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ادلقذمت :
تعتبررا جاجامعررم جامحطررم جاتابوٌررم جاحامررم فررً حٌرراة جاطااررن ومررا ت دمررم مررن منررا
وباجم علمٌم وتابوٌم تعمل على تنمٌم جا ٌم جألخالقٌم وجالجتماعٌم تعطً نتائ ذجت
تصافات سلوكٌم قد تكون سلبٌم أو جٌجابٌم وجاتً ٌتأثا باكتسابحا فئم وعٌنم امم فرً
جامجتمع آال و رو جاطلبرم اكرال جاجنسرٌن وتكمرن أ مٌرم بحثنرا برااتعاف علرى جا ر وط
جالجتماعٌم جاتً تسرحم فرً أبراجز جالخرتالل فرً جا رٌم جالجتماعٌرم اردل طلبرم وطاابرات
كلٌم جاتابٌم جااٌا ٌم فً جامعرم دٌرااى وجفتا رت جاداجسرم ناارق فاوقرا ً ذجت دالارم
إحصررائٌم فررً مسررتول جا ر وط جالجتماعٌررم بررٌن طررالن وطاابررات جاماحلررم جألواررى
وجااجبعررم فررً كلٌرررم جاتابٌررم جااٌا رررٌم – جامعررم دٌررااى وجسرررتخدم م ٌرراس جا ررر وط
جالجتماعٌم جامصمم من قبل مصطفى حسٌن با ً وجسرتنت بوجرود فراوا ذجت دالارم
إحصررائٌم بررٌن طررالن وطاابررات كلٌررم جاتابٌررم جااٌا ررٌم فررً ر وط ن رراة جالخرراٌن
(جابٌئررم جاجامعٌررم ل وجا ٌرراة وعرردم وجررود فرراوا ذجت دالاررم جحصررائٌم بررٌن طررالن
وطاابررات كلٌررم جاتابٌررم جااٌا ررٌم فررً جا ر وط جالسرراٌم و نااررق فرراوا ذجت دالاررم
جحصائٌم فً مستول قٌم طلبم وطاابات كلٌم جاتابٌم جااٌا رٌم فرً قرٌم (حرن جالسراة
وجامساٌاة وتحمل جامسئواٌم وجاتعامل مع جالخاٌن و نااق فاوا ذجت دالام جحصائٌم
بٌن ماتفع ومنخفض جا وط فً جا ٌم بٌن طالن وطاابات كلٌم جاتابٌم جااٌا ٌم-
جامعم دٌااى واكال جاجنسٌن .
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The social pressure (tension )is involve the traditions of the
students of the educational Gymnastics department – Dyala
University.
Dr. Sundus M.S

L.A Nawfel G.Mohammed
L.A Manaf
M. Al-Nasrallah
The university is considered as an educational station in the
lifestyle of the students for what presents of syllabus and used for
growing the moral traditions and gives are salts of the conducts
which are either negative or positive which effect a group of
community that’s mean students of the both sex .the importance
of our research paper is included knowing the effect of the social
tension which are participate in showing the unbalance in the
social traditions for the students of the educational gymnastics
department . the studies suggested that there are circumstances
which have count in the level of social tension for the students of
first and forth grade ( stage )and using measurement of social
tensions and traditions , designed by Mustafa Hussain Bahi he
concluded that there are count deference's high ten and low the
pressure in the traditions among the students in the educational
gymnastics department for both grades first and forth .the study
advised in the necessity of making educational lectures to
educate students toward the positive community of the social
traditions.
 ادلقذمت وأهميت انبحث: انباب األول

