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دراساة بابه    فاعلية برنامج توجيه جمعي في تنمية المهاارا  اليياتياة  

 ربدإطلبة المريلة الثانوية في مدينة تجريبية على عينة من 
 

 *يوسف موسى مقدادي. د
 

 الملخص
 
رايهد ةر هرايج تجدد هستي ددج هثدرهررادد  وهته جدديه يعدنهفددنهت يجدد هأه عّرفددإاددمه هدف هذددالهرافةر د هت

تكهنه جتيعهرافةر  ه  ه.هراتهقع  هراتف ؤاج هسخفضهرالكتئ بهافىهعج  ه  هطلب هرايرحل هراث اهي ه
 يجددعهطلبدد هرايرحلدد هراث اهيدد هفددنه فة دد هرجددةهأيددفرهراث اهيدد هالدداكهةهرات رعدد هايفي دد هرةرددفه سرابدد ا ه

تج ةهعّج  هرافةر   هتدّمهتببجدمه اجد رهسالخه7112/7112فنهراع مهرافةر نههط اب  ه(ه111)عفدذمه
ستّمهتيفيدفه.ه هسق ئي هرجكهاالكتئ بهعلمه يجعهأفررده جتيعهرافةر  (راتف ؤل)هراته يهايههرايج ةه

قلهرافة   هعلمه اج رهراته يهايههرايج ةههسأعلمهرافة   هعلمهق ئي هأحصلهرهعلمههط اب  ه(ه01)
سقدفهتدّمهتهعيدعهرابلبد هعّج د هرافةر د هربرياد هع دهرئّج هه.رجكهاالكتئ ب  هريجثهشدّكلهرهعّج د هرافةر د ه

ه.إامه جيهع  هتجريبّج هسض رب ه
تددّمهر ددت فرمه اجدد رهراته دديهايددههرايجدد ةهكياجدد رهقبلددنهسرعددفت هاتيفيددفه  ددتهىهراتيّ دد هفددنهه

راتهقعددد  هراتف ؤاجددد  هسر دددت ف ةهق ئيددد هرجدددكهاالكتئددد بهكياجددد رهقبلدددنهسرعدددفت هاتيفيدددفه  دددتهىه
فدد مه  ددتهىهرالكتئدد ب هستددّمهتيلجددلهرابج ادد  هإحصدد ئّج  هر  ددت فرمهتيلجددلهراتبدد ي هراتيّ دد هفددنهرا 

.ه هايعرف هأثرهرايع اج هراتجريبّج هعلدمهكدله د هراتهقعد  هراتف ؤاجد هسرالكتئد ب(ANOVA)راي تركه
هأظهر هات ئوهرافةر  هس هدهفرسقهدرّا هإحص ئّج  هرج هرايجيهع هراتجريبّج ههراتنهتلاةهررا  وهراته جي

راجيعدنهسرايجيهعد هرابدد رب هساصد اجهرايجيهعد هراتجريبجّدد هساجيجدعهرايتتجّدرر هرات رعدد  هستدفّلهذدداله
فددنههرا تدد ئوهعلددمهأّنهررادد  وهراته جدديهراجيعددنهرايرتكدداهعلددمهتعلددجمهرايهدد ةر هرايج تجدد  ههكدد نهفّعدد ال ه

 .سخفضهرالكتئ بتي ج هراتهقع  هراتف ؤاج  ه
 
 
 
 
 األردن –ة آل البيت جامع - كلية العلوم الرتبوية* 
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 : دقمة امل -1

منننن ال نننع  حلقينننل املنننور اللنننامن مدرسنننة الينننوم ليننندما  عنننون بننناام  ال علننني  بعيننند  لنننن بننناام  بينننا  
. اللخ ية، أو ليدما ال  درك  لك امؤسسات ال عليمية مزايا الربام  اما عنز  للنى  يمينة امانارات اميا ينة

العدينند مننن ال لبننة يعنناًون اننعاال م ال االننن االج مننال  اال ننا ،   فالعننامليف م مايننة ادرينناد ينندركون أن
ولجنننزال م  بنننادل امنننوار، ولننندم القننندر  للنننى االسننن جابة ام امنننة، ولننندم القننندر  للنننى املننناركة م  ننناالت 
اليلنناا امخ لاننة، وكنن ا كلننن تيعننن مننن  عننوين اااكننات ا ابيننة اننال أدوارل م اميننا ، لنن لك فننان امينننا   

دريادية األكثا جنا ال ك   لك اليت  سمح هلؤال  مبمارسة سلوكيات جديد  من  أرناا     لنمن ال وا نن ا
البييلخ  ، وذلك بنال عب  لنن ملنالاك  لنرب أسنالي  ين   ديدينن  سنمح هلن  باالًندمان من  ا  ناين، 

 .واعلا  أكثا معافة ب وا   واعلا  رادرين للى فا  و قبن ا  اين
ال  علننني  اماننارات اميا يننة منننن األسننالي  األكثننا فاللينننة م جعننن الانناد يع سننن  العدينند منننن ويعنند اانن

وأن حيقننل لياسننن . (Chiung, Sousa,Chun&Mei, 2008)اخلنربات الننيت  سننا  م بيننا  اللخ ننية
ومتعين من  يمية ما لدية من ماارات واس ثمار . (Foshee, 2005)مس وى أفلن من ال حة الياسية   

 . (Schneider,2004).ةوادً اجيدية من ردرات  سالدل م حلقيل مس وى أفلن م األدا  ما ل
و دف الربام  اما عز  للى  علي  اماارات اميا ية إىل إكساب الااد  مولة من اماارات كال دري  

ال، ننننننننننناال   يف مااراتننننننللى  لعين األفعار، وال عب  لياا، وحلسيف ال االن بيف األفااد، وحلس
  فننننننننننننلجو  إىل العينننننننويا ماار   ن املعلة وماارات ال ااوض، وفض اليزالات دون النننننننننننننو  

Landgren,2005)&Dahlberg,2005 .)   فقد وجد ياًغ  ورفارن(Chiung,et al ,2008)   أن
كامال م ال عيف و اض االك ئاب، ووجدت دراسة داين اماارات اميا ية والدل  االج مال  يلعبان دورال 

أن ام  ك الااد للماارات اميا ية يسا  م بيا   ورعات  ااؤلية اال .  (Diane,et al ,2001)وآ اين 
سننننناأل داث  وك ا بدور  خياض من مس وى اك ئاب الااد، ووج ا ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننون وولعنننننننننننننننننند جًو

(Johnson & Walker,1987)  .  أن الربام  اما عز  للى  علي  اماارات اميا ية  قلن العيف امدرس
 ول  علي  اماارات اميا ية . (Hawkins 1999)وختاض من السلوكيات اميحافة، وم دراسة كاوكيس 
دلت ً اا  الدراسة للى فعالية الربام  م حلسيف  .وراية امااكقيف من الوروع م االحناافات السلوكية 

 . اجملمولة اللاب ة م ًاس الدراسةاماارات االج مالية، و قلين مس وى االحناافات السلوكية مقاًرة م  
ورنند ا اننل البننا ثون  ننول مااننوم اماننارات اميا يننة للننى أ ننا  ي ننوي للننى ال عامننن اال ننا  منن  اموارننف 

للننى أ ننا  مولننة .  (Danish & Steven,1997)فقنند لافاننا داًننيف وسنن يان  واملننع ت اليوميننة،
السلوكيات، واماارات اللخ ية، واالج مالية اليت  ؤكن األفااد لل عامن بثقة م  أًاسنا ، ومن  ا  ناين، 
ومنن  اجمل مننن  منننن  ننن ل اختنناذ القننناارت السنننليمة، وامياسنننبة، وحلمننن امسنننؤوليات اللخ نننية، واالج مالينننة، 

فانننن  الننننياس، وا  نننناين، و عننننوين ل رننننات ا ابيننننة منننن  ا  نننناين، و اننننادي  نننندوث األ مننننات، وال اعنننن  و 
بأ نا  مولنة ألمنال  وأًلن ة .   (Bastian & Veneta ,2005)ولافانا باسن يف وفييي نا. االب عناري
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اد منن   لمن  االن الااد م  األيخاص، وامؤسسات، واجمل م ، و   ل  مثنن كن ل ال انال ت متعنن الان
 . ال عامن معاا بدرة وماار 

