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ى
األفكاااالىالالنيالنوااااىلااا اىالطلقااااىالمااالاهيوثىفااا ىالمل لااااىال ان وااااى

 . نالقتهاىققعضىالمتغولاتىال وم غلافوا
 

 *حممد سليمان بين خالد. د
 

ىالملخص
 

من ندد  تهدد ه هددلد اس  الددم رسددم ى انددم ىدد ك ا الددق  اةنلددق  اسبة ب مددم سدد ك اس   ددم اس ددااه 
( طقس قً 207ب غت ةمنم اس  الم ) .اس اح م اسثق ويم، وتح ي  ةبقاهق ب  ض اس اغماات اس ي وغااقمم

الددام ا اس قحددي ى مددقا اةنلددق  اسبة ب مددم  وطقس ددم تددت ارامددق هت بقس اي ددم اس لددواةمم اس  ددم م،
ن الدااقبقت اس   دم ة دم وب   رجااء اساح مبت اإلحصقةمم ت من بد  ،اسايحق   اسلي طو د "ةبمقتو "ا

اةنلق  اسبة ب مم كق ت أة م ن  اس    اساابد،، بمن دق كق دت أقد  ند  اس  د  اسثقسدي ةلدا  وأ هدات 
 اددقةا اس  الددم أيوددقً وجددوي ندداور ندد  اةنلددق  اسبة ب مددم ت دداك س اددني ة ددم اس  مددقا كلدد  وندد  

و ، أىدددق نددد  اةب دددقي  اةو  وكق دددت سصدددقس  اسدددلك ،اس دددقيا واسثدددقىن واساقلددد، واسثقسدددي ةلدددا أب دددقيد 
واسحدددقيي ةلدددا نلق دددت سصدددقس  اإل دددقق، ك دددق توجددد  نددداور نددد  اةنلدددق  اسبة ب مدددم ت ددداك س  دددا  
اس  الد  ة ددم اس  مددقا كلد  وأب ددقيد  اسثددق   واسمدقىي واس ددقيا واس ددقب، واسثدقىن واساقلدد، واسثددق   

ادقةا اس  الدم وجدوي نداور ق سصقس  اس دا  اةيبد ، ك دق سدت تنهدا  هةلا واسثقسي ةلا وكق ت ج م 
أ هددات  اددقةا  ندد  اةنلددق  اسبة ب مددم ة ددم اس  مددقا كلدد  وأب ددقيد ت دداك س لددقن اإلققىددم  وأرمددااً 

اس  الدددم وجدددوي نددداور إات ييسدددم رحصدددقةمم نددد  اةنلدددق  اسبة ب مدددم ت ددداك س   ددداوك ايقاصدددقيي، 
 د  اسحدقيي ةلدا، وبدمن وسصقس  اس  اوك ايقاصقيي اس اولدط ند  اس  ،وكق ت بمن ىاولط وىات ،

 ىا ن وىاولط وسصقس  اس  اوك ايقاصقيي اس ا ن ن  اس    اسثقسي ةلا 
 
 
 
 
 
 

 األردن. ،العلوم الرتبوية، جامعة آل الةيتكلية *



 األفكار الالعقالنية لدى الطمبة المراهقين في المرحمة الثانوية .............................................. د. بني خالد 
 
 

 111 

 املقدمة: -1

الحظظيف ا انة ظظة األخظظما االمظظام الةظظاحلرت ا  ظظال الرتبيظظة ةطلظظا الظظفسس بااالظظماابا  الفس ظظية ةااجلماطيظظة ي
ملةظظظة اهظظظاااملرت ا اهظظظدارس ةاهامعظظظا ا كثظظظا الس ظظظة األكلظظظا نعاالظظظاال لمظظظةوط ا يظظظاا الفس ظظظية ةااجلماطيظظظة لظظظدل ال

حيظظظا ا، ةطمظظظاهثا اهثظظظين،  اةااقلصظظظادية، ةململةظظظا  ا يظظظاا اهللايظظظداا ةذلظظظ  ب ظظظةا نظظظ  م اظظظ   ااالظظظماابا  
الالطملال يظة أكلظا اظ   ااالظماابا  نظ  ماال  ةا عكاسا ا ال لةية طلى حتصيلثا الدراسي ةاألكادمييا ةلعل األككظار

اهاااملرتا مما يلملا الوقاية مفثظا، ةمواجثلثظاا ليةملظى اهاااظي سظوياال ا نسكظم ، بعيظداال طظ  األككظار اخلا  ظة، أة  ا
 اهةالةة ا نملديا اهواقف ةاألحداث. 

الالطملال يةا كثي ا د الساصل برت ةنعّد كرتا اهاااملة م  أكلا اهااحل اليت يلعاض كيثا األكااد لألككار 
هنايا  مااحل المسولة، ةماحلة الاشد، كما أهنظا اهاحلظة الظيت حتظدث كيثظا  سظاا مظ  اللةظما  الس ظيولوجية، 

طلظظى سظظلوكا  ةنصظظاكا  اهاااظظي، حظظن يةظظدة ةك  ظظ   -ةبشظظكل ةاالظظ -ةالفس ظظية، ةاا سعاليظظةا ممظظا يظظفعكس 
مظظ  اهثظا أن يفلةظ  الوالظظدان ةاألسظاا، بظل املمظظذ طامظة إ  السظظاد  غايظا طظ  املمظظذ الظ ش يعظي  كيظظ ، ةلعلظ 

 اهاااي لألخ  بيد  ليجلاز ماااملل  ب الم، كملد يفلع حنو اللماد ةالعصيان طلى األساا ةاملمذ.
ةخظظالل اهاااملظظة لظظدث للسظظاد  موطظظة مظظ  اللةظظما  اه ظظمية، ةالعملليظظة ةااجلماطيظظة، ةاا سعاليظظة، ةاهف ظظية، 

