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 الملخص

عددة اامددي  العوامددا اتجاميةيددة قاليةي يددة عاق العراددة بيددراى الةدديم لددد   يل دديق جيمهددد ا الدرا ددة لمعر ددة 

مددق المدهج  الوفد ا المسدحا،  مدي اةاقلاحةيق غدر  الدرا دة ات عدا ال ي يدة  محمد بن  عود اا رمية،

مجامدع  ، قتدلل مةسدمة ةلدم محدورين( ة ديرة ٢٤ات ا ينة أداة لجمع ال يينيق قالمعلوميق الاا تكونا من )

جدرا  إادرة جميع  يل يق ال كيلوريوس )اناظي ( بجيمعة اتمي  محمد بن  دعود ات درمية لدر   الدرا ة من 

   دا (  يل ة  سب إ يدييية ةمديدة ود قل الة دو  قالاسدجيا بجيمعدة اتمدي37927الدرا ة قال يلغ ةددهن )

( مدن أ دراد مجامدع ٤٠٣ةيهة ةشوايية بلغا )، تم الايير هـ1439 – 1438ال يا اليينا من العي  الدرا ا 

 ، قتوفلا الدرا ة إلم مي يلا:الدرا ة  سب جدق  مورايل

عدة يل يق جيم عواما اتجاميةية المذ ورة عاق ةراة بيراى الةيم لد  بلغا درجة موا ةة أ راد العيهة أل ال

تعزيدز  ز هذه العواما اتجاميةيدة: عدع  ااةدر   دا؛ قأبردرجة ماو طة اامي  محمد بن  عود اا رمية

 الةيم ثم جميةة الر يق ثم ةد  ات اةرار األ ري.

د  ى الةديم لدأل أ راد ةيهة الدرا ة قا ةن بدرجة   يرة ةلدم أل العوامدا اليةي يدة المدذ ورة عاق ةرادة بيدرا

 . يل يق جيمعة اامي  محمد بن  عود اا رمية

علدو  قأ دراد أ راد ةيهة الدرا ة بكلية ال بين)α > 0.05الدتلة ) إ يييية ةهد مساو  قجود  رقق عاق دتلة

بدديلار   ةيهددة الدرا ددة بكليددة الشددريعة  ددو  )العوامددا اتجاميةيددة عاق العراددة بيددراى الةدديم لددد  ال ايدديق(

عرادة ة عاق الاليةي يد ماغير الكلية لييلح أ راد ةيهة الدرا ة بكلية العلو ؛ ق ذلك قجود  رقق  و  )العوامدا

 ميق.ب قالمعلوبيراى الةيم لد  ال اييق( بيلار  ماغير الكلية لييلح أ راد ةيهة الدرا ة بكلية ةلو  الحي 

ا ة  دو  اتجيهيق أ راد ةيهة الدر بين)α > 0.05الدتلة ) مساو ةد  قجود  رقق عاق دتلة إ يييية ةهد 

مدا مية، العواالةيم لد   يل يق جيمعة اامي  محمد بن  عود اا در)العواما اتجاميةية عاق العراة بيراى 

   ماغيدراقاليةي ية عاق العراة بيراى الةيم لد   يل ديق جيمعدة اامدي  محمدد بدن  دعود اا درمية( بديلار

 المعد  الجيمعا، الدلا الشجري لأل رة، قالحيلة اتجاميةية.

 .فراى الةيم –عواما اتجاميةية ال –: العواما اليةي ية الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study aimed to identify social and cultural factors related to the conflict of values among 

students of Imam Mohammed Bin Saud Islamic University, and to achieve the purpose of the 

study followed the descriptive survey method, as the questionnaire adopted a tool for collecting 

data and information that consisted of (24) words divided into two axes, and consisted of a 

society The study of all undergraduate students (regularity) of Imam Mohammed Bin Saud 

Islamic University during the period of study, which numbered (37,927) students according to 

the statistics of the Deanship of Admissions and Registration affairs of The University of Imam 

in the second semester of the academic year 1438 - 1439 H, was A random sample of (403) 

members of the study community was selected according to the Morgan table, and the study 

found the following: 

The level of approval of the members of the sample was that the social factors mentioned related 

to the struggle of values among the students of Imam Mohammed Bin Saud Islamic University a 

middle degree; 

The study sample members largely agreed that the cultural factors mentioned were related to the 

struggle of values among the students of Imam Mohammed Bin Saud Islamic University. 

The existence of statistically significant differences at the level of significance (α < 0.05) 

between the study sample members of the Faculty of Science and the study sample members of 

the Faculty of Law on (social factors related to the conflict of values among girls) according to 

the variable of the faculty in favor of the study sample members of the Faculty of Science and 

Information; and the differences on (cultural factors related to the conflict of values in girls) 

different in favor of the study sample members of the Faculty of Computer Science and 

Information. 

The lack of statistically significant differences at the level of significance (α < 0.05) between the 

trends of the study sample members on (social factors related to the conflict of values among 

students of Imam Mohammed Bin Saud Islamic University, cultural factors related to the conflict 

of values among students of Imam Mohammed Bin Saud Islamic University) depending on the 

variables of the university rate, monthly family income, and social status. 

Keywords: Cultural Factors - Social Factors - Conflict of Values. 
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  المقدمة

 بعدد ةيليدد جديرً المجامعيق قتللذ  يبعجي ق ةيً أل راد المجامع،  يث ياوارث األ راد العيداق قالا هم ت  

 ق قتطدوراقجيا، قمع تةيد  األجيي ،  إل مهظومدة الةديم قالعديداق تادلثر تددريجييً بمدي يحدين بجدي مدن ماغيدرا

 مخال ة قمهجي الجينب الاكهولوجا قالمعلوميتا.

ة ق  د ر ل ا  ا  يير من األ ييل ةلم مهظومة الةيم المجامعية،  ةدد ع د قبشكا قهذه الاغيراق أثر

هيددة أل فددراةيق ايميددة موجددودة دالددا المجامعدديق العربيددة  دد  جي الددريية اليددوراق العلميددة الاة ( 1995)

 الماةدمة ةلم  ي ة المساوييق.

جدهم أ يدر  يلش يب ميرً تيراى الةيم، بيلار  أةميرهم، اجم لقيخال  تلثير أ راد المجامع قمواجج

اق ةرعة قمواججة ليراى الةيم دالا المجامع،  ونجم اد نشلقا  ا ةير تعرعدا  يدا المجامعديق للاغيدر

 .(4 ص، 2004)الزيود،  العيلمية  ا ظا الحضيرة المعيفرة قالاةد  العلما قالاكهولوجا

ما بعةد  من هذه المجامعيق ايقنظراً لخطورة هذا اليراى ةلم المجامعيق قتل يسجي، نجد أل  ييراً 

هولوجيدة يدراق الاكالعديد من الم تمراق ققرش العما قاللةي اق الايةي ية  ا  ي ية الحد من اآلثير السل ية للاغ

 المخال ة ةلم اليعيد الةيما.

لخديرجا قمن جملة ااجرا اق الاا ات عاجي بعض المجامعيق للح يظ ةلم مهظومة ايمجي من الالثير ا

 ص، 2004، الزيدودقالةيميدة )ةراق الدرا ية ت يمي الجيمعية بعض المواد الديهية قاأللرايدة  ين الها تضم

7). 