ورد متت دراسة فعالية الربام  اما عز  للى  علي  اماارات اميا ية من   ل لدد من الدراسنات، فقند 
أن هلن ل .  (Schneider,2004)ودراسنة ينيايدر .  (Ogrady,2002)أظانات ً ناا  دراسنة اويناادي 

يا يننننة كزينننناد  حلمننننن امسننننؤولية، و ننننيالة القنننناار، و ننننن الننننربام  أ نننناال كبنننن ال م إكسنننناب ال لبننننة ماننننارات  
 Tenser & Sacco, 2002, Hoge)كمننا دلننت ً نناا  دراسننات  . املننع ت، وإدار  الورننت 

&Mcsheffrey,2002) . ،أن باام  اماارات اميا ية رد لملت للى حلسيف مااوم ال ات لدى ال لبة
م  اراأ   و قديا ال ات كاًت من الي اا  الوااحة أن ل رات ال لبة . (Oh,1989)وبييت ً اا  دراسة

للننى فعاليننة بنناام  اماننارات  . (Hutter ,2000)ل  بيننل بنناام  اماننارات اميا يننة، ودلننت ً نناا  دراسننة 
. (Diane,et al, 2001)ن منن ألمنال، ودلنت ً ناا  دراسنة بنياد  كااية ال لبة فيما يقومنون اميا ية م   

لنننى  علننني  امانننارات اميا ينننة سنننالدت للنننى  علننني  أفنننااد العيينننة مانننارات اختننناذ القننناار أن النننربام   اما عنننز  ل
 .و سيت من  أكيد ال ات وك ا بدورل أسا  م  اض مس وى االك  اب

و ننا با اماننارات اميا يننة مبايننا  بعنندد مننن أيننعال السننلوك مثننن  قنندل امسننالد  ل  نناين، وال عننا ف 
ن املننالا، ألن فقنندان مثننن كنن ل اماننارات، يننا با مبايننا  بنناالحنااف معانن ، و سننن ال وا ننن، وال عبنن  لنن

االج مننال ، واالحنننااف لينند األ ننداث، وال سنناب مننن امدرسننة، كمننا يننا با مبلننع ت ال ننحة الياسننية م 
ورنند أ ب ننت العثنن  مننن الدراسننات، أن ًقننج اماننارات االج ماليننة  يع ننرب ملننعلة  . ماا ننن اميننا  ال  قننة

 (. 2002لبد اهلل ،)ى االك ئاب كب   لدى ماا
و سمح الربام  اما عز  للى  علي  اماارات اميا ية إىل إ ا ة الاا ة الك ساب الثقة، وا رتام الن ات، 

وكن ا بندورل يسنا  م ا ناد ( .Foshee,2005)واك ساب ماارات القياد ، وحلسيف اماارات االج مالينة 
وكنو منا ا ن لح للينن بال ورعنات ال ااؤلينة،  .(Chiung, et al ,2008) ورعنات ا ابينة انال األ نداث 
بأ نا . (Scheier & Carver, 1992)فقد حلدث ليانا  ينايا وكنارف   وك  لعس ال ورعات ال لاؤمية

ورد  عون ك ل ال ورعات . ال ورعات امعممة للي يجة، أي ال ورعات للع رات امدركة بيف ال  اف ًو يج ن
وم  يف ييظا بعلا  إلياما للى أ ما تث ن مسة وا د  (.  لاؤم)سلبية ي  م امة أو (  ااؤل)إ ابية 

 ياايننة الق نن    نندرن مننن ال لنناؤم امانناا إىل ال انناؤل امانناا، فننمهن بعلننا  ا  ننا يع رب ننا مس ننان مسنن قل ان 
 اناؤل إىل ال انناؤل أ ادي نا الق ن    ندرن إ نندا ا منن لندم ال لنناؤم إىل ال لناؤم اماناا والثاًينة مننن لندم ال

أن كنن ل مننن ال لنناؤم وال انناؤل لبننار  لننن مس ننيف مننن مسننات اللخ ننية ( . 8991)امانناا فنن ى  األً نناري 
ال اناؤل بأًنن اليظنا  اد ابينة و ادربنال للنى (. Scheier & Carver 1985)وليست  النة، ورند لناف 

، بنندالل منن  ندوث اااًن  السنني ، ينيا واالل قناد با  منال  ندوث اخلنن  أو اااًن  اايند منن األ، امينا 
ال انناؤل بأًننن لبننار  لننن ًزلننة دا ننن   (Harris&Middleton,1994)ويعنناف كنناريس وميننديل ون 

 . الااد لل ور  العام مدوث األييا  اال ابية بدالل من  دوث األييا  السليبة
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لنت ً ناا  دراسنة بايسن س ورد مت دراسة ال اناؤل منن  ن ل ل ر نن بعندد منن ام لن ات الياسنية، فقند د
أن ال لبة ال ين تلعون  ورعنات  ااؤلينة  (Brissettc & Scheier & Carver,2002)وسل  وكارفا 

، 8991لبنننننند اخلننننننالل واألً نننننناري ،) رنننننند اظانننننناوا مسنننننن وى م نننننندين مننننننن االك ئنننننناب، ووجنننننندت دراسننننننات 
Ficher&Leitenberg,1986   . ) ئاب، ووجدت دراسة وجود ار باا سليب بيف ال ااؤل وألااض االك

وجننود ار بنناا سننليب بننيف ال انناؤل واد ننابة باالانن اابات الياسننية،  و و ننلت دراسننة ( .2000املننعان، ) 
(Scheier & Carver,1985)  .  ابينال من  رندر  الاناد للنى  نن املنعلة ويزيند إإىل أن ال ااؤل ينا با 

  (.8991اخلنننالل واألً ننناري ، ، لبننند2000رانننوان، ) منننن الننندل  االج منننال   ولنننن، وأظانننات دراسنننات
 .ة ا ابية بيف االك ئاب وال لاؤموجود ل ر

ويننا با ال انناؤل إ ابيننال بعنندد مننن ام لنن ات اال ابيننة مثننن امواجاننة الاعالننة لللننلوا، و ننن املننع ت 
 بيجنننناا، واألدا  األكننننادت ، واالًبسنننناا، والدافعيننننة للعمننننن، وأن ال انننناؤل مننننا با بامسنننن ويات العاليننننة مننننن

 .( Lennings,2000)ال خ يا للحيا ، و االك لاف، والثقة م اختاذ القاار
أمننا فيمننا ي علننل باالك ئنناب ف لنن  االر با ننات بننيف كننن مننن االك ئنناب وال ورعننات ال لنناؤمية والننيت كننن  

 & Ficher، 8991لبد اخلالل واألً ناري ،)لعس ال ورعات ال ااؤلية إىل وجود ار باا إ ا  بيياما، 
Leitenberg,1986   .) وأنَّ الدرجننة اما اعننة مننن القلننل االج مننال  ييمنن  لنندى الانناد اميننول ال لنناؤمية
 (. 2000راوان ) ومن مث املالا االك ئابية 

بأًن  الة اًاعالية لابا  أو داامة    ف مبلالا االًقباض وامزن    Depressionاالك ئاب ويعاف  
و رتافننل كن ل امالننة منن  .   واللنؤم والقيننوا وااننزع والينأج والعجننزواللنيل، و لنني  فياننا ملنالا كنناهل  واللنن

، والسنلوكية وااسنمية،   مثنن م ًقنج الدافعينة، و (امعافينة)ألااض متس ااواً  االًاعالينة، واالسن عاافية 
قج العانا  ، واألفعنار االً حارينة  لبند ) لدم القدر  للى االس م اع، وفقدان الو ن، و اعف الرتكيز، ًو

 (. 8999اخلالل، 
بأًنن األفعنار السنلبية النيت حيملانا الاناد لنن ًاسنن ولنن ا  ناين ولنن امسن قبن، ( Beck)ويعافن بينك 

وكنننننننن ل األفعننننننننار كنننننننن  امسننننننننؤولة لننننننننن  اسنننننننن  اخلننننننننربات وامثنننننننن ات، واأل ننننننننداث باداننننننننافة إىل املننننننننالا 
(Watkins,1997.) 

جداًينة ذا ينة   مينز بنألااض م عندد  كننامزن، وي انل العديند منن البنا ثيف للنى أن االك ئناب كنو  نرب  و 
وال لننناؤم، وفقننندان االك منننام، وال مبننناال ، واللنننعور بالالنننن، والايبنننة م إيننن ا  الننن ات، وفقننندان اللننناية، 

 )وادركنناو وملننالا النن ً ، وا  قننار النن ات، وبننا  االسنن جابة، ولنندم  القنندر   للننى بنن ل أي جانند 
Patchett,2005.) 