ل السظظاد مظظ  المسولظظة إ  ماحلظظة الاشظظدا ممظظا يلملظظا اللكيظظف مظظذ الةي ظظة اهديظظدا، اظظا يلواكظظي مظظذ قظظيا ةسظظلوكا  نفملظظ
الااشظظدي ، ةأسظظاليا حيظظا ا، ةنلميظظل اظظ   اهاحلظظة بالةحظظث طظظ  ايويظظة ةالظظ ا ، ةحتمليظظي المموحظظا  ةاألاظظدا ، 

يظاا، أة األصظدقاء، كمظا أن السظاد ا اظ   اهاحلظة ةاختاذ الملاارا ، سواء بالف ةة هثفة اه لملةل، ةاخليظار شظاي  ا 
يعظظام مظظ  الصظظااع بظظرت ااسظظلملاللية ةاللةعيظظة، ةالمموحظظا  ةالملظظدرا ، ةمظظااد الظظفسس، ةالملظظيا الديفيظظة، ةااجلماطيظظة، 
ةاألخالقيظظظظةا ةلظظظظ ل  كظظظظظين اهاااظظظظي يلميظظظظل  صظظظظظاهك اجلماطيظظظظة ة س ظظظظية ملساطلظظظظظة كا  اسظظظظية اللاهظظظظدا، ةاللمظظظظظاد، 

 (.5002)حممد،  ةةالالم وؤلي
يلميظظل اهاااظظي بايظظدةء ةاانظظلان الفس ظظي، إذ ( أشظظكال اهاااملظظة ةمفثظظاه اهاااملظظة اهلكيسظظةا 5002ةذكظظا حممظظد )

ةاا سعظا،، ةااجلمظظاطي سظظواء أكظظان ذلظ  ا األسظظاا، أم اهدرسظظة، أم املمظظذ، ةيفظل  طظظ  اظظ   اخلصظظاهك حتمليظظي 
اه ظظظيةلية. ةاهاااملظظظة اا  ظظظحابيةا ةذلظظظ  طفظظظدما يكظظظون اهاااظظظي  الفجظظظاح اهدرسظظظي، ةاللواكظظظي ااجلمظظظاطي، ةحتمظظظل

مفموياال ةمفعلاال ط  انخاي ، ا يشاركثا  شا ا ا ةاالماما ا، ةيلميظل اهاااظي بشظدا أحظالم اليملوظة، ةاهيظل حنظو 
ذ يكظظظون الظظلثجا طلظظظى انخظظاي  ة ملظظظداا، ةاللعصظظا للظظظاأش، ةااحنيظظظاز لألككظظار الشاصظظظية. ةاهاااملظظة العدةا يظظظةا إ

الساد طدةا ياال جتا  ذان ، ةأسظان ، ةمدرسظل ، ةاملمظذ الظ ش يعظي  كيظ ، ةقظد يملظوم ب طمظال ةمةظاماا  غظم حم ظوبة. 
يلصظظف سظظظلوا اهاااظظي بظظظااحناا  كلفظظاةل اهاظظظدرا ،  إذةأخظظماال اهاااملظظة اهفحاكظظظة، ةاظظي أخمظظظا أشظظكال اهاااملظظظةا 

ةا ا عظظظدام الاقابظظظة األسظظظاية، أة المل ظظظوا ا اهعاملظظظة، ةالصظظظحةة ةاإلدمظظظان طليثظظظا، ةال ظظظاقة، ةااحنظظظالل اخللملظظظيا ب ظظظ
 ال ي ة.
( بظظظظظ ن اإل  ظظظظان يولظظظظظد مظظظظذ ةجظظظظظود احلمظظظظال أن ي ظظظظظل  بمايملظظظظظة Dryden,1997أشظظظظظار درايظظظظدن ) قظظظظدة

اطملال يظة، ةأن أسظلوا اللساطظظل مظذ الةي ظظة سظواء أكظظان ذلظ  مظذ انبظظاء، أم الااشظدي ، راظظا يظيدش إ  نعليظظل 
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طملظظظالم، ةنملويلظظظ  لظظظدل األبفظظظاء أة إ  خسمظظظ . ةيلاظظظ  اللسكظظظم الالطملظظظالم شظظظكل اللشظظظوي  اظظظ ا ااجتظظظا  الال
اإلدراكظي للظ ا ، ةلألحظداث ال ظلةية الظظيت يلعظاض يظا السظاد، ةإن اظظ   الفلطظة الالطملال يظة نوثظا ا مااحظظل 

دخل ململدمظظظة مظظظ  حيظظظاا السظظظاد، ةإن كا ظظظت نوثظظظا جليظظظاال ا ماحلظظظة الاشظظظد ةمظظظا بعظظظدااا ةذلظظظ  يلملظظظا اللظظظ
 .(Madden, 1996) ي اإلرشادية األخالاهالعالجي أيماال، خاصة إذا مل نفسذ الوساهل ةالما 

( بظ ن األككظار الالطملال يظة اظظي مصظدر ااالظماابا  الوليسيظة العملليظة، ةيعظود ذلظظ  Ellisةأكظد ألظيس )
االمااا الفس ي إ   ايملة الساد ا نس م األحداث، ةالمةوط ا يانية اهيدية للل  األحداث، رغا أن ا

 ان  ط   ايملة نس م الساد لألحداثا ك ن يعلملد الساد بماةرا الوصول إ  الكمظال ا اإلاظاز، أة نلملظي 
 Neal, Davidsonاهعاملة الميةة م  كل األشااص، أة الشعور ب ن األشياء جيا أن ن م كما يايد. )