 مشكلة البحث

يق هم مدن تعا ر المر لة الجيمعية من أ ير المرا ا أهمية قتلثيراً  ا المجامع،  ول لريجا الجيمع

 ة.شئة األجيي  الجديد يهشئول األ ر المساة لية بعد زقاججم، قهم من يعملول ةلم ته

اً رق ينا العديد من الدرا يق الاا اد توفلا إلم قجود فراى ايما بدرجة ةيلية لد  الش يب ع دو

 .هـ(1435)يي ين،  را ة، قد(2004)الزيود، قإنيثيً، قمهجي درا ة 

الاعداد السدكينا مدي قبيلهظر إلم مي تشكلا نس ة الش يب السعودي  ا المجامع،  يث أنجي بلغا بحسب 

 ددإل اتهامددي  بجددذه ال ئددة، قت دديمي ال ايدديق مهجددي تبددد أل ، (2018)الجيئددة العيمددة لء يددي ،   (%28) يةددرب

يق األجيدي ، قهدن الهيادا الدريية يدولة، نظراً ألل ال اييق هدن مربمن ا ا الججيق المسئ اتهامي يحظم ب يلغ 

 ليةي ة المجامع.

قمن ههي برزق المشكلة الرييسة للدرا ة الحيلية  ا أنجي ت حث ةن العواما اتجاميةية قاليةي ية الاا 

 .الجيمعية ا المر لة  ال اييقت ثر ةلم الهسق الةيما لد  
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 أسئلة البحث

 ةيددة عاق العراددة بيددراى الةدديم لددد   يل دديق جيمعددة اامددي  محمددد بددن  ددعودمددي العوامددا اتجامي .1

 اا رمية؟

 ا رمية؟مي العواما اليةي ية عاق العراة بيراى الةيم لد   يل يق جيمعة اامي  محمد بن  عود ا .2

 – الكليدةها توجد  رقق دالدة إ يدييييً  دا ااجيبدة ةدن أ دئلة الدرا دة بديلار  الماغيدراق الايليدة ) .3

 الحيلة اتجاميةية(. –لدلا ا –المعد  الجيمعا 

 أهداف البحث

 بن  عود  الاعر  ةلم العواما اتجاميةية عاق العراة بيراى الةيم لد   يل يق جيمعة اامي  محمد

 اا رمية.

 ن  دعود الاعر  ةلم العواما اليةي ية عاق العراة بيدراى الةديم لدد   يل ديق جيمعدة اامدي  محمدد بد

 .ميةاا ر

  لايليدة االكش  ةن ال رقق الدالة إ يييييً  ا مظيهر فدراى الةديم لدد  ال ايديق بديلار  الماغيدراق

 الحيلة اتجاميةية(. –لدلا ا –لمعد  الجيمعا ا –)الكلية 

 أهمية البحث

 تاميا أهمية الدرا ة  يمي يلا:

  لعرادة ااألهمية الاط يةية: تاميا  ا تحيين ال اييق عد هذا اليراى من لر  درا ة العوامدا عاق

رويدية ا احداث قتطوير قتعزيز ال رام  ااقبيليراى الةيما  ا هذه المر لة قةهد ال اييق ليفة 

 قالاوةوية  ا المجامع لاحيين ال اييق عد هذا اليراى.

 :بحيدث ليدي ة اأهددا  قميدبمي يضمها من ةيما لد  األ راد الهسق التهظيم  قتاميا  ا األهمية العلمية

، 1989، )اظدي اليراى الةيما الذي اد يد ع بيلاهظيم اتجاميةا إلم الا كك قاتنجيير ناجهب  دقث 

 .(4 ص

 :قيمال

 ة  لسد لةد  ظا م جو  الةيم ةهد الاربويين بيهامي    ير  يث يظجرقندا بوفد ا أقلويدة مدن أقلويديق

ا يددة ليسددا  ددالاربيددة قالاعلدديم، بددا إنجددم يعا ددرقل الةدديم ميدددراً أ ي ددييً ألهدددا  الاربيددة قأل أي أهدددا  تربو

 (.57 ، ص2009العمييرة قالخوالدة قمةيبلة، ايمية )الهجيية إت تع يراً ةن أ كي  

الةيمدة األةظدم قترتب ايم ال رد أق المجامع ت عيً أل ضلياجي قمساو  أهمياجدي قتةدديرهي، بحيدث تسد ق 

 نسق الةيم.، قهذا الارتيب يطلق ةليا أهمية، ثم الاا تليجي
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 مفهوم القيم

يد ة قاتاايدالةيم من الم يهيم الاا اهام بجدي  ييدر مدن ال دي يين  دا مجديتق مخال دة  يل لسد ة قالاربيد

 ديهيم إل الةديم م( بةولدا: Lemosليمدوس ) ةدد ةر جدي قةلم اتجاميى قةلم اله ة قغير علدك مدن المجديتق، 

ي ةر جدي ،  يمدمجردة قماوا رة  ا أ كير قمعاةداق األ دراد  يلعدد  قااييدير قالاعديقل قاالدرص قالاضدحية

ة الادا معدييير اجاميةيدة عاق فديغة ان عيليدة اويدة قةيمدة تايدا مدن اريدب بيلمسداوييق الخلةيد: أنجديآلرقل 

ذهي  عيلدا قياخدالخيرجية قيةديم مهجدي مدوازين ي درر بجدي أتةدمجي الجميةة، قيمايجي ال رد من بيئاا اتجاميةية 

 .هيدييً قمروداً، قتهاشر هذه الةيم  ا  يية األ راد  احدد لكا مهجم أفحيبا قأةدا ه

ةة قليسدا  ( إل الةيم  ا الدين اا رما ثيباة قمطل1996 جطيقي )ع ر أمي  ا ديههي اا رما  ةد 

و تددر  يلدددين اا ددرما جددي  هيديدديً للعةددا  ددا جميددع األمددور الاددا لددمددن فددهع العةددا قت مددن فددهع اانسدديل،  

ةديم وةدة مدن الاانسيل قولنا لضا الس يا،  مي أل الدين اا رما ةما ةلم تهشئة اانسيل المسلم ق ةيً لمجم

زمهدي لالذي ادد أالاا تضمهجي هذا الدين، قميدر الةيم اا رمية هو هللا   حينا قتعيلم  جا ربينية الميدر، ق

 بمجموةة من األقامر قالهواها ياميا  يجي الخير قالشر.

 خصائص القيم

ييص د من الخيأهم ليييص الةيم أنجي إنسينية، نس ية، عاتية الحكم؛ إت أنا يمكن أل تكول للةيم العدي

 الاا تاي  بجي بهي  ةلم م يهيمجي السيبةة، قعلك ةلم الهحو الايلا:

  ،ة ديهية. جا تع ير ألراا يسامده اتنسيل من  لس ة أق تيور أق ةةيدتهاما الةيم إلم ةيما الميا 

 قغيدر تعا ر الةيم اواةدد ةيمدة تحددد قتوجدا السدلو   دا الموااد  المخال دة قت درق بدين السدلو  المة دو  

 المة و .

 ا ييق قالو دترت ن الةيم بيأل كير قالم يدئ قاتتجيهيق المة ولة  ا المجامدع، قمدن ثدمه  جدا توعدح الطدر

   المخال ة الاا يجب أل يسلك  ا عويجي اانسيل  ام يحةق أهدا ا.

 قها  السييدة، تدلا الةيم  ا أبعيد السلو  اانسينا األربعة قها الكيين، قالشخيية، قالمجامع، قاليةي ة

 إ د  محدداق السلو  المجمة.