االك ئاب البسيا إىل االك ئاب اللديد، ويا ح االك ئاب لن ًاسن م  مولة  ويرتاوا االك ئاب من
 )منننن األلنننااض ام زاملنننة بعلننناا للنننوي وبعلننناا اج منننال ، وكننن ل األلنننااض  سنننمى الزملنننة االك ئابينننة 

Depressive Syndrome )  ، وكن   لنمن للنى جواًن  منن السنلوك واألفعنار واالًاعناالت، و لنمن
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للنننى  مولنننة منننن األلنننااض مثنننن االسننن يا ، والعننندر، وانننعف مسننن وى اليلننناا اماكننن ، الزملنننة االك ئابينننة 
واللنننعور بادلينننا ، واللنننعاوى ااسنننمية، و نننو ا الع رنننات االج مالينننة، وملنننالا الننن ً ، واللنننوم امااننن  

 )ويلننن  الننن ي وويلسنننون ( . 2001اللنننايف ،) للنننياس، واددراك السنننليب للبيئنننة، وال اعننن  اال زامننن  
Oleary & Wilson ,1978)  إىل أن االك ئناب باليسنبة لللالبينة العظمنى منن اليناج يعنرب لنن اسن جابة

سننوف  ق  ننا الدراسننة اماليننة للننى و . لاديننة  ث كننا  ننرب  مؤمننة كالالننن م الدراسننة، أو فقنندان ينن   مانن 
 .دراسة االك ئاب بو ان  مولة من األلااض لدى العادييف 

وأًنن .  (Beck,1974)يا قاون للمساًد  الوجداًية والندل  االج منال   و بيف الدراسات أن امع ئبيف
يظاننا مسنن وى اننعيف مننن ال عيننف والقنندر  للننى اال  نناالت االج ماليننة وأ نن  ينن  رننادرين للننى ا بننات 

وان  ورعا نن امسن قبلية حلمنن اليظنا  .  (Miller & Seligman ,1983)ذوا   م اموارف البييلخ نية 
وأ ن  حيملنون العديند منن أينعال ال لنوياات امعافينة (.   Ficher & Leitenberg,1986)ال لاؤمية  

وان امع ئبننيف يا قنناون (.   (Beevers&Miller,2005والننيت  ننؤ ا للننى امنن  كا  لل ورعننات ال ااؤليننة 
 (. Larsen,1990) للماارات اميا ية واليت  ؤكلا  للد ول م ال عيف  

ام  ال وجين اامع  ل دري  ال لبة للى اماارات وبيا  للى ما  قدم فمهن الب ا ث يارتض وجود أ ٍا لرًب
اميا ية ل حسيف  ورعا   ال ااؤلية، و اض مس وى االك ئاب، وبال ايل فان كن ل الدراسنة س لنيف إىل منا 

 :ال الية  و لت إلين الدراسات السابقة  ول امواوع ًاسن وللين فان ك ا البحث جا  ليحقل األكداف
نننام   وجينننن يعننن  ل علننني  امانننارات اميا ينننة،  - ي مثنننن اهلننندف الننناايس للدراسنننة م ال عننناف إىل أ نننا بًا

واس ق ننا  أ نننال م حلسنننيف ال ورعننات ال ااؤلينننة، و انننض مسنن وى االك ئننناب  لننندى لييننة منننن  لبنننة  اما لنننة 
 : الثاًوية ال كور، وي ااع لن ك ا اهلدف أكداف أ اى ك 

 . بيف اماارات اميا ية وال ورعات ال ااؤلية واالك ئاب معافة  بيعة الع رة -
ال و ننن إىل بعننض امقرت ننات وال و ننيات الننيت تعننن أن  اينند م حلسننيف ال ورعننات ال ااؤليننة و اننض  -

 .مس وى االك ئاب
 : المراسات السابدق  -2

 :المراسات األجنبي  -2-1

   يمية اماارات اميا ية من أجن  لين  معافة  فعالية باام (Foshee,2005) اولت دراسة فوي   -
االااكات بلان العيف امدرسن ،  ألانت ليينن الدراسنة منن  مولنة منن الن كور وادًناث م مدرسنة  اًوينة 
نننام  أيلنننا  لقنننات  وجياينننة  ل بنننا  وامعلمنننيف  مننند  للنننا   م الوالينننات ام حننند  األمايعينننة، و لنننمن الرًب

ية للى رف  الول  بالع رات ال حية، وادوار اايسيف، وماارات ال وا ن، أسابي ، اي ملت الربام  ال دريب
 .ودلت ً اا  الدراسة للى اخنااض ملحوظ م معدل ار عاب العيف بيف ال لبة
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دراسننة  نندف إىل معافننة أ ننا ال وجننن حنننو اميننا  (  (Diane,et al, 2001وأجنناى داين وآ نناين   -
ا يننة للننى  اننض االك ئنناب لنندى  لبننة ال ننف السنناب  م اسننرتاليا، بلننعن  انناؤيل، وامنن  ك اماننارات امي

 البنننة م ال نننف السننناب  ورننند مت ا  ينننارك  وفقنننال لننندرجا   للنننى مقيننناج ( 74)ول حقينننل ذلنننك مت ا  ينننار 
االك ئننناب وال قننناريا ال ا ينننة النننيت   نننن لليانننا البنننا ثيف، ورننند مت واننن  بننناام   سننن يد إىل اليظاينننة العق ًينننة 

  ل  لي  منا  ديث ال ات ومع قدات الاناد  نول مااومنن لنن ذا نن، ورند ا  نوت  لنك االًاعالية من 
النننربام  للنننى  علننني  العيينننة للنننى مانننارات  نننن املنننعلة، ومانننارات اختننناذ القننناار، و أكيننند الننن ات، وإجننناا  

ام  متت م ابعة األفااد مد  س ة ياور، ورد دلت ً اا  الدر  اسة للى  دارات اج مالية، وبعد اً اا  الرًب
 ندارات اج مالينة ا ابينة  إجناا أن  وجاا  حننو امينا  منن  ن ل أن منا  يا  أفااد العيية رد ا  لف، و 

 .رد ا لح، وأنَّ ردر   للى  ن املعلة حلسن، وأنَّ يعورك  باالك ئاب رد اخناض
دور ال انننننناؤل م  Brissettc&Scheier&Carver,2002)) ودرج بايسنننننن س وسلنننننني  وكننننننارفا  -
لنننل  ننندارات اج مالينننة وحلسنننيف ال عينننف الياسننن  وال خاينننف منننن اللنننلوا الياسنننية، ورننند دلنننت ً ننناا   

الدراسننة الننيت أجايننت م الواليننات ام حنند  األمايعيننة للننى أن ال لبننة النن ين تلعننون  وجاننال لاليننال حنننو اميننا   
رات اج ماليننة، كاًننت لننديا  درجننات االك ئنناب واللننلوا الياسننية رليلننة، وأ نن  رننادرون للننى  لننل  نندا

وحيققون مس ويات ما اعة من ال عينف، بععنس ال لبنة الن ين تلعنون درجنات م دًينة للنى مقيناج ال وجنن 
 .حنو اميا  

دراسننة  نندف إىل  علنني  ال لبننة بنناام  مننن أجننن  يميننة  (Sigurdsson,2000)أجنناى سلادسننون  و  -
ننت لييننة الدراسننة مننن   البننة، و اينند ً نناا  الدراسننة بننأن الننربام   البننال و ( 22)اماننارات اميا يننة، ورنند  عًو

سا ت م أن ي بح أفااد العيية أكثا ردر  للى  ن ملع   ، وأنَّ ماارات اال  ال رد حلسيت، وك ا 
 .بدورل ساك  م الااا لن ال ات  س  ما أفاد بن أفااد ليية الدراسة 

لنننني  اماننننارات اميا يننننة مينننناك  مقرت ننننة مننننن أجننننن  ع  (Ogrady,2002)ورنننندمت دراسننننة اوينننناادي  -
نام  الن ي بندأ  لنس  علني   امانارات ب  بيقنن نام  . لل  ب م اجنلرتا، وك لك و ناال للرًب ورند  عنون الرًب