 ادلقذمت وأهميت انبحث.1
نااق قٌم ججتماعٌم عدٌدة ٌكتسبحا جاطاان فً داس جاتابٌم جااٌا ٌم من خالل
مزجواته جألاعان جااٌا ٌم جامختلفم وجالعن و دجفع جساس مرن دوجفرع جاطاارن وعلرى
ذج جالساس فمن وججن مداس جاتابٌم جااٌا رٌم جالسرتفادة مرن رذج جاردجفع فرً تنمٌرم
جإلداجق وجاروعً جاخل رً وجالجتمرراعً عنررد مررن خررالل جألاعرران جاجماعٌررم ففررً داس
جاتابٌررم جااٌا ررٌم ٌررتعلم جاطااررن كٌفٌررم جاتعامررل مررع جآلخرراٌن وٌررتعلم رربط جاررنفس
وجاتعرراون وجااررجاعم وجإلخررال وجامحبررم وجاعطررف وجاتسررامي واٌا ررا مررن جاصررفات
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جالجتماعٌررم جاتررً تعررد ل الحٌرراة بكافررم تع ٌرردجتحا مررن خررالل جالعررن فررً داس جاتابٌررم
جااٌا ٌم عن طاٌق جختٌاا جالاعان وجالناطم جااٌا رٌم جامناسربم اره وجاترً تسراعد
على جاتفاعل مع جامجتمع جاذي ٌعٌش فٌره وجاتكٌرف اره  .ففرً داس جاتابٌرم جااٌا رٌم
تتكون جاصدجقات عن طاٌق جاتفاعل جالجتماعً وٌكتسن جاطاان جامعاٌٌا جالجتماعٌم
وٌتعلم جامتعم وجاا ا فً عمله مع جاجماعم وفً داس جاتابٌم جااٌا ٌم تسد حاجاته
باالنتماء الجماعم وٌنمو عند جاتفكٌا وتنمو قابلٌته على حل جامااكل جاى جانن جا رٌم
جالجتماعٌم وجألخالقٌم .
فمحمم داس جاتابٌم جااٌا ٌم ال تحصا على تنمٌم جالٌاقم جابدنٌم وتعلم جامحرااجت
جاحاكٌم وجااٌا ٌم جامختلفم بل تتعدج ا إاى أعدجد جاطاان المست بل وبحذج جاخصرو
ٌكررون نصررٌن داس جااٌا ررم " جكبررا مررن جي داس جخررا بحررذج جالتجررا وجخررذ جارردوا
جااٌادي مع ب ٌم جاداوس فرً جعردجد جاطاارن الحٌراة فٌجرن جختٌراا جالاعران وجالنارطم
جااٌا ٌم باكل علمً مداوس نستخدمه فً جامست بل المن جاناحٌم جابدنٌرم وجاصرحٌم
وجامحااٌرررم فحسرررن برررل تتعررردل ذارررق جارررى متطلبرررات جاحٌررراة فرررً جاجوجنرررن جانفسرررٌم
وجالجتماعٌ رم اتحٌئررم جا رراوف جابٌئٌررم جامالئمررم اتنمٌررم جاصررفات جانفسررٌم وجالجتماعٌررم
جاحسنم "(. 1
وجا وط جاتً ٌتعاض احرا جاطاارن سروجء أكانرت باابٌرت أم باختٌراا جازمٌرل
ومرا ٌتاترن عرن جالخرتالط جاخراط ٌوارد ف ردجن جاث رم براانفس وعردم تحمرل جامسر واٌم
وجامساٌاة وجاخوف من ن راة جآلخراٌن وعردم أمكانٌرم تح ٌرق جاتفروا جااخصرً أمرام
جآلخرراٌن كررل ررذ جاعوجمررل تواررد جا ر وط فبررذاق تخلررق حاارره عرردم جاتكٌررف وجاترروجزن
جانفسً.
وجاجامعررم محطررم تابوٌررم امرره فررً حٌرراة جاطااررن وامررا ت دمررم مررن برراجم علمٌررم
ومنا تابوٌم تعمل على تنمٌم جا ٌم جألخالقٌم وجالجتماعٌم تعطً نتائ فً عالقاتحا
جالجتماعٌررم وجاتصررافات جاسررلوكٌم اطلبتحررا وقررد ٌكررون سررلبٌا آو جٌجابٌررا وجاتررً ٌتررأثا
باكتسابحا ااٌحم امه فً جامجتمع أال و م جاطلبم سوجء بنٌن أو بنات .
وتكمن أ مٌم جابحث فً إمكانٌم حل جامااكل جاترً ٌتعراض احرا جاطلبرم وطاٌ رم
جاتعبٌررا عررن أاجئحررم وفررً جاعدٌررد مررن جامحا رراجت وجاررداوس جاعلمٌررم آو جالحتفرراالت
جاث افٌرررم وجالجتماعٌرررم وبرررنفس جاوقرررت قرررد ٌتعا رررون اتحررردٌم مجموعرررم مرررن جألحكرررام
جاصاداة من جاطاان على بٌئته جالنسانٌم وجالجتماعٌم وجاترً تسرمى براا ٌم وجألعراجف
وجات ااٌد وجاتً تخلق جااخصٌم جاممٌزة الطاان وتحدد مالمححرا ومعاامحرا وتجعلحرا ذج
طابع ممٌز وبااتااً تعطى وتواد مخلفات سلبٌم وج طاجبات فً قٌم وسلوق طلبتحرا
باكل خا وٌعطى تناق را ً وج رحا ً فرً جاسرلوكٌات وقرٌم جامجتمرع جاسرائدة منرذ أقردم
جاعصوا كااثواة وجاتماد وجاعصٌان على جامجتمع وعلى أنفسحم من نا ت حا أ مٌرم
( ) 2نزجا جاطاان  ,كامل اوٌس ل علم جانفس جااٌا ً  ,دجا جاكتن الطباعم وجاناا ,جامعم جاموصل 0222,
,ط.191 ,0
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بحثنا جامتوج ع فً جاتعاف على تأثٌا جا وط جالجتماعٌم جاتً سا مت على أبراجز
جالختالل فً جا ٌم جالجتماعٌم ادل طلبرم وطاابرات كلٌرم جاتابٌرم جااٌا رٌم فرً جامعره
دٌااى .
 2-1مشكهت انبحث
جزدجدت سررلوكٌات وتصرررافات جاطلبرررم جامنحافرررم وجابعٌرردة عرررن جا رررٌم جالجتماعٌرررم
وجاخل ٌم بسبن جنعدجم جألمن و اوف جالحتالل جألجنبً البلرد وجنتاراا مبردأ جاالمبراالة
وجختاجا وسرائل جالتصرال عرن طاٌرق جالقمراا جاصرناعٌم وجاترً جنتارات بعرد سر وط
جاعاجا وإمكانٌم تدجواحا دون اقابم أساٌم وججتماعٌم أدل إاى حوا وبراوز ماراكل
وسلوكٌات منحافم كاا تل وجالاتصان وجاساقم وجنتااا جامخداجت مما ٌتوجن علرى
كافم جام سسات جاتابوٌم جن تعٌد جان ا فً عملٌم جاتابٌم وجاتنارئم جالجتماعٌرم وجاترً
أ حات حاام سلبٌم خطٌاة رو رعف جاتمسرق جالجتمراعً براا ٌم وجاعرادجت وجات ااٌرد
وجاسلوكٌات .
 3-1أهذاف انبحث
 جاتعرراف علررى مسررتول جا رر وط جالجتماعٌررم بررٌن طررالن وطاابررات كلٌررم جاتابٌررمجااٌا ٌم فً جامعم دٌااى
 جاتعاف على مستول جا ٌم بٌن طالن جاماحلتٌن جألوارى وجااجبعرم فرً كلٌرم جاتابٌرمجااٌا ٌم – جامعم دٌااى
 4-1فروض انبحث

 نااررق فرراوا ذجت دالاررم إحصررائٌم بررٌن ماتفررع ومررنخفض جا ر وط فررً قررٌمطالن وطاابات كلٌم جاتابٌم جااٌا ٌم – جامعم دٌااى
 نااق فاوا ذجت دالام إحصائٌم بٌن طالن وطاابات كلٌم جاتابٌرم جااٌا رٌموط (ن اة جالخاٌن ل وجابٌئم جاجامعٌم وجا ٌاة
فً