 تشكا الةيم أق تييغ  ا أل يظ مطلةة قلكهجي تط ق  ا  دقد موا يا ليفة.  

 20ص ، ص 2015، ة)  يجد إل الةيم ايبلة للةييس قالاةويم ةن  ريق السلو  المر ظ الدذي يدد  ةليدا-

22.) 
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 تصنيف القيم

  الحةيةدة اهامي  ال رد قميلا ت اشديقتشير إلم  الةيمة الهظريةإلم  ةلم أ يس المحاو تيه  الةيم 

ي هدو ندي ع د قميلا لمداهامي  ال رقالاا تشير إلم  اتااييديةالةيمة ، ق ياخذ اتجيهيً معر ييً من العيلم المحين با

جر  للحيددو  ةلددم اليددرقة قزييدتجددي ةدن  ريددق اانادديال قالاسددويق قات ددا ةقياخدذ مددن العدديلم المحددين ق ديل

ة ميدا مدن ني يدجيع در ةهجدي اهامدي  ال درد قميلدا إلدم مدي هدو قالادا  الةيمة الجميلية، قأليراً قا ايمير األموا 

 .الديهية، قالةيمة الةيمة السيي ية، قةيمة اتجاميةيةبياعي ة لل، أق الاوا ق قالاهسيقالشكا 

  يمي يمكن تيهي  الةيم بحسب المةيد إلم:

 .ايم ق ييلية: قها الاا تعا ر ق ييا لغيييق أبعد ميا االرص  ا العما 

  .ايم غييية: ها الاا تعا ر غيية  ا  د عاتجي ميا الخرص 

 العمومية  إل الةيم تيه  إلم:قةلم أ يس 

 ا اديم ةيمدة: يعدم وديوةجي قاناشديرهي  دا المجامدع  لددا بيدر  الهظدر ةدن ري دا ق ضدره ق  ةيتدا ق ئيتدد

 المخال ة ميا اتةاةيد  ا أهمية الدين قالزقاال قالع ة إلخ ....

 قر ادديم ليفددة: ماعلةددة بمواادد  أق مهي دد يق ليفددة أق موعددوى محدددد أق   ةددة أق جميةددة ليفددة أق د

 اجاميةا ليص ميا الةيم الماعلةة بيلزقاال قاألةييد إلخ ...

 صراع القيم: 

إ د  العمليديق اتجاميةيدة الادا تحددث ةهدد تعدر  :  ( اليراى بلنا1984ةر  مرةا قبلةية )

 األ راد لموا ين ماعيرعين قماهياضين قياطلب  ا مهجمي  لو يً مغييراً.

قجدود إدرا  ودعوري بيلاضديد بدين اتجديهين : ا بلندا ( اليدراى الةيمد1979 مي ةر  أبدو  طدب )

 (.53هـ، ص1435)يي ين،  أ ي يين من اتجيهيق الةيم

مدي  الاهياض الذي يظجر  ا بعض اديم قاتجيهديق قأن:  ( فراى الةيم بلنا2011ر  الزيود ) يمي ة

ر لم الشدعوإممي ي دي  السلو  لد  ال رد نايجة تعير  قتضيد ايم ال رد مع الهسق الةيما السييد  ا المجامع

 .بيلاوتر قالةلق قاتعطراب قالاردد قبيلايلا المعينية  ا المواا  الحييتية

 آثار صراع القيم: 

أل أي  ، علدكاد تماد آثير فراى الةيم  ا ثر ةلم الاوازل الشخيا لل رد قتس ب لا الق قتوتر ودديد

انسديل ااتجاميةيدة الادا تربدك  ن األمدـرا الار  قتدهور  ا نظي  الةيم يسدجم قبشدكا   يدر  دـا ندـوى مدـ

ل درد رعدي لدد  اقتجعا  لو ا معارً قمضطربيً، ق ا المةيبا  إل اتلازا  بيلةيم اتجاميةية يولدد  يلدة مدن ال

  (.2010قالرعي العي   ا المجامع قهو مي أظجرتا نايي  درا ة بيتا قآلرقل )
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 الدراسات السابقة

الةيما لدد   دا مدن اآلبدي  لاعر  ةلم مد  الا يين  ا الهسق قالاا هد ا ل (1987)ج ريا، درا ة 

قاألبهددي  قةراددة هددذا الا دديين إل قجددد بدديغاراب األبهددي ، قا دداخد  ال ي ددث المددهج  الوفدد ا قات ددا اي   ددلداة 

تكيمليددة قليسددا الار يددة، قي سددر درا ددة، قأظجددرق نادديي  الدرا ددة أل ال ددرقق  ددا الةدديم بددين اآلبددي  قاألبهددي  

اتلار  بيهجم ةلم عدو    يعدة دقر  دا مدهجم، قأل الطيل ديق أ يدر  سي دية لليدراى الةيمدا بيدهجن قبدين 

اآلبددي ، قبيلادديلا أ يددر ةرعددة لرغاددراب قالددذي يللددذ فددورة اا سدديس بدديلعجز، قهددذه اليددورة تا ددق مددع 

 لييق الاهشئة اتجاميةية.تكويهجن ال يولوجا قاتجاميةا قالذي هو نايال لعم

الكشدد  ةددن اليددراى الةيمددا لددد  الشدد يب الجدديمعا  ددا قالاددا هددد ا إلددم  (2004)الزيددود، درا ددة 

األردل  دا عددو  الاغيدراق العيلميددة المعيفدرة، قالكشدد  ةدن تيددوراتجم لدرجدة إ ددجي  ال يئدة الجيمعيددة  ددا 

د   يجي ال ي ث المهج  الوف ا، قلاحةيق هد  الدرا دة ادي  ال ي دث بايدميم اليراى الةيما لديجم، قاد ا اخ

ا ددا ينة لجمددع المعلومدديق، قأظجددرق الدرا ددة قجددود فددراى ايمددا بدرجددة ةيليددة لددد  الشدد يب الجدديمعا  ددا 

 المجي  اتجاميةا قاتااييدي قاليةي ا قالسيي ا.

معر دة العوامدا الادا تد دي إلدم اليدراى الةيمدا، قالاعدر  لاد هدد ا  (2008)الذي ينا، أمي درا ة 

ةلم المجيتق الاا ت رز من لرلجي مظيهر هذا اليراى، قالاعدر   دذلك ةلدم األدقار الادا يمكدن أل تسدجم 

 يجددي الاربيددة مددن لددر  ق ددييطجي  ددا ةرجددا، قاددد ات عددا الدرا ددة المددهج  الوثددييةا  يددث تعددر  ال ي ددث 

إل  :تهيقلددا هددذا الموعددوى بيل حددث قالاحليددا قتوفددا ال ي ددث إلددم ةدددد مددن الهادديي  أهمجددي للدرا دديق الاددا

اليراى الةيما يمكن تةسيما لةسمين: فراى  ا مجي  الةيم بين ، قأل اليراى عرقرة اجاميةية ق هة إلجية

 األجيي  المخال ة، قفراى الةيم  ا دالا ال رد ن سا نايجة ةدد من العواما الم ثرة ةليا.