أماننات لننام ت م أمنناكن يف لاننة م مدييننة (  80) مننن  مولننة مننن اماننارات اميا يننة،  يننث مت ا  يننار 
. ات اميا ينة واس ق نا  أ نا كن ا ال ندري  للنى أبينا ك  اجنلرتا ومت  دري  األماات للى  مولة منن امانار 

 .وأظاات ً اا  الدراسة أ ية  قدل مثن ك ل اماارات
بدراسنننة اسننن ادفت ميارلنننة ا  نننار اال ابينننة جننناا  ال ننندري   (Schneider,2004)ورنننام  ينننيايدر   -

ننننت لييننننة الدراسننننة مننننورنننند للننننى اماننننارات االج ماليننننة لنننندى األ اننننال م كينننندا،   انننن ل، ( 801) ن  عًو
ا ننال  نندريبيال ي لننمن  سننة ماننارات  يا يننة، واسنن خدم كنن لك مقياسننال للماننارات  واسنن خدمت الدراسننة بًا
اميا ينننة، ودلنننت ً ننناا  الدراسنننة أن أفنننااد ليينننة الدراسنننة اك سنننبوا العديننند منننن امانننارات اميا ينننة والنننيت تعنننن 

األ انال رند  نوروا منن مانارا   ام علقنة بعياينة  ممارس اا دا ن امدرسة أو  ارجانا، كمنا دلنت الي ناا  أن
 .ال عامن م  ا  اين وكياية ال  اف م يف لف اموارف ً يجة خلربات ال دري  للى اماارات اميا ية 
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غ وآ ناين  - معافنة الع رنة بنيف امن  ك امانارات     (Chiung, et al ,2008 )و اولنت دراسنة ينًو
ت ليية الدراسة منن . ل عيف ووجود ألااض ًاسية اميا ية والدل  االج مال  وا رايندال م ( 829)  عًو

سننننية مت  لخي ننننا  بننننأ   يعنننناًون مننننن ملننننع ت األكننننن، ( 74-28)  ننننايون   ااو ننننت ألمننننارك  مننننن 
دلننت ً نناا  الدراسننة أن األفننااد النن ين ي م عننون مباننارات  يا يننة، وي لقننون . واالك ئنناب، وألاااننال ف ننامية 

نة من  األفنااد  دلمال اج مالينال، فنمهن مسن وى االك ئناب لنديا  منيخاض، وأنَّ مسن وى ال عينف أفلنن، مقاًر
 .ال ين ال تلعون ماارات  يا ية أو ال ي لقون دلمال اج ماليال 

ا نننال ل ننندري  األمانننات للنننى امانننارات اميا ينننة (  2004)وأجننناى   ا ينننة  - دراسنننة  ننندف إىل بينننا  بًا
ت ليينة واس ق ا  أ ال م حلسيف العااية  االج مالية ومااوم ال ات وماارات اميا  لدى أ ااهلن، و عًو

أجايت م مديينة   البال و البة واليت( 70)الدراسة من   ب و البات ال ف الثالث األساس  ولددك  
ننام  ال نندرييب م حلسننيف العاايننة االج ماليننة ومااننوم . العنناك م األردن أيننارت الي نناا  إىل جننود أ ننٍا للرًب

 .ت وماارات اميا  لدى أفااد العييةال ا
 :التعليق على المراسات السابدق  -2-2

 : بعد لاض الدراسات السابقة ًو ااجاا تعن اس خ ص ا يت
 .أواحت ً اا  الدراسات أ ا الربام  اما عز  للى  يمية اماارات اميا ية للى حلسن  يا  ال ال  -
 .ال ورعات ال ااؤلية واالك ئاب ك  ل رة لعسية أواحت ً اا  الدراسات أن الع رة بيف -
لدم وجود أي  عارض بيف ً اا  يي  الدراسات اليت أجايت لبحث أ ا الربام  اما عز  للى  علني   -

 . اماارات اميا ية م حلسن ال ورعات ال ااؤلية
اما عز  للى  علني  لدم وجود أي  عارض بيف ً اا  يي  الدراسات اليت أجايت لبحث ا ا الربام   -

 .  اماارات اميا ية م  اض االك ئاب
 :ةشكل  المراس  -3

الك سننناب مانننارات  سنننالد ال الننن  للنننى ال االنننن اليننناجح واال نننا  مننن  امينننا ، فاًنننن حي نننان لل عننناف 
وال ندرب للننى امانارات ام امننة ديننباع ا  ياجا نن األساسننية م امينا ، ف لننك اماننارات خت لنف لننن   ننوى 
امقارات العلمية، وان كان كياك روابا ين  مباينا  بنيف  لنك اا وينات وامانارات اميا ينة، إال أًينا كثن ال منا 
ً  ننا ال اننوو الوااننح لنندى بعننض األفننااد م ال ح ننين األكننادت ، وفلننلن م  ننن ملننع  ن، أو اختنناذ 

ا فنننمهن إمنننداد ال الننن  بامانننارات راارا نننن، أو متعينننن منننن إرامنننة ل رنننات اج مالينننة ًاجحنننة أو يننن  ذلنننك، لننن 
اميا ية معايلة اميا  ب ايقة ًاجحنة جنديا بال قنديا، فجعنن الاناد ي  ناف كمنا يلنا  رند يورعنن م العثن  
مننن األ  ننا ، لنن لك فننمهن الننربام  اما عننز  للننى  علنني  اماننارات اميا يننة،  علنن  األسننس العلميننة، واماننارات 

حبيننث ي ننبح الانناد أكثننا إً اجيننة، وأكثننا جنا ننال، وبعينندال لننن الورننوع م األساسننية ال  مننة معايلننة اميننا ، 
كمنا أن امانارات اميا ينة حلسنن منن ًظنا  الاناد انال امينا  واعلنن . املع ت الياسية، وأيلباا االك ئناب

 .أكثا  ااؤالل 
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ظنا  اد ابينة م كما أكدت العث  منن الدراسنات أن كيناك ل رنات ا ابينة بنيف امانارات اميا ينة، والي
واالك ئناب أ ند املناكن . واليظا  السلبية، وال لاؤمية. اميا ، والبعد لن االا اابات الياسية كاالك ئاب

الننيت  واجننن ال لبننة، وذلننك ً يجننة لظاننور اماجننات اللخ ننية اادينند  للانناد كحاج ننن إىل  ننن ملننع  ن، 
  نناين، واأللاننة م ل را ننن اللخ ننية، و اج ننن إىل واختنناذ القنناارات الننيت  ننؤ ا للننى  يا ننن، االً مننا  إىل ا

وللين فمهن  ياول أ ا الربام  اما عز  للى  يمية اماارات اميا ية م حلسيف ال ورعات .  عوين ل رات ودية
ال ااؤلينننة و انننض االك ئننناب تثنننن أ ينننة   منننا هلننن ل اما لنننة منننن  بيعنننة  ا نننة اعلانننا ما لنننة رننناارات   علنننل 

 . األكادتية واالج مالية، وأن الالن م حلقيل ذلك رد يؤدي إىل يعور ال ال  باليأج بأسلوب اميا 
ورنند  عنندادت األسننالي  ادريننادياة ل حقيننل كنن ا اللنناض، ومننن اننمن كنن ل األسننالي  ال وجيننن اامعنن ، 

ن يسننالد  يننث يتع ننرب مننن ال نناو الاعاالننة م اجملننال الياسنن  والسننيما م  ننال  يميننة اماننارات، فلنن ل لننن أًنن
ومننن مي ننل أنَّ القنندر امننيخاض مننن . للننى ال عبنن  النن ايت مماننا خيااننف لننن ال النن  اللننلا وال ننو ا االًاعننايل

ال انننناؤل تعننننن أن يزينننند مننننن ا  مننننال  ننننوراا ال النننن  م االك ئنننناب ً يجننننة لننننيقج اماننننارات اميا يننننة، فقنننند 
نام  امانارات اميا ينة الن ي يعندا وسن يلة اناورياة ل معنيا  منن العنيف ب ايقنة اس خدمت الدراسة امالياة بًا

 . ًاجحة
 : أهمي  المراس  -4

و ي لل ك ل الدراسة من افرتاض  ،جن جناا ال ال  م اميا ل عل   اماارات اميا ية أ ية  ا ة من أ
أن اك ساب ال ال  للماارات اميا ية يؤ ا ر  ال ورعات ال ااؤلية، وخياض من مسن وى االك ئناب،  ينث 

