابيت مً
ً
اإلاُالب الخياجيت اإلاهمت اليؿاء يٗاهحن مً نىعة ؾلبيت للجؿم ،زانت ٖىضما جخ٣ضم زال ٫مغخلت اإلاغاَ٣ت
وفي بيئت ال٩ليت ( .)Hoyt and Kogan,2001واللىاحي يخمخًٗ بمغوهت ‘بيجابيت ؾيهبدً ؤ٦ثر عيا لهىعة
الجؿم.
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َىاً٢ ٥يت ؤزغي جخُلب اإلاؼيض مً الخد٣ي ٤وهي الٗال٢اث بحن ٖمغ اإلاغؤة ونىعتها الجؿميتٞ ،مً
اإلاٗغو ٝؤن ؤظؿام اليؿاء ٖبر الٗمغ جخإزغ بالكيسىزت والىالصة والخٛحراث الٛظاثيت والخٛحراث الهغمىهيت
والخٛحراث في اليكاٍ البضوي  Peat ( etal,2008 Tiggemann, 2011؛ ،)Tiggemann and Lynch 2001
والتي بضوعَا ٢ض ي٩ىن لها جإزحر ٖل نىعة الجؿمٞ ،مشال ٢ض جؼيض الؼياصة في ماقغ ٦خلت الجؿم زال٫
مىخه ٠الٗمغ (٦. )Sheehan et al. 2003ما ؤن اليؿاء ألا٦بر ؾىا ٢ض يغ٦ؼن الاهدباٍ ٖل وْيٟت الجؿم
بضال مً اإلآهغ ( .)Avalos et al. 2005وليـ مً اإلاؿخٛغب ٖىضما هجض صعاؾاث ؤظغيذ ٖل ٖيىت ٦بحرة
لٟدو الاعجباٍ بحن اؾدياء الجؿم اإلاغجبِ بىػن اإلاغؤة ٞ ،بٌٗ هخاثج الضعاؾاث ؤقاعث بى ؤن نىعة
الجؿم الؿلبيت جؼصاص م٘ الخ٣ضم في الؿً ،في خحن بٌٗ الضعاؾاث وظضث ٚحر طلFrederick et al. ( ٪
2006;Runfola et al,2013؛ ٞ .)Swami et al. 2010مً َىا جخدضص مك٩لت الضعاؾت الخاليت مً زال٫
ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت الخاليت :ما مؿخىي (نىعة الجؿم واإلاغوهت الىٟؿيت ؤلايجابيت ) والٗال٢ت بيجهما؟ ،وما
بم٩اهيت الخيبا بهىعة الجؿم لضي َالباث ظامٗت الؿلُان ٢ابىؽ مً زال ٫اإلاغوهت الىٟؿيت ؤلايجابيت
لضحهً؟.
أهضاف البدث
حهض ٝالبدض الخاىي بى حٗغ:ٝ
 .1مؿخىي نىعة الجؿم لضي ؤٞغاص الٗيىت.
 .2مؿخىي اإلاغوهت الىٟؿيت لضي ؤٞغاص الٗيىت.
 .3مخٛحراث الضعاؾت التي يم ً٨ؤن جمحز بحن اإلاجمىٖاث الشالزت لهىعة الجؿم ( اإلاخٛحر الخاب٘) ؤو ي٩ىن
ؤ٦ثر جيباا بها.
أهميت البدث:
جدضصث ؤَميت البدض في آلاحي:
ؤ -ألاَميت الىٓغيت :ج٨مً ألاَميت الىٓغيت في ج٣ضيم مٗلىماث هٓغيت ًٖ نىعة الجؿم ؤلايجابيت واإلاغوهت
ؤلايجابيت ،وؤبٗاصَا ،وؾماث اليؿاء اللىاحي يٗاهحن مً ايُغاباث نىعة الجؿم الؿلبيت ,واللىاحي طواث
اإلاغوهت ؤلايجابيت ،والخٗغٖ ٝلي الٗىامل الى٢اثيت التي حٗؼػ مً نىعة الجؿم ؤلايجابيت.
ب  -ألاَميت الخُبي٣يت :الاؾخٟاصة مً ألاَغ الىٓغيت ،والضعاؾاث الؿاب٣ت في جهميم م٣ياؽ اإلاغوهت
ؤلايجابيت وم٣ياؽ نىعة الجؿم لُالباث الجامٗاث ،يخمحزا ن بضعظت مىاؾبت مً اإلاىيىٖيت ،مً خيض
مغاٖاتها للبيئت التي جىٟغص بسهاثو ز٣اٞيت وصيييت وٖغ٢يت ٖضيضة ،و٢ض جسخل ٠في ٖضيض مً ظىاهبها ًٖ
الخهاثو التي حك٩ل الصخهيت في الش٣اٞاث اإلاٛايغة التي يغاص ال٨كٖ ٠جها٦ ،ما ؤن ي٩ىن مٟيضا للباخشحن
في مجا ٫الدصخيو الىٟسخي .وٖل هٟـ ال٣ضع مً ألاَميت٢ ،ض جبرػ الىخاثج الخاليت الؿبل الهامت للخضزل
لخدؿحن الىخاثج الؿلبيت لٗضم عيا الجؿمٞ ،ةن التر٦حز ٖل ج٣ضيغ الجؿم ٢ض يؿمذ للمماعؾحن بدؿليِ
الًىء ٖل ؤَميت الهٟاث ؤلايجابيت (٦ ،)Tylka, 2011ما ٢ض يؿاٖض اإلاٗالجىن ٖل جدؿحن ج٣ضيغ الجؿم
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ً
مً زال ٫مؿاٖضة ؤٞغاص الٗيىت وحٗليمهً التر٦حز ٖل وْاث ٠الجؿم بضال مً اإلآهغ ،والاهدباٍ بى
اخخياظاث الجؿم  ،وع ٌٞالغؾاثل التي جاصي بى الهىعة الؿلبيت لهىعة الجؿم.
ؤلاػاع الىظغَ والضعاؾاث الؿابلت
العىامل اإلاخعللت بصىعة الجؿم
 .1وؾائل ؤلاعالم واإلالاعهت الاحخماعيت ،اعجبِ وظىص نىعة ؾلبيت للجؿم بٗضص مً الٗىامل الاظخماٖيت
ً
والىٟؿيت والاظخماٖيت والبيكيت .ومً بحن َظٍ الٗىامل التي يىٓغ بلحها ٖاصة ٖل ؤجها جازغ ٖل الكاباث ،هي
اإلا٣اعهت ؤلاٖالميت والاظخماٖيت؛ بط حكحر هٓغيت اإلا٣اعهت الاظخماٖيت التي َىعَا ليىن ٞيؿديجغ بى ؤن اإلا٣اعهت
م٘ مجمىٖت مغظٗيت ؤ٦بر جدٟؼ للٟغص؛ خيض جميل الكاباث في َظٍ الخالت هدى الخىخيض ( Stormer, and
 .)Thompson,1996وَظا الخإزحر في وؿاء ال٩لياث ؤجطر ظليا مً زال ٫الٗال٢ت الاعجباَيت الضالت بخهاثيا
بحن ٧ل مً نىع الظاث و نىع وؾاثل ؤلاٖالم م٘ ٧ل مً مخٛيـغ "ٖضم الغيا ًٖ الجؿم ،والخإييض للجؿم
اإلاشاىي ،وَبيٗت الجؿم اإلاخمشلت بالىداٞت") .)Engeln-Maddox ,2005,12وَظٍ الىخاثج صٖمذ هخاثج البدىر
الؿاب٣ت مً ٢بل (ٖ .)Taylor, et al,1998 ;Stormer, and Thompson,1996لما ؤن َظٍ آلازاع ؤلاٖالميت
الؿلبيت ال جؼا ٫مىدكغة في اإلاجخم٘ الٛغبي الخضيضٟٞ ،ي الؿىىاث الشالزحن اإلااييت ،اهس ٌٟمخىؾِ
حجم ظؿض الٟاثؼيً في مؿاب٣ت مل٨ت ظما ٫ؤمغي٩ا بك٩ل ملخىّ (Garner, Garfinkel, Schwartz, and
)  ، Thompson,1992وجؼايض اهدكاع ؤٚظيت ومماعؾت الخماعيً في اإلاجالث اليؿاثيت بك٩ل ٦بحر ( Hyde,
.)Mezulis, and Abramson,2008
 .2ألاكغان والعالكاث العائليت
مً الٗىامل اإلاؿاَمت في ٖضم ج٣بل نىعة الجؿم هي التي جضوع خى ٫الٗال٢اث بحن ألا٢غان وألاؾغة .بن
اإلاضزالث التي يخم جل٣حها في بيئت ؤؾغيت وزال ٫الؿىىاث الخ٩ىيييت يم ً٨ؤن جازغ ً
ً
وؾلبا ٖل بصعا٥
بيجابا
اإلاغؤة لهىعة الظاثٟٞ .ي صعاؾت َىليت وظض ؤن وظىص همىطط صوع بيجابي في اإلاجز ٫يم ً٨ؤن ياصي بى
جدؿحن نىعة الجؿم ،وؤن اليؿاء اللىاحي التي حٗغيً لئلٚاْت مً ؤًٖاء ألاؾغة  ً٦ؤ٦ثر ٖغيت لخجغبت
ألا٧ل اإلاًُغب )َ .)Hesse-Biber, Marinoand Watts-Roy ,1999ظٍ الخجغبت في خياة الكاباث ؤمغ خاؾم
لخُىيغ نىعة ؾلبيت للجؿم ويم ً٨ؤن ج٩ىن ياعة باإلاٟاَيم الظاجيت اإلاؿخ٣بليت ،ويم ً٨ؤن جازغ بك٩ل
٦بحر ٖل الؿلى٦ياث اإلاؿخ٣بليت لؤل٧ل ومماعؾت الخماعيً الغياييت في بيئت ال٩ليت .باإلياٞت بى طلٞ ٪ةن
جإزحر جهىعاث نىعة الجؿض ٖل ٖال٢اث اإلاغؤة م٘ مجمىٖاث ألا٢غان واإلاغاظ٘ لها جإزحراث مهمت وبك٩ل
زام للمغاَ٣اث؛ خيض جخىؾ٘ الٗال٢اث لدكمل الٗاَٟيت والجيؿيت مجها ،زانت زال ٫ؾىىاث ال٩ليت.
و٢ض وظضث هخاثج الضعاؾاث في َظا اإلاجا ٫اعجباٍ مباقغ بحن جهىعاث مجمىٖاث ألا٢غان م٘ جهىعاث
نىعة الجؿم٣ٞ .ض وظض "ؤن اليؿاء اللىاحي يٗاهحن مً ه٣و الىػنٚ ً٦ ،حر عايياث ًٖ ٖال٢اتهم م٘
ؤ٢غاجهم مً هٟـ الجيـ") (Hoyt and Kogan,2001,43وم٘ طلٞ ،٪إن الظيً يد٣٣ىن الىداٞت ،ؤو الظيً
يٗاهىن مً الىداٞت بالٟٗل ،يكخ٩ىن مً الٗال٢اث اإلاخىجغة م٘ وؿاء ؤزغياث بؿبب اإلاىاٞؿت الاظخماٖيت.
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وَىا ٥مً الٗىامل الىٟؿيت والاظخماٖيت اإلاغجبُت بٗضم اعجياح نىعة الجؿم لضي اليؿاء ،بما في طل٪
الا٦خئاب ،وؤصواع الجيؿحن .ويٟترى ٧ل مً (( Hyde, Mezulis, and Abramson,2008ؤن الٗىامل الىٟؿيت
والاظخماٖيت ٖىامل مٗ٣ضة ومترابُت في ؾيا ١ؤوؾ٘ مً ٖمليت البلى ٙوجى٢يذ البلى.ٙ
اإلاغوهت والاؾدياء لصىعة الجؿم
واخضة مً الضعاؾاث ألاوى التي جغبِ بحن ٨ٞغة اإلاغوهت واؾدياء نىع الجؿم ٢ض ؤظغيذ مً ٢بل عوبحن
وآزغونَ ،ضٞذ بٟدو َالباث ال٩لياث مً زال ٫اؾخسضام مىا٢كاث مجمىٖت التر٦حز ،لخدضيض ٦ي٠
ؤن َظٍ اإلاىا٢كاث حؿاٖض في صعء الًٛىٍ الاظخماٖيت و الغيا ًٖ نىعة الجؿم ،ويؿمذ لليؿاء
بالخٟاّ ٖل نىع بيجابيت ألظؿاصًَ بيىما يٗكً في ز٣اٞت حٗترى ٖل ؤظؿاص اليؿاء ،وجغبِ بحن اإلاغؤة
الا٢خهاصيت و ال٣ىة الاظخماٖيت إلآهغَا .)Rubin, Nemeroff and Russo,2004 ),وم٘ طلَ ،٪ىا٢ ٥لت مً
البدىر التي جبدض ًٖ الٗال٢ت بحن الغيا ًٖ نىعة الجؿم واإلاغوهت ،ونىعة الجؿض ،ومً َظٍ
الضعاؾاث صعاؾتٖ (Stapleton andGergis,2015ل ٖيىت مً َلبت الجامٗت ومً الجيؿحن ،و٢ض جىنلذ بى
ً
جىٗ٢ا لغيا ؤٞغاص الٗيىت ًٖ نىعة الجؿض .في خحن جم ٞدو اإلاغوهت ٖبر ٖضص مً
ؤن اإلاغوهت ٧اهذ
اإلاجاالث طاث الهلت بالصخت ،بال ؤن ٢لت في الضعاؾاث الخجغيبيت التي جخٗغى لخإزحر اإلاغوهت ٖل ٖضم اؾدياء
ً
همىطظا
الهىعة لضي اليؿاء الكاباث .ومً َظٍ الضعاؾاث ٢ض جم في ٖام 2007؛ خيض ا٢ترح Choate
للمغوهت للخهضي لٗضم الغيا ًٖ نىعة الجؿم لضي اإلاغاَ٣اث الكاباث اللىاحي ع٦ؼن ٖل مجاالث الخإزحر
ؤلاٖالمي والٗال٢اث الٗاثليت وألا٢غهيت ،وجم الترويج لهً ٦مؿتهضٞاث الخضزل إلاغقضي اإلاضاعؽ),2008,2009
 .)Choateومً الضعاؾاث الخضيشت صعاؾت) ،) McGrath, Julie & Caron,2009التي جىاولذ الٗال٢ت بحن نىعة
الجؿض واإلاغوهت الايجابيت لضي َلبت الجامٗت ،حكحر الىخاثج بى ؤن ػياصة اإلاغوهت مغجبُت بخدؿحن نىعة
الجؿم .وبظل ٪هٟترى ؤن اإلاغوهت ٢ض ي٩ىن لها جإزحر مس٢ ٠ٟابل لل٣ياؽ ٖل اؾدياء الجؿض لضي اليؿاء
الكاباث ،وٖل وظه الخدضيض ،هٟترى ؤهه ٧لما ػاصث مغوهت اإلاغؤة الكابت ؾي٣ل اؾدياء نىعتها.
مىهج الضعاؾت
اٖخمضث الضعاؾت ٖل اإلاىهج الىنٟي ؤالعجباَي الخيباي ،خيض صعؾذ مؿخىي نىعة الجؿم واإلاغوهت
الىٟؿيت بإبٗاصَا الخمؿت(الٟ٨اءة الصخهيت وؤلانغاع بالخماؾ ،٪م٣اومت الخإزحراث الؿلبيت ،ج٣بل الظاث
ؤلايجابي هدى الخٛحر والٗال٢اث الاظخماٖيت ،الؿيُغة ،ؤلايمان بال٣ضع) ،والخٗغٖ ٝل مؿاَمت اإلاخٛحراث
اإلاؿخ٣لت اإلاخىبئت ،وهي ؤبٗاص اإلاغوهت الىٟؿيت في الخيبا بهىعة الجؿم (اإلاخٛحر الخاب٘ ؤو اإلاخيبإ به).
مجخمع وعيىت الضعاؾت
ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً مجمىٕ الُالباث اللىاحي يضعؾً م٣غعاث ٧ليت التربيت في ظامٗت الؿلُان ٢ابىؽ
في ؾلُىت ٖمان الٟهل الهيٟي  ،2018والبالٖ ٜضصَم ( )232خؿب بخهاثيت ٖماصة الدسجيل وال٣بى٫
 ،2018/2017ؤما الٗيىت٣ٞ ،ض اقخملذ ٖل َ 108البت جم ازخياعَا ٖكىاثيا ،مجهً (َ )130البت مً
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ال٩لياث الٗلميت و(َ )102البت ال٩لياث ؤلاوؿاهيت جىػٖذ ٖل ٧ل الؿىىاث الضعاؾيت ،و٢ض جغاوخذ ؤٖماع
الٗيىت بحن  32 – 18ؾىت (م= .) 2.94 =ٕ ، 22,1
أصاحي الضعاؾت :
.1ملياؽ صىعة الجؿم  :جُلب بىاء م٣ياؽ نىعة الجؿم لضي الُالباث ،اإلاىُل٣اث الىٓغيت والاٖخباعاث
ألاؾاؾيت لبىاء اإلا٣ياؽ مً جدضيض مٟهىم نىعة الجؿم ،والظي يخًمً الهىعة ؤلايجابيت والؿلبيت
لهىعة الجؿم .وجم الاَالٕ ٖل مجمىٖت مً اإلا٣اييـ ،ومً ؤَما اؾخسباع ق٩ل الجؿم جإلي٧ ٠ىبغ
وآزغون  ،Cooper et al,1989واؾخسباع ججىب نىعة الجؿم جإلي ٠عوػيً وآزغون Rosen et al,1991
الظي ٢ام بترظمتهما الضؾىقي (  ،) 2006و٦ظل ٪م٣ياؽ الىىبي ( .)2009و٢ض جم الاؾخٟاصة مً م٣يا خي
٧ىبغ والضؾىقي لخإ٦يضَما ٖل مٓهغيً  ِ٣ٞوَما اإلآهغ اإلاٗغفي واإلآهغ الؿلى٧ي والخخىائهما ٖل بىىص
٢ليلت وزانت اؾخسباع ٧ىبغ الظي يخ٩ىن مً ٖكغة بىىص  .ِ٣ٞوبٗضَا ٢ام الباخض بهياٚت بىىص م٣ياؽ
نىعة الجؿم بهيٛخه ألاوليت مً  20بىض ،وعوعي ؤن ج٩ىن البىىص بهيٛت اإلاخ٩لم وؤن ج٣يـ ٨ٞغة واخضة،
وؤخاصي البٗض ،ج٣ابل البىىص بضاثل لؤلظىبت ( ٦شحرا ،ؤخياها ،هاصعا ،ؤبضا) ،وػٖذ ٖلحها الضعظاث ٖل الترجيب
٧الخاىي ( ،)0،1،2،3خيض ٧لما ػاصث الضعظت ٖل َظا اإلا٣ياؽ يٗجي ػياصة نىعة الجؿم الؿلبيت .جم ٖغى
الهىعة ألاوليت ٖل مجمىٖت مً اإلاد٨محن مً ؤؾاجظة ٢ؿم ٖلم الىٟـ في ظامٗت الؿلُان ٢ابىؽ ،وطل٪
للخٗغٖ ٝل ٢ضعة اإلا٣ياؽ ٖل ٢ياؽ الؿمت اإلاغاص ٢ياؾها .و٢ض جم الب٣اء ٖل ظمي٘ البىىص بٗض بظغاء
بٌٗ الخٗضيالث البؿيُت التي ؤظغاَا اإلاد٨محن٦ .ما جم خؿاب الاحؿا ١الضازلي بحن البىض والضعظت ال٩ليت
للم٣ياؽ و٧اهذ الاعجباَاث ظميٗا صالت ٖىض مؿخىي  0.05ؤو ؤ٢ل ،وظضو 1 ٫يىضر الىخاثج:
حضوٌ  1يىضح معامالث اعجباغ البىىص بالضعحت اليليت للملياؽ
معامل الاعجباغ
البىض
معامل
البىض
البىض معامل
الاعجباغ
الاعجباغ
**.700
15
**.567
8
**.575
1
**.711
16
**.600
9
**.619
2
3
4
5
6
7

**.508
**.587
**.561
**.623
**.678

10
11
12
13
14

** صالت ٖىض  * 0.01صالت ٖىض 0.05
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**.566
**.253
**.623
**.675
**.777

17
18
19
20

**.729
**.708
**.468
*.221
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٦ما جم خؿاب زباث اإلا٣ياؽ مً زال ٫مٗامل ؤلٟا ل٨غوهبار ،و٢ض ؤقاعث الىخاثج بى جمخ٘ اإلا٣ياؽ
بماقغاث زباث م٣بىلت خيض بلٛذ ٢يمخه . 0.895
 .2م٣ياؽ اإلاغوهت الىٟؿيت  :جم اؾخسضام م٣ياؽ ( )Connor & Davidson,2003جغظمت ال٣للي (،)2016
ل٣ياؽ اإلاغوهت الىٟؿيت مً زال ٫زمؿت ٖىامل اؾخسغظذ مً زال ٫الخدليل الٗاملي الاؾخ٨كافي ،وهي
(الٟ٨اءة الصخهيت وؤلانغاع والخماؾ ٪جدؿلؿل بىىصٍ مً  ، 8 – 1م٣اومت الخإزحراث الؿلبيت مً بىض - 9
 ،15ج٣بل الظاث الايجابي هدى الخٛيحر والٗال٢اث الاظخماٖيت الىاجخت مً بىض  ، 20 – 16الؿيُغة مً بىض
 ، 23 – 21و ؤلايمان بال٣ضع مً بىض  .)25 - 24جخم ؤلاظابت ٖجها بازخياع بضيل واخض مً زمؿت بضاثل هي:
جىُب ٤صاثما ،جىُب ٤ؤخياها ،جىُب ٤بى خض ما ،هاصعا ما جىُب ،٤ال جىُب ٤ؤبضا ،بىا .)0،1،2،3،4 ( ٘٢و٢ض
جم اؾخسغط نض٢ه باؾخسضام َغي٣ت نض ١اإلاد٨محن ونض ١الٗاملي ،ؤما زباجه للضعظت ال٩ليت ٣ٞض
اؾخسغط بُغي٣خحن وَما٦ :غوهبار ؤلٟا والخجؼثت الىهٟيت ،و٢ض بل .) .816 ، .834 ( ٜؤما في الضعاؾت
الخاليت ٣ٞض جم اؾخسغاظه مً زالٖ ٫غيه ٖل مجمىٖت مً الخبراء في اإلاجا ٫الىٟسخي والاظخماعي،
وخؿاب الشباث بُغي٣ت ؤلٟا ل٨غوهبار ،و٢ض بل ٠الشباث ال٨لي  ، 0.84وألابٗاص (.).88 ، .80 ،.79 ،.81 ،.77
هخائج الضعاؾت :
ؤلاحابت عً الؿؤاٌ ألاوٌ " ما مؿخىي جلبل أفغاص العيىت لصىعة أحؿامهً "
لئلظابت ًٖ َظا الؿاا ٫جم اؾخسغاط اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغا ٝاإلاٗياعي لضعظاث ؤٞغاص الٗيىت ٖل
م٣ياؽ نىعة الجؿم ،وبل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي ( )1.1والاهدغا ٝاإلاٗياعي ( ،).50ومً ؤظل حٗغ ٝمؿخىي
ج٣بل ؤٞغاص الٗيىت لهىعة ؤظؿامهً ،جم جدىيل اإلاخٛحر الخاب٘ ( صعظاث م٣ياؽ نىعة الجؿم) بى مخٛحر
عجبي٢ ،ؿمذ الضعظاث في َظا اإلا٣ياؽ بى زالزت مجمىٖاث ،وخؿبذ صعظاث ال ُ٘٣للٟهل بحن اإلاجمىٖاث
الشالر ،مً زال ٫ظم٘ وَغح واخض اهدغا ٝمٗياعي مً اإلاخىؾِ الخؿابي إلاخٛحر نىعة الجؿم ( الؿلبيت 0
  ،0.61اإلا٣بىلت مً  ، 1.62 – 0.62الايجابيت مً  ،) 3 – 1.63ومً زم خؿبذ اإلاخىؾُاث الخؿابيتوالاهدغاٞاث اإلاٗياعيت للمجمىٖاث الشالزت ٖل م٣ياؽ نىعة الجؿم ،ظضو 2 ٫يىضر طل.٪
حضوٌ  2اإلاخىؾؼاث الخؿابيت والاهدغافاث اإلاعياعيت للمجمىعاث الثالزت على ملياؽ صىعة الجؿم
الاهدغاف
اإلاخىؾؽ
اليؿبت%
العضص
اإلاجمىعت
اإلاعياعَ
الخؿابي
28.4
0.1776
0.382
66
0.61-0
51.8
0.251
1.175
120 1.62-0.62
19.8
0.267
1.888
46
3.0-1.63
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يخطر مً ظضو 2 ٫ؤن  %51.8مً ؤٞغاص الٗيىت ٧اهذ جهىعاتهً لهىعة ؤظؿامهً م٣بىلت٧ %28.4 ،اهذ
ؾلبيت ،و  %19.8بيجابيت.