ادد  (Anju, Davidson, et.al, 2012)دي يد دول قآلدرقل  (Davidson, 2012)درا ة ق ينا 

هد ا هذه الدرا ة إلم درا ة العراة بين ال يئيق العييلية قاأل رية قأ يليب مواججة الاحدييق، قالاعيمدا مدع 

اآل ديوية  دا الجهدد قالمجامدع األمريكدا. قادد ات عدا اليراةيق قالاضيرب بدين الةديم قاليةي ديق لدد  المدرأة 

تلعدب األ درة دقراً   يدراً  دا تشدكيا الطريةدة الادا  ق يل من أهم ناييججي:، الدرا ة المهج  الوف ا المسحا

تاعيما بجي المرأة مع المجامع الذي تعيش  يا. قمعر ة ال يئة الاا تهاما إليجي المرأة ي سيةد  ا  ريةة الاعيمدا 

 قالاخ ي  من اليراةيق الاا اد تهشل بس ب ةد  معر ة األبعيد اليةي ية.معجي 

 ةدد  (Patty Ferssizidis, et.al, 2010)بديتا  ير ديزيدز قآلدرقل  (Patty, 2010) أمي درا دة 

ن لدر  درا دة  يلدة ةيهدة الحيية قعلك م إلم  ي ية تلثير الدقا ع قاتلازا  بيلةيم اتجاميةية ةلم جودةهد ا 

من مرا ا ة مرية مخال ة من الجهسين، قمعر دة مدد  تدلثير الجدهة )ع درى أنيدم(  دا هدذا اتلادزا ؛ قبيلاديلا 

 ي يددة تددلثير علددك ةلددم جددودة الحيددية قاددد ات عددا الدرا ددة المددهج  الوفدد ا قا دداخدما ات ددا ينة  ددلداة لجمددع 

تلازا  بيلةيم قالسلو ييق اتجاميةية الهيبع مدن الددقا ع الدالليدة ا ق يل من أبرز نايي  هذه الدرا ة:، ال يينيق

يكددول لددا تددلثير إيجدديبا ةلددم مسدداو  جددودة الحيددية بيهمددي اتلاددزا  بدديلةيم قالسددلو ييق اتجاميةيددة الهدديبع مددن 

 الم ثراق الخيرجية يكول لا تلثير  ل ا ةلم مساو  جودة الحيية.
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 راءات البحث:إج

 منهج الدراسة 

  الةديم لدد لدرا ة الحيلية إلم الاعر  ةلم العواما اتجاميةية قاليةي ية عاق العرادة بيدراىهد ا ا

بويدة ال اييق الجيمعييق ةن  ريق ا اطرى قججيق نظدرهن،  كديل أنسدب المهديه  لميدا هدذه الدرا ديق الار

 المهج  الوف ا المسحا.

 مجتمع الدراسة وعينتها

بن  دعود  يع  يل يق ال كيلوريوس )اناظي ( بجيمعة اامي  محمدياكول مجامع الدرا ة الحيلية من جم

ة دو  (  يل دة  سدب إ يدييية ةمديدة ود قل ال37927اا رمية لر   ارة اجرا  الدرا ة قال ديلغ ةدددهن )

تدم الايدير ةيهدة   ةيدة ، قادد هدـ(1439 -1438قالاسجيا بجيمعدة اامدي  لل يدا اليدينا مدن العدي  الدرا دا )

 .(  يل ة403جي )ةشوايية اوام

 أداة البحث

ور قادد اسدما ات دا ينة إلدم محدورين؛ قعدم  دا محداةامدق ال ي ية ةلدم ات دا ينة  دلداة درا دة، 

 ةدداً من العواما:

 ( ةدديمرً؛ ودد13المحددور األق : العوامددا اتجاميةيددة عاق العراددة بيددراى الةدديم قاودداما ةلددم ) :ملا

 معة، قألر  بجميةة الر يق قق ييا اتةر .ةواما تاعلق بيأل رة، قةواما تاعلق بيلجي

 ( ةدديمرً؛ وددم11المحددور اليددينا: العوامددا اليةي يددة عاق العراددة بيددراى الةدديم قاودداما ةلددم ) :لا

 اةاةيداق ال اية قأ كيرهي قةيداتجي قتةيليدهي قأنمي  السلو   ا المجامع.

 االختبارات الخاصة بأداة الدراسة 

 :صدق االتساق الداخلي لألداة

رت دي  تم  سيب معيما اترت ي  بير ول لمعر ة اليدق الداللا لر ا ينة  يث تم  سيب معيما ات

 .بين درجة  ا ة يرة من ة يراق ات ا ينة بيلدرجة الكلية للمحور الذي تهاما إليا الع يرة

 للدرجة الكلية للمحيقرمعيمرق ارت ي  بير ول  (:1جدق  رام )

 االرتباط الكليمعامل  المحور مسلسل

 **0.568 قالعواما اتجاميةية عاق العراة بيراى الةيم لد  ال ايي 1

 **0.594 العواما اليةي ية عاق العراة بيراى الةيم لد  ال اييق 2

  لاا 0.01** دا  ةهد مساو  الدتلة       

لدة أل ايم معيمدا ارت دي   دا ة ديرة مدن الع ديراق مدع محورهدي موج دة قدا الجدق  السيبقياضح من 

 (  لاا ممي يد  ةلم فدق اتسياجي مع محيقرهي.0.01إ يييييً ةهد مساوي الدتلة )
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 ثبات أداة الدراسة

للال د  (Cronbach's Alpha (α)لةييس مد  ث يق أداة الدرا ة تم ا اخدا  )معيدلة أل ي  رقن يخ( )

 يوعح معيمرق ث يق أداة الدرا ة.  الايلاأداة الدرا ة، قالجدق  من ث يق 

 معيما أل ي  رقن يخ لةييس ث يق أداة الدرا ة (: 2) رامجدق  

 ثبات المحور عدد العبارات محاور االستبانة

 0.8107 13 ييقالعواما اتجاميةية عاق العراة بيراى الةيم لد  ال ا

 0.8288 11 قبيراى الةيم لد  ال ايي العواما اليةي ية عاق العراة

 0.8718 24 الثبات العام

( قهددذا يددد  ةلددم أل 0.8718أل معيمددا الي دديق العددي  ةددي   يددث بلددغ ) السدديبقياضددح مددن الجدددق  

 ات ا ينة تاماع بدرجة ث يق مرت عة يمكن اتةاميد ةليجي  ا الاط يق الميدانا للدرا ة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة

الاكددراراق قالهسددب المئويددة للاعددر  ةلددم الخيددييص الشخيددية قالوظي يددة أل ددراد ةيهددة الدرا ددة 

 قتحديد ا اجيبيق أ رادهي تجيه ة يراق المحيقر الرييسة الاا تاضمهجي أداة الدرا ة.

  قعلددك لمعر ددة مددد  ارت دديى أق  Weighted Meanالماو ددن الحسدديبا المددوزقل )المددرجح(   

 لعلم بلندااراد ةيهة الدرا ة ةلم  ا ة يرة من ة يراق ماغيراق الدرا ة األ ي ية، مع انخ ي  ا اجيبيق أ 

 ي يد  ا ترتيب الع يراق  سب أةلم ماو ن  سيبا موزقل. 

ا دة   قعلك لمعر ة مد  ارت يى أق انخ ي  ا داجيبيق أ دراد ةيهدة الدر Meanالماو ن الحسيبا   

لددم يراق(، مددع العلددم بلنددا ي يددد  ددا ترتيددب المحدديقر  سددب أةةددن المحدديقر الرييسددة )ماو ددن ماو ددطيق الع دد

 ماو ن  سيبا.