 : 5 -1جماالث انبحث
 : 1-5-1جامجال جابااي  :طلبم كلٌم جاتابٌم جااٌا ٌم – جامعه دٌااى
 : 0-5-1جامجال جامكانً  :جا اعم جااٌا ٌم فً جاكلٌم
 : 3-5-1جامجال أازمانً  :الفتاة جازمنٌم  0229/11/1وا اٌم 0229/10/32

 : 6 – 1انتعريف بادلصطهحاث
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القيم " مجموعه أحكام بصدا ا جافاد على بٌئته جإلنسانٌم وجالجتماعٌم وجامادٌم
(1
"
(0
الضغط " و مت ٌا اٌا مست ا وجستجابم اعمل ااط "
انباب انثاني  :انذراساث اننظريت

 : 1-2مشكالث انتاثر بانقيم وادلمارساث انغربيت
من جاماكالت جاخطٌاة جاتً ٌجابححا جاطاان تاثا وجستٌعابه ال ٌم وجاممااسات
جادخٌلم وجا ابٌم جاتً تتناقض كل جاتناقض مع جا ٌم وجامثل جالسالمٌم وجاعابٌم
جالصٌلم وجاتً تمٌز جاح ااة جاعابٌم عن اٌا ا من ح ااجت جاعاام وتاٌا جاى جن
جالعدجء حاقدٌن و م جاذٌن ٌاوجون ال ٌم وجاممااسات جا ااة بٌن جبنائنا جاطلبم و م
جاذٌن ٌطعنون جا ٌم جاح ااٌم جالصٌلم وٌ للون من اانحا وٌاٌدون حصا ا وفاض
جاخناا علٌحا اكً ال ت دي دوا ا جاح ااي جامااف احذ جالمم جالسالمٌم وتجدٌد
طاقاتحا وجعادة بناء صاح ح ااتحا اكً ت ف على صعٌد وجحد مع جالمم جامت دمم
وجانا م وجامتطواة فً جاعاام (. 3
جن جا ٌم وجاممااسات جاسلبٌم جاتً ٌتبنا ا جامحتلٌن كثٌاة ومتعددة ج محا جاتنكا
الح ااة جاعابٌم وتاوٌه ما ٌحا وطمس معاامحا وجنكاا ف لحا فً نمو
جاح ااةجالوابٌم وناا جامبادئ وجالفكاا وجاممااسات جاحدجمم بٌن جبنائنا جاطلبم
كااتخنث وجاتباج وجامٌوعم وجاتحلل جاخل ً وجالجتماعً وجاواوج فً جاموب ات
كاالدمان جاكحواً واعن جا ماا وجافساد وجاتكان جاجاجئم وجعتماد جاكذن وجانفاا
وجا ش فً جاتعامل مع جا ٌا ف ال عن جاتحلً ب ٌم جالنانٌم وحن جاذجت وجامادٌم
وجاكسن جا ٌا مااوع وجاطٌش وجا اوا وجاتعااً على جالخاٌن وجالستحالق
جام حاي وجاحسد وجاطمع وجاحاا جا اا باالخاٌن جاسعً اناا ا بٌن جبنائنا جاطلبم
فً جاطائفٌم وجاجحل وجالقلٌمٌم وجاطب ٌم وجاعنصاٌم وجاتعصن .
وٌستعمل جامحتل جاعدٌد من جاصٌغ جاملتوٌم وجا ٌا جامااوعم فً بث وبلواة
وتكاٌس ذ جا ٌم وجاممااسات جا ااة ف د ٌستعملون جسااٌن جاتاثٌا وجالقناع
وجاماجوام فً حمل جبنائنا جاطلبم على جعتماد جامبادئ وجالفكاا جاحدجمم وٌستعملون
ذ جالسااٌن من خالل وسائل جالعالم جافادٌم وجاجما ٌاٌم جاتً ٌسٌطاون علٌحا
وٌوجحونحا اصااححم ومن خالل جالموجل وجام اٌات جاتً ٌعتمدونحا فً جحود م
( )2فؤاد أثْ حطت ّصيد عثوابى أثابر الضاجبا االجتوابعا ّالفيزيابلى علاك الحدان ا درا اا علان الاٌفش االجتوابعا
هجلد  4القبُرح الجيئخ العبهخ للدتبة  2191ص . 331
(2 ) Selyoh : Stress In Lth and Disease ,Boston ,Buter warth –b76-P23
( ) 4قانون جااعاٌم جالجتماعٌم اقم 106اسنم 1992جاصادا عن جامجلس جالعلى فً جا طا جاعاجقً
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جااج نم وجااجمٌم جاى ناا وبلواة جا ٌم جاسلبٌم وجذج ما كتن العدجء جاعاجا جانجاح فً
محامحم جاخبٌثم وجااٌطانٌم فان طالبنا سٌنزا ون جاى اوٌم جااا وجافساد جاتً تدما
نفوسحم وتصدع جامجتمع وت تل ااٌاتحم وجمااحم و نا ٌ محل جامجتمع وتت وض
جاكانه وٌصٌبه جاخدا وجاجمود و ذج ما ٌاٌد جعدجء جالمم كذاق جامتابصٌن بحا كً
تب ى متخلفم ومجزئم وف ٌاة وماٌ م بحٌث الت وم احا قائمم( . 1جن قٌم جالستعماا
وجفكاا ومعت دجته تنتاا بٌن جاطلبم بوجسطم وسائله جاجما ٌاٌم كاااجدٌو وجاتلفزٌون
وجاستالٌت وجاسٌنما وجالعالم وجاموباٌل وجالنتانت و ً موجحم جصال جاى دول جاعاام
جاثااث بصواة عامم وجن محاوام تن ٌم جا وط جالجتماعٌم وجاث افٌم وجالعالمٌم
جاعدوجنٌم جامباااة واٌا جامباااة ماتزجل مستماة بف ل وسائل جاتاثٌا فً جااجي (. 0
واٌس جدل على ذاق من جالفالم جاسٌنمائٌم وجامو ات جالوابٌم جاماتبطم باامالبس
ووسائل جاتاف جا ادمم .وبات جا زو جاث افً من جقول جالسااٌن جاتً ٌعتمد ا جامحتل
ال عاف ث م جاطاان جاجامعً بنفسه وااس جامفا ٌم وجا ٌم جاتً تتناقض مع اوح
جالاتزجم جاوطنً وجالجتماعً وجاخل ً احذج ٌتطلن محاابم جا ٌم جا ااة جاتً جلبحا
جالعدجء وٌسعون اناا ا وبلواتحا فً نفوس جبنائنا جاطلبم وبنفس جاوقت تاجٌع وبث
جا ٌم جالٌجابٌم فً كل مكان اكً ت دي دوا ا جافاعل فً تنمٌم وتطوٌا جاسلوق وجا ٌم
جالجتماعٌم نحو جالف ل وجالحسن .
جن ماكلم جا وط جامتعاا م جاتً ٌوججححا جاطالن فً جاوسط جاجامعً ت دي
دوا ا جامخان فً ممااسم جالناطم جاتاوٌحٌم وجاابان ٌنتمون جاى عدة جماعات
ماجعٌم كااعوجئل وجامدجاس وجاكلٌات وجماعات جالعن وجالندٌم وجاجمعٌات
جااٌا ٌم وجالجتماعٌم وجامجتمعات جامحلٌم وجاجوجمع وجاكنائس وجماكن جاعمل ...جاخ
وكل ذ جاجماعات تطلن من جبنائحا جاطلبم ممااسم نااط معٌن دون نااط جخا
فاالساة وجاعائلم وجال ل تطلن جامكوث فً جابٌت وجدجء جامحام جاداجسٌم وجاجامعٌم
كناحٌم داجسٌم وجاجامع ٌطلن منه جاتادد علٌه فً فتاجت معٌنم الدجء فاٌ م جاصالة
وجاجمعٌم جااٌا ٌم وجالجتماعٌم تطلن منه ممااسم جالناطم جااٌا ٌم فً جانادي
وحماٌم جااف م جو جالعن تطلن منه جاتفاعل معحا وق اء جاوقت مع جفاجد ا علما بان
ذ جا وط جامتعاا م جامسلطم على جاطاان جاجامعً سوجء جكان ذكاج جم جنثى
تعمل على جاباق اخصٌته بحٌث ٌخل ذج باالناطم جاٌومٌم وٌمنعه من مزجوام
جالناطم جااٌا ٌم (. 3
 : 2-2طرق حم ادلشاكم االجتماعيت وانرتبىيت
( ) 2احضابى دمحم الحضاي ّ بهاال واَ لاْيش ع اصااش علان االجتواب ،الريب ااا ع هطجعاخ دار الحدوااخ ع
ثغدادع .2111
( ) 3خليل هحضي ع ّحدح الشجبة العرثا ع ثغداد ع دار الحريخ ع  2191ع ص.31
( ) 4احضبى دمحم الحضي ع هردر صجذ ر رٍ عص.321
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جن توعٌررم جالسرراة وجاارراد ا حررول جنجرري جاصررٌغ جاتررً ٌمكررن جن تعتمررد ا فررً
تابٌررم جالبنرراء وت رروٌم سررلوكحم باسررتخدجم جسررااٌن جاع رران وجاثرروجن فررً تناررئم جبنائحررا
باال افم جاى جالسااٌن جاتً تجمع مابٌن جاٌن وجااردة ل وعلرى جبنائنرا جسرتٌعان خطرط
وباجم وج دجف جاجماعات جاماجعٌم جاتً تنتمون جاٌحا وجاسرعً جاجراد جارى جاتصراف
بموجبحررا وو ررعحا مو ررع جاتنفٌررذ  .وعلررى جاجماعررات جاماجعٌررم جاتررً تنتمررً جاٌحررا
جاابان وٌتفاعل معحرا كاالسراة وجماعرم جالعرن وجانرادي وجامداسرم ووسرائل جالعرالم
وطا متعاا م
وجامجتمع تنسٌق باجمجحا وفعااٌاتحا وجسلون عملحا بحٌث التاكل
على جبنائنا جاطلبم .
واجراءته ادليذانيت .
انباب انثانث  :منهج انبحث
ِ