Haaga, 1996) 
يعظظود ا أصظظظل  إ  الظظلعلا اهةكظظا الظظ ش يللملظظا  المسظظل مظظظ   ( بظظ ن اللسكظظم الالطملظظالم8811ةيظظال الشظظايف )

ةالديظظ ، ةمظظ  الةي ظظة الظظيت يعظظي  كيثظظاا كثفظظاا الكلظظم مظظ  ا ظظوادث الظظيت نلمظظم  أككظظاراال ا طملال يظظة، ةاظظ ا يلملظظا 
إن الكلظم مظ  اظ   األككظار ناسظه ا ذاظ  المسظل،  إذا اهااحظل اهةكظاا مظ  حيانظ ا غاس اللملة ا  سس المسظل 

ة  جظظلءاال مظظ  مفووملظظ  السكايظظة ةسمظظاال مظظ  سظظلوكان  اه ظظلملةلية. ةقظظد ميّظظل ألظظيس ةاظظاربا بظظرت األككظظار العملال يظظة ةنصظظ
ةاألككار الالطملال ية، م  حيث مدل شعور اإل  ان بال عادا ةاللساؤل ا ا يظاا، ةالملظدرا طلظى مواجثظة لظاة  

 (.Daly & Rotter, 1983ا ياا، ةاللساطل معثا بيجيابية)
 موطة م  األككار الالطملال يظة الظيت يعلملظد أهنظا اه ظيةلة طظ   (Ellis)( ط  أليس 8880الشيه )  ملل

 ااالماابا  العمللية، ةاألككار اخلا  ة لدل األكااد ةايه 
 الاةرا أن يكون الساد حمةوباال م  كل األكااد اهاموقرت ا املمذ.  -
 ا كل  لمذ افاا أشاار جيا معاقةلثا بشدا. -
 ااز اهانسذ يملود إ   يل احرتام املمذ.اللميل باإل -
 الفجاح او كملط اا يلوقع  الساد. -
 اإل  ان ا يلحكا بملدرن  ةمصم . -
 ا حال اللعاض للاما كال  ال م  جتفا الوقوع ا اخلما ةايالا. -
 طدم حتمل اه يةلية أسثل م  مواجثة الصعاا. -
 ملة مانةط بااطلماد طلى انخاي .الشعور باألم  ةالل -
 حياا اإل  ان ا الية ا الفجاح ةالسشل نانةط ااالي . -
 طلى الساد أن يل  ا ب حلان ةآام انخاي  . -
 لكل مشكلة ا حياا الساد حّل ةاحد كملط. -

الفس ظي ا إحظداث  ( الظدةر الظاهيس للملاصظك,Ellis & McLain 1998ي  )كاليةأكظد ألظيس ةمظ
 كل سي طمللي طمييا ةذل  مظ  أجظل ال ظيماا طلظى االظماابا  األكظااد، ةاسظلعادا صظحلثا الفس ظية. نةيم

ةم  األمور اليت ن اطد طلى ذل ه اطرتا  األكااد ب هنا اا ال ةا ا إزطاج أ س ظثا، ةبظ ن مظا يظلطجثا 
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مكا يظظة ال ظظيماا  ظظان  طظظ  ململةظظا ا، ةأةامظظااا الصظظارمة، ةلظظيس طظظ  رغةظظا ا ةقظظيمثا، ةكظظ ل  ااطلملظظاد بي
طلظظظى األككظظظار، ةإزالظظظة اا لطظظظاج طظظظ  أ س ظظظثا، خاصظظظة إذا كظظظان سظظظةا اا لطظظظاج غظظظم ةاالظظظ ، باإلالظظظاكة إ  

 الاةرا إللام الساد بالعمل اه لما إلحداث اللةيم اهملوا. 
ه A ( ةنعظظظينABC( معادلظظظة ن ظظظّمى)Ellis,1977ةللحديظظظد األسظظظاس اهعظظظاا لل ظظظلواا كملظظظد ةالظظظذ ألظظظيس )

(Actحظادث )ةنعظين ،B( هBeliefsأش األككظار، أمظا )C (ه كلعظينEmotional Consequence الفليجظة )
اا سعاليةا ةللوالي  ذل ، كين الساد طفدما يلعاض  اد ة ما نوثا لدي  اسلجابة ا سعالية، إا أ   ليس بالمظاةرا 

رت األكظظااد، ةإسظظا الظظ ش أن نكظظون اهاذبيظظة اظظي ال ظظةا الظظاهيس يظظ   ااسظظلجابةا ةذلظظ  اخظظلال  ااسظظلجابا  بظظ
لظظدد  ةيعظظة ااسظظلجابة إدراا السظظاد، ةأسظظلوا نسكظظم ، ةاطلملظظاد  يظظ ا ا ظظادث، ةقظظد نكظظون ااسظظلجابة إجيابيظظة أة 

َ  طملياال ي   اهعادلة، كعفدما يلعاض اإل  ظان ا لملظاد مظ  انخظاي ، 8885سلةية. ةقد أةال  ا جار ) ( نمةيملاال
 (A)كالةمظظا ةطظظدم الاالظظا ةااملعظظاض، ةميكظظ  دتليظظل ذلظظ  باهعادلظظة كمظظا يلظظيه  يكظظّون ا الةالظظا سظظلوكاال دكاطيظظاال 

 كلملل ال لوا الدكاطي. (C)اا لملاد ةااطلملاد جتا  اا لملاد، أما  (B)دتلل اهلم اخلارجي، ةدتلل 
( إ  ةجود طدد م  األككار الالطملال ية اليت ن ةا اهشاكل للساِد، Epstein, 1986ةيشم إب لاي  )

ا   ااالماابا  نلعلي بالساد  س  ، أة بمايملة نساطلظ  مظذ انخظاي ، ةمعوظا اظ   األككظار يظلا اكل ظا ا ة 
ا اهااحل اهةكاا م  حياا الساد سواء م  انباء، أة اإلخوان، أة الةي ة احمليمة بالساد، ةغالةاال ما نكون ا   