ؤلاحابت عً الؿؤاٌ الثاوي " مؿخىي اإلاغوهت الىفؿيت لضي أفغاص العيىت "
لئلظابت ًٖ َظا الؿاا ٫جم اؾخسغاط اإلاخىؾُاث الخؿابيت والاهدغاٞاث اإلاٗياعيت للمجمىٖاث الشالزت ٖل
ألابٗاص الخمؿت والضعظت ال٩ليت إلا٣ياؽ اإلاغوهت الايجابيت ،ظضو 3 ٫يىضر طل. ٪

حضوٌ  3اإلاخىؾؼاث الخؿابيت والاهدغافاث اإلاعياعيت للمجمىعاث الثالزت على ملياؽ اإلاغوهت
الايجابيت
اإلاؿخىي
اإلاجمىعت اإلاخىؾؽ الاهدغاف
البعض
الخؿابي اإلاعياعَ
٦بحرة
.481
2.77
ألاولى
الىفاءة الشخصيت وؤلاصغاع والخماؾً
٦بحرة
1.42
2.93
الثاهيت
٦بحرة ظضا
.815
3.44
الثالثت
٦بحرة
.470
2.74
ألاولى
ملاومت الخُزحراث الؿلبيت
٦بحرة
.632
2.76
الثاهيت
٦بحرة ظضا
.546
263.
الثالثت
٦بحرة
.418
2.12
ألاولى
جلبل الظاث الايجابي هدى الخغيحر والعالكاث
الاحخماعيت الىاجخت
٦بحرة ظضا
.352
3.34
الثاهيت
٦بحرة ظضا
.405
3.50
الثالثت
٦بحرة
.447
2.64
ألاولى
الؿيؼغة
٦بحرة ظضا
.853
13.2
الثاهيت
٦بحرة ظضا
.523
13.4
الثالثت
٦بحرة
.523
11.9
ألاولى
ؤلايمان باللضع
٦بحرة ظضا
.542
243.
الثاهيت
٦بحرة ظضا
.677
3.72
الثالثت
٦بحرة
.470
42.4
ألاولى
الضعحت اليليت للمغوهت ؤلايجابيت
٦بحرة ظضا
.430
3.19
الثاهيت
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.269

٦بحرة ظضا

يخطر مً ظضو 3 ٫ؤن اإلاجمىٖت الشالشت الخانلت ٖل صعظت مغجٟٗت ٖل م٣ياؽ نىعة الجؿم ،خهلذ
ٖل مخىؾِ خؿابي بمؿخىي ٦بحرة ظضا ،زم جلحها اإلاجمىٖت الشاهيت ،وؤزحر اإلاجمىٖت ألاوى  ،وهي هديجت
مىُ٣يت ؛ خيض ٧لما اعجٟٗذ اإلاغوهت الىٟؿيت الايجابيت للٟغص ٧لما جمذ ال٣ىاٖت والغيا ًٖ نىعة الجؿم.
ؤلاحابت عً الؿؤاٌ لثالث " أَ مً مخغحراث الضعاؾت يمىً أن يمحز بحن اإلاجمىعاث الثالزت لصىعة
الجؿم ( اإلاخغحر الخابع) أو يىىن أهثر جيبؤ بها وهظه اإلاجمىعاث هما يلي :صىعة حؿم ايجابيت ،صىعة
حؿم ملبىلت  ،صىعة حؿم ؾلبيت".
جم اؾخسضم جدليل الخمايؼ لخدضيض ؤي اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت التي ؤصزلذ في صالت الخميحز ؾخ٩ىن ؤ٦ثر جمحزا بحن
اإلاجمىٖاث الشالزت إلا٣ياؽ نىعة الجؿم ( اإلاخٛحر الخاب٘ ) واإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت هي  ( :الخسهو ،الؿىت ،
الٗمغ ) والخ٣ضيغ الظاحي ٖل الضعظت ال٩ليت للمغوهت ؤلايجابيت ول٩ل بٗض مها وهي  :الٟ٨اءة الصخهيت
وؤلانغاع والخماؾ ،٪م٣اومت الخإزحراث الؿلبيت ،ج٣بل الظاث الايجابي هدى الخٛيحر والٗال٢اث الاظخماٖيت
الىاجخت ،الؿيُغة ،و ؤلايمان بال٣ضع .و٢ض اؾخسضم ازخباع " ويل٨ـ المبضا "  Walk’s Lambdaلخدضيض
اإلاخٛحراث طاث الضاللت ؤلاخهاثيت التي صزلذ صالت جدليل الخمايؼ ،وجؼصاص ألاَميت الخٟؿحريت للمخٛحر ٧لما
٢لذ ٢يمت" ويل٨ـ المبضا " ،ؤما ازخباع " ٞ " ٝاهه يٟؿغ ألاَميت اليؿبيت للمخٛحراث ٧ل ٖل خضة؛ خيض
جؼصاص ألاَميت اليؿبيت للمخٛحر بؼياصة ٢يمت "  ( " ٝالبىاي،اإلااضخي،الخىىي.)2001،
ويىضر ظضو 4 ٫هخاثج ازخباع مٗامالث  Walk’s Lambdaإلاخٛحراث الضعاؾت ،باإلياٞت بى هخاثج ازخباع
" "ٝوطل ٪لخدضيض ألاَميت اليؿبيت للمخٛحراث اإلاؿخ٣لت في جٟؿحر اإلاجمىٖاث اإلادخٟلت إلا٣ياؽ نىعة
الجؿم مغجبت مً ألاٖل جمحزا بى ألا٢ل جمحزا.
حضوٌ  4معامالث ويلىـ المبضا وازخباع " ف " لخدضيض إؾهام اإلاخغحراث اإلاؿخللت ول على خضة في
الخميحز في اإلاؿخىياث الثالزت لصىعة الجؿم.
مؿخىي
ويلىـ المبضا "ف "
اإلاخغحراث
الضاللت
.000
9.647
.845
الىفاءة الشخصيت وؤلاصغاع والخماؾً
.023
3.897
.931
ملاومت الخُزحراث الؿلبيت
.000
11.761
.817
جلبل الظاث الايجابي هدى الخغيحر والعالكاث الاحخماعيت
الىاجخت
.018
4.194
.926
الؿيؼغة
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.000
67.031
.439
ؤلايمان باللضع
.233
1.479
.973
اليليت
.344
1.077
.980
الؿىت
.029
3.680
.934
العمغ
يدبحن مً ظضو 4 ٫ؤن بٗض " ؤلايمان بال٣ضع" يدخل الترجيب ألاو ٫مً خيض ؤَميت الخهيي ٠وصاللخه
اؾدىاصا بى ٢يمت "  " ٝالتي بلٛذ ( ،)67.031وَظا يضٖ ٫ل ٢ىة َظا البٗض في م٣ياؽ اإلاغوهت في الخميحز
بحن اإلاؿخىياث الشالر اإلاسخلٟت لهىعة الجؿم ،يليه في الترجيب بٗض " ج٣بل الظاث الايجابي هدى الخٛيحر
والٗال٢اث الاظخماٖيت الىاجخت" خيض ؤَميت الخهيي ٠وصاللخه اؾدىاصا بى ٢يمت "  " ٝالتي بلٛذ
( ،) 11.761وَظا يضٖ ٫ل ٢ىة َظا البٗض في م٣ياؽ اإلاغوهت في الخميحز بحن اإلاؿخىياث الشالر اإلاسخلٟت
لهىعة الجؿم ،زم يإحي بٗض " الٟ٨اءة الصخهيت وؤلانغاع والخماؾ ،"٪زم بٗض " الؿيُغة" ،زم يليه بٗض "
م٣اومت الخإزحراث الؿلبيت"  ،وؤزحرا مخٛحر ( الٗمغ) .وَظٍ اإلاخٛحراث ظميٗا لها ٢ىة جمحزيت صالت بخهاثيا ما
ٖضا مخٛحري الىىٕ وال٩ليت ٩ٞاهذ ٢يمت "  " ٝل٩ل مجها ٚحر صالت بخهاثيا.
ومً ؤظل ج٣ىيم ٟ٦اءة الضوا ٫الىاججت مً جدليل الخمايؼ ،جم اقخ٣ا ١صالخحن مً جدليل الخمايؼ؛ خيض ؤن
ٖضص الضوا ٫التي حكخ ٤مً جدليل الخمايؼ حؿاوي ( ٖضص مجمىٖاث اإلاخٛحر الخاب٘  ،)1-وبما ؤن الخاب٘ يى٣ؿم
بى زالر مجمىٖاث بدؿب الضعظاث في م٣ياؽ نىعة الجؿم ،وهي (بيجابيت ،م٣بىلت ،وؾلبيت) ٣ٞض جم
الخد ٤٣مً صالخحن ،وج٩ىن َاجحن الضالخحن مؿخ٣لخحن ًٖ بًٗهما ،وبؾهامهما في الخميحز بحن مجمىٖاث
اإلاخٛحر الخاب٘ ال يخٗاعى وال يخضازل ،و٢ض اؾخسضمذ مجمىٖت مً الازخباعاث لخ٣ىيم ٟ٦اءة الضالخحن
الىاججخحن مً جدليل الخمايؼ ،ويبحن ظضو 5 ٫الضوا ٫التي جم اؾخسغاظهما مً جدليل صالت الخمايؼ.
حضوٌ  5الضالخان اإلاكخلخان عً جدليل الخمايؼ واإلاعامالث اإلاؿخسضمت في جلىيمهما
مغبع واَ مؿخىي
وؿبت
وؿبت
ويلىـ
اإلاعامل
الضالت حظع
الخمايؼ %الخبايً
الضاللت
المبضا
الخىافلي
الخبايً
التراهمي%
86.0
86.0
0.000 116.59
0.32
0.78
0.53
1
100.0
14.0
0.002
22.50
0.80
045.
0.25
2
يخطر مً ظضو 5 ٫ؤن الازخباعاث اإلاؿخسضمت في ٖمليت ج٣ىيم الضالخحن الىاججخحن مً جدليل الخمايؼ جخمحز
بما يلي :الضالت ألاوى ٢ض ٞؿغث خىاىي  %0.53مً الخبايً في اإلاخٛحر الخاب٘ ،وَظيً اليؿبخحن يٓهغَما ٢يمت
ظظع الخبايً في ؤٖالٍ .ؤما باليؿبت ل٣ىة مٗامل الاعجباٍ بحن الضالخحن التي جم اقخ٣ا٢ها ومجمىٖاث اإلاخٛحر
الخاب٘ ٞ ،يخطر مً ٢يم مٗامل الاعجباٍ الخىا٣ٞي الظي ٧ان مغجٟٗا في الضالت ألاوى  :خيض ٧لما ؤ٢ترب مً
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الىاخض الصخيذ صٖ ٫ل الاعجباٍ ال٣ىي بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت م٘ اإلاخٛحر الخاب٘ ،و٢ىجه في جدليل الخمايؼ
واػصاصث ؤَميت الىمىطط .ؤما باليؿبت إلاضي ؤؾهام ٧ل مً الضالخحن التي جم اقخ٣ا٢هما في الخميحز بحن
اإلاجمىٖاث الشالزتٞ ،يخطر ؤن مٗامل ويل٨ـ المبضا للضالت ألاوى ٢ض بل 0.32 ٜوللضالت الشاهيت  ،0.80وَظا
يضٖ ٫ل ؤن ٢يمخه في الضالت ألاوى َى ألاًٞل ،ألهه ٧لما ؤ٢ترب مً الهٟغ ص ٫طلٖ ٪ل اعجٟإ ٢ضعة
الىمىطط ٖل الخميحز بحن اإلاؿخىياث .ويخطر مً ٢يمت مغب٘ ٧اي ؤن الازخالٞاث بحن اإلاجمىٖاث الشالزت صالت
بخهاثيا في الضالت ألاوى والشاهيت ،ول ً٨مؿخىي الضالت في ألاوى ؤ٦بر مً صاللتها في الضالت الشاهيت .وؤن وؿبت
ما حؿهم به الضالت ألاوى في جٟؿحر الخبايً في اإلاجمىٖاث الشالزت بلٛذ  ،%86وهي وؿبت مغجٟٗت ظضا ،بيىما
٧اهذ وؿبت ما حؿهم به الضالت الشاهيت في جٟؿحر اإلاجمىٖاث الشالزت  ،%14وهي وؿبت يٗيٟت وجضٖ ٫ل ألازغ
الًٗي ٠في جٟؿحر الخمايؼ بحن اإلاجمىٖاث الشالزت لهىعة الجؿمٖ .لما ؤن الضالخحن مجخمٗخحن ٢ض ؤؾهما في
جٟؿحر الخبايً بحن اإلاجمىٖاث الشالزت لهىعة الجؿم بيؿبت .%100
اإلاىاككت
حكحر هخاثج َظٍ الضعاؾت بى وؿبت  19.8مً ؤٞغاص الٗيىت لضحهً ٖضم عيا ًٖ نىعة ؤظؿامهً ،وهي وؿبت
حٗض مغجٟٗت بطا ما ويٗذ باإلَاع ؤلا٧لييي٩ي ،وم٣اعهتها م٘ هخاثج الضعاؾاث الٗغبيت وألاظىبيتٟٞ ،ي
الضعاؾاث الٗغبيت ،بلٛذ  % 6لضي َالباث الجامٗت في صعاؾت (نالر وخؿحن )2013،في الٗغا ،١وبلٛذ
 %19.4لضي َالباث الجامٗت في ٞلؿُحن (ٖباؽ والؼيخىن ،)2012،وبلٛذ  %13في الجؼاثغ
(بىعاؽ ،)2018،ؤما في الضعاؾاث ألاظىبيت ٣ٞض بلٛذ  %5.1في ظىىب ؤٞغي٣يا ( Dlagnikova
 ،)&Niekerk,2015وبلٛذ  %2.4في الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ( American Psychiatric
 .)Association,2013ويغي بٌٗ الباخشحن ؤن الؿبب في طل ٪يٗىص بى الٗىامل الىٟؿيت واإلاٗغٞيت
والش٣اٞيت والضيمٛغاٞيت اإلاسخلٟت ،ووظىص جىا ٌ٢بحن جهىعاث الىا ٘٢م٣ابل وظهاث هٓغ اإلاشاليت
).( Grogan,2010,2004
٦ما بحن)( Migerode ,et al,2012; Vatarian,2012ؤن جإزحر م٣اعهت ْهىع الصخو مغا ًعا وج٨غا ًعا م٘ مٓهغ
ً
جضزال ع ً
ٞيٗا ً
آلازغيً (زانت اإلا٣اعهاث الاظخماٖيت الخهاٖضيت) ٢ض ّ
مشاليا ،مما يؿاَم بضوعٍ في ٖضم
يؿهل
ِ
ً
ً
الغيا .وَظا ما ؾلِ ٖليه الًىء( )Choate, 2005وٖضٍ ٖىهغا عثيؿيا في جد٣ي ٤الخ٩امل اإلاشاىي ؛بط
ج٣اعن امغؤة هٟؿها ليـ  ِ٣ٞباإلاشل الش٣افي ،ول ً٨باإلياٞت بى ٚحرَا مً اليؿاء .وؤقاع (Wildes, et
;Nejati, Rezaei, Moradi, Sepideh And Bakhshi ,2010 ; Lehman and; Cummins ,2001; al.2007
 )Esfahani,2017بى وؿبت ٦بحرة مً اليؿاء مً مسخل ٠ألاٖغاٚ ١حر عاييت ًٖ ؤظؿاصًَ ،وال٨شحر مجهً
يىىن بجبإ هٓام ٚظاجي ٢ا خي إله٣ام ؤوػاجهً .وم٘ طل ، ٪مً اإلاهم الاٖترا ٝبإهه ً
هٓغا ألن نىعة الجؿم
ج٣اؽ بُغ ١مسخلٟتٞ ،مً الهٗب اؾخسالم اؾخيخاظاث ملمىؾت ،ما لم جخم م٣اعهت اليؿاء مً ز٣اٞاث
ً
مسخلٟت مباقغة في صعاؾت واخضة ( .)Holmqvist & Frisen,2010
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٦ما جيبإث اإلاغوهت بك٩ل بيجابي بالغيا ًٖ نىعة الجؿم في الضعاؾت الخاليت ٞ ،الُالباث اللىاحي خهلً
ٖل صعظاث ٖاليت في م٣ياؽ نىعة الجؿم ٧اهذ صعظاتهً ٖل م٣ياؽ اإلاغوهت ؤٖل مً ػميالتهً ألازغياث.
وٞض اج٣ٟذ َظٍ الضعاؾت م٘ صعاؾت ٧ل مً) ،)Stapleton and Gergis,2015التي جىنلذ بى الٗال٢ت
الشىاثيت بحن نىعة الجؿم واإلاغوهت الىٟؿيت ؤلايجابيت.