 1-3منهج انبحث
جستخدم جاباحثون جامرنح جاوصرفً بأسرلون جامسري امالئمتره وطبٌعرم ماركلم
جابحث .
 2-3جمتمع انبحث وعينته
ٌتكون مجتمع جابحث من طلبرم كلٌرم جاتابٌرم جااٌا رٌم – جامعره دٌرااى ,وترم
جختباا عٌنم جابحث عمدٌا وجاباا م ( 62طاان وبوجقع ( 15طاابم الماحلتٌن جألواى
وجااجبعررممن جالنرراث و (  15طااررن المرراحلتٌن جألواررى وجااجبعررم مررن جاررذكوا وتررم
جختٌاا جاماحلرم جااجبعرم ألنحرا تعبرا عرن جاخبراة فرً جاحٌراة جاجامعٌرم وتمثرل جاماحلرم
جألواى ا لم وبساطم خباتحم جالجتماعٌم فً جو جاجامعم وجاكلٌم .
 3-3انتجربت االستطالعيت
تم أجاجء جاتجابم جالستطالعٌم على عٌنم من طلبم كلٌم جاتابٌرم جااٌا رٌم –
جامعرره دٌررااى وجابررااغ عرردد م ( 9طررالن وجاحرردف ررو جاتعرراف علررى مرردل و رروح
وبساطم جألسئلم وجاتأكد من مدل و وح ف اجت جام ٌاس جامستخدم .
 : 1-3-3صذق االختبار
والتأ كد من صدا جالختبرااجت ترم جسرتخاجج معامرل جاصردا جارذجتً وجارذي ترم
حسابه باستخاجج جاجذا جاتابٌعً امعامل جاثبات جابااغ (90ل 2بعد جن تم جاكاف فرً
جدول دالارم معرامالت جالاتبراط بدالارم (25ل 2وجرد جن جا ٌمرم جاجدواٌرم جصر ا مرن
جا ٌمم جامحسوبم و ذج ٌعنً جن جالختباا ٌمتاز بداجم ثبات عااٌم وجاباا م (95ل. 2
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 : 2-3-3ثباث االختبار
ٌرردل" جالاتبرراط بررٌن داجررات جاتطبٌررق جألول وداجررات جاتطبٌررق جاثررانً علررى
(1
معامل ثبات جالختباا "
 :3-3-3مىضىعيت االختبار
" و عبرااة عرن معٌراا ت روٌمً المعافرم جاترً تتسرم برااٌ ٌن كمرا ت روم علرى أدارم
(0
ٌمكن ال ٌاجن ٌثبت من صحتحا"
*
وتم عاض ف اجت جالستبٌان على خباجء فً جاتابٌم جااٌا ٌم
: 4-3االختباراث ادلستخذمت
تررم جسررتخدجم م ٌرراس جا ر وط جالجتماعٌررم وجا ررٌم جامصررمم مررن قبررل ( مصررطفى
حسررٌن بررا ً ومنررى جحمررد جألز رراي اتحدٌررد جا ر وط جالجتماعٌررم ارردل طلبررم كلٌررم
جاتابٌم جااٌا ٌم – جامعم دٌااى وٌحوي على ( 09ف اة وتم حذف وإ افم وتعدٌل
بعض جاف اجت (ملحق  1وبلغ جتفاا جاخبراجء علرى صرالحٌته نسربم ( %95وتمثرل
ذ جاف اجت عدة عوجمرل وكرل عامرل ٌمثرل مجموعره مرن جاعبرااجت جاترً ٌترأاف منحرا
جام ٌاس وج م ذ جاعوجمل ( ن اة جآلخاٌن  ,جابٌئرم  ,جا ٌراة  ,أسراٌم  ,حرن جألسراة
جامساٌاة  ,تحمل جامس واٌم ,جاتعامل مع جآلخاٌن
 5-3انىسائم اإلحصائيت
 انىسط احلسابي جالنحاجف جامعٌااي(4
 -جختباا T