رب الساد ط  ا   األككار ةاهعلملظدا  الالطملال يظة، األككار الالطملال ية  مل صلة ا  ملاكة املمذ، ةقد ا يع
ةلك  ميك  اسلفلاجثا م  خالل مفمي الشاك، أة أسلوب  ا ا ديث، أة م  خالل نعامل  مذ الفاس، 

 أة األحداث اليت يلعاض يا.
 مشكلة الدراسة وأسىلًها: -2

لظظ  يعظظود إ  أسظظةاا عظظل ذيعظظام بعظظط الملةظظة اهظظاااملرت مظظ  ااالظظماابا  ةال ظظلوكا  غظظم ال ظظويةا ةل
حالة الساد  ايلعاض الساد ا ا   اهاحلة إ   ساا ا الفمو اه ميا ةذل  يي ا باممل  إذك يولوجيةا 

( ةلك  قد ن ود ا ا   اهاحلة بعظط األككظار ةاهعلملظدا  5002الفس ية، ةااجلماطية، ةاهعاكية)ح  ،
سظظابملة، خاصظظة مااحظظظل المسولظظةا ةلعظظل الةي ظظظة األكلظظا مفاسظظظةة  الالطملال يظظة، ةالظظيت قظظظد نكظظون املظظداداال هااحظظظل

لوثور ا   األككار اي ماحلة اهاااملة. ةطفد الوقو  طلى ا   األسةاا ميك  للمالصرت ا  ال الرتبية 
ةطلظظظا الظظظفسس، ةاإلرشظظظاد الفس ظظظي، إجيظظظاد ا لظظظول اهفاسظظظةة يظظظا، ةا يلولظظظة دةن اسظظظلماار اظظظ   اهشظظظكال  إ  

حبيظظث ميكظظ  ال ظظيماا طليثظظا، أة معاهلثظظا، ةقظظد جظظاء  اظظ   الدراسظظة للوقظظو  طلظظى مظظدل  مااحظظل احملظظةا
ا لشظظار األككظظار الالطملال يظظة ا ماحلظظة اهاااملظظة ةطالقلثظظا، بظظةعط اهلةظظما  الدميوغااكيظظةا ةلظظ ل  كظظين اظظ   

 يةهنالدراسة حاةلت اإلجابة ط  األس لة ان
 ةة اهاااملرت ا اهاحلة اللا وية طلى مملياس األككار ما مدل ا لشار األككار الالطملال ية لدل المل -1

 الالطملال ية الكلي ةأبعاد ؟
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( ا أداء أكظظااد طيفظظة الدراسظظة  ≤ 0.02اظظل افظظاا كظظاةد ذا  دالظظة إحصظظاهية طفظظد م ظظلول ) -2
 طلى مملياس األككار الالطملال ية ةأبعاد  نعلل إ  اهفس؟ 

( ا أداء أكظظااد طيفظظة الدراسظظة  ≤ 0.02  دالظظة إحصظظاهية طفظظد م ظظلول )اظظل افظظاا كظظاةد ذا -3
 طلى مملياس األككار الالطملال ية ةأبعاد  نعلل إ  الساع الدراسي )أديب، طلمي(؟

الدراسظظة  ( ا أداء أكظظااد طيفظظة ≤ 0.02اظظل افظظاا كظظاةد ذا  دالظظة إحصظظاهية طفظظد م ظظلول ) -4
 طلى مملياس األككار الالطملال ية ةأبعاد  نعلل إ  مكان اإلقامة )قاية، مديفة(؟

( ا أداء أكظااد طيفظظة الدراسظظة  ≤ 0.02) اظل افظظاا كظاةد ذا  دالظظة إحصظظاهية طفظد م ظظلول -5
 دٍن، ملوسط، مانسذ(؟طلى مملياس األككار الالطملال ية ةأبعاد  نعلل إ  اه لول ااقلصادش )مل

 أهموة الدراسة: -3

لعّا  مدل ا لشار األككار الالطملال ية لدل الملةة اهاااملرت ا اهدارس اللا وية، بنكم  أمهية الدراسة 
ةحتديد طالقلثا بةعط اهلةما  الدميوغااكية كاهفس، ةاللاصك، ةمكان اإلقامة، ةاه ظلول ااقلصظادشا 

 لظدل الملةظة ي ظاطد اهالصظرت طلظى ةالظذ الظربام  اهفاسظةة للعظديل ال ظلوكا  ةلعظل معاكظة أسظاليا اللسكظم
غظظم اهاغوبظظة، ةنعليظظل ال ظظلوكا  اهملةولظظة، خاصظظة إذا طاكفظظا بظظ ن اللسكظظم الالطملظظالم اظظو ميشظظا االظظماابا  

، بظل إن  س ية، أة اجلماطية، أة أخالقية لظدل األكظاادا ممظا يظي ا سظلةاال طلظى السظاد ةاملمظذ الظ ش يعظي  كيظ 
اسلماار ا   األككار ةاهعلملدا  ةطدم معاهلثا سيوقذ الساد ا أمااض  س ية، قد نملود إ  أمااض طمللية 
ا حتمظد طملةااظظاا ةلظظ ل  جظاء  اظظ   الدراسظظة لللفةيظ  إ  اظظ   األككظظار الالطملال يظة ا اظظ   اهاحلظظة اهثمظظة 

 اهفاسا. م  حياا الساد  د  الوقاية، ةا ماية، ةالعالج ا الوقت
 الًعروفات اإلجرائوة: -4