للاعدر  ةلدم مدد  انحدرا  ا داجيبيق  "Standard Deviation"تم ا اخدا  اتنحرا  المعييري 

 أ ددراد ةيهددة الدرا ددة لكددا ة دديرة مددن ة دديراق ماغيددراق الدرا ددة، قلكددا محددور مددن المحدديقر الرييسددة ةددن

لكدا  ظ أل اتنحرا  المعيديري يوعدح الاشداا  دا ا داجيبيق أ دراد ةيهدة الدرا دةماو طجي الحسيبا. قير 

ر دزق تة يرة من ة يراق ماغيراق الدرا ة، إلم جينب المحديقر الرييسدة،  كلمدي اااربدا ايمادا مدن اليد ر 

 ات اجيبيق قانخ ض تشااجي بين المةييس.

للاعدر  ةلدم مدي إعا  (Independent Sample T-testتم ا اخدا  الا دير )ق( للعيهديق المسداةلة )

ر   ينددا ههيلددك  ددرقق عاق دتلددة إ يددييية بددين اتجيهدديق أ ددراد ةيهددة الدرا ددة نحددو محدديقر الدرا ددة بدديلا

 ماغيراتجم الاا تهةسم إلم  ئاين.
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ييية بدين تم ا اخدا  )تحليا الا يين األ يدي( للاعر  ةلم مي إعا  ينا ههيلدك  درقق عاق دتلدة إ يد

هةسدم إلدم أ راد ةيهة الدرا ة نحو محديقر الدرا دة بديلار  ماغيدراتجم الشخيدية قالوظي يدة الادا تاتجيهيق 

  ديدي.لا ديين األاتم ا اخدا  الا ير وي يا للاحةق من اتجيه ال رقق الاا بيهجي الا دير تحليدا ، قأ ير من  ئاين

 

 نتائج الدراسة 

خليدة لخمي دا ثدم  سديب المدد  قتحديدد  دو  اللاسجيا ت سير الهايي  تم  سيب  و  لريي المةييس ا

خليدة قهكدذا ( ثم تما إعي ة هذه الةيمة إلم أاا ايمة  دا المةيديس قعلدك لاحديدد الحدد األةلدم لل0.80 لف ح )

 أف ح مد  الخريي  يلايلا:

 

 توزيع ال ئيق ق ق الادرال المساخد   ا أداة الدرا ة(: 3) جدق 

  و  الخلية الوف 

 1.80 – 1 ععي ة جداً 

 2.60 – 1.81 ععي ة

 3.40 – 2.61 ماو طة

 4.20 – 3.41   يرة

 5 - 4.21   يرة جداً 

 

 

 

 مناقشة النتائج

ن بام محمد اإلم إجابة السؤال األول: "ما العوامل االجتماعية ذات العالقة بصراع القيم لدى طالبات جامعة

 سعود اإلسالمية؟".

اق عا دداجيبيق أ ددراد ةيهددة الدرا ددة ةلددم ة دديراق محددور العوامددا اتجاميةيددة  الجدددق  الادديلا ي ددين

او دطيق العراة بيراى الةيم لدد   يل ديق جيمعدة اامدي  محمدد بدن  دعود اا درمية مرت دة تهيزليديً  سدب م

 .الموا ةة
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 ا اجيبيق أ راد ةيهة الدرا ة ةلم ة يراق محور العواما اتجاميةية(: 4) جدق 

 الع يراق  

 درجة الموا ةة
الماو ن 

 ة الحسيبا
رت
ال

 

  يرة 

 جدا
 ععي ة ماو طة   يرة

ععي ة 

 جدا

 عع  ااةر   ا تعزيز الةيم 10
99 108 120 56 20 

3.52 1 
24.6 26.8 29.7 13.9 5.0 

 الا يين بين ايم فديةيق ال اية 11
82 112 153 38 18 

3.50 2 
20.3 27.8 38.0 9.4 4.5 

12 

اناشددددير ةدددديداق اللدددد ة قايدددديق الشددددعر 

ع الحديية  ا ال يئة الجيمعية الاا ت تا ق مد

 ثةي ة المجامع

105 97 113 52 36 

3.45 3 
26.1 24.1 28.0 12.9 8.9 

13 
ةد  الاكيما بدين أدقار م  سديق المجامدع 

 )األ رة قالجيمعة قااةر (

73 103 159 49 19 
3.40 4 

18.1 25.6 39.4 12.2 4.7 

9 
مشدديهدة أ ددر  قبددرام  تحمددا ايمدديً تخالدد  

 ةن ايم المجامع

115 82 103 55 48 
3.40 5 

28.6 20.3 25.6 13.6 11.9 

 الار  الوالدين  ا  ريةة تربية األبهي  5
69 94 133 61 46 

3.20 6 
17.1 23.3 33.1 15.1 11.4 

 ت يين الةيم بين الوالدين 6
61 93 149 57 43 

3.18 7 
15.1 23.1 37.0 14.1 10.7 

 الا كك األ ري 1
95 83 85 48 92 

3.10 8 
23.6 20.6 21.1 11.9 22.8 

 عع  الحوار بين أ راد األ رة 4
81 72 120 64 66 

3.09 9 
20.1 17.9 29.7 15.9 16.4 

 العراة المضطربة بين أ راد األ رة 3
83 98 78 54 90 

3.07 10 
20.6 24.3 19.4 13.4 22.3 

 العراة الماوترة بين ال اية ققالدتجي 2
84 86 86 39 108 

3.00 11 
20.8 21.3 21.3 9.7 26.9 

 دلا األ رة الميدي المرت ع 8
42 72 161 85 43 

2.96 12 
10.4 17.8 40.0 21.1 10.7 

 دلا األ رة الميدي المهخ ض 7
29 55 127 100 92 

2.58 13 
7.2 13.6 31.6 24.8 22.8 
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مددا مددن لددر  الهادديي  الموعددحة أةددره ياضددح أل أ ددراد ةيهددة الدرا ددة موا ةدديق بدرجددة ماو ددطة ةلددم العوا

ن م 3.19ن )اتجاميةية عاق العراة بيراى الةيم لد   يل يق جيمعة اامي  محمد بن  عود اا رمية بماو 

ئدة الادا ( قهدا ال 3.40إلدم  2.61الييلية من  ئديق المةيديس الخمي دا )مدن  ( قهو ماو ن يةع  ا ال ئة5.00

  دة العدزا تشير إلم ات اجيبة )موا ق بدرجة ماو دطة( ةلدم أداة الدرا دة، تا دق هدذه الهايجدة مدع نايجدة درا

هره %من أ راد العيهة يعينول من فدراى الةديم  دا جميدع المجديتق قبددق مظدي66 ( قالاا بيها أل 1998)

ألجيي  يدي بجي الم وكا الحيرة قالةلق قاتعطراب قاا  ي  قالاردد قاتنزةيال تجيه الةيم الاةليدية الاا تهة

د  الش يب  ( قالاا بيها قجود فراى ايما بدرجة ةيلية ل2004الةديمة،  مي تا ق مع نايجة درا ة الزيود )

 الجيمعا  ا المجي  اتجاميةا قاتااييدي قاليةي ا قالسيي ا.