ؤما باليؿبت لخإزحر مخٛحر الٗمغ ٖل الٗال٢ت بحن مخٛحر نىعة الجؿم ،والتي ْهغ طاث صاللت ب بخهاثيت ٧لما
ج٣ضم الٗمغ؛ خيض بل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي للُالباث اللىاحي ؤٖماعًَ مً ( ٞ 21ما ٞى )١في اإلاجمىٖاث
الشالزت ؤ٢ل مً اإلاخىؾِ الخؿابي للُالباث اللىاحي ؤ٢ل مً  21في اإلاجمىٖاث الشالزت ،وجخَ ٤ٟظٍ الىديجت
م٘ صعاؾت ٧ل مً صاه٨يل وصاٞيض ؾىن وال٣غشخي ( )2010الظيً ٢امىا بٟدو مؿخىياث الغيا ًٖ الجؿض
ً
ً
وبيٟاء الُاب٘ الضازلي ٖل اإلاشل الٛغبيت في اإلآهغ لضي اليؿاء ألانٛغ ؾىا وألا٦بر ؾىا ،واإلاؿلماث في
الىالياث اإلاخدضة ٞ ،إجهم جىنلىا بى ٖال٢ت صالت بخهاثيا بحن مخٛحر الٗمغ لضي ؤٞغاص الٗيىت واإلاؿخىياث
الشالزت لهىعة الجؿم ٦،ما لىخٔ ؤن نىعة الجؿض مغجبُت بًٗ ٠هىٖيت الخياة واإلاغوهت الىٟؿيت
والٗ٣ليت لضي اليؿاء اللىاحي جتراوح ؤٖماعًَ بحن  18و  42ؾىت .ومً اإلاٗغو ٝؤن ؤظؿاص اليؿاء ٖبر الٗمغ
جخإزغ بالكيسىزت والىالصة والخٛحراث الٛظاثيت والخٛحراث الهغمىهيت والخٛحراث في اليكاٍ البضوي والتي بضوعَا
٢ض ي٩ىن لها جإزحر ٖل نىعة الجؿم (. )Tiggemann and Lynch, 2001
ؤما باليؿبت لخدضيض ؤي مً اإلاخٛحراث يم ً٨ؤن يمحز بحن اإلاجمىٖاث الشالزت إلاخٛحر اإلاغوهت الىٟؿيت ،جم
اؾخسضام جدليل صالت الخمايؼ وازخباع ويل٨ـ المبضا لخدضيض اإلاخٛحراث طاث الضاللت ؤلاخهاثيت التي صزلذ
صالت جدليل الخمايؼ و٢ض جدَ ٤٣ظا الهضٝ؛ ؤط جبحن ؤن مخٛحر" ؤلايمان بال٣ضع" ؤخخل الترجيب ألاو ٫مً
خيض ٢ىجه في الخميحز بحن اإلاجمىٖاث الشالر لهىعة الجؿم ،يليه بٗض " ج٣بل الظاث الايجابي هدى الخٛيحر
والٗال٢اث الاظخماٖيت الىاجخت" ،وبٗض طل ٪ألابٗاص ألازغي إلا٣ياؽ اإلاغوهت الىٟؿيت الايجابيت .و٢ض اقخ٣ذ
صالخان مً جدليل الخمايؼ ،واؾخسضم ٖضص مً الازخباعاث ؤلاخهاثيت لخ٣ىيم ٟ٦اءتهما ،وظمٗذ الضالت ألاوى
٧ل اإلاخٛحراث ،ماٖضا مخٛحر ال٩ليت والؿىت الضعاؾيتَ .ظٍ الىخاثج مهمت ألجها حكحر بى ٢ضعة اإلاغوهت في الخض
مً اؾدياء نىع الجؿم لضي اليؿاء الكاباث .وحكحر الىخاثج بى ؤن الُالباث ألا٦ثر مغوهت لضحهم اؾدياء ؤ٢ل
في نىعة الجؿم .و٧لما ج٣ضمذ اإلاغؤة بالٗمغ ؤنبدذ ؤ٢ل ٢بىال لهىعة ؤظؿامهً  ،وبالىٓغ بى َظاٞ ،ةن
الازخالٞاث في مخىؾِ صعظاث اإلاغوهت الىٟؿيت واإلاؿخىياث الٗمغيت مً ٢بل اإلاجمىٖاث الٟغٖيت جهبذ
مشحرة لالَخمام.
الخىصياث
 .1ؤن نىعة الجؿم جىًم يمً الخإزحراث الىٟؿيت واإلاٗغٞيت ٖل اإلاغؤة ،وؤن َظا اإلاخٛحر لم يدٓى
باَخماماث بالٛت ٖل اإلاؿخىي الٗالمي ،وَظا ما ؤ٦ضجه ؤعاء ٦شحر مً الباخشحن ،ومجهم (,Cakmak Inanir
 ),2015 ,Nacar,Guler&Inairو٢ض اج٣ٟذ هخاثج الضعاؾت الخاليت  ،م٘ َظا الخهىع ،لظا ٞإن مً اإلاهم ؤن
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يؿع مغ٦ؼ ؤلاعقاص الىٟسخي في الجامٗت ٖل بٖضاص بغامج الخضزل مً ؤظل جدؿحن الىخاثج الؿلبيت لٗضم
عيا ًٖ نىعة الجؿم ألٞغاص ٖيىت الضاعؾت.
 .2التر٦حز ٖل ج٣ضيغ نىعة الجؿض ٢ض يؿمذ للباخشحن بدؿليِ الًىء ٖل ؤَميت الهٟاث ؤلايجابيت
لهىعة الجؿض ،وبىٟـ الى٢ذ يؿاٖض اإلاٗالجىن ٖل جدؿحن ج٣ضيغ نىعة الجؿض مً زال ٫مؿاٖضة
ً
ٖمالئهم ٖل اخترام وج٣ضيغ ؤظؿامهم ،وحٗليمهم التر٦حز ٖل وْاث ٠الجؿم بضال مً اإلآهغ ،والاهدباٍ بى
اخخياظاث الجؿم الًغوعيت .ألن حٗؼيؼ اخترام الجؿم و٢بىله ٢ض ي٩ىن وؾيلت ؤ٦ثر مباقغة لخٗؼيؼ نىعة
بيجابيت للجؿم بحن اليؿاء.
 .3ؤن ٦ال مً مخٛحراث نىعها الجؿضيت ٢ض حك٩لذ في خض طاتها مً ٖضص مً ٖىامل الازخال ،ٝبما في
طل ٪الٗمغ وماقغ ٦خلت الجؿم .لظا يخُلب مً وؾاثل ؤلاٖالم ؤن حؿلِ الًىء ٖل الضوع الهام الظي
يلٗبه ٢بى ٫نىعة الجؿض في حٗؼيؼ الؿٗاصة الظاجيتٞ ،ةن حٗليم اليؿاء ٦يٟيت جُىيغ ج٣ضيغ ؤ٦ثر بيجابيت
للجؿم٢ ،ض يىٞغ وؾيلت إلاٗالجت مك٩لت نىعة الجؿم الٗاإلايت.
 .4بالىٓغ لهٛغ حجم الضعاؾت وظم٘ بياهاتها مً َالباث ظامٗياث مً ظامٗت واخضة في الؿلُىت،
واؾخسضامها ٖيىت ٖكىاثيت وٚحر مىظهت ،و٢يام ٖيىت الضعاؾت بملء اإلا٣ياؾحن في ٚغٞت ن ٠واخضة
ويجلؿً بجاهب بًٗهً البٌٗٞ ،إن الخدحز في الاؾخجابت يٗض اخخماال ،وؤن اؾخجاباث ؤٞغاص الٗيىت ٢ض ال
ج٩ىن خ٣ي٣يت خى ٫وا ٘٢نىعتهً ألظؿامهً .لظل ٪يخُلب ؤزظ ٖيىاث مً ٧لياث وظامٗاث وماؾؿاث
ؤزغي ٢بل حٗميم هخاثج الضعاؾت الخاليت.
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تأثري حدث استئصبل الثدٌ علً املعبش النفسٍ للوزأة املصببت ببلسزطبى
 دراست عُبدَت -أ.زالص قامت ،حامعت جحزَ وػو
َّ
ملخص :

أ .عؼا هللا أميىت حامعت كؿىؼيىت 2

تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بى حؿليِ الًىء ٖل جإزحر مغى ؾغَان الشضي ٖل اإلاٗاف الىٟسخي الضازلي للمغؤة،
باٖخباع ؤن َظا اإلاغى يمـ ؤخض ؤٖمضة ألاهىزت لضحها ما يؿبب نضمت وظغح هغظسخي يهٗب الخٗايل مٗه.
هٓغا للٗال٢ت اإلاىظىصة بحن الخالت الىٟؿيت الضازليت واإلآهغ الجؿضي لضي اإلاغؤة ٞةن ؤي زلل يهيب
الجؿض يؿبب زلل ف ي الجهاػ الىٟسخي ،في َظٍ الىيٗيت الجضيضة ؾخدخاط اإلاغؤة لضٖم يم٨جها مً جبجي
اؾتراجيجياث واؾخٗما ٫مي٩اهحزماث إلاؿاٖضتها ٖل الخٗامل والخٗايل م٘ َظا الخضر وج٣بله لخخم ً٨مً
الاؾخمغاع بالٟ٨اح في عخلت الٗالط.
اليلماث اإلافخاخيت ٖ :مل الخضاص ،الهىعة الجؿضيت ،ؾغَان الشضي.
Abstract:
This study aims to shed light on the impact of breast cancer on the internal
psychological pension of women, as this disease affects one of the pillars of
femininity has a trauma and a narcissistic wound difficult to coexist with. Because
of the relationship between the internal psychological state and the physical
appearance of women, any defect in the body causes a defect in the psychological
system, in this new situation will need women to support it can adopt strategies and
use Mechanisms to help them cope with this event and accept it to be able to
continue Struggle on the journey of treatment.
Keywords: mourning, physical image, breast cancer.

ملضمت :
الجؿض َى ؤو ٫وؾيلت لالجها ٫بحن الظاث واإلاديِ٦ ،ما ؤهه الٗامل ألاؾا خي في وكاٍ ٧ل ٞغص مىا ٞهظا
الجؿض الظي يكتر ٥في ٧ل ؤٗٞالىا َى مدل بؾ٣اٍ مجمىٖت مٗ٣ضة مً الخٗابحر الجؿضيت والغوخيت
الصخهيت والاظخماٖيت ،يغي) " : (1984 chebalؤن ؾٗاصة الصخو ج٩ىن في ؤٚلب ألاخيان ٢بل ٧ل شخيء
مغجبُت بؿٗاصة ظؿضٍ ،ألن الجؿض َى الظي يلٗب الضوع ألاو ٫في هجاح الٟغص في خياجه"ٞ ،ما ؤلاوؿان بال
وخضة مخ٩املت مً ٖضة ؤظؼاء ٧ل ًٖى ٞيه يلٗب صوعا مٗيىا ،بن الخدضر ًٖ الجؿض ال يٗجي الجؿض اإلااصي
ٞدؿب بل يىضمج ٞيه ظاهبان ،ألاو ٫ماصي ًٖىي والشاوي َىامي.
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َظا الجؿض ٢ض يخٗغى لبٌٗ الازخباعاث والخٛحراث ،خيض هجض هىٖان مً الخٛحر ٞهىا ٥حٛحر يداٖ ٔٞل
ؾالمت الىخضة الجؿضيت وي٩ىن بعاصي ٧ :الىقم والؼيىت وٚحرَا ،وحٛحراث جإزظ الىظه ألازغ الظي يدمل
اإلاٗاهاة ويخمشل في الخٛحر الضاثم والٛحر ؤلاعاصي مشل  :ألامغاى ٧الؿغَان ،الاؾدئها.. .٫الخَ ،ظا الخٛحر يمـ
الىخضة والهىعة الجؿضيت ،خيض يدمل مٓهغ الجؿض الجضيض ق٨ال مٛايغ للك٩ل ألانلي الظي ٧ان ؾاب٣ا
وٖاصة ما يغا ٤ٞطل ٪خالت هٟؿيت ماإلات.
و لهظا بخٗغى ًٖىيت اإلاغؤة للخُغ ٧اإلنابت بؿغَان الشضي الظي يمـ ؤخض ؤٖمضة ألاهىزت ،وا٦دكاٞها
للمغى يٗخبر نضمت ،ؤما الاؾدئهاٞ ٫يٗض بخياء لجغخها الجرظسخي اإلاخٗل ٤بالخهاء وختى جخم ً٨اإلاغؤة مً
ججاوػ َظٍ الىيٗيت اإلااإلات يجب ؤن ج٣ىم بٗمل هٟسخي قا ١ؤال وَى ٖمل الخضاصَ ،ظا الٗمل الكا ١يؿمذ
لها في ألازحر بةٖاصة الخىاػن لخياتها ،هديجت سخب الاؾدشماع مً اإلاىيىٕ اإلا٣ٟىص والاؾخمغاع في الخياة م٘
بٖاصة اؾدشماع مىايي٘ ظضيضة.
مً زالَ ٫ظٍ الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن الخالت الىٟؿيت الضازليت واإلآهغ الجؿضي لضي اإلاغؤة ٞإن ؤي زلل
يهيب الجؿض يؿبب زلل في ظهاػ الىٟسخي ،في َظٍ الىيٗيت الجضيضة ؾخدخاط اإلاغؤة لضٖم يم٨جها مً جبجي
اؾتراجيجياث و اؾخٗما ٫مي٩اهؼماث إلاؿاٖضتها ٖل الخٗامل م٘ َظا الخضر وج٣بله ألظل الاؾخمغاع بالٟ٨اح
مً زال ٫الٗالط.
ؤلاقياليت:
جخُغ ١بق٩اليت َظا البدض الؾتراجيجياث مىاظهت مغى الؿغَان وجدضيضا ؾغَان الشضي وبم٩اهيت
الخٗايل مٗه ومغاخل الخ٣بل في ؾحروعة الٗالطٞ ،ىدً هدىاو ٫مىيىٖا مهما ظضا يخهل بهٟت زانت ببىاء
له خؿاؾيت بالٛت ٖىض ؤلاوؿان ؤال وَى الجؿض.
ال يم٨ىىا اؾدبٗاص الخإزحر اإلاخباص ٫بحن الىٟـ والجؿض ،ؾىاء ٧ان َظا الخإزحر ؾلبيا ؤو ايجابيا ،خيض يخٗغى
الجؿض إلاساَغ وؤمغاى ظؿضيت حٗغ٢ل الخىاػن ،و٢ض ي٩ىن ؾببا في ازخال ٫الىخضة ) الىٟؿيت – الجؿضيت (
زانت بن ٧ان َظا اإلاغى مً ألامغاى الخُحرة ٧الؿغَان.
يٗخبر مغى الؿغَان آٞت مً آٞاث الٗهغ ل٩ىهه ؤ٦ثر ألامغاى اهدكاعا ،وطو زُىعة ٦بحرة ٖل خياة الٟغص
٧ىهه يٗض مً ؤَم ؤؾباب الىٞاة في الٗالم بٗض مغى الؿيضا وَظا ما يجٗله مغى مغٖب باليؿبت للٟغص الظي
يجض هٟؿه في مىاظهت م٘ ؤ٦بر مساوٞه ،يغي(يسل ": ) 1998٠ؤن الؿغَان مغى يهيب الجؿم بسُىعة
مخٟاوجت في ًٖى مً ؤًٖاء الجؿم ،خيض جخ٩ازغ الخاليا الؿغَاهيت بؿغٖت وبُغي٣ت ٚحر مىخٓمت لخٛؼو
ألاوسجت ومً زمت جىدكغ ًٖ َغي ٤ألاوٖيت الضمىيت واللمٟاويت بى الٛضص اللمٟاويت وبى ؤًٖاء مخٗضصة مً
الجؿم ،هجض مً ؤَم وؤ٦ثر ؤهىإ الؿغَاهاث اهدكاعا ؾغَان الشضي ٖىض اليؿاء ،خيض سجل اهدكاعا ٦بحرا
في ظمي٘ بلضان الٗالم صون اؾخصىاء"( .يسل(62 :1998، ٠
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الجؿض َى الىؾيلت ألاوليت إلصعا ٥واجها ٫الٟغص بىٟؿه مً ظهت والٗالم الخاع ي مً ظهت ؤزغيٞ ،بىاؾُخه
يؿخُي٘ الخميحز بحن مسخل ٠ؤلاخؿاؾاث ٧اللظة وألالم ويٗيل بهٟت مسخلٟت ظمي٘ ٖال٢اجه بجؿضٍ خؿب
ؾالمخه ؤو بنابخه بٗلت ما ،بنابت اإلاغؤة بؿغَان الشضي يٗض مؿاؾا بجرظؿتها التي لها صوع َام ظضا في
الخ٩ىيً الىٟسخي لهظٍ الازحرةٞ ،دب الظاث ؤو الخمغ٦ؼ خى ٫الظاث يُٗي للمغؤة هىٖا مً الخىاػن
والاؾخ٣غاع ،ألهه خؿب َلحن صوحل ،الجرظؿيت يغوعيت للخد٨م والاجها ٫بالىا.٘٢
بما ؤن للجرظؿيت صوع مهم في خياة اإلاغؤة ٞهي جلجإ بى الاؾدشماع والخىْي ٠في اإلآهغ الجؿضي وَظا التر٦حز
عاظ٘ لخيبت ؤملها وظغخها الجرظسخي ال٣ضيم الظي جداو ٫ؤن حٗىيه وحؿىيه ٞخلجإ الؾدشماع مىايي٘ جسضم
هغظؿيتها مً ؤظل بزباث َىيتها وجإ٦يض طاتهاَ ،ظا الخٛحر الجؿضي بؿبب اإلاغى َى خاصر يىلض حكىٍ
ظؿمي ويىٗ٨ـ ٖل الصخت الىٟؿيت٧ ،ىن الصخت الجؿضيت ججٗل اإلاغؤة واز٣ت مً هٟؿها ٖىض م٣ابلت
آلازغيً والخٗامل مٗهمٞ ،هظا الخ٩امل الجؿضي ٢بل اإلاغى يمىدها الغاخت والاؾخ٣غاع ،ولهظا بخٗغى
ًٖىيتها للخُغ ٧اإلنابت بؿغَان الشضي الظي يمـ ؤخض ؤٖمضة ألاهىزت ،وا٦دكاٞها للمغى يٗخبر ألامغ
نضمت ،ؤما الاؾدئهاٞ ٫يٗض بخياء لجغخها الجرظسخي اإلاخٗل ٤بالخهاء وختى جخم ً٨اإلاغؤة مً ججاوػ َظٍ
الىيٗيت اإلااإلات يجب ؤن ج٣ىم بٗمل هٟسخي قا ١ؤال وَى ٖمل الخضاص.
َظا الٗمل الكا ١يؿمذ لها في ألازحر بةٖاصة الخىاػن لخياتها ،هديجت سخب الاؾدشماع مً اإلاىيىٕ اإلا٣ٟىص
والاؾخمغاع في الخياة م٘ بٖاصة اؾدشماع مىايي٘ ظضيضةٖ ،مل الخضاص يىظب الٟغص ٖل الازخياع بحن اإلاىث
م٘ اإلاىيىٕ ؤو مىانلت الٗيل مىٟهال ٖىه  ،خيض يٗخبر (" :)1995 Hanusؤن ٖمل الخضاص آليت هٟؿيت
تهض ٝبى الخ٨يٞ ٠هى يؿمذ للٟغص باالهخ٣ا ٫مً ويٗيت الخٗغى للخغمان ؤو ال٣ٟضان بى ويٗيت ج٣بل
ال٣ٟضان"(21 :1995 ، Hanus( .
و ل ً٨الىنى ٫للخىاػن ليـ باألمغ الهحن ٞخجغبت الاؾدئها ٫حٗخبر تهضيضا لخىاػن اإلاغؤة وفي هٟـ الى٢ذ هي
ازخباع لهىعتها الجؿضيتٞ ،هى ججغبت ميكُت لهىاماث وويٗياث ٢ضيمت في الخٗامل م٘ الجؿض ،خيض جخدض
َبيٗت ججاوػ َظٍ الخجغبت ٖل خؿب هىٖيت البييت الىٟؿيت الخانت ل٩ل امغؤة وبييت نىعتها الجؿضيت،
و٦يٟيت مٗايكتها للهضمت وٖمل الخضاص في جل ٪الٟترةٞ ،خجض َظٍ ألازحرة هٟؿها ؤمام بق٩اليت ج٣بل الخدى٫
الجؿضي الظي ؤنابها وججاوػٍ صون جإزحر مهضم ٖل نٗيض خياتها ،وَظا ما يشحرٍ البدض مً زال ٫ؤلاق٩اليت
الخاليت :
 ما هي الهىعة الجؿضيت و٦ي ٠يخم الخضاص الىٟسخي؟. ما هي ؤَم الؿيا٢اث الىٟؿيت اإلاؿاٖضة في بىاء الهىعة الجؿضيت ؟. ٦ي ٠يازغ اؾدئها ٫الشضي ٖل الهىعة الجؿضيت ؟. ما الظي يؿاٖض اإلاغؤة اإلاهابت بؿغَان الشضي ٖل الاؾخمغاع ؟ أوال  :جىطيذ بعع اإلافاهيم ألاؾاؾيت اإلاغجبؼت بمىطىع البدث.116
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عمل الخضاص:
خؿب ( َ " : )2002 Hanusى ٖمل قا ١وَىيل ي٣ىم به الجهاػ الىٟسخي بٗض ٣ٞضان الٟغص إلاىيىٕ
مؿدشمغ يدخل م٩اهت َامت في الىا ٘٢الىٟسخي ،وَى خالت ٖاصيت جخمحز بمجمىٖت مً اإلآاَغ الىٟؿيت،
الؿلى٦يت والجؿميت جيخهي بةٖاصة الٟغص الخىاػن لخياجه الىٟؿيت ،بجزٕ الاؾدشماع مً اإلاىيىٕ اإلا٣ٟىص
واؾدشماع مىايي٘ ظضيضة".
الصىعة الجؿضيت :
ٖغٞذ ( " : ) 1981Doltoالهىعة الجؿضيت هي الهىعة الخيت لخجاعبىا الاهٟٗاليت ،الٗالث٣يت اإلاٗاقت بُغي٣ت
مخ٨غعةَ ًٖ ،غي ٤ألاخاؾيـ الكب٣يت البضاثيت والغاَىتٞ ،هي خايغة في ٧ل و٢ذ ٖل ق٩ل طا٦غة القٗىعيت
"( 22 : 1981 ،Dolto( .