ه اي  موطة م  األككار اخلا  ة ةغم اهفمملية اليت نلميّظل بعظدم اهوالظوطية، أة اةنلق  اسبة ب مم -
الوالوح، ةاهةفية طلى نوقعا  خا  ة  ليجة اهةالةة، ةاللثويل، ةا عدام اللملة بال ا . ةإجااهيااله اي الدرجة 

( كظ طلى طلظى 81مملياس األككار الالطملال ية ةأبعاد ا كم  لصل طلى الدرجظة )اهانسعة للم لجيا طلى 
 ( ك كلا ا أبعاد  ذة نسكم اطملالم. 6اهملياس ككل أة )

( سفة، ةيلعاالون إ  نةما  81-86ه اا الملةة ال ي  نرتاةح أطماراا ما برت )اس   م اس ااه ون -
  صاهك  س ية، ةاجلماطية، ةمعاكية  ارهة.مساج ة ا الفمو الس يولوجيا مما ميّيلاا 

ه اظظي العوامظظل الظظظيت نظظي ا ا حيظظظاا السظظاد، ةاهلعلملظظة بظظظالساد  س ظظ  كظظظاهفس، اس اغمدداات اس ي وغاانمدددم -
 ةاللملاكة، أة بالةي ة اليت يعي  كيثا كمكان اإلقامة، ةا الة ااقلصادية، ةاللاصك، ة وع الدراسة.

 حمددات الدراسة: -5
 الدراسة بمايملة اخليار طيفة الدراسة، ةمدل دتليلثا للمجلمذ اهالارا مف . نلحدد ا   -
 نلحدد ب داا الدراسة ةمدل صدقثا ة ةا ا، ةإجااءا  نمةيملثا، ةأساليا حتليل الةيا ا  كيثا. -



 األفكار الالعقالنية لدى الطمبة المراهقين في المرحمة الثانوية .............................................. د. بني خالد 
 
 

 122 

قصظةة  اقلصا  طيفة الدراسظة طلظى الملةظة اهظاااملرت ا اهاحلظة اللا ويظة ا مديايظة الرتبيظة ةاللعلظيا للظواء -
 ، مما سيحّد م  نعميا  لاه  الدراسة خارج  لمعثا.5001/5008اهساد للعام الدراسي 

 الدراسات السابقة: -6

 الدراسات العربوة: -6-1

 قام الةاحث باا الع طلى بعط الدراسا  ذا  العالقة الةما  الدراسة ةمفثاه
الظظظ ا  ةااجتااظظظا  الالطملال يظظظة لظظظدل  ( حيظظظث قظظظام بلحديظظظد العالقظظظة بظظظرت نملظظظديا5006دراسظظظة جظظظاادا  ) -

(  الةظظاال ة الةظظة ا م ظظلول الةكظظالوريوس، ةقظظد دلظظت الفلظظاه  بظظ ن م ظظلول 788الملةظظة اهظظامعيرت، ةبلةظظت العيفظظة )
 األككار الالطملال ية.  ااألككار الالطملال ية كا ت أطلى لدل اإل اث، كما ا يوجد أ ا للم لول الدراسي 

( هعاكظظة األككظظار الالطملال يظظة ةطالقلثظظا بظظةعط اهلةظظما  اا سعاليظظة 5007ح ظظ  ةاهمظظا، ) ةدراسظظة -
(  الةظظاال ة الةظظة، ةبعظظد نمةيظظي 502بلةظظت طيفظظة الدراسظظة ) إذ ،لظظدل طيفظظة مظظ   لةظظة جامعظظة ال ظظلمان قظظابوس

( دلت الفلاه  ب ن   ظةة ا لشظار األككظار الالطملال يظة نااةحظت 8812مملياس األككار الالطملال ية للالام )
٪ ةأن الظظظظ كور أطلظظظظى ا ككظظظظاا ةاحظظظظداا بيفمظظظظا اإل ظظظظاث أكلظظظظا ا ككظظظظانرت مظظظظ  21,2 -٪ 80,58مظظظظا بظظظظرت 

 األككار الالطملال ية، كما ألثا   لاه  الدراسة طدم ةجود كاةد ا األككار الالطملال ية نعلل إ  اهفس. 
، ةكل م  الشعور   العالقة ما برت األككار الالطملال ية( بدراسة م  أجل نعاّ 5000ةقام ح يا ) -

( 878بالوحدا الفس ية ةااكل اا طلى طيفة مظ   لةظة اهظاحللرت اللا ويظة ةاهامعيظة، ةبلةظت طيفظة الدراسظة )
 الةظاال ة الةظظة، ةقظظد ألثظظا   لظاه  الدراسظظة ةجظظود كظظاةد ذا  دالظة إحصظظاهية ا األككظظار الالطملال يظظة نعظظلل 

 لعامل اهفس. 
( ةطفواهنظظظا العالقظظظة بظظظرت ماكظظظل المظظظةط ةاألككظظظار العملال يظظظة 8881ةا دراسظظظة قامظظظت  ظظظا الظظظدةيكا  ) -

(  الةظاال ة الةظة، ةقظد 226ةالالطملال ية ةمظدل ن  امهظا بظةعط اهلةظما  الدميوغااكيظة. ةبلةظت طيفظة الدراسظة )
-٪8,2ألثظظا   لظظاه  الدراسظظة   ظظةة ا لشظظار األككظظار الالطملال يظظة بظظرت  لةظظة اهامعظظا  ةنااةحظظت مظظا بظظرت 

ار   لاه  الدراسة إ  ةجود كاةد ذا  دالة إحصاهية ا األككار الالطملال ية لدل أكااد ٪ كما أش28,2
طيفة الدراسة نعظلل للجظفس ةلصظال الظ كور، ا ختصصظا  العلظوم ةانداا ةالاياالظة ةالشظايعة، كمظا أ ظ  ا 