 

 

 

 

 محمد بن إلماماإجابة السؤال الثاني: "ما العوامل الثقافية ذات العالقة بصراع القيم لدى طالبات جامعة 

 سعود اإلسالمية"؟

ى رادة بيدرا اجيبيق أ راد ةيهة الدرا ة ةلدم ة ديراق محدور العوامدا اليةي يدة عاق العالجدق  الايلا ي ين ا

 .ة عود اا رمية مرت ة تهيزلييً  سب ماو طيق الموا ةالةيم لد   يل يق جيمعة اامي  محمد بن 
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 اليةي يةا اجيبيق أ راد ةيهة الدرا ة ةلم ة يراق محور العواما (: 5) جدق 

 الع يراق  

 درجة الموا ةة
الماو ن 

 ة الحسيبا
رت
ال

 

  يرة 

 جدا
 ععي ة ماو طة   يرة

ععي ة 

 جدا

6 
جيدا ال جوة بين ثةي ة جيا الش يب قثةي ة 

 اآلبي 

140 103 110 36 14 
3.79 1 

34.7 25.6 27.3 8.9 3.5 

1 
الددددار  العدددديداق قالاةيليددددد بددددين  ئدددديق 

 المجامع

99 139 135 21 9 
3.74 2 

24.6 34.5 33.5 5.2 2.2 

2 
اتةاةددديد أل بعدددض العددديداق قالاةيليدددد ت 

 تهي ب ماطل يق العير

100 137 118 38 10 
3.69 3 

24.8 34.0 29.3 9.4 2.5 

11 
اتغاراب اله سا يجعدا ال ادية تا هدا ايمديً 

 اد تكول غير مهي  ة لمجامعجي

112 110 118 42 21 
3.62 4 

27.8 27.3 29.3 10.4 5.2 

9 
الاهياضددديق  دددا مجامدددع الك دددير بدددين مدددي 

 يةولول قمي ي علول

109 105 122 52 15 
3.60 5 

27.0 26.1 30.3 12.9 3.7 

10 
ودددعور ال ادددية أل ةددديداق المجامدددع تةددد  

 ةة ة أمي  تحةيق عاتجي

114 115 97 47 30 
3.59 6 

28.3 28.5 24.1 11.7 7.4 

8 

اتةاةدددديد بددددلل الحريددددة الشخيددددية هددددا 

ممير ة مي يريد ة الشدخص بغدض الهظدر 

 ةن موا ةاا ليةي ة المجامع

143 88 82 44 46 

3.59 7 
35.6 21.8 20.3 10.9 11.4 

3 
اةاةيد ال اية أل ثةي دة مجامعجدي تةد  ةلدم 

 جينب الرجا

107 108 102 52 34 
3.50 8 

26.6 26.8 25.3 12.9 8.4 

 الة الوةا اليةي ا لد  ال اييق 7
100 91 135 57 20 

3.48 9 
24.8 22.6 33.5 14.1 5.0 

4 
اتةاةدددديد بددددلل الامسددددك بةدددديم المجامددددع 

 قةيداتا يعيق الاطور

81 106 103 56 57 
3.24 10 

20.1 26.3 25.6 13.9 14.1 

 ةد  اليةة  ا ةيداق قتةيليد المجامع 5
79 80 126 71 47 

3.18 11 
19.6 19.9 31.2 17.6 11.7 

 

لعوامدا من لر  الهايي  الموعحة أةره ياضح أل أ راد ةيهة الدرا ة موا ةيق بدرجدة   يدرة ةلدم ا

مدن  3.55)اليةي ية عاق العراة بيراى الةيم لد   يل ديق جيمعدة اامدي  محمدد بدن  دعود اا درمية بماو دن 

ئدة الادا ( قهدا ال 4.20لدم إ 3.41( قهو ماو ن يةع  ا ال ئة الرابعة من  ئيق المةييس الخمي ا )مدن 5.00

 تشير إلم ات اجيبة )موا ق بدرجة   يرة( ةلم أداة الدرا ة. 
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ف اختالإجابة السؤال الثالث:" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اإلجابة على أسئلة الدراسة ب

 المتغيرات اآلتية )الكلية، المعدل الجامعي، الدخل، الحالة االجتماعية("؟

 الفروق باختالف متغير الكلية: 

 ةديً إلدم للاعر  ةلم مي إعا  ينا ههيلك  رقق عاق دتلة إ يييية  ا إجيبيق أ دراد ةيهدة الدرا دة  

لدة ( لاوعديح دتOne Way ANOVAالار  ماغير الكلية ا اخدما ال ي ية   تحليا الا يين األ يدي   )

ق  عدحجي الجددم الار  ماغير الكلية، قجي ق الهاديي   مدي يوال رقق  ا إجيبيق أ راد ةيهة الدرا ة   ةيً إل

 الايلا:

ق ( لل درقق  دا إجيبديOne Way ANOVAنايي    تحليا الا ديين األ ديدي   )الجدق  الايلا ي ين 

 .أ راد ةيهة الدرا ة   ةيً إلم الار  ماغير الكلية

 الار  ماغير الكلية رقق  ا إجيبيق أ راد ةيهة الدرا ة   ةيً إلم ال(: 6) جدق 

 ميدر الا يين المحور
مجموى 

 مربعيق

درجيق 

 الحرية

ماو ن 

 المربعيق
 ايمة  

الدتلة 

 اا يييية

 العواما اتجاميةية عاق العراة

 بيراى الةيم لد  ال اييق

 1.776 3 5.329 بين المجموةيق

 0.478 399 190.648 دالا المجموةيق *0.012 3.718

 - 402 195.977 المجموى

 العواما اليةي ية عاق العراة

 بيراى الةيم لد  ال اييق

 1.667 3 5.002 بين المجموةيق

 0.506 399 201.839 دالا المجموةيق *0.021 3.296

 - 402 206.841 المجموى

  لاا 0.05* دالة ةهد مساو      

 

 ا   لاا 0.05دتلة إ يييية ةهد مساو  ياضح من لر  الهايي  الموعحة أةره قجود  رقق عاق 

ي  يمعدة اامداتجيهيق أ راد ةيهة الدرا ة  و  )العواما اتجاميةية عاق العراة بيراى الةديم لدد   يل ديق ج

   محمدد بدنمحمد بن  عود اا درمية، العوامدا اليةي يدة عاق العرادة بيدراى الةديم لدد   يل ديق جيمعدة اامدي

  دير ودي يا،قلاحديد فديلح ال درقق بدين  ئديق الكليدة تدم ا داخدا  الا، ماغير الكلا  عود اا رمية( بيلار 

 قالذي جي ق ناييجا  يلايلا:
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 يوعح نايي  الا ير وي يا للاحةق من ال رقق بين  ئيق الكلية(: 7)جدق  

 

 العدد الكلية المحور
الماو ددددددددددددددن 

 الحسيبا

ةلدددددددددددددددددددددو  

الحي ددددددددددددددب 

 قالمعلوميق

 ليددددددددددددة 

 العلو 

 ليدددددددددددددة 

 الشريعة

العلددددددددددددددددو  

 اتجاميةية

العوامددا اتجاميةيددة عاق 

العراة بيراى الةيم لد  

 ال اييق

ةلددددددددددددددو  الحي ددددددددددددددب 

 قالمعلوميق
40 3.40 -  **  

  * -  3.39 32  لية العلو 

  -   3.04 101  لية الشريعة

 -    3.19 230 العلو  اتجاميةية

العوامددددددا اليةي يدددددددة عاق 

العراة بيراى الةيم لد  

 ال اييق

ةلددددددددددددددو  الحي ددددددددددددددب 

 قالمعلوميق
40 3.68 -  *  

   -  3.61 32  لية العلو 

 ** -   3.36 101  لية الشريعة

 -    3.60 230 العلو  اتجاميةية

  لاا 0.05 لاا           * دالة ةهد مساو   0.01** دالة ةهد مساو      

  لادا 0.05إ يدييية ةهدد مسداو  ياضح من لر  الهايي  الموعحة أةدره قجدود  درقق عاق دتلدة 

ق اميةيددة عابددين أ ددراد ةيهددة الدرا ددة بكليددة العلددو  قأ ددراد ةيهددة الدرا ددة بكليددة الشددريعة  ددو  )العوامددا اتج

 العراة بيراى الةيم لد  ال اييق(، لييلح أ راد ةيهة الدرا ة بكلية العلو .