ؾغػان الثضَ :
خؿب ( " : )1989 ferdonؤن ؾغَان الشضي َى اهدكاع ٖكىاجي للخاليا بُغي٣ت ٚحر مىٓمت ٖل مؿخىي
الشضي ،ؤي ؤهه وعم نٛحر ؤو ٢غخت ؤو جىؾ٘ في حجم ؤخض الشضيحن ،ؤو بٞغاػ صمىي في الخلمت صون ؤي ؤلم
ويم ً٨ؤن يٓهغ ؤيًا ٖل ق٩ل ٖ٣ضة في الشضي ؤو حٛيحر مىيعي في ظلض الشضي"( 10 :1989، Ferdon( .
 زاهيا  :الؿحر الىفي ي مً زالٌ ازخباع جفهم اإلاىطىعجدضيض هىٕ الؿحر الىٟسخي يغ٦ؼ ٖل زالزت ؤهىإ مً اإلا٣غوثياث للبرجى٧ى ،٫جخمشل في :
 .1اإلالغوئيت الجيضة (الايجابيت) :
حٗخبر اإلا٣غوثيت الجيضة ماقغا لؿحر ظيض بطا جىٞغث الكغوٍ الخاليت :
ٖضم جمحز البرجى٧ى ٫بال ٠٨الظي يٓهغ مً زال ٫وظىص ؤػمىت ٦مىن َىيلت في ال٣هت ،الن طل ٪يضٖ ٫لع٢ابت قضيضة جمى٘ الاؾترؾا ٫في الخيا ٫ؤزىاء ؾغص ال٣هو.
ؤن ي٩ىن بىاء ال٣هو مد٨ما وؾليما ،ال هلمـ مً زاللها التهغب مً مىاظهت اإلاىبه الظي ٢ض يشحراؾخٗضاصاث زُحرة لالها.
ؤال ج٩ىن ال٣هو مبييت للمجهى ٫بل حكمل ٖل ؤشخام مٗغٞحن وجغبُهم ٖال٢اث.ؤال حكمل َظٍ ال٣هو ٖل نغاٖاث ٚحر مٗبر ٖجها ،ؤو ج٩ىن ؤؾبابا ٚحر مىضخت ؤو ج٩ىن مبخظلت بضونَاب٘ شخصخي ،بل جإحي بضيىاميت حٗ٨ـ اليكاٍ الٟغصي والىا ٘٢الىٟسخي الضازلي.
ان حكمل ال٣هو ٖل ؾيا٢اث مخىىٖت حؿاَم في بىاء ال٣هت بهىعة مغهت ،خيض ال جٓهغ في البروجى٧ى٫ؾيا٢اث  ِ٣ٞمً هٟـ اليؿ ،٤ؤو ؤهىا هجض ؾيا٢اث ٦شحرة مً اليؿ C ٤الظي يٗبر ًٖ ججىب الهغإ،
وؾيا٢اث ٦شحرة مً اليؿ B ٤والظي يٗبر ًٖ ع٢ابت زانت :
117
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* 3-2Aالخدفظاث الىالميت
* 8-2Aالاحتراع
* ٖ15-2Aؼ ٫الٗىانغ ؤو ألاشخام ؤو ؾيا٢اث ٦شحرة مً وؿ E ٤التي جض٦ ٫ثرجه ٖل ٖضم الخد٨م في
الخ٨ٟحر وٖل حٛلب الالقٗىع ٖل الكٗىع ،مما يى٣و مً الضٞاٖيت الجيضة.
ؤن ج٩ىن َظٍ الؿيا٢اث ؤو ألاؾاليب مخبىٖت بىظضاهاث طاث نضي مغجبِ بخهىعاث مخىىٖت حؿخجيب بىجىىٕ اإلاىبهاث (اللىخاث ) ( .خي مى خي )57-56 :2002،
وؿخسلو مما ؾب ٤ؤن ج٣ييم اإلا٣غوثيت البض ؤن يٗخمض ٖل صيىاميت مسخل ٠الٗىانغ التي حك٩ل ال٣هت،
ٞةطا ْهغ الىظضان ٢ىي والهضي الهىامي ٚجي هجض ألاؾاليب اإلاغهت والخٟغيٛيت جدمل ؤق٩اال مسخلٟت ل٨جها
مضع٦ت ظيضا ،وهي جضٖ ٫ل ؤن ألاها ٢اصعا ٖل الخغوط مً الهغإ والخد٨م في الٗضواهيت وال يتر ٥الٗىان
للٛغاثؼ والجزواث اللي بيضيت ،مما يضٖ ٫ل ٗٞاليت آلالياث الضٞاٖيت والتي جم٨ىه مً الخ٨ي ٠م٘ الىا٘٢
الضازلي والخاع ي ( .خي مى خي )57-56 :2002،
 .2اإلالغوئيت الؿلبيت :
حٗخبر اإلا٣غوثيت الؿلبيت ماقغا لؿحر هٟسخي َل بط جخمحز بما يلي :
ال ٠٨الظي يٓهغ مً زال ٫وظىص ؤػمىت ٦مىن ٦شحرة وَىيلت في ال٣هو.٢هو مبييت للمجهى ٫حكمل ٖل ؤشخام ٚحر مٗغٞحن ،وال جغبُهم ٖال٢اث ٞيما بيجهم.ؾيا٢اث ٚحر مىىٖت بط جُػ ؾيا٢اث ال ٠٨مً هىٕ  Cؤو الؿيا٢اث ألاوليت  Eوؾيا٢اث الغ٢ابت .Aٖضم وظىص نضي َىامي وٚياب الخهىعاث التي حُٗي صيىاميت زانت للبروجى٧ىٞ ،٫خاحي ال٣هو
طاث وظضاهاث مغهت ٚحر مخىىٖت ،ال حؿخجيب لخىىٕ اإلاىبهاث (اللىخاث) ( .خي مى خي )57-56 :2002،
 .3اإلالغوئيت اإلاخىؾؼت :
جض ٫اإلا٣غوثيت اإلاخىؾُت ماقغا لؿحر هٟسخي يتراوح ما بحن الؿحم والجيض ،طل ٪يضٖ ٫ل الخسغط الجؼجي مً
الهغاٖاث التي جشحرَا ماصة جٟهم اإلاىيىٕ ،ويخمحز َظا البروجى٧ى ٫ب:
 ال ٠٨ليـ له وػن ٦بحر في البروجى٧ى٢، ٫ض هلخمؿه مً زال ٫ؤػمىت ٦مىن التي حكمل بٌٗ ال٣هو والهالخٓها ٛ٦حرَا ،مما يضٖ ٫ل ؤن ألاها ٢اصع هىٖا ما ٖل مىاظهت اإلاىبهاثٞ ،ي٩ىن بهخاظه ليـ مغها ٧ل
اإلاغوهت ،وال نلبا ٧ل الهالبت ،بهما وؿيجه ال٣هصخي يإحي ما بحن اإلاغوهت والهالبت
٢هو ٢هحرة ؤخياها وَىيلت ؤخياها ؤزغي ،و٣ٞا لؤلؾاليب اإلاؿخٗملت.
 ٢هو مبييت للمجهى ٫ل ً٨في ٧ليتها ،ؤي ؤخياها يٗغ ٝألاشخام وؤخياها ؤزغي ال يٗغٞها ،و٢ض جغبُهمٖال٢اث ؤخياها في بٌٗ ال٣هو صون ٚحرَا
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 ؾيا٢اث هىٖا ما مخىىٖت ،بط هجض مً هىٕ  ،C ،2B،A 2وفي َظا الىىٕ مً اإلا٣غوثيت ٢ض ال هجض ٞيهالهىاماث ،وبطا وظضث ال ج٩ىن ب٨ثرة وطل ٪عاظ٘ للخمؿ ٪باإلادخىي الٓاَغ للىخاث ( ..خي مى خي :2002،
)57-56
زالثا  :جدضيض هىعيت الصىعة الجؿضيت مً زالٌ ازخباع الغوقار
.3الؿياكاث الىفؿيت اإلاؿاعضة في بىاء الصىعة الجؿضيت:
ٖبر اإلاغاخل اإلاسخلٟت يُىع الٟغص مجمىٖت مً الٗملياث الىٟؿيت الخانت ،جخلخو بتر٦حز خ٣ي٣ي لؿماث
ونىع وؤق٩ا ٫مؿخٗاعة مً ٧اثً بوؿاوي ؤزغ ال جسغط ًٖ بَاع الٗال٢ت باإلاىيىٕ في مسخل ٠ؤق٩الها ،خيض
ؤن مجمىٕ الؿيا٢اث الىٟؿيت حٗ٨ـ الٗملياث التي يخ٩ىن ال٩اثً ؤلاوؿاوي مً زاللها:
 .1.3ؤلاصماج) :( Incorporation
خؿب ( Pantalisو " :) 1967 Laplancheػمىيا َى الؿيا ١ألاو ٫الظي يخم مً زالله هٟاط ؤو الخٟاّ ٖل
اإلاىيىٕ بضازل ظؿض الُٟل ،وَظا ٖل اإلاؿخىي الهىامي خؿب صعظاث مخٟاوجت ويك٩ل ؤلاصماط َضٞا هؼويا
وهمِ ٖالث٣ي م٘ اإلاىيىٕ الظي يمحز اإلاغخلت الٟميت٦ ،ما يم ً٨مٗايكخه بىاؾُت مىاَ ٤قب٣يت ؤزغي ٚحر
الخجىي ٠الٟميٞ ،يم ً٨لئلصماط ؤن ي٩ىن بىاؾُت الجلض ،الخىٟـ ،الغئيت ،الؿم٘...الخَ ،ظا اإلاٟهىم َىع
الخ٣ا مً َغ ٝم٦.اليً و .٥ؤبغَام خيض يخلخو َظا الؿيا ١الىٟسخي في الخدهيل ٖل لظة طاجيت وَظا
باؾدىٟاط مىيىٕ صازل الظاث ،وا٦دؿاب زهاثو اإلاىيىٕ والاخخٟاّ به بضازل الظاث ،ؤلاصماط ي٣ىم ٖل
ؤؾاؽ ٖال٢ت ٚامًت باإلاىيىٕ وجدُيم اإلاىيىٕ ،ويك٩ل الىمىطط الجؿضي ألاو ٫لالظخياب والخماهي
"( 200 :1967 ،Laplanche ، Pantalis (.
 .2 .3ؤلاحخياف) : ( Introjection
خؿب(  Pantalisوَ " :) 1967 Laplancheى ؾيا ١هٟسخي يمغع مً زالله الٟغص وٖل اإلاؿخىي الهىامي
مىايي٘ وزهاثو مغجبُت بهظٍ اإلاىايي٘ مً الضازل بى الخاعط ،ي٣ترب مٟهىم ؤلاظخيا ٝمً ؤلاصماط والظي
يكمل الجاهب الجؿضيٚ ،حر ؤن ؤلاظخيا ٝال ي٣خهغ ٖ ِ٣ٞل مٗالم ظؿضيت بل َىا ٥بظخيا ٝألاها
وبظخيا ٝألاها اإلاشاىي وله ؤيًا ٖال٢ت بالخماهي ،وخؿب " ٞغويض " ٞةن مٟهىم ؤلاظخيا ٝمٗا٦ـ جماما إلاٟهىم
ؤلاؾ٣اٍ.
ؤلاصماط َى الىمىطط ألاو ٫ل٩ل ٞهل ما بحن الضازل والخاعط ،بط جغظ٘ ٖمليت ؤلاصماط مباقغة بالىٖاء
الجؿضي ،بيىما يٗض ؤلاظخيا ٝؤ٦ثر قمىال ٞال ي٣خهغ ألامغ ٖل صازل الجؿض  ِ٣ٞبل يخٗضاٍ بى صازل الجهاػ
الىٟسخي ،وبى صازل ؤخض الهيئاث الىٟؿيت ،وبهظا الك٩ل هخدضر ًٖ بظخيا ٝألاها ،بظخيا ٝألاها ألاٖل " (.
( 209 : 1967 ،Laplanche ،Pantalis
 .3 .3الخماهياث) : ( Identification
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ٖباعة ًٖ ؾيا ١هٟسخي ي٣ىم الٟغص مً زالله بالخمازل بجاهب ؤو زانيت لؤلزغٞ ،يخدى٧ ٫ليا ؤو ظؼثيا لىمِ
َظا ألازحر ،خيض ؤن الؿيا ١يغجبِ بٗ٣ض ؤوصيب زانت مً زال ٫آزاعَا البىاثيت.
عابعا :هىعيت الصىعة الجؿضيت مً زالٌ ازخباع الغوعقار:
)" : ( 1994 Ferbusبن جىاو ٫هىٖيت وزانيت الهىعة الجؿضيت لضي الغاقض يإزظ صاثما في بَاع الخاعيش
الصخصخي للٟغص ؤي َٟىلخه ألاوى وٖال٢خه باإلاىيىٕٞ ،سالَ ٫ظا الخاعيش الٟغصي ج٩ىن ٖضة ٖال٢اث بضاثيت
ؤنبدذ القٗىعيت ميؿيت م٨بىجت ومؼاخت ،خيض ٢امذ اإلاي٩اهحزماث الضٞاٖيت بضوعَا ٦ما جٟٗله م٘ باقي
الخياة الىٟؿيت ،خيض يدضر الصخيء هٟؿه م٘ اإلاٗاف الجؿضي " ،يم ً٨الخميحز بحن زالر ؤهىإ مً الهىعة
الجؿضيت:
 .1 .4الصىعة الجؿضيت الجيضة مً زالٌ ازخباع الغوعقار
ييخمي بى َظٍ الٟئت ،ألاٞغاص الظيً جدؿم بغجى٧ىالتهم ب:
( " :( 1983 Peruchonجىاجغ ؤلاظاباث ال٩املت ،اإلاىخضة واإلايؿ٣ت الضالت ٖل بصعا٦ ٥لي ،ؤيً ج٩ىن الخضوص
ٞحها مٗغٞت بُغي٣ت ظيضة وخىاٞها مدضصة وواضخت ،ج٨ك ًٖ ٠خضوص ٞانلت بحن الضازل والخاعط ،بياٞت
لىظىص بظاباث جدمل مٗجى الخٛلي ،٠الاخخىاء ،ؤلازٟاء و٧ل ما يخٗل ٤بالخهىع الجيض للؿُذ ٞ ،خ٩ىن َظٍ
ؤلاظاباث مخىىٖت مً خيض اإلاى، ٘٢اإلادضصاث واإلادخىياث ال ؾيما باليؿبت للهىعة ؤلاوؿاهيت"Peruchon ( .
(112 : 1983،
ٖل الٗمىم وظىص َىاماث حٗالج بق٩اليت اللىخاث بهٟت مغهت زانت جل ٪اإلاخٗل٣ت بةق٩اليت الجؿض والهىيت.
 .2 .4الصىعة الجؿضيت الهكت مً زالٌ ازخباع الغوعقار :
يم ً٨الى٢ىٖ ٝل هىٖيت الهىعة الجؿضيت الهكتٖ ،ىضما يسجل مً زال ٫البروجى٧ىٚ ٫ياب اإلااقغاث التي
خضصث بكإن الهىعة الجؿضيت الايجابيت ،بديض ج٩ىن ماقغاث الهىعة الجؿضيت مٗا٦ؿت جٓهغ
ٖل الىدى الخاىي خؿب)" :( 1983 Sangladeيألت ؤلاهخاط واعجٟإ ٖضص عصوص ٗٞل الغ ٌٞؤو الهضمت ،اهُبإ
ٖام بال ٠٨اججاٍ اإلااصة .والتي جىضخها اللىخت Vو Iوالتي يم ً٨اٖخباعَا وخضَا ؤلاظابت الكاملت  Gاإلاُٗاة
صون زلل وصون خؿاؾيت اججاٍ الٟغاٚاث البيًاء ؤو اإلا٣اَ٘ اإلاديُت ،حٗ٨ـ ؤبؿِ بصماط للهىعة
الجؿضيت اإلاضع٦ت ٩٦لٞ ،ىجض مً ماقغاث الهىعة الجؿضيت الهكت ه٣و في ؤلاظاباث ال٩ليت ؤو وظىص
بظاباث قاملت مصخىبت بك٩ل ؾلبي ؤو ٚامٌ٦ ،ما يم ً٨ؤن ج٩ىن وؿبت ؤلاظاباث الكاملت مغجٟٗت ،مٗبرة
بظل ًٖ ٪ؾلبيت الٟغص ججاٍ اإلااصة وعًٞه الخىعٍ في جىاو ٫مٗم( 112 :1983 )،Sanglade (."٤
ويًيٖ" :( 2006 Condamin )٠ضص بظاباث ق٩ليت ي٩ىن ٚحر ٧ا ،ٝواعجٟإ في ؤلاظاباث الك٩ليت الٛامًت
)( F±بياٞت لئلظاباث الك٩ليت الؿلبيت التي حٗ٨ـ جالشخي الغ٢ابت واعج٩اب ؤزُاء بصعا٦يتٞ ،هي حٗبر ًٖ ٖضم
الخ٨ي ٠م٘ الٗالم الىا٢عي وٖضم اؾدشماع الىا ٘٢اإلاىيىعي"
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٦ما هجض بما ٢لت ْهىع ؤلاظاباث اللىهيت ؤو ؤلاٞغاٍ في اؾخٗمالها٦ ،ما يم ً٨ؤيجاص بظاباث لىهيت بمدخىياث
مهجىت ؤو حكغيديت ،بديض حٗبر ٖل خضوص ٚحر واضخت وٚحر مخيىت ،ؤي ؤن الٟغص ،ال ي٩ىن ٢اصعا ٖل اؾخسضام
ألالىان ٧ىؾيِ  ِ٣ٞو٦ؿُذ الخ٣اء بحن الضازل والخاعط ألالىان زهىنا ألاخمغ حٗمل ٖل بزاعة ٞاثٌ
ٚغيؼي ٚحر مغا٢ب ) الضم ،الىاع (ج٣ضم صاثما في ْغو ٝالهضم ) .هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب(٤
جدى ٫ؤلاظاباث ؤلاوؿاهيت والخيىاهيت بى ؤقياء ظامضة ) جمازيل ( ٞخجز ٫بظل ٪بى َيئت ظشض ؤو ؤظؼاء مًَيا٧ل زاليت مً الخياة وظامضة )قبذ ،زيا(٫
الخماَياث الجيؿيت ج٩ىن ٚحر واضختٚ ،امًت ؤو ٚحر ممحزة.اعجٟإ وؿبت ؤلاظاباث الدكغيديت ،الٗٓميت والخكىيت ،خيض ؤن اللجىء بى َظا الىىٕ مً اإلادخىياث يٗبر ًٖزلل في بصماط الجؿض ،ؤيً ال يٓهغ الجؿض ٦ما ٧ان ما٦ض ومًٟل لالؾدشماع ول٨٦ ً٨يـ ؤًٖاء ومهضع
لل٣ل ،٤بن َظا الىىٕ مً اإلادخىياث يٗبر ًٖ الىي٘ زاعظيا ٧ل ما َى بضازل الجؿض.
 .3 .4الصىعة الجؿضيت البيييت مً زالٌ ازخباع الغوعقار :
خؿب)  " : (1983 Peruchonييخمي بى َظٍ الٟئت مجمىٕ البروجى٧ىالث ،التي ال جدخىي ٖل ماقغاث الهىعة
الجؿضيت الجيضة مً خيض ٖضص وهىٖيت ؤلاظاباث جىاؾ٣ها وجٟاٖلها وال مً خيض جىاو ٫ؤلاق٩اليت اإلاغجبُت ب٩ل
لىخت٦ ،ما ال جخىٞغ ٖل ماف ا عث الهىعة الجؿضيت الهكت ،ييخمي َظا الهى ٠مً ؤلاهخاط ؤلاؾ٣اَي اإلاٗبر
ًٖ الهىعة الجؿضيت البيييت بى ٞئت وؾيُيت ج ٘٣بحن َظا الىىٖحن باخخىائها ٖل مؼيج مخبايً مً ماقغاث
الىىٖحن ،وٖل الٗمىم هجض الاؾدشماع اإلا٨ش ٠ؤو اإلاٟغٍ لخضوص الجؿض ،حٗ٨ـ مضي نالبت الىٓام الضٞاعي
لضي الٟغص م٘  ٠٦ل٩ل الؿيا٢اث ؤلابضاٖيت وٖليه الهىاميت يميل ٞحها الخٗبحر الهىامي بى الخى ٤لٟاثضة
الاؾدشماع ؤلاصعا٧ي للٗالم اإلالمىؽ ،الاؾدشماع الظي يُٗل الٗالم الضازليَ ،ظا الاؾدشماع للخضوص ي٩ىن بهضٝ
مىاظهت زُغ الٛمىى٦ ،ما يم ً٨بيجاص ٚمىى في الخماَياث الجيؿيت عٚم ؤن اإلاىيىٕ مىخض".
((114 : 1983،Peruchon
زامؿا  :ؾغػان الثضَ والصضمت الىفؿيت
يٗخبر ؤلاٖالن ًٖ ؤلانابت بالؿغَان نضمت هٟؿيت إلاا يدمله الخبر مً الخى ٝوال٣ل ٤مً الدكىٍ ،مً
٣ٞضان ألاهىزت ،ويطخمه الخى ٝمً الاؾدئها ،٫ؤي ٣ٞضان ًٖى طو مٗجى باليؿبت للمغؤة م٘ الهٗىبت في
ج٣بله ٦دل ؤو ٖالط ،بياٞت بى ما يدب٘ الاؾدئها ٫مً ٖالظاث لها آزاع ظاهبيت جمـ نىعة اإلاغؤة الجؿميت.