(3

( ) 2عجد الرحوي دمحم العضيْى القيبس الٌفضاا ّالتجريجاا فاا علان الاٌفش ّالترثياخ  :ثيارّد دار
الٌِضخ العرثيخ  2195ص61
( ) 3قيش ًبجا االختجبراد ّهجبدئ ا حرب فا الوجب الريب ا ثغداد هطجعاخ التعلاين العابلا
صٌخ  2119ص243
* أسماء جاخباجء
 -1أ.د دل جباج ٌم ازوقً – كلٌم جاتابٌم جااٌا ٌم  .جامعم ب دجد
 -0أ.د جمٌاة عبد جاوجحد منٌا – كلٌم جاتابٌم جااٌا ٌم  .جامعم ب دجد
 -3أ.د جٌمان حمد احان  ,كلٌم جامعلمٌن .جاجامعم جامستنصاٌم .
( ) 4عجد الججبر تْفيذ ّر ّف عجد الرلاا هجبدئ الجحث الترثْى .و 9ثغداد هديريخ هطجعخ
ّلارح الترثيخ  2111ص66
( ) 5قيش ًبجا هردر صبثذ صجذ ر رٍ ص243
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انباب انرابع  :عرض ومناقشت وحتهيم اننتائج

 1 -4عرض اننتائج ومناقشتها
 : 1-1-4عرراض نتررائ مسررتول جا ر وط جالجتماعٌررم وجا ررٌم اطلبررم وطاابررات كلٌررم
جاتابٌم جااٌا ٌم – جامعم دٌااى
جدول (1
ٌبٌن جامتوسط جاحسابً وجالنحاجف جامعٌااي وقٌمم (  Tجامحسوبم وجاجدواٌم بٌن
طلبم وطاابات كلٌم جاتابٌم جااٌا ٌم من جا وط جالجتماعٌم وجا ٌم
ت

جاطلبم

جاف اجت

1

ع

4

جابٌئم
جاجامعٌم
جا ٌاة
جساٌم
حن جالساة
جامساٌاة
تحمل
جامس واٌم
جاتعامل مع
جالخاٌن

0.43
1.10
0.50
1.13
4.00

2.21
2.1
2.21
2.21
2.21

0.55
1.64
0.92
1.64
4.04

2.25
2.1
2.99
2.1
2.21

9.92
131.99
1.43
19.99
41.19

0.05

2.1

0.41

2.1

40.46

0.64

2.21

0.62

2.1

12.61

0.249

3

19.64

2.21

19.92

2.20

43.51

0.249

0
3
4
1
0
جا ٌم

س

ع

ن اة جالخاٌن

جا

وط

س

جاطاابات

قٌمم T
جامحسوبم

قٌمم T
جاجدواٌم

تو ي بٌانات جدول ( 1جاى وجود فاوا معنوٌم بٌن طلبم وطاابات كلٌم جاتابٌم
وط ( جا ٌاة ون اة جآلخاٌن وجابٌئم جاجامعٌرم وبل رت قٌمرم
جااٌا ٌم من عوجمل
( Tجامحسوبم جكبا من قسمم ( Tجاجدواٌم وبمستول دالام ( 2.25وداجرم حاٌرم
( . 59بٌنما ام ت حا أٌم فاوا معنوٌرم مرن ر وط أسراٌم و رذج ٌردل علرى جن قروة
تأثٌا ا كان قلٌل و عٌف  .و نااق فاوا معنوٌم بٌن طلبم وطاابات جاكلٌم فً قٌم (
جامساٌاة  ,تحمل جامس واٌم ,حن جألساة  ,جاتعامرل مرع جآلخراٌن وبل رت قٌمرم (T
جاجدواٌم ( 0.249وتحت مستول دالاه ( 2.25وداجم حاٌم ( 59و ذج ٌعنً قوة
تأثٌا ا بحذ جا ٌم وكان وج حا وباازج وكبٌاج.
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 : 0-1-4عرراض نتررائ مسررتول جا ر وط جالجتماعٌررم وجا ررٌم المرراحلتٌن جالواررى
وجااجبعم فً كلٌم جاتابٌم جااٌا ٌم – جامعم دٌااى
جدول (0
ٌبٌن جامتوسط جاحسابً وجالنحاجف جامعٌااي وقٌمم (  Tجامحسوبم وجاجدواٌم بٌن
طلبم وطاابات كلٌم جاتابٌم جااٌا ٌم من جا وط جالجتماعٌم وجا ٌم
جاماحلم جالواى
س