 نوجد كاةد ذا  دالة إحصاهية ا األككار الالطملال ية نعلل للم لول الدراسي.
 لدراسات األجنيوة:ا -6-2

( دراسظة هعاكظة العالقظة بظرت األككظار الالطملال يظة ةااكل ظاا ا Marcotte (1996أجظال مظاركو) ) -
(  الةظاال ة الةظة ا اهظاحللرت األساسظية ةاللا ويظة، ةقظد دلظت 250ماحلة اهاااملة، ةقظد بلةظت طيفظة الدراسظة )

 لية لألككار الالطملال ية. لاه  الدراسة طلى طدم ةجود اسلملاار ا الدرجا  الك
( هعاكظظظة العالقظظظة بظظظرت ماكظظظل المظظظةط ةاألككظظظار Martin (1991أمظظظا الدراسظظظة الظظظيت قظظظام  ظظظا مظظظارن  ) -

دا حيظث اسظلادم الةاحظظث ا( أكظا 802الالطملال يظة ةبعظط اهلةظما  الدميواغااكيظة، كملظد نكو ظظت العيفظة مظ  )
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هظو ل، ةقظد ألثظظا   لظاه  الدراسظة ا لشظار األككظظار ممليظاس رةنظا هاكظل المظةط ةاخلةظظار األككظار الالطملال يظة 
الالطملال ية ل ةش ماكل المظةط الظداخلي ةاخلظارجي ةكظان مانةمظاال بظاهفس، ةاه ظلول اللعليمظي، ةغظم مظانةط 

 مذ العما، ةالعاد، ةاه لول الوليسي.
 تعلوق على الدراسات: -6-3

األككظظار الالطملال يظظة، ةطالقلثظظا بظظةعط ةمظظ  خظظالل الفوظظا ا اظظ   الدراسظظا   الحظظيف االمامثظظا بدراسظظة 
اهلةظما  لظظدل طيفظظا   لظظارا مظ  اهظظدارس اللا ويظظة أة اهامعظظا ، اسظلادمت غالةظظاال ممليظظاس أبيظظانور لألككظظار 
 الالطملال يظظة، ةقظظد اخللسظظت  لاهجثظظا سظظواء ا حتديظظد مظظدل ا لشظظار األككظظار الالطملال يظظة، أة العوامظظل اهظظي اا

٪ نملايةاال ةقد نةايفت العوامظل اهظي اا كيثظاا 20-٪8ألككار الالطملال ية ما برت نااةح مدل ا لشار ا إذكيثاا 
( إ  طظدم ةجظظود أ ظا للجظفس ا األككظظار 5000( ةح ظيا )5007كملظد أشظار  دراسظة ح ظظ  ةاهمظال )

الالطملال يظظظةا بيفمظظظا أشظظظار بعمظظظثا انخظظظا إ  ةجظظظود أ ظظظا للجظظظفس ةاللاصظظظك، ةاه ظظظلول الدراسظظظي كدراسظظظة 
(. ةيلميظظظل اظظظ ا الةحظظظث بدراسظظظة األككظظظار الالطملال يظظظة لظظظدل الملةظظظة اهظظظاااملرت ا اهاحلظظظة 8881دةيكظظظا  )

اللا ويظظظظة، ةمعاكظظظظة طالقلثظظظظا ريملظظظظة مظظظظ  اهلةظظظظما  كظظظظاهفس، ةالسظظظظاع الدراسظظظظي، ةمكظظظظان اإلقامظظظظة، ةاه ظظظظلول 
 ااقلصادش.

  وةمناهق ىاا ، اس  الم -7
مديايظظظة الرتبيظظظة ةاللعلظظظيا للظظظواء قصظظظةة اهسظظظاد خظظظالل  غمّظظظى  لمظظظذ الدراسظظظة رتيظظظذ  لةظظظة اهاحلظظظة اللا ويظظظة ا

 الةظاال ة الةظظة، ةيدرسظظون  ( 7100)ةالةظال  طظظدداا  5001/5008السصظل الدراسظظي األةل للعظام الدراسظظي
 .مدرسة ةلإل اث (62)مدرسة لل كور  (65)ا 

 ةمنم اس  الم 
للظظ كور ة ظظالث مظظدارس  اخليظظاراا مظظ   ظظالث مظظدارس  ا ويظظة جظظال(  الةظظاال ة الةظظة 508بلةظظت العيفظظة )

ع أكظااد طيفظة الدراسظة ح ظا ملةظما ه اهظفس، ةز  ا وية لإل اث اخلم  بالمايملة العشواهية الة يمة، ةقظد 
 (.8ةالساع الدراسي، ةمكان اإلقامة، ةاه لول ااقلصادش. ةكما ا اهدةل )

 (1ج و  )
 ققىم واس  اوك ايقاصقييتوزي، أنااي ةمنم اس  الم ح ب ىاغماات  اساني واسامصص وىلقن اإل

 اس  اوك ايقاصقيي ىلقن اإلققىم اس ا  اس  ال  اساني
 مانسذ ملوسط ملدم مديفة قاية أديب طلمي اإل اث ال كور

808 806 801 88 808 81 86 85 22 
 أداة الدراسة: -8

داال، ةيعظين حصظول ( بعظ87( كملظاا دتلظل )25اسلادمت الدراسة مملياس األككار الالطملال يظة ةقظد نكظون مظ  )
( ب  ظ  ا طملظالم بشظكل 802( ب    طملالم نام، ةطلى العالمة )25اه لجيا ا اهملياس الكلي طلى العالمة )