لظل ٪جم الاَخمام بمك٩ل الهضمت الىٟؿيت الىاججت ًٖ ؤلانابت بالؿغَان وصعاؾتها في ال٨شحر مً صعاؾاث
بهض ٝال٨ك ًٖ ٠الايُغاباث الىٟؿيت التي ٢ض جيخج ًٖ ؤلانابت بالؿغَانٞ ،مً الىاخيت الىٟؿيت حٗيل
الخالت نضمت اهٟٗاليت ،خالت مً الظَى ٫والك ٪والخى ٝلظل ٪مً اإلاهم الاَخمام بٗمليت الى٢ايت مىظ
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ؤلاٖالن ًٖ ؤلانابت بالؿغَان مً ؤظل الخسٟيٌ مً قضة الهضمت ؤي مخابٗت اإلاغيًت مىظ جل٣حها زبر
بنابتها ومؿاٖضتها ٖل ٖيل نضمت زم خضاص هٟسخي وجغؾيش ايجابيت ٞحها لخ٣بل الٗالط.
ؾاصؾا  :جُزحر خضر اؾد صاٌ الثضَ على الصىعة الجؿضيت
بن اؾدئها ٫الشضي يازغ ٖل الهىعة الجؿضيت ٖىض اليؿاءٞ ،الشضي يٗبر ًٖ ؤهىزتهً ويُٗي ؤَميت ٦بحرة
إلآهغًَ ولجؿمهً ٞخسخل ٠الهىعة الجؿضيت للٟغص بازخال ٝخالخه الصخيت ،يازغ اإلاغى بهٟت مباقغة
ٖل هٓغجه لجؿضٍ ولظاجه ٩٦لٞ ،الصخو ي٩ىن ٢ض ٧ىن نىعة ظؿضيت مٗيىت جخٛحر بمجغص مغيه وجؼصاص
خضة الخٛحر في خالت ما بطا ٣ٞض الٟغص ًٖى مً ؤًٖاثه.
حٗغى الخدليل الىٟسخي مً زال ٫عاثضٍ ٞغويض " بى وظىص زى ٝمخٗل ٤باألًٖاء الخىاؾليت وزانت الً٣يب
وَظا ما يؿمى بٗ٣ضة ؤلازهاء ،لَ ً٨ظٍ الٗ٣ضة حٗضث ألاًٖاء الخىاؾليت وقملذ ؤًٖاء ؤزغي للجؿم ؤي
هىع مً الترمحز لٗ٣ضة ؤلازهاءٞ ،ىظض اإلادللىن الىٟؿاهيىن ؤن ؤي ًٖى مً ؤًٖاء الجؿم يم ً٨ؤن ي٩ىن
٢اٖضة لهظٍ الٗ٣ضة "( 225 : 1968 ،Shilderًٖ ) .
بن ٖالط ؾغَان الشضي بالبتر ؤو بٞؿاص الىْيٟت الجؿضيت للًٗى ياصي لٓهىع بق٩اليت الٗال٢ت الخ٨يٟيت
للمهابت بجؿضَا وباألزو نىعتها الجؿضيت.
بن الشضي يٗ٨ـ نىعة ألاهىزت لضي اليؿاء زانت جل ٪اإلاغجبُت بجمالها ٦شحرا ،بن بنابت َظٍ ألازحرة بؿغَان
الشضي الظي ي٩ىن ٚالبا ٖالظه باؾدئها ٫الشضي يازغ ٖل نىعتها الجؿضيت وَظا ما يىٗ٨ـ ٖل ج٣ضيغَا
للظاث زانت بٗال٢تها م٘ آلازغيً وباألزو ػوظهاٞ ،ىجض لضي الم ؤ عة اإلابخىعة الشضي مكاٖغ ؾلبيت وقٗىع
بالى٣و ل٣ٟضاجها َظا الًٗى الخؿاؽ وزىٞا مً ع ٌٞالؼوط لهىعتها الجضيضة وال٣لٖ ٤ل خياتهاَ ،ظا ما
يضٖمه( عويدت  )1985خحن ٢ا "٫ؤن ٨ٞغة بتر الشضي جىلض حؿائالث ٖضة خى ٫الجما ،٫الهىعة الجؿضيت
ألاهشىيت وألامىميت ،ألن الشضي ظؼء مً خياة الجيؿيت للمغؤة والغظل".
ؾابعا  :جىاوٌ خالت ميضاهيت مصابت بؿغػان الثضَ
جلضيم الخالت :
ؾلمى امغؤة متزوظت لضحها َٟل مخبجى مىظ  3ؾىىاث وهه ،٠جبل ٜمً الٗمغ  05ؾىت ،طاث مؿخىي 3زاهىي
خيض لم جخدهل ٖل قهاصة الب٩الىعيا ،امغؤة مخىؾُت الُى ٫وجمل٢ ٪ىام ممخلئ ٢ليال٧ ،ان مٓهغَا ظيض
يدؿم بالترجيب والخىٓيم ،م٘ وظه َاصت اإلاالمذ ،هي ألازذ الغابٗت بحن ٖكغة بزىة ،يخىػٖىن بى  4بىاث و 5
ط٧ىع ،الىالضيً ٖل ٢يض الخياة ،ما٦شت بالبيذ خاليا في ُٖلت مغييت بٗض الٗمليت ٧ىجها حٗمل في مغ٦ؼ
 ،pouponnièreؤظغث ٖمليت اؾدئها ٫الشضي مىظ ٖام و 2ؤقهغ ج٣غيبا
الؿلىواث أزىاء اإلالابلت :
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جغ٦حز الىٓغ ٖل الباخشت.الخإزغ ال٨بحر والب٩اء.اؾخسضام ؤلايماءاث والابدؿاماث.ببضاء هىٕ مً الاعجياح ؤزىاء الخضيض.مداوع اإلالابلت :
٢مىا بخُبي ٤اإلا٣ابلت الٗياصيت الىه ٠مىظهت ٖل اإلابدىزت وَ ٤ٞظٍ اإلاداوع :
اإلادىع ألاو: ٫اإلاٗاف الىٟسخي للمبدىزت وحٗاملها م٘ وا ٘٢اؾدئها ٫الشضي
اإلادىع الشاوي  :اإلاٗاف الىٟسخي للمبدىزت ٢بل وبٗض ٖمليت الاؾدئها٫
اإلادىع الشالض  :اَخماماث اإلابدىزت بىٟؿها
اإلادىع الغاب٘  :الخياة الٗالث٣يت للمبدىزت
اإلادىع الخامـ  :الٗال٢ت بالؼوط
اإلادىع الؿاصؽ :ألاٞا ١اإلاؿخ٣بليت
زم كمىا بخؼبيم ازخباع الغوقار :
في ظلؿت ؤزغي ٢مىا بخُبي ٤ازخباع الغوقار و ٤ٞمٗايحرٍ وؤؾؿه
زم كمىا بخؼبيم ازخباع جفهم اإلاىطىع : tat
في ظلؿت ؤزغي ٢مىا بخمغيغ ازخباع جٟهم اإلاىيىٕ ٖل الخالت
* جدليل الىخائج الخاصت بالخالت " ؾلمى" :
م٨ىدىا مىا٢كت خالت " ؾلمى " مً زال ٫اإلا٣ابلت الٗياصيت وبغوجى٧ى ٫الغوقار ،مً بُٖاء جهىع ًٖ َبيٗت
نىعتها الجؿضيت ،خيض ٢مىا بالغبِ بحن اإلا٣ابلت الٗياصيت الىه ٠اإلاىظهت وازخباع الغوقار لىدهل ٖل
اؾخيخاظاث هي ٧اآلحي:
*جبحن مً زال ٫اإلا٣ابلت الٗياصيت الىه ٠اإلاىظهت ٖضم ٢ضعة اإلابدىزت ٖل ج٣بل وا ٘٢الاؾدئها ٫خيض ج٣ى:٫
»الهبذ صزلىها ٨َ battoireظا وؿميه لخاَغ م٩اف « la prise en chargeحكبيه ٚغٞت الٗملياث باإلاظبذ هىٕ
مً الخمشيل الدكغيحي لخهىع ؤلاَاع اإلا٩اوي الظي ؾدخم ٞيه الٗمليت ،خؿب )٧" :( 1986 Shilderل حٛحر
ًٖىي ،بنابت ،ه٣و ،ؤو حُٗل في الخ٩ىيً الًٗىي ختى لى ٧ان َظا الى٣و ٚحر ْاَغ ٧األمغاى الضازليت
٢ض يدضر حٛحراث في الهىعة الجؿضيت" ،وَظا ْهغ ٦شحرا في خضيثها وج٨غاعَا لخٗبحراث جبٗض لخٛحر الىخضة
الجؿضيت وٖضم ٢ضعتها ٖل اؾدشماع الجؿض الجضيض بٗض وا ٘٢الاؾدئها ٫ألن ؤزاعٍ ٧اهذ ْاَغة » ،يغ ٥واف
تهخمي و٧ايً خاظت مهمت ها٢هت ٞي. .٪ختى يغ ٥هسا ٝهمـ َظاٞ ٥ا ع ...ٙقٛل خُبت« ،وخؿب Shilder
 " :بن الخٛحراث الجؿضيت جبٗض هدى ٖضم جُاب ٤بحن نىعة الجؿض الخ٣ي٣يت ونىعة الجؿض اإلاهىعةٞ ،هي
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خخما جمـ الجاهب ؤلاصعا٧ي ٞهظٍ الًٗىيت الجؿضيت جهبذ خاملت لك٩ل وبييت ظضيضة "٦ ،ما يٓهغ الى٣و
واضخا مً زال٢ ٫ىلها» ٧ي زغظىا ٦ىا بالًماصاث خؿيذ خاظت عاخذ زالم « ،اإلاىاظهت ألاوى م٘ نىعة
الىخضة الجؿضيت الجضيضة بٗض الٗمليت زلٟذ بخؿاؽ بالى٣و وحؿليم بٗضم الٗىصة ،لخخ٩لم بٗضَا ًٖ
الٗالط ال٨يمياجي وؤزغٍ »٧ي بضيذ  la chimioم٘ الجلؿاث ناع قٗغي يُيذ وخىاظبي وقٟاعجيا ٧لل ..وليذ
هغؾم خىاظبي وهدِ هىاْغ ختى في الضاع. .قٗغ ميُيدل ٖاصي جدسخي ٧ل قٗغ جُيذ وخضَا قٛل واخض
يجبض ٞي ٪زما حٗغفي ٢يمت الكٗغ « ٢ضمذ اإلابدىزت جهىعاث زانت بجؿضَا الجضيض الظي لم حؿخُ٘ ج٣بل
ما آ ٫بليهٞ ،داولذ الضٞإ يض َظا الخٛحر زانت ٞيما يخٗل ٤هٓغة آلازغيً لهَ ،ظا ما يىضخه  Shilderفي
٢ىله " ٧ :ل ما يٛحر مً الىخضة البيىلىظيت يىٗ٨ـ ٖل الهىعة الجؿضيت التي يم ً٨ؤن جمؿها جدىالث ؤو
جخإزغ بخاعيش الٟغص"  ،ؤما بسهىم ؤلاخؿاؽ الظي يىجم ًٖ ٣ٞضان الشضي ٣ٞض بغػ مً ٦المها جمىياث بٗىصجه
ب٣ىلها » ج ي جمسخي ج٣اي خاظت يابؿت ٖٓمت بغ .٥جخمىاي لى٧ان حٗاوص جغظ٘  maisم٩اف « الىا ٘٢الجضيض
الىاجج ًٖ الخٛحر والظي ولض بخؿاؽ بالى٣و يضزل اإلابدىر في ٞترة بخؿاؽ بىظىص الًٗى اإلاؿخإنل
والغٚبت في ٖىصجه هديجت ٖضم ج٣بل الك٩ل الجضيض للىخضة الجؿضيت ،وَظا ما ٞؿغٍ " : Riseؤن الًٗى
الكبذ َى حٗبحر ًٖ نٗىبت الصخو ؤن يخالءم م٘ ال٣ٟضان اإلاٟا ئ للجؼء اإلاديُي الهام مً ظؿضٍ ،ؤي ؤن
الًٗى الكبذ َى ٦بذ لٗمليت البتر بٗضم ج٣بلها " ٦ ،ما بغػ ؤزغ الخٛحر في الىخضة الجؿضيت مً زال ٫حٗبحرَا
ًٖ هٓغة ألازغ لهظٍ الىخضة الجضيضة ،ب٣ىلها » ؤها ؤؾاؾا مل مخدملت ظؿمي َ..ى ي٣ىىي وعيلي وكىٝ
٦يٟاف ٖمليت ؤها مىسلحهل. .بطا ؤها مىدبل وكىٞها َى واف عاح ي٣ى ٫؟«َ ،ظا ما يىضخه) : 1983 Perron
" ؤن الخهىع الظاحي َى ٧اللىخت التي يًٗها الصخو قٟهيا لظاجه٦ ،ما ؤن جهىع الظاث يٗخبر جمشيل
الصخو لىٟؿه ولىٓغة ألازغ له " ٧ل ما جم ط٦غٍ جىضر لىا ؤهه يىظض ايُغاب في الهىعة الجؿضيت
للمبدىزت ؾلمى.
٧ل ما جم ط٦غٍ جىضر لىا ؤهه يىظض ايُغاب في الهىعة الجؿضيت للمبدىزت ؾلمى.
٦ما ْهغ مً زال ٫اإلا٣ابلت ؤن اإلابدىزت في صوامت ا٦خئابيت ،بط بٗضما خاولذ بجمام الخضاص الىاجج ًٖ
بم٩اهيت ؤلاهجاب بمداولت الخٟ٨ل بُٟل (ؤي مداولت بيجاص مىيىٕ حٗيض ًٖ َغي٣ت اؾدشماع الُا٢ت اإلاىظهت
للمىيىٕ اإلا٣ٟىص ) ججض هٟؿها مداولت بٖاصة مٗايكت خضاص آزغ ،ل ً٨عٚم طل ٪جداو ٫اؾخ٨ماٖ ٫مل
الخضاص باؾدشماع الُٟل اإلاخٟ٨ل به ،ل ً٨هالخٔ ٖضم ٢ضعتها ٖل طل ٪مً زالٖ ٫م بُٖاءها لخهىعاث
مؿخ٣بليت.
* وظهغ مً زالٌ عائؼ جفهم اإلاىطىع :T.A.T
ؤن اإلابدىزت ٢امذ بةؾ٣اٍ مٗاقها الىٟسخي بك٩ل واضر مً زال٧ ٫ل البروجى٧ى ،٫بط جداو ٫في ٧ل مغة
عبِ اإلادخىي الٓاَغ للىخت بمٗاف ؤو ججغبت ٖاقتها ،و٦ما يضَ ٫ظا ؤيًا ٖل مداولتها ججىب الهغاٖاث
التي جىحي بلحها اللىخاثٞ ،مشال هالخٔ َظا في اللىخت ألاوى ؤيًا في اللىخت ٦ ...BM8ما هجضَا ٖبرث ًٖ
الىيٗياث الا٦خئابيت وبق٩اليت ٣ٞضان اإلاىيىٕ ،التي هالخٓها في ٧ل مً اللىخت  B, 3BM12ل٨جها لم جخمً٨
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مً بعناجها ما جبحن لىا في عًٞها للىخت٦ B13ما يٓهغ ال ٠٨وججىب الهغإ مً زالٖ ٫ضم بم٩اجها مً
وسج ٢هت في اللىخت  ،16يم٨ىىا ال٣ى ٫ؤن اإلابدىزت لم حؿخُ٘ بجمام ٖمل الخضاص.
* وظهغ مً زالٌ ازخباع الغوقار:
يألت ؤلاهخاط خيض جمحز بغوجى٧ى ٫اإلابدىزت بال.٠٨جىاػن بحن ؤلاظاباث الكاملت والجؼثيت.حٗضص ؤلاظاباث الجؼثيت ؤمام اللىخاث ال٨شيٟت واإلاىخضة.وظىص نٗىبت ؤمام بىاء اإلاضع ٥بهٟت مخىاؾ٣ت زانت ؤمام اللىخاث ال٨شيٟت.جىىٕ في اإلادخىياث ) .( Anat, Sexٖضص ؤلاظاباث ؤلاوؿاهيت يٗاصٖ ٫ضص ؤلاظاباث الخيىاهيت مما يجؿض ٖضم ٢ضعة ٖل الٟهل بحن مضع٧اثالخيىاهيت وٖضم ج٣مو الجيض للهىعة ؤلاوؿاهيت.
 . Bdlوظىص بظاباث مً هىٕ الظي يكحر  F- -يدخىي البروجى٧ىٖ ٫ل مدضصاث مخىىٖت يُػ ٖلحها اإلادضصالك٨لي ووظىص اإلادضص لٛمىى ال٨ٟغ والك ٪والترصص ،خيض جالقذ الغ٢ابت وَظا ما يٟؿغ وظىص بصعا٧اث
زاَئت حٗبر ًٖ ٖضم الخ٨ي ٠م٘ الٗالم الىا٢عي وٖضم اؾدشماع الىا ٘٢اإلاىيىعي.
بُٖاء عمؼيت الؿاصؾت جخٗل ٤بالخهىع اإلاغجبِ بىا ٘٢الاؾدئها ٫مما يضٖ ٫ل جإزحر َظا ألازحر مً زال٫ازخباع الغوقار هالخٔ ؤن هخاثجه جبٗض بى َكاقت في الهىعة الجؿضيت ،وهخاثج َظا ألازحر جخىا ٤ٞم٘ هخاثج
اإلا٣ابلت ،مىه هجض ؤن الخالت ) ؾلمى ( جإزغث بىا ٘٢اؾدئها ٫الشضي وهسلو في جدليلىا ؤن الخالت جخمحز بهىعة
ظؿضيت َكت.
مىاككت الىخائج :
ؤْهغث الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها في َظٍ الضعاؾت ؤن ٖمليت اؾدئها ٫الشضي جازغ ٖل الهىعة الجؿضيت
للمبدىزت وججٗلها َكتْ ،هغث ؾماث الصخهيت الهكت مً زال ٫الخهىعاث التي ؤْهغتها اإلاٟدىنت ٖىض
الخدضر ًٖ حٛحر الجؿض مً ظغاء ٖمليت الاؾدئها ،٫وٖضم ال٣ضعة ٖل اؾدشماع الجؿض الجضيض وب٢امت
خضاص ٖل الجؿض ال٣ضيم وبالخاىي حٛحر مٗالم الهىعة الجؿضيت ،بياٞت لخضازل ٖىامل ؤزغي ؤزغث بخؿاؾها
بالى٣و وخضور َظا الايُغاب٦ ،ما هجض اؾدؿالم اإلابدىزت وٖضم جدضثها ًٖ ؤي جُل٘ مؿخ٣بلي يسو
الجؿض٧ ،ان مً بحن ؤَم الٗىامل التي ٖم٣ذ ايُغاب الهىعة الجؿضيت هي هىٖيت الٗالظاث التي جبٗذ
ٖمليت الاؾدئها ٫وٖضم وظىص ؾىض وصٖم مً ٢بل الٗاثلتٞ ،مً زال ٫اإلا٣ابلت الٗياصيت الىه ٠اإلاىظهت
اإلاُب٣ت ٖل الخالت ،جىنلىا بى وظىص ال٦ ٠٨بحر و٦ثرة الٗىاَ ٠التي جغا٣ٞذ بالب٩اء والخٗبحراث التي جسو
الى٣و والىي٘ الجضيض الظي يسال ٠وا٢ ٘٢بل الاؾدئها ،٫خيض ْهغ في مدىع اإلاٗاف الىٟسخي ووا٘٢
الخٗامل م٘ ٖمليت اؾدئها ٫مٗاهاة ٦بحرة للمبدىزت ونٗىبت الخ٨ي ٠واوٗضامه لضي بٌٗ الخاالث هديجت
وا ٘٢نىعة الجؿض الجضيضة وما جسلٟه مً ؤزاع ظؿضيت وهٟؿيت ٖل اإلابدىزت ،و في َظٍ الىُ٣ت ٧اهذ مٗاهاة
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ؾخ٩ىن از ٠بن ؤصع٦ذ مغيًت َي٩لت مغيها ٗٞليا وهمِ ٖالط وَيكذ له ول ً٨لؤلؾٚ ٠ياب الضٖم
الىٟسخي َيلت ٞترة الٗالط ظٗلها حٗاوي ؤ٦ثر٦ ،ما الخٓىا مً مدىع اَخماماث اإلاغؤة بىٟؿها ٖضم اؾدشماع
للجؿض ال٣ضيم بٗض الخٗغى للٗمليت خيض جغي ؤهه ال ٞاثضة مً اَخمام خاليا ،ؤما مً زال ٫مدىع الخياة
الٗالث٣يت بغوػ الٗال٢ت اإلابهمت والٛحر اإلاؿخ٣غة م٘ الٗاثلت ،ل ً٨بمجغص الخىى في الٗال٢ت م٘ ؤَٟا ٫هجض ؤمل
واؾدشماع لهظٍ الٗال٢ت ٦ىىٕ مً الؿىض ألظل مىانلت الخياة ،وباهخ٣الىا إلادىع الٗال٢ت م٘ الؼوط بغػث
الخدٟٓاث و٢لت الخىى زانت ٞيما يسو الٗال٢ت الخميمت ول٧ ً٨ل ما ط٦غ ٧ان ٖباعة ًٖ جسىٞاث مً
٣ٞض الؼوط ٦مىيىٕ خبٞ ،هىعة الجؿض الجضيضة التي جدحي جسىٞاث مً مؿخ٣بل ٖضم وظىص َظا الؿىض ،و
بالخاىي يبرػ َىا صوع وؤَميت جىاظض ٖاثلت وزانت الؼوط ٦ؿىض وصاٖم للمغؤة مهابت بؿغَان الشضي ٖل
ألا٢ل لٗضم الضزى ٫في نغإ ؤزغ وَى نغإ الخسلي وقٗىعَا بإجها ٖبم٧ ،ان ؤزغ مدىع في اإلا٣ابلت
مسهو لؤلٞا ١اإلاؿخ٣بلت ٞالخٓىا ؤن الخالت لم جخدضر ًٖ ؤي مكاعي٘ جسو الاٖخىاء بالجؿض٦ ،ىىٕ مً
اؾدشماع َظٍ الهىعة الجضيضة ؤو الؿعي لخٗضيلها ،بل ع٦ؼث مجمل جُلٗاتها ٖل الاٖخىاء باالبً وجسى ٝمً
٣ٞضان الؼوط ٦مىيىٕ خب هديجت الىيٗيت الجضيضة ،ل٣ض ٧اهذ ججغبت الاؾدئها ٫طاث ؤزغ واضر مً زال٫
خضيض اإلابدىزت في اإلا٣ابلت ،جخدضص َبيٗت ججاوػ الخجغبت و ٤ٞالبيييت الىٟؿيت الخانت باإلابدىزت ،بما ٞحها بييت
نىعتها الجؿضيت وهىٖيت ٖال٢تها باألزغيً وصٖمهم لها في ٞترة الٗالط زانت.