 

 الفروق باختالف متغير المعدل الجامعي: 

 ةديً إلدم  ينا ههيلك  رقق عاق دتلة إ يييية  ا إجيبيق أ دراد ةيهدة الدرا دة  للاعر  ةلم مي إعا 

( One Way ANOVAالدار  ماغيدر المعدد  الجديمعا ا داخدما ال ي يدة   تحليدا الا ديين األ ديدي   )

يي  جي ق الهاقلاوعيح دتلة ال رقق  ا إجيبيق أ راد ةيهة الدرا ة   ةيً إلم الار  ماغير المعد  الجيمعا 

  مي يوعحجي الجدق  الايلا:
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ق ( لل درقق  دا إجيبديOne Way ANOVAنايي    تحليا الا ديين األ ديدي   ) الجدق  الايلا ي ين

 .أ راد ةيهة الدرا ة   ةيً إلم الار  ماغير المعد  الجيمعا

 المعد  الجيمعا رقق  ا إجيبيق أ راد ةيهة الدرا ة   ةيً إلم الار  ماغير ال(: 8) جدق 

 ميدر الا يين المحور
مجموى 

 مربعيق

درجيق 

 الحرية

ماو ن 

 المربعيق
 ايمة  

الدتلة 

 اا يييية

العواما اتجاميةية عاق العرادة بيدراى الةديم 

 لد  ال اييق

 0.438 3 1.313 بين المجموةيق

 0.488 399 194.664 دالا المجموةيق 0.443 0.897

 - 402 195.977 المجموى

  اليةي ية عاق العراة بيراى الةيم لددالعواما 

 ال اييق

 1.110 3 3.331 بين المجموةيق

 0.510 399 203.510 دالا المجموةيق 0.090 2.177

 - 402 206.841 المجموى

 

 0.05ياضح من لر  الهايي  الموعحة أةدره ةدد  قجدود  درقق عاق دتلدة إ يدييية ةهدد مسداو  

ة يل يق جيمع ةيهة الدرا ة  و  )العواما اتجاميةية عاق العراة بيراى الةيم لد   لاا  ا اتجيهيق أ راد 

حمدد مة اامدي  اامي  محمد بن  عود اا رمية، العواما اليةي ية عاق العراة بيراى الةيم لد   يل ديق جيمعد

ة يال الاهشدئالةديم هدا نادبن  عود اا رمية( بيلار  ماغير المعد  الجيمعا، قيمكن ت سدير هدذه الهايجدة بدلل 

 اتجاميةية قالمعد  الجيمعا نايجة اتجاجيد قالطموح الشخيا قت تعير  بيهجمي.

 

 الفروق باختالف متغير الدخل الشهري لألسرة: 

للاعر  ةلم مي إعا  ينا ههيلك  رقق عاق دتلة إ يييية  ا إجيبيق أ دراد ةيهدة الدرا دة   ةديً إلدم 

 One Wayالشددجري لأل ددرة ا دداخدما ال ي يدددة   تحليددا الا دديين األ دديدي   )الددار  ماغيددر الدددلا 

ANOVA لاوعيح دتلة ال رقق  ا إجيبيق أ راد ةيهة الدرا ة   ةديً إلدم الدار  ماغيدر الددلا الشدجري )

 لأل رة قجي ق الهايي   مي يوعحجي الجدق  الايلا:
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 الدلا الشجرييً إلم الار  ماغير  رقق  ا إجيبيق أ راد ةيهة الدرا ة   ةال(: 9) جدق 

 ميدر الا يين المحور
مجموى 

 مربعيق

درجيق 

 الحرية

ماو ن 

 المربعيق
 ايمة  

الدتلة 

 اا يييية

العواما اتجاميةيدة عاق العرادة بيدراى 

 الةيم لد  ال اييق

 0.651 2 1.302 بين المجموةيق

 0.487 400 194.674 دالا المجموةيق 0.264 1.338

 - 402 195.977 المجموى

 العواما اليةي ية عاق العراة بيراى الةديم

 لد  ال اييق

 0.463 2 0.926 بين المجموةيق

 0.515 400 205.915 دالا المجموةيق 0.408 0.900

 - 402 206.841 المجموى

 

ا  د لادا  0.05مسداو  ياضح من لر  الهايي  الموعحة أةره ةد  قجدود  درقق عاق دتلدة إ يدييية ةهدد 

ي  يمعدة اامداتجيهيق أ راد ةيهة الدرا ة  و  )العواما اتجاميةية عاق العراة بيراى الةديم لدد   يل ديق ج

   محمدد بدنمحمد بن  عود اا درمية، العوامدا اليةي يدة عاق العرادة بيدراى الةديم لدد   يل ديق جيمعدة اامدي

امعهدي لدم ي لأل درة، قيمكدن ت سدير هدذه الهايجدة بدلل  ايديق مج عود اا رمية( بيلار  ماغير الدلا الشجر

 تطغ ةليجن الهزةة الميدية قلم تكن أ د ةواما اليراى لديجن.

 

 الفروق باختالف متغير الحالة االجتماعية للوالدين: 

 الدار لدم إللاعر  ةلم مي إعا  ينا ههيلك  رقق عاق دتلة إ يييية  ا إجيبيق أ راد ةيهدة الدرا دة   ةديً 

( One Way ANOVAماغيدر الحيلدة اتجاميةيدة للوالددين ا داخدما ال ي يدة   تحليدا الا ديين األ ديدي   )

ين، يدة للوالددلاوعيح دتلة ال رقق  ا إجيبيق أ راد ةيهدة الدرا دة   ةديً إلدم الدار  ماغيدر الحيلدة اتجامية

 قجي ق الهايي   مي يوعحجي الجدق  الايلا:
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 ينالحيلة اتجاميةية للوالد رقق  ا إجيبيق أ راد ةيهة الدرا ة   ةيً إلم الار  ماغير ال(: 10) جدق 

 ميدر الا يين المحور
مجمدددددددددددددوى 

 مربعيق

درجددددددديق 

 الحرية

ماو ددددددددددددددن 

 المربعيق
 ايمة  

الدتلددددددددددددددددددة 

 اا يييية

العوامدددددددا اتجاميةيدددددددة عاق 

العرادددة بيدددراى الةددديم لدددد  

 ال اييق

 1.382 2 2.763 بين المجموةيق

 0.483 400 193.213 دالا المجموةيق 0.058 2.861

 - 402 195.977 المجموى

العوامددا اليةي يددة عاق العراددة 

 بيراى الةيم لد  ال اييق

 2.482 2 4.964 بين المجموةيق

 0.505 400 201.877 دالا المجموةيق **0.008 4.918

 - 402 206.841 المجموى

  لاا            0.01** دالة ةهد مساو  

ا  د لادا  0.05ياضح من لر  الهايي  الموعحة أةره ةد  قجدود  درقق عاق دتلدة إ يدييية ةهدد مسداو  