منننن ً ننناا   لبا نننث أن  سننن ايد ااانننات امعيينننة بنننال  ب والسنننيما امايننندين وامايننندات م امننندارجيأمنننن ا
 .  الدراسة امالية

 :ومتثالت أ ياة الدراسة فيما يل  
إلقنننا  اللنننو  بلنننعن للمننن  للنننى ال ننند  ت ادرينننادية األكثنننا مياسنننبة مننن  ال لبنننة م  يمينننة  -0-1

 .اماارات اميا ية
اساة ددارات امؤساسات اليت  تعىن بال لبة مثن ك ل الدراسات اليت س سا  م   ويا اماجة ام -0-7

 .وحلسيف لملاا
 .متثان ك ل الدراسة أساسال لدراسات أ اى م ًاس اجملال -0-3
 .إ ار  الول  لدى البا ثيف بأ ياة االل اات هل ل املعلة -0-0
 :أسئل  المراس  -5

 :ابة لن األسئلة ال الية دف ك ل الدراسة إىل ادج
كننن  وجنند فنناوو دالاننة إ  ننااياال م الدرجننة العليننة مقينناج ال انناؤل  تعننزى إىل امعااننة ال جايبياننة  -5-1

ام  ال وجية اامع )  ؟(بًا
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كن  وجد فاوو دالاة إ  ااياال م الدرجنة العلينة مقيناج االك ئناب  تعنزى إىل امعاانة ال جايبيانة  -5-7
ام  ال وجي)  ؟(ن اامع بًا

 :فرضيات المراس  -6

نة من   -6-1 ام  ال وجين اامعن  إىل حلسنيف ال ورعنات ال ااؤلينة  لندى العيينة ال جايبينة مقاًر يؤدي بًا
 .، وذلك للى الدرجة العلية  مقياج ال ااؤل(0001)العيية اللاب ة بلعن دال إ  اايال ليد مس وى 

ام  ال وجين اامع  إىل  انض مسنه-6-7 نة من  يؤدي بًا  وى االك ئناب  لندى العيينة ال جايبينة مقاًر
 .، وذلك للى الدرجة العلية  مقياج االك ئاب(0001)العيية اللاب ة بلعن دال إ  اايال ليد مس وى 

 :ةصطلحات المراس  -7

ننام  يف ننا مننيظ  مننن اخلنندمات ادريننادية، والرتبويننة، واماييننة الننيت  قنندم ل فننااد  :راته جدديهراجيعددن بًا
نام  امسن خدم م كن ل (. 8992جربينن وآ ناين ،) ال  مسنالد   م اليمنو وال عينف بلعن ين أمنا الرًب

دريقنة مبعندل لقنا ين أسنبوليال فقند ( 71) الدراسة وامعون من للا    ج  وجين يع  مد  كنن   نة 
اختناذ القناار،   أكيد ال ات،  ن املعلة، ال عامن من  ا  ناين، مانارات اال  نال،:  ياول اماارات ال الية

 (. 2)املحل رر  .إدار  الورت
 مولننة السننلوكيات واماننارات اللخ ننية واالج ماليننة الننيت  ؤكننن األفننااد لل عامننن  :رايهدد ةر هرايج تجدد 

بثقنننة مننن  أًاسنننا ، ومننن  ا  ننناين، ومننن  اجمل مننن ، منننن  ننن ل اختننناذ القننناارات السنننليمة، وامياسنننبة، وحلمنننن 
ينننة، وفاننن  النننياس، وا  ننناين، و عنننوين ل رنننات ا ابينننة مننن  ا  ننناين، امسنننؤوليات اللخ نننية، واالج مال

 .                               (Danish & Steven,1997) و اادي  دوث األ مات، وال اع  االب عاري
لبار  لن ًزلة دا ن الاناد لل ورن  العنام مندوث األينيا  اال ابينة بندالل منن  ندوث األينيا    :راتف ؤل
ويعنااف إجاااينال ألينااض كن ل الدراسنة بالدرجنة النيت حي نن .  (Harris&Middleton,1994)  السنليبة

 .للياا ال ال   للى مقياج ال ااؤل
 الة اًاعالية لابا  أو داامة،    ف مبلالا االًقباض وامزن والليل، و لي  فيانا ملنالا  :رالكتئ ب

و رتافننل كنن ل امالننة منن  ألننااض متننس ااواًنن  . عجننزكنناهل ، واللنن ، واللننؤم، والقيننوا، وااننزع، واليننأج، وال
، والسنننلوكية، وااسنننمية،   مثنننن م ًقنننج الدافعينننة، ولننندم القننندر  للنننى (امعافينننة)االًاعالينننة، واالسننن عاافية 

قج العاا  ، واألفعار االً حارية   (. 8999لبد اخلالل، ) االس م اع، وفقدان الو ن، واعف الرتكيز، ًو
 .ااض ك ل الدراسة بالدرجة اليت حي ن للياا ال ال  للى مقياج  االك ئابويعااف إجااايال ألي

 : حممدات المراس  -8

 .ار  ات ك ل الدراسة للى ال لبة ال كور -2-1
 .يع مد االس ي ان م ك ل الدراسة للى أدوات البحث امس عملة -2-7
ام  امس خدم واماارا -2-3  .ت اليت ي لمياا  حدد ً اا  ك ل الدراسة م او  الرًب
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 :جمتمع المراس  والعين  -9

 عون   م  الدراسة من يي   لبة اما لة الثاًوية ال كور م مدرسة بيت أيدج الثاًوية لل كور ال ابعة 
ال  يننار ليايننة الدراسننة، متا و  2004/2001 البننال م العننام الدراسنن  ( 880)مدييننة اربنند ،والبننالغ لننددك  

ومتا . وراامننة بيننك ل ك ئنناب للننى يينن  أفننااد   منن  الدراسننة(  ال انناؤل) و اميننا    بيننل مقينناج ال وجننن حننن
 البال   لوا للى أرن الدرجات للى مقياج ال وجن حنو اميا ، وأللى الدرجات للنى راامنة ( 70)حلديد 

ااياة إىل ورننند متا  و يننن  ال لبنننة لياينننة الدراسنننة ب ايقنننة للنننو . بينننك ل ك ئننناب،، حبينننث ينننعالوا لياينننة الدراسنننة
 . مولات اايبياة وااب ة

ت من  :هع هراتجريبج يرايجه- ام   وجينن يعن  لن عل  (  20) عًو  البال من اما لة الثاًوية  لقوا بًا
نام  منن  اماارات اميا ية، ال قى هب  مايد امدرسة مبعدل لقا ين أسبوليال، مد ن أربعة أسابي ، و عون الرًب

 ( . 2)ملحل رر  . دريقة ( 71)كن   ة   ج  وجين يع ، مد   ( 80)
ننت مننن  :هعدد هرابدد رب يرايجه- ننام   وجيننن يعنن  ( 20) عًو  البننال مننن اما لننة الثاًويننة   ي لقننوا بًا

 . ل عل  اماارات اميا ية، و  يل ِل هب  مايد امدرسة
جنننناييب،  يننننث مت  لننننعين ال  بننننار  ننننحة الاااننننيات، مت اسنننن خدام ال  ننننمي  ال  : دددد هوهرافةر دددد ه-

نننام  ال وجينننن.  منننول يف اايبينننة واننناب ة، ومت  و يننن  ليينننة الدراسنننة للنننواايال     لقنننى اجملمولنننة ال جايبينننة بًا
نة الي نناا  للننى امقناييس القبليننة والبعديننة لنندى اامعن  ننام ، مث مقاًر ، وال   لقننى اجملمولننة اللناب ة كنن ا الرًب

الس ق ا  أ ا ( ANOVA)مت اس خدام حللين ال باين  املرتك  وم ال حلين اد  اا ، ورد. اجملمول يف
 : امعااة ال جايبية

 :وفيما يل  حلديد م ل ات الدراسة
ام  ال وجينن اامعن  بامانارات امخ لانة النيت  ياوهلنا   :رايتتجرهراي تاله- كمنا كنو لندى اجملمولنة )بًا

ام  ال وجين اامع  (ال جايبية  (. ا كو لدى العيية اللاب ةكم)، أو لدم  قدل بًا
 . وراامة بيك ل ك ئاب( ال ااؤل)درجات األفااد للى مقياج ال وجن حنو اميا   :رايتتجرهرات رعه-