و جإ٦ض لىا هخاثج عاثؼ ازخباع جٟهم اإلاىيىٕ  ،TATؤن اإلابدىزت عٚم ؤجها جٟ٨لذ بُٟلٞ ،هي جداو ٫ظاَضة
اؾدشماعٍ ٦مىيىٕ خب وجدىيل ٦م َاثل مً الُا٢ت بى الاَخمام بالُٟل ،ما يجٗلها جداو ٫بجمام خضاصَا.
و بغظىٖىا بى هخاثج ازخباع الغوقار ٣ٞض َػ ٖل البروجى٧ى ٫ؾيا٢اث ال ٠٨والخجىب والترصصْ ،هغ طل ٪مً
زال٣ٞ ٫غ ؤلاهخاظيت لضي الخالت ومداولت ٦بحرة للخسلو مً ماصة الازخباع ،بياٞت لهٗىباث واضخت في
الخ٣مهاث الجيؿيت ونٗىبت في الخماهي م٘ الهىعة ؤلاوؿاهيت وب ػختها للٗالم الخيىاوي ،وختى بن وظضث َظٍ
الهىعة ؤلاوؿاهيت ٞهي مغجبُت باهؼال٢اث بصعا٦يت٦ ،ما هجض ٚمىى في بصعا ٥الخضوص الٟانلت بحن الضازل
والخاعط ،وبٌٗ ؤلاؾ٣اَاث للخجغبت الصخهيت في خالت )ؾلمى ( خيض اعجبُذ بجؿض مخٗضي ٖليه ما يض٫
ٖل ايُغاب في الهىعة الجؿضيت وَكاقتها.
زاجمت:
مً زال ٫جدليل مسخل ٠اإلاُٗياث التي جدهلىا ٖلحها جىنلىا بى ؤن اليؿاء اإلاؿخإنالث الشضي بؿبب
الؿغَان ،خضر لهً ايُغاب في الهىعة الجؿضيت ،وما ػاص مً قضة َظا الايُغاب َى جضازل ٖىامل
ؤزغي جمشلذ في  :مغخلت الخضاص الىٟسخي وبق٩اليت الخغوط مجها ،الٗال٢ت بالؼوط والٗال٢ت بالٗاثلت  ،ال يمً٨
جدضيض بن ٧ان الاؾدئهاٖ ٫امال ٖم ٤ايُغاب َظٍ الهىعة الجؿضيت ؤو ٖامال ؤصي ٗٞليا اليُغا بها ولً٨
الظي يخطر مً زال ٫البدض ؤن ظىصة خياة اإلاهاباث وجبىحهم الؾتراجيجياث إلاىاظهت َظا الخضر الهاصم
وج٣بل ٖالط مغجبِ بىىٖيت ٖال٢اتهم باآلزغيً ووظىص ؾىض ومىيىٕ اؾدشماع ظضيض ٚحر الجؿض ختى يخمً٨
مً ال٣ضعة ٖل اإلاىاظهت.
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هستىي الصحت النفسُت لدي طلبت جبهعت الىادٌ
ص .الؼهغة ألاؾىص
حامعت الىاصَ
اإلالخص:
ّ
الخٗغٖ ٝل مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي ٖيىت مً َلبت ظامٗت الىاصي ،وال٨ك٠
َضٞذ الضعاؾت بى
ّ
ّ
الخسهو
اإلاخٛحراث(الجيـ،
ًٖ ما بطا ٧اهذ َىاٞ ٥غو٢ا في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضحهم حٗؼي بى
الضعا خي ،اإلاؿخىي الضعا خي) ،و٢ض ّاجبٗذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟيّ ،
وج٩ىهذ الٗيىت مً(َ )80البا وَالبت ،جم
ازخيا َم بُغي٣ت ٖكىاثيت طاث الخىػي٘ اإلادؿاوي٦ ،ما جم ّ
جبجي م٣ياؽ الصخت الىٟؿيت لـ(ال٣غيُي
ع
والصخو ،)1992،و٢ض ؤْهغث الىخاثج ؤن مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت ٧ان مغجٟٗا ،وال
ّ
وجسهههم
جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي الُلبت بازخال ٝظيؿهم،
الضعا خي ،ومؿخىاَم الضعا خي ،و٢ض ؤونذ الضعاؾت بًغوعة حٗؼيؼ الصخت الىٟؿيت للُالب الجامعي ،إلاا لها
مً اوٗ٩اؽ ٖل ؾماث شخهيخه.
اليلماث اإلافخاخيت :صخت هٟؿيت؛ َلبت الجامٗت؛ ظامٗت الىاصي.
Abstract:
The study aimed at identifying the level of Psychological health in a sample of the
students of El-oued University and to find out whether there were differences in the
level of Psychological health due to the variables(sex, specialization, level of study).
The study followed the descriptive approach and it consisted of(80) students
selected randomly and equally, as well. Then(Alqraiti et al,1992) was adopted, The
results has indicated that the level health among university students was high and
there were no statistically significant differences amid Students with different sex,
academic specialization, and their level of study. The study has recommended of the
need to strengthen the psychological health of a university student, as it has
reflection on the characteristics of his personality.
Keywords: Psychological Health; Students of University; El-Oued University.

ملضمـت:
ّ
جمشل الصخت الىٟؿيت ؤَم اإلاغج٨ؼاث التي جخمدىع خىلها خياة ألاٞغاص ،هٓغا للخإزحراث ؤلايجابيت ؤو الؿلبيت
التي جهب ٜواٗ٢هم اإلاٗاف٦ ،ما ّؤن جهًت ؤي مجخم٘ حٗخمض باألؾاؽ ٖل مضي ؾالمت وٖاٞيت ؤٞغاصٍ ،وَظا
يٗخبر بمشابت ال٣اٖضة الصخيت لخد٣ي ٤ظىصة الخياة الىٟؿيت لؤلٞغاص واإلاجخمٗاث.
ّ
ّ
يمشل ّ
نمام ؤمان يض ألازُاع ،والخىاصر،
وبن الاَخمام بالصخت الىٟؿيت وحٗؼيؼَا لضي اإلاخمضعؾحن،
والاهدغاٞاث التي ّ
تهضص ؾالمتهم الٗ٣ليت والىٟؿيت والجؿضيت ،ويؿاَم في جيكئتهم جيكئت بيجابيت ٢اثمت
ّ
والٟٗاليت.
ٖل ؤلاهجاػ والُٗاء
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٦ما ّؤن الٗال٢ت التربىيت بحن اإلاضعؽ والُالب ال٣اثمت ٖل الاخترام اإلاخباص ٫جلٗب صوعا ٦بحرا في حٗؼيؼ الصخت
الىٟؿيت لضحهما ،والُالب الظي ال يدٓى باخترام ؤؾخاطٍ وز٣خه ،ي٣ٟض جىاػهه الىٟسخي ويهيبه ؤلاخباٍ ،مما
ّ
٢ض ياصي به بى مماعؾاث ٚحر جغبىيت ٧الٗى ،٠والٛل في الامخداهاث ،والٛياب
اإلاخ٨غع ،وما بى طل،٪
ٞالصخت الىٟؿيت للُالب ّ
جخدٖ ٤٣ىضما جىٗضم اإلاىا ٠٢الؿلبيت ّ
اإلاؿببت لخل ٪اإلاماعؾاث واإلاك٨الث.
مكيلت الضعاؾت وحؿاؤالتها:
ّبن َض ٝؤي مجخم٘ بكغي َى جىٞحر ألامً والؿلم بحن ؤٞغاصٍ ،وجلبيت مخُلباتهم بةصماط ؤولئ ٪ألاٞغاص يمً
ماؾؿاجه وَيا٧لهٞ ،يٗيكىن خياة اظخماٖيت مبييت ٖل الخٟاٖل ؤلايجابي ،وجغبُهم قب٨ت ٖال٢اث
اظخماٖيت جٓهغ جماؾ ٪اإلاجخم٘ وؾالمت بىاثه٦ ،ما جٓهغ مضي اوسجام ؤٞغاصٍ ٞيما بيجهم ،وجىا٣ٞهم ٖل
اإلاؿخىيحن الىٟسخي والاظخماعي.
ومً نالر ماؾؿاث الخيكئت الاظخماٖيت ؤن ّ
جد ٤٣لؤلٞغاص جىا٣ٞهم الىٟسخي والاظخماعي ،وؤن تهخم بخٗؼيؼ
ّ
صختهم الىٟؿيت ،وؤن جضٖمهم في ٧ل مجا ٫ييخمىن بليه ،ختى يخم٨ىىا مً زضمت مجخمٗهم وجُىيغٍ،
والجهىى به هدى مها ٝاإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت.
مً َظٍ اإلااؾؿاث هجض اإلاضعؾت؛ َظٍ ألازحرة تهخم بخٗؼيؼ الصخت الىٟؿيت لضي ظمي٘ مىدؿبحها مً جالميظ
ّ
ومضعؾحن ومىْٟحن ٖل ازخال ٝمؿخىياتهم ومهامهم ،خيض يك٩ل اإلاضعؽ الٗىهغ الخاؾم في ٢اٖت
الضعؽ ،وزال ٫اليكاٍ الضعا خي في جدضيض هىٖيت الخياة اإلاضعؾيت لخالميظٍ ،ومضي ٢ضعجه ٖل جىميت
ّ
الهٟيت التي يدضثها اإلاضعؽ ،بل َى مكغوٍ
صختهم الىٟؿيت ،وال ي٣خهغ ألامغ ٖل الٗال٢اث والخٟاٖالث
ّ
الخٗلميت طاتها ..طل ٪ما ّ
يٗؼػ بالُب٘ ز٣تهم بإهٟؿهم ،ويضٖم ؤهاَم
٦ظل ٪بىىٖيت بصاعجه للٗمليت الخٗليميت-
وي٣ىيه ،مما يكٗغ الخلميظ بال٣ضعة ٖل الؿيُغة ٖل واٗ٢ه وٖاإلاه(.حجاػي)2004،
والخضيض ال ي٣خهغ ٖل مضاعؽ الخٗليم الٗام  ،ِ٣ٞبل ّ
يىجغ ألامغ ٦ظلٖ ٪ل ماؾؿاث الخٗليم الٗاىي مً
خيض ؾٗحها بى حٗؼيؼ الصخت الىٟؿيت لضي َالبها ،وجىٞحر لهم ٧ل ؾبل ألامً والخىا ٤ٞمً ؤظل صٗٞهم بى
ؤلاهجاػ ألا٧اصيمي ،وبىاء شخهياث مخٟاٖلت م٘ الخُىعاث الخانلت في اإلاجخم٘.
ّبن الاَخمام بالصخت الىٟؿيت لضي الُلبت الجامٗيحن ،ؤنبذ مً الًغوعي بم٩ان زهىنا م٘ اػصياص
اهدكاع الايُغاباث وألامغاى التي جهيب الىاؽ ،في ْل مسخل ٠الٓغو ٝالاظخماٖيت والا٢خهاصيت التي
يٗيكىجها ويىاظهىجهاٞ ،الصخت الىٟؿيت حؿاٖض الُالب ٖل ػياصة وٖيه بظاجه ،وبصعا٦ه لؿلى٧اجه ،وجىميت
قٗىعٍ باالؾخ٣الليت ،والتزامه باإلاؿاوليت الاظخماٖيت في حٗامله م٘ مجخمٗه.
٦ما يٟيض امخال ٥الُالب الجامعي لصخت هٟؿيت ؾليمت في ػياصة قٗىعٍ بالٟ٨اءة الظاجيت والش٣ت بالىٟـ،
ّ
و٢ضعجه ٖل الخٟاٖل الاظخماعي ،وب٦ؿابه هطجا اهٟٗاليا يم٨ىه مً يبِ الىٟـ ،ويؿاٖضٍ ٖل جىْي٠
ّ
ّ
وجمؿ٨ه
وجدغعٍ مً ألاٖغاى الٗهابيت ،وحٗؼيؼ مىاٟ٢ه ؤلاوؿاهيت
َا٢اجه وبم٩اهياجه في ؤٖما ٫مكبٗت،
بىٓام مً ال٣يمّ ،
وج٣بله لظاجه وؤوظه ال٣هىع الًٗىيت لضيه ،وَظا ما ؾيخم ال٨كٖ ٠ىه مً ماقغاث
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ّ
اإلاخٛحراث الضيمىٚغاٞيت ،إليالء مجا ٫الصخت الىٟؿيت
للصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت في يىء بٌٗ
ألاَميت ال٩اٞيت في الىؾِ الجامعي.
وٖليه ،جُغح الضعاؾت حؿائالتها ٖل الىدى آلاحي:
 -1ما مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ظامٗت الىاصي؟
َ -2ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت بازخال ٝظيؿهم؟
َ -3ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت بازخالٝ
ّ
جسهههم الضعا خي؟
َ -4ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت بازخالٝ
مؿخىاَم الضعا خي؟
أهضاف الضعاؾت:
ّ
جخدضص ؤَضا ٝالضعاؾت الخاليت ،بما يإحي:
ّ
الخٗغٖ ٝل مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ظامٗت الىاصي.
-1
 -2ال٨ك ًٖ ٠ما بطا ٧اهذ َىاٞ ٥غو٢ا في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ظامٗت الىاصي حٗؼي بى
ّ
ّ
الخسهو الضعا خي ،اإلاؿخىي الضعا خي).
اإلاخٛحراث(الجيـ،
أهميت الضعاؾت:
ّ
ج٨مً ؤَميت الضعاؾت في ٧ىجها جدىاو ٫مىيىٕ "الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت" ،خيض حك٩ل الصخت
مهما يؿاَم في ػياصة ّ
الىٟؿيت ٖامال ّ
ٗٞاليت الظاث لضي الُالب الجامعي ،وع ٘ٞمؿخىي صاٗٞيخه وبهجاػٍ
ّ
والخٟى ١في خياجه الضعاؾيت.
ألا٧اصيمي ،لخد٣ي ٤الىجاح
ّ
وألن الصخت الىٟؿيت هي ماقغ الؿىيت في الصخهيت ؤلاوؿاهيت ،وظب ٖل ألازهاثيحن الىٟؿاهيحن
واإلاغقضيً في اإلااؾؿاث الخٗليميت –ال ؾيما الجامٗاث -ؤن حهخمىا بها ،ويخ٣ٟضوجها لضي الُالب ،إلاا لها مً
يغوعة في ج٩ىيً شخهياتهم ،واجساط ٢غاعاتهم ،وفي مىاظهتهم إلاخُلباث الخياة اإلاٗانغة.
خضوص الض اؾتّ :
جدضصث الضعاؾت باإلادضصاث آلاجيت:
ع
* الخض اإلاىيىعي :ا٢خهغث الضعاؾت ٖل مٗغٞت مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت.
* الخض البكغي :ا٢خهغث الضعاؾت ٖل َلبت ٧ليت الٗلىم الاظخماٖيت وؤلاوؿاهيت ،وَلبت ٧ليت الخ٨ىىلىظيا.
* الخض اإلا٩اوي :ظامٗت الكهيض خمه لخًغ الىاصي.
* الخض الؼمجيّ :
َب٣ذ الضعاؾت زال ٫اإلاىؾم الجامعي.2018/2017 :
مصؼلخاث الضعاؾت:
الصخت الىفؿيت:
هي خالت صاثمت وؿبيا ي٩ىن ٞحها الٟغص مخىا٣ٞا هٟؿيا(شخهيا واهٟٗاليا واظخماٖيا؛ ؤي م٘ هٟؿه وم٘
بيكخه) ،ويكٗغ بالؿٗاصة م٘ هٟؿه وم٘ آلازغيً ،وي٩ىن ٢اصعا ٖل جد٣ي ٤طاجه ،واؾخٛال٢ ٫ضعاجه وبم٩اهاجه
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بى ؤ٢صخى ّ
خض مم ،ً٨وي٩ىن ٢اصعا ٖل مىاظهت مُالب الخياة ،وج٩ىن شخهيخه مخ٩املت ؾىيت وؾلى٦ه
ٖاصيا ،وي٩ىن خؿً الخل ٤بديض يٗيل في ؾالمت وؾالم(.ػَغان)9 :2005،
ّ
ّ
وحٗغ ٝالصخت الىٟؿيت بظغاثيا بإجها جمخ ـ٘ الٟــغص بــبٌٗ الخهــاثو ؤلايجابيــت الــتي حؿــاٖضٍ ٖلــى خؿــً
الخىا ٤ٞم٘ هٟؿه وبيكخه(الاظخماٖيت واإلااصيت) ،و٦ظلّ ٪
جدغعٍ مً الهٟاث الؿلبيت ؤو ألاٖغاى اإلاغييت التي
حٗىَ ١ظا الخىا(.٤ٞال٣غيُي والصخو)9 :1992،
الخلفيت الىظغيت للضعاؾت:
 -1مفهىم الصخت الىفؿيت:
ّ
الخ٨ي ٠والخىا ٤ٞوالاهخهاع ٖل الٓغو ٝواإلاىا ،٠٢يٗيكها الصخو في
حٗخبر الصخت الىٟؿيت خالت مً
ؾالم خ٣ي٣ي م٘ هٟؿه وبيكخه والٗالم مً خىله(.بُغؽ)16 :2008،
٦ما ّ
حٗض خالت مً الغزاء ي٩ىن الٟغص مً زاللها ٖل وعي ب٣ضعاجه الخانت ،ويخٗامل م٘ يٛىٍ الخياة
بك٩ل ظيض ،ويٗمل بهىعة مىخجت ،ويؿاَم بٟاٖليت في مجخمٗه(Pua, Lai, Foong,  Che,2015: 75).
وٖليهّ ،يخطر ّؤن الصخت الىٟؿيت هي خالت مً الاؾخ٣غاع والخىا ٤ٞالىٟسخي ،يٗيكها الٟغص في حٗامله
وجٟاٖله م٘ البيئت الاظخماٖيت بةيجابيت.
 -2مىاهج الصخت الىفؿيت:
ّيخٖ ٤ٟلماء الىٟـ ٖل زالر مىاهج للصخت الىٟؿيتّ ،
يىضخها(ػَغانٖ )2005،ل الىدى آلاحي:
أ .اإلاىهج ؤلاوكائي:
ويخًمً الؿٗاصة والٟ٨ايت والخىا ٤ٞلضي ألاؾىياء الٗاصيحن ،بٛيت الىنى ٫بهم بى ؤٖل مؿخىي مً
ّ
ويخد ٤٣طلَ ًٖ ٪غي ٤صعاؾت بم٩اهياث و٢ضعاث ألاٞغاص والجماٖاث ،وجىظحهها الخىظيه
الصخت الىٟؿيت،
الؿليم.
ب .اإلاىهج الىكائي:
ويخًمً الى٢ايت مً الى٢ىٕ في اإلاك٨الث والايُغاباث وألامغاى الىٟؿيت ،وحهخم باألؾىياء وألاصخاء ٢بل
اَخمامه باإلاغضخى ،لي٣حهم مً ؤؾباب ألامغاى الىٟؿيت بخٗغيٟهم بها وبػالتها ،وللمىهج الى٢اجي مؿخىياث
زالر :جبضؤ بمداولت مى٘ خضور اإلاغى ،زم مداولت حصخيهه في مغخلخه ألاوى  ،زم ج٣ليل ؤزغ بٖا٢خه.
ج .اإلاىهج العالجي:
ويخًمً ٖالط اإلاك٨الث والايُغاباث وألامغاى الىٟؿيت ،ختى الٗىصة بى خالت الخىا ٤ٞوالصخت الىٟؿيت.
ّ
 -3مغجىؼاث جدليم الصخت الىفؿيت:
ّ
ي٣ترح ٧ل مً(ألاخمض ،ب ؽ) و(الً٣اة والترجىعي )2006،بٌٗ اإلاغج٨ؼاث التي حٗمل ٖل جد٣ي ٤الصخت
الىٟؿيت مً وظهت هٓغ الضعاؾاث الىٟؿيت الخضيشت؛ وهي ٦ما يلي:
 .1إقباع الخاحاث ألاوليت والشخصيت:
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ّبن خياة ؤلاوؿان -في مغخلت مً اإلاغاخل -ج٩ىن ٚالبت ٖل الضوا ٘ٞوالخاظاث ألاؾاؾيت والخاظاث
ّ
الٟؿيىلىظيت اإلاترجبت ٖل َبيٗت ج٩ىيً الجؿم؛ مشل خاظاجه للُٗام واإلااء ،...ومجها خاظاث هٟؿيت
اظخماٖيت جيكإ ٖل اٖخباع الٟغص ًٖىا في الجماٖاث اإلاسخلٟت زالٞ ٫تراث خياجه اإلاسخلٟت.