( كظ كلا. أمظا طلظى األبعظاد كلعظين 81نام، ةيصفف اه لجيا ب  ظ  اطملظالم ا نسكظم  إذا حصظل طلظى العالمظة )
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( بظظظ ن 1طاليظظظة مظظظ  اللسكظظظم العملظظظالم، ةنعظظظين العالمظظظة ) ( بظظظ ن لديظظظ  درجظظظة2حصظظظول اه ظظظلجيا طلظظظى العالمظظظة )
اه ظظلجيا طلظظى درجظظة طاليظظة مظظ  اللسكظظم الالطملظظالم، ةيصظظفف اه ظظلجيا ب  ظظ  اطملظظالم ا نسكظظم  إذا حصظظل 

( كظظ كلا. ةنكظظون ااسظظلجابة طلظظى السملظظاا  إمظظا بظظفعا ةنعظظين أن اه ظظلجيا ا طملظظالم ا نسكظظم  6طلظظى العالمظظة )
(. أمظا أبعظاد األككظار 8818أة بالا أش أن اه لجيا طملالم ةن خ  طالمة ةاحظدا )الالظام،  ةن خ  طالملرت،

 الالطملال ية اليت ميللثا اهملياس كثيه
، 82، 8مظظ  المظظاةرش أن يكظظون الشظظاك حمةوبظظاال لظظدل األشظظااص احمليمظظرت بظظ ، ةممللظظة بظظالسملاا   -1
58 ،20 . 

كسظظاءا ةاإلاظظازا ارنةظظاط ذلظظ  بمليملظظ ، ةممللظظة جيظظا أن يكظظون الشظظاك طلظظى درجظظة طاليظظة مظظ  ال -2
 .28، 51، 82، 5بالسملاا 
، 7يلصظظف بعظظط الفظظاس باخلّ ظظة ةاهظظم، ةلظظ ا كثظظا ي ظظلحملون اللظظوبيه ةالعملظظاا، ةممللظظة بظظالسملاا   -3
82 ،58 ،25. 

 .27، 70، 88، 2م  اخلم  أن ن م األمور طكس ما يلمفا  الساد، ةممللة بالسملاا   -4
يثظظظظظظظا، ةممللظظظظظظظة بظظظظظظظالسملاا  ا اهصظظظظظظظاها إ  طوامظظظظظظظل خارجيظظظظظظظة لظظظظظظظيس للسظظظظظظظاد سظظظظظظظيماا طلنعظظظظظظلل أسظظظظظظظةا -5

2،81،78،22. 
مظظ  أسظظةاا ايظظّا ا شظظةال ككظظا السظظاد باألشظظظياء اخلمظظاا اهايسظظةا ةلظظ ل  طلظظى اإل  ظظان ااسظظظلعداد  -6

 .22،  75، 88، 6ةالل اا الداها لللعامل معثا، ةممللة بالسملاا  
بعظط اه ظيةليا  ةحتاشظي مواجثظة الصظعوبا ، ةممللظة بظالسملاا   م  األسثل طلى اإل  ظان جتفظا -7

8 ،50 ،77 ،26. 
 .28، 72، 58، 1ةممللة بالسملاا ،  جيا أن يعلمد الشاك طلى انخاي ، -8
 .21، 72، 55، 8، ةممللة بالسملاا  اخلربا  ال ابملة اي احملددا  األساسية لل لوا ا اجل -9
 .28، 76، 57، 80ةممللة بالسملاا   انخاي ، طلى اإل  ان أن للن هصاها -10  
  20، 78، 52، 88طدم اللوصل للحل سمنا  لاه  خمما، ةممللة بالسملاا   -11  
ةممللظة  اكل اا احرتام انخاي  جيا اانصا  باةح الشاصية الامسية اهدية ا اللعامل معثا، -12  

 .28، 71، 52، 85بالسملاا  
 .25، 78، 56، 87ةممللة بالسملاا   ا طالقل  اإلجيابية مذ اهاأا،نربز مكا ة الاجل  -13  

 ص ر اس  مقا وث قته 
( بالل كظظد مظظ  الصظظدد اهفمملظظي همليظظاس األككظظار الالطملال يظظة بعظظد أن أالظظا  إليظظ  8818قظظام الالظظام )

، (ا ةذلظظ  طظظ   ايظظي أسظظلوا اللحكظظيا بعاالظظ  طلظظى اهالصظظرت ا الرتبيظظة ةطلظظا الظظفسس87، 85بعظظدي ه )
( ةللحديظظد الصظظدد العظظاملي للممليظظاس اسظظلادم اللحليظظل العظظاملي ألبعظظاد ٪80) حيظظث بلةظظت   ظظةة اانسظظاد

. ةلللحملظظي مظظ  صظظدد ة ةظظا  ٪22اهمليظظاسا حيظظث نةظظرت بظظ ن أربعظظة طوامظظل كّ ظظا  معوظظا اللةظظاي  ةبف ظظةة 
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لصرت ا الرتبية ( بعاال  طلى  موطة م  احملكمرت اها5007اهملياس أيماال قام الةاحلان ح   ةاهما، )
ةإطادنظ ا ٪ ة  اا  ةا  اهملياس مت اسظلادام  ايملظة ااخلةظار 800بلةت   ةة اانساد  إذطلا الفسسا 

( ةطلظظظى الدرجظظظة الكليظظظة 0,80( ةالوسظظظط قظظظدر  )0,22،0,17نظظظااةح معامظظظل اللةظظظا  لألبعظظظاد مظظظا بظظظرت ) إذ
 .(0,12للمملياس بل  معامل اللةا  )

نظظ  قظام الةاحظظث بعاالظ  طلظى  موطظظة مظ  األسظظان ا اهالصظرت ا الرتبيظظة ةللل كظد مظ  صظظدد اهمليظاس ة ةا
٪(. ة  اا 18ةطلا الفسس ا اهامعا  األرد ية، ةقد بلةت   ةة اانساد طلى كملاا  اهملياس ةأبعاد )