ع

س

ع

0.54
0.64
11.5
0.55
56.94
11.31

2.21
2.21
2.13
2.21
2.21
2.15

0.92
0.41
9.95
0.45
63.14
9.61

2.21
2.20
2.23
2.21
2.29
2.20

69.99
09.45
44.91
06.53
02.5
40.2.3

0.54

2.21

0.9

2.21

69.99

0.39

2.21

0.66

2.21

14.3

ن اة جالخاٌن

3
4

جابٌئم جاجامعٌم
جا ٌاة
جساٌم
حن جالساة
جامساٌاة
تحمل
جامس واٌم
جاتعامل مع
جالخاٌن

0.249

1
0
3
4
1
0

0.249

جا ٌم

جا

وط

ت

جاف اجت

جاماحلم جااجبعم

قٌمم T
جامحسوبم

قٌمم T
جاجد
واٌم

ٌت ي مرن جردول ( 0جارى وجرود فراوا معنوٌرم برٌن طلبرم جاماحلرم جألوارى
وجاماحلم جااجبعم فً كل جا وط ( ن اة جآلخاٌن  ,بٌئم جاجامعم  ,جا ٌاة  ,جألساٌم
جذ بل رررت قٌمرررم ( Tجاجدواٌرررم (  0.249و رررً جصررر ا مرررن قٌمرررم ( Tجامحسررروبم
وتحت مستول دالام ( 2.25وداجم حاٌم (. 59و ناارق فراوا معنوٌرم برٌن طلبرم
جاماحلتٌن جألواى وجااجبعم فً قٌم كل من ( جاتعامل مع جآلخاٌن  ,تحمل جامس واٌم ,
جامساٌاة  ,حن جألساة وبل ت قٌمم ( Tجاجدواٌم ( 0.249و ً جص ا مرن قٌمرم
( Tجامحسوبم ومستول دالام ( 2.25وداجم حاٌم ( . 59
 : 0 -1-4نتائ ماتفع ومنخفض جا
جاتابٌم جااٌا ٌم – جامعم دٌااى .

وط جالجتماعٌم وجا ٌم ادل طلبم وطاابات كلٌم

جدول (3
ٌبٌن جامتوسط جاحسابً وجالنحاجف جامعٌااي وقٌمم (  Tجامحسوبم وجاجدواٌم بٌن
ماتفع ومنخفض جا وط جالجتماعٌم وجا ٌم
ت