 .2اهدؿاب العاصاث واإلاهاعاث الؿليمت التي حؿاعض على إقباع الخاحاث:
ّ
الخ٨ي ٠ؤو ألامغاى
وهي ؤمىع يخٗلمها الٟغص في مغاخل خياجه اإلاب٨غة ،لظا هجض ؤن الصخت الىٟؿيت ؤو
ّ
مدهلت إلاا ّ
مغ بالٟغص مً زبراث وججاعب ومهاعاث ا٦دؿبها مً بيكخه ألاوى  ،وَظا يض٫
الىٟؿيت هي في الىا٘٢
ّ
ٖل ؤَميت التربيت والخيكئت الاظخماٖيت وؤزغَا اإلاهم ٖل الىٟـ ،صخت ومغيا ٦ما ؤ٦ضث ٖل طل٦ ٪شحر مً
الضعاؾاث الىٟؿيت.
ّ .3
جلبل الظاث:
وي٣هض بظل ٪ؤن ّ
يخ٣بل الٟغص طاجه بًٟٗها و٢ىتها ،وؤن يكٗغ بالغيا ًٖ الخياة التي يٗيكها في الخايغ،
ّ
ويسُِ للمؿخ٣بل بما ّيخ ٤ٟوما َى ٖليه خ٣ي٣ت.
ّ
وجدمل اإلاؿؤوليت:
 .4اللضعة على طبؽ الظاث
ّ
ّبن الصخو الصخيذ َى الظي يؿخُي٘ ؤن يخد٨م في عٚباجه وؤن ي٩ىن ٢اصعا ٖل بعظاء بٌٗ خاظاجه،
ّ
اإلاخمخ٘ بالصخت الىٟؿيت َى الظي يٗخبر هٟؿه مؿاوال ًٖ ؤٖماله ،و ّ
يخدمل َظٍ اإلاؿاوليت ًٖ
والصخو
َيب زاَغ.
 .5اللضعة على اإلاىاحهت:
ؤي مىاظهت الهغاٖاث وؤلاخباَاث وألاػماث والكضاثض التي ّ
يخٗحن ٖل الٟغص مىاظهتها ،و٢ض ؤقاع بى طل٪
ّ
"قىايضعػ" بالخ٩امل بحن الٗىاَ ٠والخد٨م بالهغإ وؤلاخباٍ.
 .6الخعاون والخفاعل "اإلاباصأة":
ّ
ّبن الصخو الؿىي َى الظي يؿخُي٘ ؤن يد ٤٣الُبيٗت الاظخماٖيت؛ وهي الخٗاون الظي يٗخمض ٖليه
آلازغون٦ ،ما ؤهه ي٣غع في الى٢ذ هٟؿه خاظخه بى آلازغيً ،وخى ٫طل ٪ؤقاع "مهُٟى ٞهمي" بى يغوعة
الخطخيت وزضمت آلازغيً ،وظٗلها مً ؤَم ؾماث الصخو الظي يغيض ؤن ّ
يخمخ٘ بالصخت الىٟؿيت.
والخٟاٖل شخيء ؤؾا خي للصخت الىٟؿيت ،وَظا ييبجي ٖل بصعا ٥ؤلاوؿان إلاا خىلهٞ ،بةصعا ٥الٟغص للىا٘٢
ّ
الاظخماعي خىله والخٗامل اإلاشمغ مٗه ومىاظهت ْغوٞه الُاعثت بما يلؼمَ ،ظٍ ٧لها جالَ ٠غ٢ا في مؿإلت
الخٟاٖل بحن الٟغص ومديُه.
 .7اإلاؿايغة واإلاغوهت:
وطل ٪ل٩ي ّ
يخجىب ؤلا وؿان اإلاهاصمت والهغإ مما يازغ ؾلبا ٖل خياجهٞ ،اإلاؿايغة ؤو اإلاؿاإلات حٗجي زًىٕ
ّ
ويخ٨ي ٠م٘ ؤَضاٞها.
الٟغص للٓغو ٝوألاخىا ٫التي يٗيل ٞحهاٞ ،يؿالم الجماٖت ويسً٘ لىٓمها،
ؤما اإلاغوهت ٣ٞغيبت مً اإلاؿايغة ،بال ؤجها حٗجي اؾخجابت الٟغص للمازغاث الجضيضة اؾخجاباث مالثمت،
يخ٣بل ؤي ّ
ٞالصخو ٚحر اإلاغن ال ّ
حٛحر يُغؤ في خياجه.
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 .8اإلادافظت على الثباث الاهفعالي:
ّبن هجاح الٟغص يخُلب الخىا ٤ٞبحن مُالب الىا ٘٢ؤو الخياة ٧لها ،وبحن ٢ضعة الٟغص ٖل الخىا ٤ٞوالاوسجام
بحن صواٗٞه اإلاسخلٟت ،بديض ال جخٗاعى بٌٗ َظٍ الضوا ٘ٞحٗاعيا ْاَغا م٘ بًٗها آلازغ.
 .9اجساط أهضاف واكعيت:
وطل ٪ؤن يً٘ الٟغص ؤَضاٞا ومؿخىياث للُمىح ويؿع للىنى ٫بلحها ،وخييئظ ال ي٩ىن البٗض قاؾٗا بحن
٨ٞغة الصخو ًٖ هٟؿه وبحن ألاَضا ،ٝومؿخىياث الُمىح التي ويٗها لىٟؿه.
 .10العىايت بالصخت الجؿميت والبضهيت:
بط ال قّ ٪ؤن الصخت الجؿضيت والبرء مً ألامغاى الًٗىيت ييخج ؤٗٞاال هٟؿيت مً هىٕ زام حٗغٝ
بالصخت الىٟؿيت.
الضعاؾاث الؿابلت:
بٗض مغاظٗت ألاصب التربىي إلاىيىٕ الضعاؾت ،جىنلذ الباخشت بى ظملت مً الضعاؾاث الؿاب٣ت ،والتي جم
جغجيبها ػمىيا ٖل الىدى آلاحي:
جىاو ٫الخمحري وبؾماٖيل( )2001صعاؾت َضٞذ بى مٗغٞت ٖال٢ت الظ٧اء الىظضاوي بالصخت الىٟؿيت لضي
ّ
َلبت الجامٗت باليمًّ ،
اإلاخىنل بلحها ؤن مؿخىي
وج٩ىهذ الٗيىت مً(َ )653البا وَالبت ،ومً بحن الىخاثج
الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت مخىؾِ ،وؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في الصخت الىٟؿيت
لضي ؤٞغاص الٗيىت بازخال ٝظيؿهم.
٦ما بدشذ صعاؾت الىقلي( )2003في الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ظامٗت نىٗاء وٖال٢تها بالًٛىٍ الىٟؿيت
وؤؾاليب الخٗامل مٗها ّ
و٢ىة ّ
جدمل الصخهيت ،خيض بل ٜحجم ٖيىت الضعاؾت(َ )409البا وَالبت مً
٧لياث(الكغيٗت وال٣اهىن ،آلاصاب ،الٗلىم ،التربيت ،الخجاعة والا٢خهاص ،الُب والٗلىم الصخيت ،الهىضؾت،
ّ
وجىنلذ الضعاؾت بى ؤن اليؿبت ألا٦بر مً َلبت ظامٗت نىٗاء يٗ٣ىن في
الؼعاٖت ،ؤلاٖالم ،اللٛاث)،
مىُ٣ت الؿالمت الىٟؿيت ،ووظىص ٞغو ١هىٖيت طاث صاللت بخهاثيت بحن الظ٧ىع وؤلاهار في الصخت
الىٟؿيت ،وَظٍ الٟغو ١لهالر الُلبت الظ٧ىع ،وٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت بحن َلبت ال٩لياث
الٗلميت وَلبت ال٩لياث ألاصبيت في الصخت الىٟؿيت.
و٢ض جىاو ٫بجي يىوـ( )2007صعاؾت َضٞذ بى ال٨ك ًٖ ٠مؿخىياث الصخت الىٟؿيت لضي ٖيىت مً َلبت
الجامٗت ألاعصهيتّ ،
وج٩ىهذ الٗيىت مً(َ )118البا وَالبت ،واؾخسضمذ الضعاؾت م٣ياؽ "ٚىلبحر ٙووليامؼ"
ل٣ياؽ الصخت الىٟؿيت ،وؤْهغث الىخاثج وظىص مؿخىي مخىؾِ مً الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت
ألاعصهيت.
ّ
الخٗغٖ ٝل وا ٘٢الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ظامٗت جلمؿان،
ؤما صعاؾت ٣ٞيه(٣ٞ )2007ض َضٞذ بى
ّ
ّ
الخىنل بى وظىص ٞغو ١صالت بخهاثيا في الصخت
وَب٣ذ الضعاؾت ٖل ٖيىت مً(َ )640البا وَالبت ،وجـم
ّ
والخسهو الضعا خي.
الىٟؿيت بازخال ٝالجيـ ،والؿىت الضعاؾيت،
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وجىاو ٫الٗمغي( )2012صعاؾت خى ٫الًٛىٍ الىٟؿيت اإلاضعؾيت وٖال٢تها باإلهجاػ ألا٧اصيمي ومؿخىي
الصخت الىٟؿيت لضي ٖيىت مً َالب اإلاغخلت الشاهىيت بمدآٞت الليض ،واؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي
الاعجباَي اإلا٣اعن ،وجم بظغاء الضعاؾت ٖل ٖيىت ّ
م٩ىهت مً(َ )428البا ،و٢ض بل ٜمؿخىي الصخت الىٟؿيت
صعظت مخىؾُت ،ووظضث ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت ٖىض مؿخىي( )0.05في الصخت الىٟؿيت بحن َالب
اله ٠ألاو ٫زاهىي وَالب اله ٠الشاوي زاهىي لهالر َالب اله ٠الشاوي الشاهىي.
٦ما ٢ام ٢مغ( )2016بضعاؾت الٗال٢ت بحن الصخت الىٟؿيت والظ٧اء الىظضاوي لضي َلبت ٧ليت مغوي الخ٣ىيت،
اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟيّ ،
وج٩ىهذ الٗيىت مً(َ )100الب وَالبت للٗام الضعا خي( ،)2015 -2014جم
ازخياعَم ًٖ َغي ٤الٗيىت الٗكىاثيت الُب٣يت ،ووظضث الضعاؾت ّؤن مؿخىي الصخت الىٟؿيت ظاء بضعظت
مغجٟٗت ،وال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في الصخت الىٟؿيت حٗؼي ّ
ّ
والخسهو) ،بيىما
إلاخٛحري(الجيـ
ّ
وظضث ٞغو ١في ّ
مخٛحر اإلاؿخىي الضعا خي و٧اهذ لهالر اإلاؿخىي الضعا خي الشاوي.
ّ
و٢ض َضٞذ صعاؾت خيضع( )2017بى
الخٗغٖ ٝل مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ٧ليت التربيت بالجامٗت
ّ
اإلاخٛحراث ،ولهظا الٛغى ازخاعث الباخشت ٖيىت ّ
م٩ىهت مً(َ )77البا وَالبت،
ألاؾمغيت في يىء بٌٗ
ّ
واؾخسضمذ م٣ياؾا للصخت الىٟؿيت جم بٖضاصٍ لهظا الٛغى ،ول٣ض ج٨كٟذ الىخاثج ًٖ آلاحي :وظىص
اهدكاع للصخت الىٟؿيت لضي ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت بضعظت ظيضةٖ ،ضم وظىص ٞغو ١ظىَغيت بحن صعظاث
الُالب في م٣ياؽ الصخت الىٟؿيت حٗؼي ّ
ّ
الخسهو الٗلمي ،الؿىت الضعاؾيت ،وظىص
إلاخٛحراث :الجيـ،
ٞغو ١ظىَغيت في صعظاث الُالب في الصخت الىٟؿيت حٗؼي ّ
إلاخٛحر اإلاؿخىي الضعا خي.
ّ
الخٗغٖ ٝل وا ٘٢الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ظامٗت ٖبض الخميض بً
٦ما َضٞذ صعاؾت بل٣ىضوػ( )2017بى
باصيـ بمؿخٛاهم ،وصعاؾت الٟغو ١بحن الُلبت ٞيما يسو الصخت الىٟؿيت ٖل يىء ّ
مخٛحر الجيـ ،وطل٪
بةجبإ اإلاىهج الىنٟي ،واٖخمضث الضعاؾت م٣ياؽ "٧ىلضبحر "ٙللصخت الىٟؿيت الظي ّ
َبٖ ٤ل ٖيىت
ّ
جسهو ٖلم الىٟـ ،وؤْهغث الىخاثج وظىص مؿخىي ٖاىي مً الصخت
٢ضعَا(َ )55البا وَالبت مً
الىٟؿيت لضي الُلبتّ ،
وؤن الُالباث يخمخًٗ بمؿخىياث مغجٟٗت مً الصخت الىٟؿيت م٣اعهت بالظ٧ىع.
٦ما جىاولذ ب٢غوٞت( )2018صعاؾت َضٞذ بى مٗغٞت الٗال٢ت بحن الظ٧اء الاهٟٗاىي والصخت الىٟؿيت لضي
ٖيىت مً جالميظ الخٗليم الشاهىيّ ،
ج٩ىهذ الٗيىت مً( )94جلميظا ،جم ازخياعَم بُغي٣ت ٖكىاثيت ،وجىنلذ
ّ
والخسهو
الضعاؾت بى وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في الصخت الىٟؿيت لضي الخالميظ خؿب الجيـ
ّ
والخسهو الٗلمي.
الضعا خي ،لهالر ؤلاهار
ؤما صعاؾت بً نٛحر وبىصاوص(٣ٞ )2018ض َضٞذ بى ٢ياؽ مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ٧ليت الٗلىم
الاظخماٖيت و٢ؿم ٖلم الىٟـ بجامٗت ألاٚىاٍّ ،
وج٩ىهذ ٖيىت الضعاؾت مً(َ )200البا وَالبت ،وؤْهغث
الىخاثج ّؤن َلبت ٧ليت الٗلىم الاظخماٖيت و٢ؿم ٖلم الىٟـ يخمخٗىن بمؿخىي ٞى ١اإلاخىؾِ مً الصخت
الىٟؿيت ،وال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي الُلبت بازخال ٝظيؿهم.
الخعليم على الضعاؾاث الؿابلت:
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ّ
اج٣ٟذ الضعاؾت الخاليت م٘ الضعاؾاث اإلاؿخٗغيت في ؤجها حؿتهض٢ ٝياؽ مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي
اإلاخمضعؾحن ،بحن َالب ظامٗاث وجالميظ حٗليم زاهىي.
ّ
٦ما اج٣ٟذ الضعاؾت الخاليت م٘ ظمي٘ الضعاؾاث اإلاؿخٗغيت في اٖخماصَا ٖل اإلاىهج الىنٟي ،واؾخسضامها
لالؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البياهاث.
وحكحر بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت بى وظىص مؿخىي مغج ٟ٘مً الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت٦ ،ضعاؾت
الىقلي( ،)2003وصعاؾت ٢مغ( ،)2016وصعاؾت خيضع( ،)2017وصعاؾت بل٣ىضوػ( ،)2017في خحن وظضث باقي
الضعاؾاث اإلاؿخٗغيت مؿخىي مخىؾِ بى ٞى ١اإلاخىؾِ مً الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت.
ّ
اإلاخٛحراث الضيمٛغاٞيت طاث الهلت بالضعاؾت
٦ما وظضث بٌٗ الضعاؾاث ٞغو٢ا صالت بخهاثيا في بٌٗ
الخاليت٦ ،ضعاؾت ٣ٞيه( ،)2007وصعاؾت الٗمغي( ،)2012وصعاؾت بل٣ىضوػ( ،)2017وصعاؾت ب٢غوٞت(،)2018
في خحن اوٗضمذ جل ٪الٟغو ١في صعاؾت الخمحري وبؾماٖيل( ،)2001وصعاؾت بً نٛحر وبىصاوص( ،)2018ؤما
ّ
جد ٤٣صخت بٌٗ
صعاؾت الىقلي( ،)2003وصعاؾت ٢مغ( ،)2016وصعاؾت خيضع(٣ٞ ،)2017ض جىنلذ بى
الٟغوى ،ولم جخ ّ
د ٤٣صخت ٞغوى ؤزغي.
وٖل يىء َظا الازخال ٝفي هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت ،اعجإث الضعاؾت الخاليت ٦ك ٠مؿخىي الصخت
ّ
اإلاخٛحراث الضيمٛغاٞيت التي جباييذ هخاثجها في
الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت ،ومٗغٞت الٟغو ١في بٌٗ
الضعاؾاث اإلاؿخٗغيت.
إحغاءاث الضعاؾت اإلايضاهيت:
مىهج الضعاؾت:
جيخمي الضعاؾت الخاليت بى ٞئت الضعاؾاث التي حؿخسضم اإلاىهج الىنٟي الاؾخ٨كافي ًٞال ًٖ اإلا٣اعن
وم٨ملت لالؾخ٨كافي ،خيض ّ
ّ
ّ
الخٗغٖ ٝل مؿخىي
جم الاٖخماص ٖل الاؾخ٨كا ٝلٛغى
٦مغخلت الخ٣ت
ّ
ّ
اإلاخٛحراث
للخٗغٖ ٝل
الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت؛ ٖل اٖخباع ؤن الاؾخ٨كا" ٝيلجإ بليه الباخض
اإلاخٗل٣ت باآلعاء التي ّيخسظَا الىاؽ باليؿبت إلاىيىٕ ّ
مٗحن"(.اإلالي ي)24 :2001،
٦ما ّ
جم الاٖخماص ٖل ألاؾلىب اإلا٣اعن لضعاؾت الٟغو ١في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت
بازخالّ ٝ
ّ
الخسهو الضعا خي ،اإلاؿخىي الضعا خي)؛ ٖل اٖخباع ؤن ألاؾلىب اإلا٣اعن
مخٛحراث الضعاؾت(الجيـ،
َى ألاؾلىب الظي"ي٣اعن ظىاهب الدكابه والازخال ٝبحن الٓاَغاث ل٩ي ج٨ك ٠ؤي الٗىامل ؤو الٓغو ٝيبضو
ؤجها جهاخب ؤخضازا ،ؤو ْغوٞا ،ؤو ٖملياث ،ؤو مماعؾاث مٗيىت"(.صويضاع)170 :1995،
مجخمع الضعاؾت:
ّ
جدضص مجخم٘ الضعاؾت بجمي٘ َلبت ظامٗت الىاصي ،اإلاسجلحن في اإلاىؾم الجامعي.2018/2017 :
عيىت الضعاؾت:
أ .عيىت الضعاؾت الاؾخؼالعيت:
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ّ
ج٩ىهــذ ٖيىــت الضعاؾــت الاؾــخُالٖيت مــً(َ )30البا وَالبت مً ظامٗت الىاصي ،جم ازخياعَــم بُغي٣ت
ّ
للخد ٤٣مً نــالخيتها ٖىض الخُبيٖ ٤ل الٗيىت ألاؾاؾيت.
ٖكـىاثيت لخ٣ىحن ؤصاة الضعاؾــت ،و٦ظل٪
ب .عيىت الضعاؾت ألاؾاؾيت:
ّ
جم اللجىء بى خهغ الٗيىت بُغي٣ت ٖكىاثيت طاث الخىػي٘ اإلادؿاوي ،هٓغا لهٗىبت يبُها بُغي٣ت
ٖكىاثيت َب٣يت٣ٞ ،ض ّ
جم جىػي٘( ) 80وسخت مً الاؾخبيان في ٧ليت الٗلىم الاظخماٖيت وؤلاوؿاهيت و٧ليت
الخ٨ىىلىظياٖ ،ل َلبت الؿىت ألاوى ليؿاوـ وَلبت الؿىت ألاوى ماؾتر مً الجيؿحن بالدؿاوي.
والجضو ٫اإلاىاىي ّ
يىضر جىػي٘ الٗيىت:

حضوٌ( )1جىػيع أفغاص العيىت خؿب ّ
مخغحراث الضعاؾت
ّ
الٗضص اليؿبت()%
الٟئت
اإلاخٛحر
ط٧ىع
50
40
الجيـ
50
40
بهار
ّ
50
40
ٖلمي
الخسهو
الضعا خي
50
40
ؤصبي
اإلاؿخىي
50
40
ألاوى ليؿاوـ
الضعا خي
50
40
ألاوى ماؾتر
100
80
اإلاجمىٕ
ّيخطر مً الجضو ٫ؤٖالٍ حؿاوي الخىػي٘ في الٗيىت خؿب ّ
ّ
والخسهو الضعا خي،
مخٛحراث الضعاؾت(الجيـ،
واإلاؿخىي الضعا خي).
أصاة الضعاؾت:
جم ّ
جبجي م٣ياؽ الصخت الىٟؿيت مً بٖضاص(ال٣غيُي والصخو ،)1992،و٢ض ّ
ّ
جم حٗضيل ٣ٞغاجه -خؿب
ّ
ؤٚغاى الضعاؾت -وج٣ليهها بى (٣ٞ )70غة ،مىػٖت ٖل ؾبٗت ؤبٗاص هي(:بٗض الكٗىع بالٟ٨اءة والش٣ت
بالىٟـ ،بٗض اإلا٣ضعة ٖل الخٟاٖل الاظخماعي ،بٗض الىطج الاهٟٗاىي واإلا٣ضعة ٖل يبِ الىٟـ ،بٗض اإلا٣ضعة
ّ
الخدغع مً ألاٖغاى الٗهابيت ،البٗض ؤلاوؿاوي
ٖل جىْي ٠الُا٢اث وؤلام٩اهياث في ؤٖما ٫مكبٗت ،بٗض
وال٣يمي ،بٗض ّ
ج٣بل الظاث وؤوظه ال٣هىع الًٗىيت).