ه:رإل ررءر 
، وراامة بينك ل ك ئناب للنى يين  أفنااد   من  (ال ااؤل)رام البا ث ب  بيل مقياج ال وجن حنو اميا  

  ننننلوا للننننى أرننننن النننندرجات للننننى مقينننناج ال وجننننن حنننننو اميننننا   وأللننننى  البننننال ( 70)ومتا حلدينننند . الدراسننننة
و متا  و ينن   لبننة ليايننة الدراسننة ب ايقننة . النندرجات للننى راامننة بيننك ل ك ئنناب، حبيننث يننعالوا ليايننة الدراسننة

نننام   للنننوااياة إىل  مولنننات اايبيانننة واننناب ة، مث رنننام البا نننث ب ننندري  امايننند امقننني  م امدرسنننة للنننى بًا
ام  مت اال ااو للى ال  بيل م  األيااف اماارا ت اميا ية، وبعد ال أكد من درجة إ قان امايد ل  بيل الرًب

نننام  امانننارات  نننام  وميارلنننة أي  نننعوبات رننند  ظانننا، وبعننند االً انننا  منننن   بينننل بًا اللننن  مباينننا للنننى الرًب
مقيناج ال وجنن حننو : يساميا ية من   ل   نج ال وجينن اامعن ، رنام البا نث بنال  بيل البعندي للمقناي
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وراامننة بيننك ل ك ئنناب للننى اجملمولننة ال جايبياننة، واجملمولننة اللنناب ة، وإجنناا  ال حلنني ت ( ال انناؤل)اميننا  
 .2004/2001ورد مت   بيل الدراسة   ل الا ن الدراس  الثاين من العام الدراس  . اد  ااياة

ه:أدسر هرافةر  
 :ليةال مدت ك ل الدراسة للى األدوات ال ا

 (.8)املحل رر  (: ال ااؤل)مقياج ال وجن حنو اميا   -
 (Scheier& Carver,1985)اس خدم مقياج ال وجن حنو اميا  ال ي ألدل كن من يايا وكارفا    

لبنارات  ناب لنن كنن ميانا للنى أسناج  سنة ( 80)وي عنون منن ( . 2008)ورام ب عايبن  األً ناري   
معامننن الثبننات   (Scheier & Carver,1985)سنن خان يننايا وكننارفا ا  يننارات  قننيس ال انناؤل ورنند ا

بننا  ( 0049)ب ايقننة إلنناد  اال  بننار بعنند أربعننة أسننابي  وكننان  واسنن خاجت ( 0047)أمننا معامننن ألاننا لعاًو
معام ت ال دو ااع  ب ايقنة االر با نات بعندد منن امقناييس، مثنن مقيناج ال ورن  العنام لليجناا والن ي 

ل انناؤل، و قننديا النن ات، ووجاننة اللننبا النندا ل  واخلننارج ، والع ننابية، واالًبسننا ية، ياننرتض اًننن يقننيس ا
ومقياج االك ئاب، واليأج، والعداو ، واالً حار، والقلل االج مال ، وال قبن االج مال ، والول  بال ات، 

منننن  واملننناما ، واللنننلا الياسننن ، واالينننرتاب الياسننن ، كمنننا  سننن  ال ننندو العنننامل  للمقيننناج للنننى ليينننة
فادال من  ن ب جامعنة أمايعينة واسن خان لنام ن منن امقيناج،  ينث اين من العامنن األول للنى ( 727)

حبسناب  ندو (  2008)ورنام األً ناري . األسئلة السلبية ال وجن، والعامن الثاين األسئلة اال ابية ال وجنن
االر با نات من  مقناييس أ ناى امقياج من   ل   دو ال عنوين ب ايقنة حللينن البينود وال حلينن العنامل  و 

معنننام ت الثبنننات ب نننايقيت ألانننا وب ايقنننة القسنننمة الي ننناية وأينننارت إىل ( 2008)،ورننند أجننناى األً ننناري 
 .  بات مقبول للمقياج

. وي بل امقياج ب ايقة فادية أو يالية ويس لاو معظ  اماحو يف م ادجابة لين  وايل   ث دراال
نة  نرتاوا منن وي حح امقياج بأن يع نى كنن بين و  نحح البينود الدالنة للنى  1-8د م امقيناج درجنة مواً 

وجننود ال انناؤل بمهل اااننا األو ان ذا ننا، بييمننا   ننحح البيننود املنن   إىل لنندم وجننود ال انناؤل بمهل اااننا أو اًننال 
،   ننننننننحح بالرت ينننننننن  1،7،2،2،8مععوسننننننننة أي أن االسنننننننن جابات الننننننننيت وانننننننن   وهلننننننننا اماحننننننننوص م ،

كنن  كمننا ( والننيت  ع ننى أو اًننا مععوسننة)بيننود امقينناج الدالننة للننى لنندم وجننود ال انناؤل  وأررننام 8،2،2،7،1
ننة للبيننود العلننا الننيت  عننون 80،4،7يلنن   ، ولعنن   سنن خان الدرجننة العليننة للمقينناج امنن  النندرجات امو ًو

 .امد األر ى( 10)امد األدىن إىل ( 80)ك ا امقياج و  ااوت الدرجات من 
ه(.7) ليمهةقمه:هبق ئي هرجكهاالكتئ  -

و  نألف كن ل القاامنة منن (. 8911محدي، ورفيقنال، )اس خدمت ال ور  امعابة لقاامة بيك ل ك ئاب 
( 7)فقنا ،   يناول كنن فقنا  لاانال منن ألنااض االك ئناب، ورند درجنت كن ل الاقناات للنى سنل  منن ( 28)

عنناض بدرجننة ما اعننة اللنند ،  عنن  وجننود ال( 2)ًقنناا، درجننة ال نناا فيننن  عنن  لنندم وجننود العنناض، ودرجننة 
وين     نحيح القاامنة  من  النندرجات النيت حي نن لليانا اماحنوص للننى يين  الاقناات، ولن ا فنمهن القاامننة 
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ن ننننننينن  مع ئنن  م :ال ايلنننننن، و اسننا النندرجات للننى القاامننة ك(72 نناا و) ع نن  درجننة لاليننة  ننرتاوا بننيف 
ن ننننننننننند منننننننننننناب يدينننننننننن، اك ئ(22-87)، اك ئنننناب م وسننننا مننننن(81-80)، اك ئنننناب  ايننننف مننننن (0-9)
كن  امند الاا نن بنيف امع ئبنيف وين  ( Beck, 1976)كمنا ذكنا بينك ( 80)، و عد الدرجنة (27-72)

 .امع ئبيف
. ورنند أظاننات العدينند مننن الدراسننات سننوا  م البيئننات األجيبيننة أو البيئننة العابيننة  بننات و نندو امقينناج

دمت  ايقننة اال سنناو النندا ل ،  يننث ا لننح باسنن خدام حلليننن ال بنناين أن كننن فانن  البيئننة األمايعيننة اسنن خ
كمنا اسن خدمت .  مولة من  مولات امقياج أظاات ل رة دالنة إ  ناايال من  الدرجنة العلينة للمقيناج

 ايقننة ال جزاننة الي نناية ا دراسننات  بننات امقينناج ا البيئننة األمايعيننة، ووجنند ار بنناا بننيف الاقنناات الااديننة 
ورننند أجننناى  .(94= ن ) 0092بنننااون إىل  - مان مولنننات الزوجينننة و نننن بعننند اسننن خدام معادلنننة سنننبواجمل
 ساب معام ت ال دو والثبات للقاامة، ورد ظاا  دو القاامة م ال ور  ( 8991محدي، ورفيقال، )

االك ئابينة مننن  امعابنة منن  نن ل ال ميينز بنيف  مننول يف منن  لبنة ااامعننة مت   نييااما إىل االك ئابينة، وينن 
حبساب  بات االس قاار للى ليية من ( . 8911محدي، ورفيقال، )  ل امقاب ت ادكليييعية، كما رام 

 البال من  لبة ااامعة األردًية، لن  ايل إلاد  اال  بار باا ن  م  مد ن أسبولان وبللت ريم ن  ( 10)
 البنال منن  لبنة ااامعنة فعاًنت ( 721)ن ، و س   بات اال ساو الدا ل  للى ليية  ألات م(0011)