جاف اجت

جاطلبم

جاطاابات
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جامحسوبم

3
4

13.069
009.00

4.40

2.21

4.05

2.21

45.11

56.13

2.29

63.15

2.229

11.59

0.249

1
0

حن جألساة
جامساٌاة
تحمل
جامس واٌم
جاتعامل مع
جآلخاٌن

س
1.14
10.95

ع
2.21
2.21

س
1.64
13.11

ع
2.21
2.21

جاجدواٌم

ٌت ي من جدول ( 3وجرود فراوا معنوٌرم برٌن ماتفرع ومرنخفض جا ر وط
جالجتماعٌم وجا ٌم جذ بل ت قٌمم ( Tجاجدواٌم ( 0.249و ً جصر ا مرن قٌمرم (T
جامحسوبم عند مستول دالام ( 2.25وداجم حاٌم (. 59
 : 2-4مناقشت وحتهيم اننتائج
تبٌن من نتائ جدول ( 1ناارق فراوا معنوٌرم وكانرت قٌمرم ( Tجامحسروبم
جكبررا مررن قٌمتحررا جاجدواٌررم فررً ر وط ( ن رراة جآلخرراٌن  ,بٌئررم جاجامعررم  ,جا ٌرراة
وط جا ٌاة واصااي جاطاابات وٌدل على جن جاطاابات أكثا اٌاة
وبنسبم عااٌم فً
من جاطرالن ومرن نرا ٌوجرد فراوا علرى أنحرم ذجت قٌمرم ججتماعٌرم وجثبرات وجرود ن
وجاذي ٌ حا من خالل جاسلوق جامناسرن وجام برول مرن جاناحٌرم جاتابوٌرم وجالجتماعٌرم
وٌاررٌا وجٌرره محج رون إاررى أن جاسررلوق جالجتمرراعً " ٌحرردف جاررى جكتسرران جاعررادجت
وجات ااٌد جالجتماعٌم جاف ٌلم كاامحبم وجاتعراون وجاتسرامي وجألمانرم وجاخلرق جااٌا رً
وجالحترراجم جامتبررادل "  1بٌنمررا اررم تكررن ا ر ط جألسرراٌم أٌررم دالاررم إحصررائٌم  .و ناارق
فاوا معنوٌم فً مت ٌاجت (حن جألساة ,جامسراٌاة  ,تحمرل جامسر واٌم  ,جاتعامرل مرع
جآلخاٌن حٌث بل ت قٌمم (  Tجامحسوبم جكبا من قٌمم ( Tجاجدواٌم امستول دالام
( 2.25وبداجم حاٌم (  59واصااي جاطاابات .
ذج ٌاٌا إاى إن جو جألساة وسلوق وتعامل جاوجادٌن فً جابٌت الطاابرات تختلرف
عررن جاطررالن وٌمترراز بأسررلون جامسرراٌاة وحررن جألسرراة واحررن جالسررتعدجد جاوج رري فررً
تحمل جامس واٌات جألساٌم وجااخصٌم وجاتعامل مع جالفراجد وعنرد ترأدٌتحن وججبراتحن
وجعمررااحن إلا رراء وكسررن حررن جآلخرراٌن حٌررث ٌتمٌررز جاررتعلم بااتعرراون وجاتسررامي
وجألمانررم وجاخلررق جاحسررن وجالح ترراجم جامتبررادل وجااررمواٌم وكررل مررا ٌكتسرربه جافرراد مررن
(ّ ) 2جيَ هحجْة علن الحر خ جبهعخ الوْصل دار الدتت للطجبعخ ّالٌشر  2111ص 23
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معااف وقداجت وعلوم وجتجا ات وعوجطرف ومحرااجت سروجء متعمرد جو اٌرا متعمرد
ومحاواررم كسررن محبررم جآلخرراٌن فررً جررو جاجامعررم ٌسرراعد علررى تنمٌررم تلررق جامت ٌرراجت
جاوج حم فً جاجدول جامرذكوا  .و ناارق فراوا معنوٌرم برٌن طلبرم جامراحلتٌن جألوارى
وجااجبعم فً مت ٌاجت (ن راة جآلخراٌن  ,جابٌئرم جاجامعٌرم  ,جا ٌراة  ,جألسراٌم حٌرث
بل ررت قٌمررم ( Tجامحسرروبم جكبررا مررن قٌمررم ( Tجاجدواٌررم بمسررتول دالاررم (2.25
وداجررم حاٌررم ( 59وٌرردل علررى جن طلبررم جاماحلررم جألواررى اررم ٌتعررودوج علررى أجرروجء
جاجامعم وجاكلٌم على وجه جاتحدٌد سناج دجئما ٌاعا بااخجل ون اة جآلخاٌن على جنه
قد جاء من ماحلم جاداجسم جإلعدجدٌم جاتً أجوجئحا تختلف عن أجوجء جاكلٌرم وجاجامعرم
وترراج ٌعررود جاررى بٌئ ر ه بعررد جنتحرراء جامحا رراة مباارراة وال ٌاترراد جانررادي جو جاماجفررق
جاتاوٌجٌم جامخصصم الطلبم فً أسوجا جاجامعم و نااق فاوا معنوٌم مرن قرٌم (حرن
جألساة وجامساٌاة وتحمل جامس واٌم وجاتعامل مع جآلخاٌن واصااي طلبرم جاماحلرم
جااجبعرم حٌرث جن قٌمرم ( Tجامحسروبم جكبررا مرن قٌمرم ( Tجاجدواٌرم وبمسرتول دالاررم
( 2.25وداجررم حاٌررم ( 59ومررن نررا ٌتبررٌن جن طلبررم جاماحلررم جألواررى مررا زجارروج
ٌاتبطررون باألسرراة وجاعائلررم وت لررن علررى جاتبرراطحم جانفسررً بااجامعررم وججرروجء جاكلٌررم
وتحمل جامس واٌم وام ٌكن باامسرتول جاعرااً وقلرم تعراملحم مرع جآلخراٌن بسربن ت ٌرا
جألجوجء جاداجسٌم باإلعدجدٌم عن جألجوجء جاداجسٌم فً جاجامعم.
وتاٌا بٌانات جدول ( 5ونتائجحا إاى وجود فاوا معنوٌم بٌن ماتفع ومرنخفض
جا رر وط جالجتماعٌررم وجا ررٌم حٌررث بل ررت قررٌم ( Tجامحسرروبم جكبررا مررن قٌمررم (T
جاجدواٌم بمستول دالام ( 2.25وداجرم حاٌرم ( 59ممرا ٌردل علرى ترأثٌا جا ر وط
باكل مبااا وسلبً على جا ٌم مما ٌجعل مسأام ف دجن جاث م وجاتنازل عن بعض قٌمحم
جاتً ٌ منون بحا .
جا وط باكل مبااا وسلبً على جا رٌم ممرا ٌجعرل مسرأام ف ردجن جاث رم وجاتنرازل عرن
بعض قٌمحم جاتً ٌ منون بحا .
انباب اخلامس  :االستنتاجاث وانتىصياث