واٖخمضث ألاوػان( )2 ،1للم٣ياؽٞ ،الضعظت ال٣هىي( )140صعظت ،والضعظت الضهيا( )70صعظت.
٦ما جم ج٣ضيغ بٌٗ الخهاثو الؿي٩ىمتريت للم٣ياؽ؛ ٧اآلحي:
أ .صضق اإلالياؽ:
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صضق اإلالاعهت الؼغفيت :اؾخسضمذ َغي٣ت اإلا٣اعهت الُغٞيت لخؿاب نض ١اإلا٣ياؽ ،خيض ٢ضعث ٢يمت ع
ّ
بـ()11.73؛ وهي ٢يمت ٖاليت جا٦ض نض٣ٞ ١غاث اإلا٣ياؽ اإلاؿخسضم في الضعاؾت.
ّ
الصضق الظاحيّ :
٢ضع الهض ١الظاحي للم٣ياؽ بـ()0.90؛ وَى مٗامل مغج ٟ٘يا٦ض نض٢ه.
ب .زباث اإلالياؽ:
ّ
جم خؿاب الشباث بُغي٣ت الخجؼثت الىهٟيت ،خيض ٢ضع مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن( ،)0.82وبٗض جصخيده
بمٗاصلت "ؾبحرمان بغوان"٢ ،ض ث هديجت الشباث ب ــ()0.90؛ وهي ٢يمت حكحر بى زباث مغجّ ٟ٘
جخمخ٘ به ٣ٞغاث
ع
اإلا٣ياؽ.
اإلاعالجت ؤلاخصائيت:
ّ
جم خؿاب اليؿبت اإلائىيت لخدضيض مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي ؤٞغاص الٗيىت ،و٦ظا جُبي ٤ازخباع()T. test
ّ
اإلاخٛحراث الضيمىٚغاٞيت.
لضاللت الٟغو ١بحن مخىؾُي ٖييخحن مؿخ٣لخحن إلاٗالجت
هخائج الضعاؾت ومىاككتها:
ّ
بٗض جُبي ٤ؤصاة الضعاؾت ٖل ؤٞغاص الٗيىتّ ،
وؾيخم ٖغيها ومىا٢كتها خؿب جغجيب
جم جٟغي ٜالىخاثج،
حؿائالث الضعاؾت؛ بضءا بالدؿائ ٫ألاوٖ ٫ل الىدى آلاحي:
 -1الىخائج اإلاخعللت بالدؿاؤٌ ألاوٌ:
يىو الدؿائ ٫ألاوٖ ٫ل ما يلي :ما مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ظامٗت الىاصي؟.
ّ
و٢ض ّ
اإلاخدهل ٖلحها في الجضو ٫آلاحي:
جم جٟغي ٜالبياهاث
حضوٌ( )2اليؿب اإلا ىيت إلاؿخىي الصخت الىفؿيت لضي عيىت الضعاؾت
ؤ٦بر مً مخىؾِ اإلا٣ياؽ
ؤ٢ل مً مخىؾِ اإلا٣ياؽ
الٗيىت ال٩ليت
%
ن
%
ن
80
95
76
5
04
ّيخطر مً زال ٫هخاثج الجضو ٫ؤن وؿبت الُلبت الظيً لم جخجاوػ صعظاتهم مخىؾِ اإلا٣ياؽ هي( ,)%5بيىما
وؿبت الُلبت الظيً ججاوػث صعظاتهم مخىؾِ اإلا٣ياؽ هي()%95؛ مما يكحر بى ؤن َلبت ظامٗت الىاصي
ّ
يخمخٗىن بمؿخىي مغج ٟ٘مً الصخت الىٟؿيت.
ويم ً٨ؤن يٗؼي َظا الاعجٟإ في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت بى َبيٗت الٗال٢اث
الاظخماٖيت بحن الُلبت صازل الىؾِ الجامعي ،خيض يؿهم الخٟاٖل الاظخماعي ؤلايجابي بحن الُلبت ٞيما
بيجهم وم٘ ؤؾاجظتهم في الىمى الؿليم لصخهياتهم مً ٧اٞت ظىاهبها ،وَظا ّ
يٗض ماقغا للصخت الىٟؿيت
الجيضة التي ّ
يخمخٗىن بها.
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٦ما ّؤن الُلبت في َظٍ اإلاغخلت الٗمغيت ي٩ىهىن ؤ٦ثر خاظت بى الخٗايل م٘ آلازغيً ،وب٢امت ٖال٢اث
اظخماٖيت ؾليمت ،وجباص ٫ألاصواع والخبراث ٞيما بيجهم ،وجىامي اإلاؿاوليت الاظخماٖيت التي حكٗغَم ب٣يمتهم
يمً ؤ٢غاجهمٞ ،هظا مً قإهه ؤن يٗ٨ـ صخت هٟؿيت ظيضة لضحهم.
ّ
ّ
اإلاخىنل بلحها ّجخ ٤ٟم٘ صعاؾت الىقلي( ،)2003وصعاؾت ٢مغ( ،)2016وصعاؾت خيضع(،)2017
وبن الىديجت
وصعاؾت بل٣ىضوػ( ،)2017في وظىص مؿخىي مغج ٟ٘مً الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت.
وال ّجخ ٤ٟم٘ هديجت صعاؾت الخمحري وبؾماٖيل( ،)2001وصعاؾت بجي يىوـ( ،)2007اللخان وظضجا مؿخىي
مخىؾِ مً الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت.
٦ما ال ّجخ ٤ٟالىديجت الؿاب٣ت ؤيًا م٘ هديجت صعاؾت بً نٛحر وبىصاوص( ،)2018التي وظضث مؿخىي ٞى١
اإلاخىؾِ مً الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت.
 -2الىخائج اإلاخعللت بالدؿاؤٌ الثاوي:
يىو الدؿائ ٫الشاوي ٖل ما يليَ :ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي
َلبت الجامٗت بازخال ٝظيؿهم؟
ّ
و٢ض ّ
اإلاخدهل ٖلحها ٧اآلحي:
جم جٟغي ٜالبياهاث
حضوٌ( )3صاللت الفغوق الجيؿيت في مؿخىي الصخت الىفؿيت
مؿخىي
ث
صعظت
ث
ٖيىت الُلبت الظ٧ىع ٖيىت الُالباث ؤلاهار
الضالت
اإلاجضولت
الخغيت
اإلادؿىبت
ن=40
ن=40
ع
م
ع
م
ٚحر صالت
2.00
78
1.74
6.80
117.65
10.36 120.22
ّيخطر مً زال ٫هخاثج الجضو ٫ؤن ٢يمت "ث" اإلادؿىبت لضاللت الٟغو ١بحن مخىؾُي الٗييخحن؛ واإلا٣ضعة
بـ( )1.74ؤ٢ل مً ٢يمت "ث" اإلاجضولت؛ واإلا٣ضعة بـ()2.00؛ ؤي ّؤن الٟغو ١الجيؿيت في مؿخىي الصخت
الىٟؿيت لضي ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت ٚحر صالت ٖىض مؿخىي الضاللت( ,)0.05مما يكحر بى ٚياب الٟغو ١في
مؿخىي الصخت الىٟؿيت بحن الجيؿحن.
لىخٔ مً زالٖ ٫غى الىخاثج ّؤن ٖامل الجيـ ليـ له جإزحر ٖل مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت
الجامٗت ،و٢ض يٗؼي طل ٪بى ؤن الازخالٍ بحن الجيؿحن في الضعاؾت ياصي بى الاهضماط الاظخماعي بحن الُلبت
والُالباث في الىؾِ الجامعي ،ويجٗلهم يكتر٧ىن في همِ الخياةٞ ،يٗيكىن خياة مدكابهت بى ّ
خض ٦بحر.
ّ
وجخ ٤ٟهديجت الضعاؾت الخاليت م٘ هديجت صعاؾت الخمحري وبؾماٖيل( ،)2001وصعاؾت ٢مغ( ،)2016وصعاؾت
خيضع( ،)2017صعاؾت بً نٛحر وبىصاوص(.)2018
ّ
اإلاخىنل بلحها م٘ هديجت صعاؾت الىقلي( ،)2003وصعاؾت ٣ٞيه( ،)2007وصعاؾت
وال ّجخ ٤ٟالىديجت
بل٣ىضوػ( ،)2017وصعاؾت ب٢غوٞت( ،)2018التي جىنلذ بى وظىص ٞغو ١صالت بخهاثيا في مؿخىي الصخت
الىٟؿيت لضي ؤٞغاص الٗيىت بازخال ٝظيؿهم.
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 -3الىخائج اإلاخعللت بالدؿاؤٌ الثالث:
يىو الدؿائ ٫الشالض ٖل ما يليَ :ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي
ّ
جسهههم الضعا خي؟
َلبت الجامٗت بازخالٝ
ّ
و٢ض ّ
اإلاخدهل ٖلحها ٧اآلحي:
جم جٟغي ٜالبياهاث

حضوٌ( )4صاللت الفغوق في مؿخىي الصخت الىفؿيت خؿب ّ
ّ
الخسصص الضعاس ي
مخغحر
ّ
مؿخىي
ٖيىت الُلبت طوو
ٖيىت الُلبت طوو
ث
صعظت
ث
الخسهو
ّ
الخسهو ألاصبي /ن= 40اإلادؿىبت الخغيت اإلاجضولت الضالت
الٗلمي /ن=40
ع
م
ع
م
ٚحر
2.00
78
0.163
صالت
7.13
119.02
10.234
119.25
ّيخطر مً زال ٫هخاثج الجضو ٫ؤن ٢يمت "ث" اإلادؿىبت لضاللت الٟغو ١بحن مخىؾُي الٗييخحن واإلا٣ضعة
بـ( )0.163ؤ٢ل مً ٢يمت "ث" اإلاجضولت واإلا٣ضعة بـ()2.00؛ ؤي ّؤن الٟغو ١في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي
ّ
جسهههم الضعا خي ٚحر صالت ٖىض مؿخىي الضاللت( ,)0.05وبالخاىي ال جىظض
ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت بازخالٝ
ّ
جسهههم
ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ظامٗت الىاصي بازخالٝ
الضعا خي.
ّ
الخسهو الضعا خي ليـ له جإزحر ٖل مؿخىي الصخت الىٟؿيت
مً زالَ ٫ظٍ الىديجت يالخٔ ؤن ٖامل
ّ
الخسههاث الٗلميت ال يسخلٟىن في مؿخىي
لضي َلبت الجامٗت بغٚم ازخالٞه ٞيما بيجهم؛ بمٗجى ّؤن َلبت
ّ
الخسههاث ألاصبيتٖ ،ل ج٣ضيغ ّؤن َلبت الجامٗت بمسخل٠
قٗىعَم بالصخت الىٟؿيت م٘ َلبت
جسههاتهم الض اؾيت ّ
ّ
يخمخٗىن بُمىح ؤ٧اصيمي مخمازل ،ويؿٗىن مٗا بى جد٣ي٢ ٤ضع مىاؾب مً الخىا٤ٞ
ع
ّ
جسههاتهم الضعاؾيت.
الىٟسخي والضعا خي ،وبالخاىي ٞهم يؿٗىن بى جد٣ي ٤صخت هٟؿيت ميسجمت م٘
َظٍ الىديجت ّجخ ٤ٟم٘ هديجت صعاؾت الىقلي( ،)2003وصعاؾت ٢مغ( ،)2016وصعاؾت خيضع( ،)2017في وظىص
ّ
جسهههم الضعا خي ،في خحن
ٞغو ١صالت بخهاثيا في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت بازخالٝ
ّ
اإلاخىنل بلحها م٘ هديجت صعاؾتي ٧ل مً ٣ٞيه( ،)2007وب٢غوٞت(.)2018
ال ّجخ ٤ٟالىديجت
 -4الىخائج اإلاخعللت بالدؿاؤٌ الغابع:
يىو الدؿائ ٫الغاب٘ ٖل ما يليَ :ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي
َلبت الجامٗت بازخال ٝمؿخىاَم الضعا خي؟
ّ
و٢ض ّ
اإلاخدهل ٖلحها ٧اآلحي:
جم جٟغي ٜالبياهاث
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حضوٌ( )5صاللت الفغوق في مؿخىي الصخت الىفؿيت خؿب ّ
مخغحر اإلاؿخىي الضعاس ي
ٖيىت َلبت الؿىت
مؿخىي
ث
صعظت
ث
ٖيىت َلبت الؿىت
ألاوى ليؿاوـ/
الضالت
اإلاجضولت
ألاوى ماؾتر /ن= 40اإلادؿىبت الخغيت
ن=40
ع
م
ع
م
ٚحر صالت
2.00
78
1.45
8.05 118.05
9.46 120.07
ّ
ّيخطر مً زال ٫هخاثج الجضو ٫ؤن ٢يمت "ث" اإلادؿىبت لضاللت الٟغو ١بحن مخىؾُي الٗييخحن واإلا٣ضعة
بـ( )1.45ؤ٢ل مً ٢يمت "ث" اإلاجضولت واإلا٣ضعة بـ()2.00؛ ؤي ّؤن الٟغو ١في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي
ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت بازخال ٝمؿخىاَم الضعا خي ٚحر صالت ٖىض مؿخىي الضاللت( ,)0.05وبالخاىي ال جىظض
ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ظامٗت الىاصي بازخال ٝمؿخىاَم
الضعا خي.
و٢ض حٗؼو الباخشت طل ٪بى ٧ىن الُلبت ييخمىن بى بيئت اظخماٖيت واخضة ،ومخىاظضون في ظامٗت واخضة،
ويؿىصَم مىار صعا خي واخضٞ ،هم يخٟاٖلىن اظخماٖيا مً زال ٫ج٩ىيً ٖال٢اث بوؿاهيت مكبٗت ٞيما بيجهم،
ويؿهمىن بإصواع بيجابيت في مسخل ٠ألاوكُت الالنٟيت التي جبرمجها الجامٗت ،وَظا بضوعٍ يمشل ماقغا
بيجابيا مً ماقغاث الصخت الىٟؿيت لضي الُلبت الجامٗيحن بمسخل ٠مؿخىياتهم الضعاؾيت.
ّ
وجخ ٤ٟالىديجت الؿاب٣ت م٘ هديجت صعاؾت خيضع( ،)2017وال ّجخ ٤ٟم٘ هديجت صعاؾت ٧ل ٣ٞيه(،)2007
والٗمغي( ،)2012و٢مغ( ،)2016التي ؤقاعث بى ٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثيا في مؿخىي الصخت الىٟؿيت
لضي ؤٞغاص الٗيىت بازخال ٝمؿخىاَم الضعا خي.
* زاجمت:
يؿخيخج مما ؾبّ ،٤ؤن َلبت ظامٗت الىاصي يخمخٗىن بصخت هٟؿيت ظيضة ،وَى ما اوٗ٨ـ ٖل اؾخجاباتهم
ألصاة ال٣ياؽ ،وجهغيداتهم التي حكحر بى جىٞحر مسخل ٠اإلاخُلباث البيضاٚىظيت والٓغو ٝالبيكيت اإلاىاؾبت،
والخضماث الجامٗيت ال٩اٞيت ّ
واإلالبيت لخاظياث الُالب الجامعي اإلا٣يم وٚحر اإلا٣يم.
ّ
وجسهههم الضعا خي ،ومؿخىاَم الضعا خي في
٦ما لم جٓهغ الضعاؾت ٞغو٢ا بحن الُلبت مً خيض ظيؿهم،
ّ
الخ٨ي ٠الىٟسخي وألا٧اصيمي الظي يٗيكه الُلبت
مؿخىي صختهم الىٟؿيت؛ وَظا ماقغ نحي وبيجابي ٖل
في ظامٗت الىاصي.
* الخىصياث:
ّ
اإلاخىنل بلحها ،يم ً٨بصعاط بٌٗ الخىنياث ٖل الىدى آلاحي:
ٖل يىء الىخاثج
 يغوعة حٗؼيؼ الصخت الىٟؿيت للُالب الجامعي ،إلاا لها مً اوٗ٩اؽ ٖل ؾماث شخهيخه. -صٖم ألاوكُت الالنٟيت في الىؾِ الجامعي ،والتي مً قإجها جىَيض الٗال٢اث بحن الُلبت وألاؾاجظة.
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ّ
الخٟ٨ل الىٟسخي
 يغوعة جىاظض ؤزهاثيحن ؤو مغقضيً هٟؿاهيحن صازل اإلااؾؿاث الجامٗيت ،مً ؤظلّ
ّ
والخضزل ؤلاعقاصي للخاالث التي حٗاوي مً مؿخىي
مخضن في الكٗىع بالصخت الىٟؿيت ،إلاا في طل ٪مً جإزحر
ٖل مؿخىي ؤلاهجاػ ألا٧اصيمي لضي الُلبت الجامٗيحن.
اإلاـغاحع:
ألاخمضٖ ،بض الٗؼيؼ بً ٖبض هللا(ب ؽ) الُغي ٤بى الصخت الىٟؿيت(ٖىض ابً ّ
ال٣يم الجىػيت وٖلم الىٟـ)،
ؾلؿلت الغؾاثل الجامٗيت( ،)7اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيت :صاع الًٟيلت.
ب٢غوٞت ،نٟيت( )2018الظ٧اء الاهٟٗاىي والصخت الىٟؿيت وٖال٢تهما ببٌٗ اإلاخٛحراث(صعاؾت ٖل ٖيىت مً
جالميظ مغخلت الخٗليم الشاهىي) ،مجلت الٗلىم الىٟؿيت والتربىيت.247 -224 ،)2(6 ،
بُغؽ ،بُغؽ خا )2008(ٔٞالخ٨ي ٠والصخت الىٟؿيت للُٟلٖ ،مان :صاع اإلاؿحرة للُباٖت واليكغ.
بل٣ىضوػ ،ػييب( )2017وا ٘٢الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ظامٗت ٖبض الخميض بً باصيـ -مؿخٛاهم ،مجلت
الٗلىم الىٟؿيت والتربىيت.266 -248 ،)1(4 ،
بً الهٛحرٖ ،اجكت وبىصاوص ،خؿحن( )2018مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي َلبت ٧ليت الٗلىم الاظخماٖيت
و٢ؿم ٖلم الىٟـ(صعاؾت ميضاهيت بجامٗت ٖماع زلي ي باألٚىاٍ) ،مجلت الٗلىم ال٣اهىهيت والاظخماٖيت،
ظامٗت ػيان ٖاقىع بالجلٟت.127 -113 ،)4(3 ،
ّ
الخىظه الؼمجي ٖىض ٖيىت مً
بجي يىوـ ،مدمض مدمىص(ٖ )2007ال٢ت مؿخىياث الصخت الىٟؿيت بإبٗاص
َلبت الجامٗت ألاعصهيت ،صعاؾاث الٗلىم ؤلاوؿاهيت والاظخماٖيت.31 -15 ،)1(34 ،
حجاػي ،مهُٟى( )2004الصخت الىٟؿيت مىٓىع صيىامي ج٩املي للىمى في البيذ واإلاضعؾت ،)2ٍ( ،الضاع
البيًاء :اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي.
الخمحريٖ ،بضٍ ٞغخان مدمض وبؾماٖيلٖ ،بض ال٨غيم( )2001الظ٧اء الىظضاوي وٖال٢خه بالصخت الىٟؿيت
لضي َلبت الجامٗت في اليمً ،مجلت ظامٗت هماع للضعاؾاث والبدىر ؤلاوؿاهيت ،الٗضص .50 -18 ،13
خيضع ،عيم ُٖيت( )2017مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي ٖيىت مً َالب ٧ليت التربيت – الجامٗت ألاؾمغيت
ّ
اإلاخٛحراث الضيمىٚغاٞيت ،مجلت التربيت٧ ،ليت التربيت ،الجامٗت ألاؾمغيت
"صعاؾت م٣اعهت في يىء بٌٗ
ؤلاؾالميت ،الٗضص.115 -99 ،3
صويضاعٖ ،بض الٟخاح مدمض( )1995ؤؾـ ٖلم الىٟـ الخجغيبي ،بحروث :صاع الجهًت الٗغبيت.
ػَغان ،خامض ٖبض الؿالم( )2005الصخت الىٟؿيت والٗالط الىٟسخي ،)4ٍ( ،ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب.
الٗمغي ،مغػو ١بً ؤخمض ٖبض اإلادؿً( )2012الًٛىٍ الىٟؿيت اإلاضعؾيت وٖال٢تها باإلهجاػ ألا٧اصيمي
ومؿخىي الصخت الىٟؿيت لضي ٖيىت مً َالب اإلاغخلت الشاهىيت بمدآٞت الليض ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر
ميكىعة ،ظامٗت ؤم ال٣غي :اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيت.
٣ٞيه ،الٗيض( )2007ؤَميت الصخت الىٟؿيت للُالب الجامعي(صعاؾت ميضاهيت لىا ٘٢الصخت الىٟؿيت لضي
َالب الجامٗت -ظامٗت جلمؿان -الجؼاثغ) ،مجلت ظامٗت صمك.298 -273 ،)2(23 ،٤
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