با     (.0014)ريمة معامن  بات ألاا لعاًو
ه:(3)رايليمهةقمه:هراجيعنهررا  وهراته جيه-

نام   وجينن يعن ، ل ندري  ال لبنة للنى امانارات اميا ينة،  رام البا ث أليااض الدراسة امالية ببيا  بًا
ام  من  ن ل مااجعنة األدب ا م علنل بامانارات اميا ينة، واًععناج ذلنك للنى ال ورعنات  يث مت بيا  الرًب

ام   وجين يع  ي عون من للا    ج  وجين يع  مد    ال ااؤلية واالك ئاب، بيا  للى ذلك مت بيا  بًا
 أكيند الن ات،  نن : ري  ال لبنة للنى امانارات ال الينةدريقة ما يف أسبوليال،  يث مت  د( 71)كن   ة 

ورننند رنننام البا نننث بنننمهجاا  .ا  ننناين، مانننارات اال  نننال، اختننناذ القننناار، إدار  الورنننت املنننعلة، ال عامنننن مننن 
 عمنننيف منننن ذوي اال   ننناص واخلنننرب  م  نننال ادريننناد ( 1) ال ننندو الظننناكاي منننن  ننن ل لاانننن للنننى 

نام   ل كنداف النيت وان  منن أجلانا، وكنان معينار ربنول  الياس ، من أجن امعن  للنى مندى م امنة الرًب
ام  حيقل األكداف  وى الرب  كما أيار ااعمون . ًام  ا ااو سبعة  عميف من أ ن مثاًية للى أن الرًب

ننام ، وان الورننت ي ياسنن  منن  معنناي   إىل أن األًلنن ة والايننون ختنندم اهلنندف العننام واألكننداف اخلا ننة للرًب
 .   ج ال وجين اامع 

 :النتائج -11

ه:را ت ئوهرايتعّلا هر افرضّج هرألسامه-
نة من  العيينة  يؤدي - ام  ال وجينن اامعن  إىل حلسنيف ال ورعنات ال ااؤلينة  لندى العيينة ال جايبينة مقاًر بًا

 .، وذلك للى الدرجة العلية  مقياج ال ااؤل(0001)اللاب ة بلعن دال إ  اايال ليد مس وى 
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اجملمننول يف ولإلجابننة للننى كنن ل الاااننياة  تسننبت ام وسنن ات امسننابية واالحناافننات امعياريننة لعننن مننن  
ام وس ات امسنابية واالحناافنات امعيارينة مقيناج ال اناؤل للنى ( 8)ويبيف اادول رر  . ال جايبية واللاب ة

 . القياج القبل  والبعدي
ه(1)راجفسلهةقمه

اليجيهعتج هراتجريبج هسراب رب هعلمهرااج رهراابلنهسرابعفتههرايتهّ ب  هراي  رّج هسرالايررف  هرايعج ةيّ 
 رهراتف ؤلاياج 

 االحنااف امعياري ام وساا اجملمولة
 بعدي ربل  رياج بعدي رياج ربل 

 10172 70422 820000 10801 ال جايبية
 40291 40217 870282 82،782 اللاب ة

وان م وسنننا اجملمولنننة ( 820000)بنننأن م وسنننا اجملمولنننة ال جايبينننة كنننو ( 8)ي بنننيف منننن ااننندول ررننن  
لل حقل منن أن اال ن  ف بنيف ام وسن ات دال إ  ناايال، مت اسن خدام حللينن ، و (870282)اللاب ة كو 
 .يواح ً اا  حللين ال باين املرتك( 2)واادول رر   (ANOVA)ال باين املرتك

ه(7)راجفسلهةقمه
هات ئوهتيلجلهراتب ي هراي تركهافالا هرافرسقهرج ه ته ب  هرايجيهعتج هراتجريبج هسراب رب هعلمه اج رهراتف ؤل

 الداللة (ف) م وساا امابعات درجات اماياة  موع امابعات م در ال باين
 *0000 170828 2820028 8 2820028 اجملمولة

 *0000 7220220 27220222 8 27220222 القياج القبل 
   70222 71 7100828 اخل أ
    74 22270277 العل 

وس ات بللت مس وى الداللة اد  ااية،  يث بللت بأنَّ الااوو بيف  ام ( 2)ي بيف من اادول رر  
، وبنننالاجوع إىل جننندول (0001)وكننن  دالنننة ليننند مسننن وى أرنننن منننن ( 170828( )ف) ريمنننة اد  ننناا  

نام   وجينن  ام وس ات امسابية، ً  ا أن الااوو كاًت ل احل   ب اجملمولة ال جايبينة الن ين  لقنوا بًا
 . ديا  بلعن دال إ  اايال يع   يث حلسيت ال ورعات ال ااؤلية ل

ام  ال وجين اامع  م  يمية اماارات اميا ينة م حلسنيف  الي اا  ام علاقة بالاااياة األوىلأظاات  أ ا بًا
 .ال ورعات ال ااؤلية لدى ليية من  لبة اما لة الثاًوية

ان ل الي يجنة   انل ف. و  سل ك ل الي يجة بلعن لام م  ما  و الت إلين العديد من الدراسات السابقة
اليت أظاات  أن ام  ك الاناد للمانارات اميا ينة   (Diane, et al 2001)اين وآ اين م  ً يجة دراسة د

  (Ogardy,2002)يسنا  م بينا   ورعنات  ااؤلينة انال األ نداث،  وا اقنت من  ً ناا  دراسنة أويناادي 
 عز  للى  علي  اماارات اميا ية  سا  واليت أظاات أن الربام  اما  (Schneider,2004)ودراسة ييايدر

م إكساب ال لبة  مولة من اماارات اال ابية، واليت بدوركا حلسن من ًظا  الااد إىل اميا ، كما ا اقت 
والنيت أظانات فعالينة النربام  اما عنز  للنى   (Hutter,2000)ً ناا  كن ل الدراسنة من  ً ناا  دراسنة كينو ا 
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م  يميننة ماننارات اختنناذ القنناار، والننيت بنندوركا  سننا  م وجننود  ورعننات  ااؤليننة اننال  علنني  اماننارات اميا يننة 
والنننيت  (Sigurdsson,2000)األ نننداث امسننن قبلية، و  سنننل كننن ل الي يجنننة مننن  ً ننناا  دراسنننة سلادسنننون 

 . أظاات فعالية الربام  م حلسيف ال ورعات ال ااؤلية
 نج ال وجينن اامعن  منن مانارات،  ندف إيل حلسنيف ورمبا  اد ً يجة ك ل الدراسة، إىل ما  لنمي ن  

ال ورعات ال ااؤلية، إذ  ياولنت مانارات رندمت بلنعن لملن ، ومت إ ا نة الاا نة لل ندري  للنى امانار  إمنا 
بلنننعن كلننن ، أو للنننى أجنننزا  مننن   وجينننن ادرينننادات ال  منننة، ورننند ا  نننوت  لنننك امانننارات للنننى  ننناوالت 

اننا الانناد، والرتكيننز للننى اموارننف اال ابيننة، و علنني  امننديث اال ننا  منن  ال عنناف إىل ًقنناا القننو  الننيت ت لع
النننن ات، كمننننا سننننالدت  لننننك ام ننننج، للننننى أن  عننننااف ال النننن  إىل ال ايقننننة امثلننننى ل عننننوين الع رننننات 

ورمبنا  ناد .االج مالية، وا  بار ذا ن م مواجن ا  اين وك ا كلن سالد ال ال  للى اماور خبربات اليجناا 
ي يجة إىل أن   ج ال وجين اامع  سالدت ال ال  م ال عاف للى الدور ال ي  ؤدينن العبنارات ك ل ال

ال ا يننننة السننننلبية، والننننيت مننننن يننننأ ا ميعننننن مننننن ال  نننناف بلننننعن مؤكنننند ل ا ننننن، وبال ننننايل اللننننعور بال ورعننننات 
مننن  ال لنناؤمية، كمننا  لننميت ام ننج ماننارات معيننت ال النن  مننن ال عامننن منن  اليقنند اموجننة، والنن خلج

وا  وت  لنك ام نج للنى مانارات سنالدت ال الن  للنى حلمنن . ملالا الافض، وا دياد الثقة بال ات
امسؤولية، وممارسة السنلوك ال نو كيندي، ومانارات  ودت ال الن  باألسناج امقيقن  للقندر  للنى ال عينف، 