 : 1-5االستنتاجاث
 -1نااق فاوا ذجت دالام إحصرائٌم برٌن طلبرم وطاابرات كلٌرم جاتابٌرم جااٌا رٌم
وط ( ن اة جآلخاٌن  ,جابٌئم جاجامعٌم  ,جا ٌاة
فً
 -0عرردم وجررود فرراوا ذجت دالاررم إحصرررائٌم بررٌن طلبررم وطاابررات كلٌررم جاتابٌرررم
ط جألساٌم
جااٌا ٌم فً
 -3نااق فاوا ذجت دالام إحصائٌم فً مستول قٌم طلبرم وطاابرات كلٌرم جاتابٌرم
جااٌا ررٌم فررً قررٌم ( حررن جألسرراة  ,جامسرراٌاة  ,تحمررل جامس ر واٌم  ,جاتعامررل مررع
جآلخاٌن
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 -4نااق فاوا ذجت دالاه إحصائٌم بٌن ماتفع ومنخفض جا وط فً جا ٌم برٌن
طلبم وطاابات كلٌم جاتابٌم جااٌا ٌم فً جامعم دٌااى واكال جاجنسٌن .
 : 2-5انتىصياث
 -1جاتأكٌررد علررى محا رراجت جإلاارراد جاتابرروي جاتررً تنرراقش وتبرراز مفحرروم جا ررٌم
جالجتماعٌم من خالل ججاجء ندوجت وباكل دواي فرً جافصرلٌن جاداجسرٌٌن جالول
وجاثانً وججراجء نردوجت جاحروجا جامفتروح مرع جاطلبرم امناقارم جاماراكل وجا ر وط
جاتً ٌعانٌحا بعض جاطلبم او ع جاحلول جامناسبم .
 -0أناراء وإقامرم دواجت تث ٌفٌررم الطلبرم مررع عمرادجت وأسراتذة جاكلٌررات مرن خررالل
تفعٌررل جالجرران جاخاصررم بمحاابررم جافسرراد وجاسررلوق جالخالقررً جامنحرراف مررن قبررل
عمادجت جاكلٌات ومتابعم معاونً جاعمدجء الحاالت جاااذة وجا ٌا مااوبم من قبرل
جامجتمع من خالل تفعٌل اجان جالاااد جاتابوي وجالخصائٌٌن بااصحم جانفسٌم.
 -3حررث جاطلبررم جالاتررزجم بااعررادجت وجات ااٌررد وجا ررٌم جالجتماعٌررم وجاتابوٌررم وجقامررم
جادواجت جاتث ٌفٌم فً مجال جاصرحم وتو رٌي ج راجا جاتردخٌن وجالدمران وتنراول
جامسكاجت وجاكحول وجامخداجت .
 -4ررراواة أجررراجء داجسرررات وبحررروث مارررابحم وافئرررات عماٌرررم أخرررال واكرررال
جاجنسٌن واماجحل داجسٌم مختلفم .
ادلصادر وادلراجع .
 -1إحسرران دمحم جاحسررن  ,كامررل طرره ارروٌس  ,علررم جالجتمرراع جااٌا ررً  ,وزجاة
جاتعلٌم جاعااً وجابحث جاعلمً  ,جامعم ب دجد 1992,
 -0خلٌل محسن ل وحدة جاابان جاعابً ل ب دجد ل دجا جاحاٌم ل .1919
 -3عبد جااحمن دمحم جاعٌسوي  ,جا ٌاس جانفسً وجاتجاٌبً فً علم جانفس وجاتابٌم
 ( :بٌاوت  ,دجا جانح م جاعابٌم 1914 ,
 -4عبد جاجباا توفٌق وا ف عبد جاازجا  ,مبادئ جابحرث جاتابروي .ط : 1ب ردجد
 ,مدٌاٌم مطبعم وزجاة جاتابٌم 1994 ,
 -5ف جد جابحً جاسٌد  ,علم جانفس جإلحصائً وقٌاس جاع ل جابااي .ط : 3جا ا ا
 ,دجا جافكا جاعابً 1919 ,
 -6ف جد جبو جاطٌن وسٌد عثمان  ,جثاا جاسباا جالجتماعً وجافٌزٌاوي على جاحكم
جالواجكً  ,علم جانفس جالجتماعً  ,مجلد  , 3جا ا اة  ,جابٌئٌم جاعامم الكتران
1919 ,
 -1قانون جااعاٌم جالجتماعٌم اقم 106اسنم 1992جاصادا عن جامجلس جالعلرى
فً جا طا جاعاجقً .
 -9قررٌس نرراجً  .جالختبررااجت ومبررادئ جإلحصرراء فررً جامجررال جااٌا ررً .ب رردجد .
مطبعم جاتعلٌم جاعااً 1991,
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 -9دمحم حسررررن عررررالوي  ,دمحم نصررررا جارررردٌن ا رررروجن  :جالختبررررااجت جامحااٌررررم
وجاتنافسٌم فً جامجال جااٌا ً ,ط : 1جا ا اة  ,دجا جافكا جاعابً .1991,
-12نررزجا جاطااررن  ,كامررل ارروٌس  ,علررم جاررنفس جااٌا ررً  ,دجا جاكتررن الطباعررم
وجاناا  ,جامعم جاموصل  ,ب دجد
-11وجٌررره محبرررون  ,طاجئرررف جابحرررث جاعلمرررً ومنا جررره  :ب ررردجد ,دجا جاحكمرررم
الطباعم وجاناا 1993 ,
 -10وجٌه محبون  ,علم جاحاكم  ,جامعم جاموصل .دجا جاكتن الطباعرم وجانارا
. 1999 ,
– 13 - Selyoh : Stress In Lth and Disease ,Boston ,Buter warth
b76-P23

جستمااة جستبانه جا

ملحق (1
وط جالجتماعٌم وجا ٌم اطلبم كلٌم جاتابٌم جااٌا ٌم –
جامعم دٌااى

-6
-1
-9
-9
12
11

م بول باد

-5

-292-

م بول

-1
-0
-3
-4

جألقاان مصدا متاعن دوما
ٌنب ً جن جعمل جألاٌاء جاتً ٌ دٌحا مع م جاناس
جالنت ال إاى ججوجء جدٌدة كل عام
طاان ٌسمي اه أن ٌصحي انفسه جالختباا فٌمني نفسه
داجم أعلى مما ٌستحق
اخ ٌعت د بان جاعطاء اآلخاٌن دون جنت اا م ابل نوع
من جاسذججم
جاتحان من أدجء جاوججن نوع من جااجاعم
ٌت ي جن جا ش وجاخدٌعم وسٌلم ساٌعم اتح ٌق جاثاجء
جاطاان ٌ ش فً جالمتحان اعدم جنتبا جاماجقن جاٌه
ٌت ي أن جامعاوف ٌ ابل دوما بااجحود وعدم جات دٌا .
جامباداة فً جتخاذ جا اجا وتحمل نتائجه أما اٌا محمود
من موجقف جاخطا
تفوا زمالئً دجئما محما بذات من جحد

اٌا م بول

ت

ف اجت جام ٌاس

اٌا
م بول
باد
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10
13
14
15
16
11
-19
-19
-02
-01
-00
-03

ام ٌعّد فً ذج جازمان أناس ذوي قلون صافٌم
ام ٌعّد من ذج جازمان ما ٌمكن أن ٌعطٌه جإلنسان ألخٌه
وإ مال جاوجادٌن وجإلخوة امجاد جالنا ال بأموا جادنٌا
ال جاعا بت دٌا من جالخاٌن
ت لد زمالئً ماجكز أف ل من جألناطم جاتاوٌحٌم
ال جستطٌع مناقام زمالئً عملٌا
م اٌ م جآلخاٌن امجاد جااعوا بأنحم ذو نوجٌا سٌئم
وجاعا ب ٌق جامكان بٌن زمالئً
أبدء ٌومً جاداجسً مبكاج وجنتحً منه متأخاج
زٌااة جأل ل وجألقاان بصفم مستماة
جالختالف مع أفاجد جألساة اتح ٌق أ دجف اخصٌته
ت ٌا وج ي فً سلوق جحد أفاجد جألساة
أدجء جألعمال جاتً ٌا ى عنحا جآلخاٌن
خالفات دجئمم بٌن زمالئً فً بااكلٌم

-293-

أ.م.د .صٌدس دمحم صعيد
م.مًْ .فل قحطبى دمحم حوزح
م.م .هٌبف هبجد حضي