بديلار   اتجيهيق أ دراد ةيهدة الدرا دة  دو  )العوامدا اتجاميةيدة عاق العرادة بيدراى الةديم لدد  ال ايديق(

 ن.ماغير الحيلة اتجاميةية للوالدي

ا  دا  لاد 0.01بيهمي ياضح من لر  الهايي  الموعحة أةره قجود  درقق عاق دتلدة إ يدييية ةهدد مسداو  

محمد  عة اامي اتجيهيق أ راد ةيهة الدرا ة  و  )العواما اليةي ية عاق العراة بيراى الةيم لد   يل يق جيم

يق الحيلدة للوالددين، قلاحديدد فديلح ال درقق بدين  ئدبن  دعود اا درمية( بديلار  ماغيدر الحيلدة اتجاميةيدة 

 اتجاميةية للوالدين تم ا اخدا  الا ير وي يا، قالذي جي ق ناييجا  يلايلا:

   

 يوعح نايي  الا ير وي يا للاحةق من ال رقق بين  ئيق الحيلة اتجاميةية للوالدين (:11)جدق  

 العدد الحيلة اتجاميةية للوالدين المحور
 الماو ن

 الحسيبا

الزقاال 

 المسامر
 مه يرل

أ دهمي ماو ا ى 

  رهمي ماو ا

العوامددا اليةي يددة عاق العراددة 

 بيراى الةيم لد  ال اييق

  ** - 3.53 348 الزقاال المسامر

 * -  4.03 20 مه يرل

أ دهمي ماو ا ى  رهمي 

 ماو ا
35 3.49   - 

  لاا 0.05دالة ةهد مساو   لاا           *  0.01** دالة ةهد مساو     
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 دراد أ لادا بدين  0.01ياضح من لر  الهايي  الموعحة أةره قجود  رقق عاق دتلة إ يييية ةهد مسداو  

ا الحيلددة ةيهددة الدرا ددة الريددا الحيلددة اتجاميةيددة لوالددديجن الددزقاال المسددامر قأ ددراد ةيهددة الدرا ددة الريدد

 ليديلح أ دراد ليةي ية عاق العراة بيدراى الةديم لدد  ال ايديق(،اتجاميةية لوالديجن مه يرل  و  )العواما ا

 ةيهة الدرا ة الريا الحيلة اتجاميةية لوالديجن مه يرل.

 

 الفروق باختالف متغير الحالة االجتماعية: 

 ةديً إلدم للاعر  ةلم مي إعا  ينا ههيلك  رقق عاق دتلة إ يييية  ا إجيبيق أ دراد ةيهدة الدرا دة  

   Independent Sample T-testغيددر الحيلددة اتجاميةيددة ا دداخدما ال ي يددة الا ددير   ق: الددار  ما

 ا:لاوعيح دتلة ال رقق بين إجيبيق أ راد ةيهة الدرا ة قجي ق الهايي   مي يوعحجي الجدق  الايل

را ة   ةيً إلم الار  لل رقق بين إجيبيق أ راد ةيهة الد   Independent Sample T-test( نايي  الا ير   ق: 12جدق  )

 ماغير الحيلة اتجاميةية

 الماو ن العدد الحيلة اتجاميةية المحور
اتنحرا  

 المعييري
 الدتلة ايمة ق

العواما اتجاميةية عاق العراة 

 بيراى الةيم لد  ال اييق

 1.610 0.735 3.33 56 مازقجة

 

0.108 

 0.691 3.17 347 غير مازقجة 

عاق العراة بيراى  العواما اليةي ية

 الةيم لد  ال اييق

 0.608 3.56 56 مازقجة
0.157 0.875 

 0.734 3.55 347 غير مازقجة

 

 0.05ياضح من لر  الهايي  الموعحة أةدره ةدد  قجدود  درقق عاق دتلدة إ يدييية ةهدد مسداو  

عة يل يق جيم  لاا  ا اتجيهيق أ راد ةيهة الدرا ة  و  )العواما اتجاميةية عاق العراة بيراى الةيم لد  

يدر لار  ماغ  ال ايديق( بدياامي  محمد بن  دعود اا درمية، العوامدا اليةي يدة عاق العرادة بيدراى الةديم لدد

ل درهن لايدياي  بالحيلة اتجاميةية، قيمكن ت سير هذه الهايجة بلل ال اييق بيلار   يلاجن اتجاميةيدة أ يدر ا

ديجن ميدا  ( مدن إل الهسدي  لد2010قبعداً ةن الامرد ةلم ايم المجامع قهذا مدي أيدتدا درا دة بديتا قآلدرقل )

 لزقاال .المجامع، بخر  الذ ور الذين يميلول إلم ات اةرار بعد اأ  ر من الرجي  نحو اتلازا  بةيم 
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يدراى  ( قالاا ع رق أل العزاب أ يدر تعرعديً لل1989قتخال  هذه الهايي  مع نايجة درا ة اظي  )

تعرعيً   ( قالاا بيها أل األةزب أ ير1999الةيما من المازقجين  مي تخال  مع نايجة درا ة ربيح ق ا )

ظي  درا اا ا يما من المازقال بيلهس ة لماغير الحيلة اتجاميةية، قيمكن ت سير هذا اتلار  بلللليراى الة

 ث  ةدن. ( تدم تط يةجدي ةلدم الدذ ور قاانديث بيهمدي الدرا دة الحيليدة ةلدم ااندي1999 ( قربيح ق دا )1989)

 

 :الدراسة توصيات

 قأل فدد  لجدي تجدد أل لرلجدي مدن تلمدا الاوفدييق بعدض ال ي يدة قعدعا الدرا دة نايي  ةلم بهي 

 :ال اييق لد  الةيم فراى من الحد  ا تسيهم

  دا يلةيمبد الماعلةدة للمحاويديق  ي يدة مسدي يق اتي دة لر  من الةيم تعزيز  ا ااةر  بدقر اتهامي  

 .ااةر  ق ييا

  بوعع (قااةر  قالجيمعة األ رة) المجامع م  سيق أدقار بين الاكيما تحةيق أجا من الججود بذ 

 رميدةااة ال درام  ةلدم قايدود الةديم ةن توةوية قبرام  الةيم ةن درا ية ميدة تاضمن تربوية لطة

 .المجامع ايم ةلم قالح يظ اتبهي  ايم تعزيز مهجي الجد  يكول

 لألبهي  الةيما ال هي  ةلم الح يظ  ا قدقره األ ري ال هي  بلهمية بيلمجامع توةية. 

 ةالاربي م  سيق ة ر ت ث األبهي  لاربية الحديية الو ييا ةن للوالدين توةوية برام  إةداد. 

  ألبهدي ا اديم يددةم بمدي األ دري الامي دك قتعزيدز المجامع  ا األ ري الا كك  يتق بمعيلجة اتهامي 

  حتيد  ادم ميديدي الزقجيدة ات اشديراق مرا ز قدةم للمازقجين الاوةوية ال رام  اايمة  ريق ةن

 مددن   ددي اق إوددرا  تحددا ققعددعا اتجاميةيددة لر اشدديراق مجددينا هدديت  قت عيددا لألغل يددة ماي ددة

 .بيلاربية الماخييين

 بةديم  األبهدي تعريد  لدر  مدن اآلبدي  جيدا قثةي دة الشد يب جيدا ثةي دة بدين ال جدوة معيلجة ةلم العما 

 .فحيحة بطريةة آبييجم
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