 .وكن ذلك أسا  م حلسيف ال ورعات ال ااؤلية لدى ليية الدراسة
ه:ا هر افرضج هراث اج را ت ئوهرايتعله-
نة من  العيينة  - ام  ال وجين اامعن   إىل  انض مسن وى االك ئناب لندى العيينة ال جايبينة مقاًر يؤدي بًا

 .، وذلك للى الدرجة العلية  مقياج االك ئاب(0001)اللاب ة بلعن دال إ  اايال ليد مس وى 
فننات امعياريننة لعننن مننن  اجملمننول يف ولإلجابننة للننى كنن ل الاااننياة  تسننبت ام وسنن ات امسننابية واالحناا

ام وس ات امسابية واالحناافات امعيارية مقياج االك ئاب للى ( 2)ال جايبية واللاب ة ،ويبيف اادول رر  
 . القياج القبل  والبعدي

ه(3)راجفسلهةقمه
 رهراابلنهسرابعفتهاياج رهاليجيهعتج هراتجريبج هسراب رب هعلمهرااجهرايتهّ ب  هراي  رّج هسرالايررف  هرايعج ةيّ 

 رالكتئ ب

 االحنااف امعياري ام وساا اجملمولة
 بعدي ربل  رياج بعدي رياج ربل 

 7022222 7010878 707722 107287 ال جايبية
 4017228 1027729 8707228 8702728 اللاب ة

وان ( 707722)و بنننأن م وسنننا اجملمولنننة ال جايبينننة م القيننناج البعننندي كننن( 2)ي بنننيف منننن ااننندول ررننن  
ولل حقل من أن اال   ف بيف ام وس ات دال إ  اايال، ( 87و72228) م وسا اجملمولة اللاب ة كو 

 .يواح ً اا  حللين ال باين املرتك( 7)واادول رر   (ANOVA)مت اس خدام حللين ال باين املرتك
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ه(0)راجفسلهةقمه
هته ب  هرايجيهعتج هراتجريبج هسراب رب هعلمه اج رهرالكتئ بات ئوهتيلجلهراتب ي هراي تركهافالا هرافرسقهرج ه 

 الداللة (ف) م وساا امابعات درجات اماياة  موع امابعات م در ال باين
 *0000 100804 7280182 8 7280182 اجملمولة

 *0000 7870270 28470172 8 28470172 القياج القبل 
   10287 71 2720888 اخل أ
    74 29700877 العل 

 يث بللت بأن الااوو بيف  ام وس ات بللت مس وى الداللة اد  ااية، ( 7)ي بيف من اادول رر  
، وبننننالاجوع إىل جنننندول (0001)وكنننن  دالننننة لينننند مسنننن وى ارننننن مننننن ( 10و804( )ف)ريمننننة اد  نننناا  

نام   وجينن ام وس ات امسابية، ً  ا أن الااوو كاًت ل احل   ب اجملمولة ال جايبينة الن ين  ل قنوا بًا
 .يع   يث اخناض مس وى االك ئاب لديا  بلعن دال إ  اايال 

ننام   وجيننن يعنن  م  يميننة اماننارات اميا يننة م  اننض أظاننات الي نناا  ام علقننة بالاااننية الثاًيننة  أ ننا بًا
 . االك ئاب  لدى ليية من  لبة اما لة الثاًوية

فان ل الي يجنة   انل . ين العديد من الدراسات السابقةو  سل ك ل الي يجة بلعن لام م  ما  و الت إل
غ  وآ ناين   النيت أظانات أن امانارات اميا ينة  لعن  . (Chiung, et al ,2008)من  ً ناا  دراسنة ينًو

دورال م  انننننننننننننننننض مسننننننننننننننننن وى االك ئننننننننننننننننناب وا اقنننننننننننننننننت مننننننننننننننننن  ً ننننننننننننننننناا  دراسنننننننننننننننننة بايسننننننننننننننننن س  وسلننننننننننننننننن  
أن ال لبنة الن ين تلعنون مانارات والنيت أظانات   .. (Brissette&Scheier&Carver,2002)وكنارفا

 يا ينننة و وجانننال لاليننننال حننننو امينننا ، كاًننننت لنننديا  درجنننات االك ئنننناب  رليلنننة، وأ ننن  رننننادرون للنننى  عننننوين 
  دارات اج مالية، وحيققون مس ويات ما اعة من ال عيف، كمنا ا اقنت من  ً ناا  دراسنة داين   وآ ناين

Diane,et al, 2001)  . )أفنااد العيينة رند ا  لنف، وأن  نوجاا  حننو امينا  واليت أظانات أن مننا  ينا  
من   ل  عوين  دارات اج مالية ا ابية رد ا لح، وأنَّ ردر   للى  ن املعلة حلسن وأنَّ ينعورك  

 .باالك ئاب رد اخناض
ركاننزت  للننى السننماا لل النن  بننال عب   ورمبننا  نناد ً يجننة الدراسننة اماليننة إىل أن   ننج ال وجيننن اامعنن 

كمننا ركاننزت للننى  وا ننلن منن  ذا ننن، الك سنناب مننناذن . لننالال، وأفعننارل، وآرااننن، والنندفاع لننن  قورنننلننن م
 سننا  م  نننا ملننع ت ال وا ننن منن  ا  نناين، وكنن ا بنندورل يسننا  م يننعور الانناد باا ننة اليجنناا دجنننا ل 

ننة باليسننبة لننن، والننيت ي مننح إلياننا، وبال ننايل يظاننا مسنن وى م ا انن  مننن  قنننديا امواننولات الننيت يع ربكننا ماما
كما أن   ج ال وجينن اامعن  ا  نوت للنى مانارات، رالنت .ومس وى ميخاض من االك ئاب . ال ات

لناض اليمناذن ام امننة، ومتا اسن خدام لنناض اليمناذن ام امننة م  ندلي  الانناد منن  نن ل ادريناع اللاظنن ، 
ال ا ياة للااد، كما ركازت ام ج  وال لجي   َّتَّ ي معن من  قوية القدرات اليت  اف  من مس وى العاا   

للى بتعد حللين املنعلة، و اولنة الو نول للحلنول امياسنبة منن  ن ل اميارلنة ااماليانة، كوسنيلة للو نول 
ام  فا ال  عليمياة و دريبياة جعلنت امسرتيند يعن  العواانل . إىل إ ساج روي بالعاا   ال ا ياة كما وفاا الرًب
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مااننوم ذات إ ننا ، وكاننا   ذا ياننة ما اعننة، وكنن ا جعلننن ي  نناف بلننعن إ ننا ، الننيت حلننول دون و ننولن إىل 
 .وساك  م  اض مس وى االك ئاب

و اسنننا ً يجنننة الدراسنننة امالينننة أيلنننا بنننأنَّ ال الننن   ليننندما يننندرك أن لدينننن القننندر  للنننى انننبا سنننلوكن، 
أن لندى ال لبنة امع ئبنيف  وأفعارل، ي بح أكثا ردر  للى ال عامن م  الللو ات، وبيا  ل رات سليمة، و 

ميننن إىل لننوم النن ات كخا ننية يخ ننية أكثننا مننن ال لبننة ينن  امع ئبننيف  وأنَّ يننعورك  باالك ئنناب يعننود إىل 
، لن لك فنمهن  أكيند لدم ردر   للى إرامنة ل رنات  االلينة اج مالينة من  ا  ناين، واًعندام الثقنة بنالياس

ل ال درب للى ماارات اال  ال كأساج م الو نول إىل اماارات للى كياية بيا  ل رات ا ابية من   
 .ل رات مثما ، كان سببال م اخنااض االك ئاب

 :املدقرتحات -11

القينننام بنننربام  ال ولينننة ل لبنننة امننندارج والنننيت  ننندف إىل  يننناد  النننول  الننن ايت بأ ينننة امانننارات  -11-1
 . اميا ية اليت من يأ ا حلسيف ال ااؤل و اض االك ئاب

 قدل باام   وجين يع  ل لبة امدارج   محنور  نول امانارات اميا ينة واألسنالي  امياسنبة  -11-7
 .مواجاة اموارف ال ااؤلية

إجاا  مزيد من الدراسات  ول باام  ال وجين اامع  م  يمية امانارات اميا ينة واس ق نا   -11-3
 . ة م يولةأ اكا م حلسيف ال ااؤل و اض االك ئاب للى ماا ن لماي
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