نظااةح معامظل اللةظا  إذ  ةان  اسلادم الةاحث  ايملة اان اد الداخلي باسلادام معادلة "كاة ةاخ ألسظا"ا 
٪(، ممظظظا يظظظدلل طلظظظى إمكا يظظظة نمةيظظظي اهمليظظظاس ا 80( ةللممليظظظاس الكلظظظي)0,18، 0,68بعظظظاد مظظظا بظظظرت )لأل

الفظظواحي العلميظظة. ةنكظظون اإلجابظظة طظظ  كملظظاا  اهمليظظاس بظظظ ) عظظا( ا حظظال الملةظظول أة بظظظ )ا( ا حظظال ركظظط 
ملظالم ةا حظال ( ا حال ) عا( ةاظي قيمظة نعظرب طظ  نسكظم اط5السكاا ا السملاا، ةقد أطميت العالمة )

( ةاظي نعظرب طظ  اللسكظم العملظالم، ةيعظد ا ظد الساصظل بظرت 8ااسلجابة بظ )ا( يعمظى اه ظلجيا العالمظة )
 ( كما كود كلعرّب ط  اللسكم الالطملالم.6( أما الدرجة الساطية )81اللسكم العملالم ةالالطملالم الدرجة )

  ىاغماات اس  الم
لة م ه اهفس، ةالساع الدراسي، ةمكان اإلقامة، ةاه لول ااقلصادش، نكو ت ملةما  الدراسة اه لمل

 بيفما اهلةم اللابذ او األككار الالطملال ية.
 اس  قسام اإلحصقةمم 

اسظظلادم الةاحظظث اهلوسظظما  ةااحنااكظظا  اهعياريظظة لإلجابظظة طظظ  ال ظظيال األةل. ةلإلجابظظة طظظ  ال ظظيال 
(. أما ال يال اخلامس t.testاهلوسما  ةااحنااكا  اهعيارية ةاخلةار )اللام، ةاللالث، ةالاابذ مت اسلادام 

 ( للمملار ا  الةعدية. LSDكملد اسلادم الةاحث حتليل اللةاي  األحادش، ةاخلةار )
 نًائج الدراسة ومناقشًها: -9

كظظم مظظا مظظدل ا لشظظار األككظظار الالطملال يظظة لظظدل أكظظااد طيفظظة الدراسظظة طلظظى ممليظظاس اللس اس ددلا  اةو  
 (5الالطملالم ككل ةأبعاد ، ةكا ت الفلاه  كما ا اهدةل )
 (2ج و  )

اس اول قت اسح قبمم واي حاانقت اس  مق يم س  اوك اسا لما اسبة ب   ةنااي ةمنم اس  الم ة م ى مقا اسا لما 
 اسبة ب   كل  وأب قيد

 األككار الالطملال ية األبعاد
 يارشااحناا  اهع اهلوسط ا  ايب

 0,882 6,05 الةعد األةل
 0,122 6,81 الةعد اللام

 0,880 2,12 الةعد اللالث
 0,881 6,22 الةعد الاابذ
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 0,127 2,87 الةعد اخلامس
 0,182 2,68 الةعد ال ادس
 0,125 2,60 الةعد ال ابذ
 8,05 2,58 الةعد اللام 
 0,125 2,16 الةعد اللاسذ
 8,08 6,02 الةعد العاشا

 0,125 6,58 عد ا ادش طشاالة
 0,825 2,27 الةعد اللام طشا

 0,122 2,82 الةعد اللالث طشا
 6,612 82,62 اهملياس ككل

( 6,22( بظظ ن أطلظظى ملوسظظط ا اللسكظظم الالطملظظالم كظظان للةعظظد الاابظظذ، ةبلظظ  )5)  الحظظيف مظظ  اهظظدةل
( 2,82 الةعد اللالث طشظا، ةبلظ  )(، ةأقل ملوسط ا اللسكم العملالم كان ا0,881باحناا  معيارش )
(، ةقظظظد كظظظان اللسكظظظم الالطملظظظالم لظظظدل الملةظظظة ا األبعظظظاد األةل ةاللظظظام ةالاابظظظذ 0,122بظظظاحناا  معيظظظارش )

(، 6,58(، )6,02(، )6,22(، )6,81(، )6,05ةالعاشظظظظظظظظظا ةا ظظظظظظظظظادش طشظظظظظظظظظا الوسظظظظظظظظظما  ح ظظظظظظظظظابية )
أما باقي األبعاد كيوصف اللسكم  ،(6,58( )6,02( )6,22( )0,122( )0,882ةباحنااكا  معيارية )

( بظظاحناا  82,62ب  ظظ  طملظظالم. أمظظا ا أداء الملةظظة طلظظى اهمليظظاس ككظظل ككظظان ا ااجتظظا  العملظظالم إذ بلظظ  )
 (.7,612معيارش )

اللسكظظم الالطملظظالم كظظان أكلظظا ا الةعظظد الاابظظذ ةيظظفك طلظظىه )يلصظظف بعظظط الفظظاس أن ةلعظظل مظظا يس ظظا 
ي ظظلحملون اللظظوبيه ةالعملظظاا(. ااطلملظظاد بظظ ن الفظظاس إمظظا أخيظظار، ةإمظظا أشظظاار، ةأن  باخل ظظة ةاهظظما ةلظظ ا كثظظا

األشاار داهماال يلصسون باخل ة ةاهم، ةجيا أن يعاقا األشاار، ةطلى األقظل جيظا أن يو ظوا، ةلعظل ذلظ  
فظاسا ةلعظل الكلظم مفثظا يلعارض مذ مةدأ اإلصالح ةاإلرشاد، ةإسداء الفص  أةاال، مث إن الفاس أ ةظاع ةأج

يلعلي بالشاك  س   دةن ن  م طلى انخاي ، ةل ا كم  العةظث ةطظدم اهظدةل إيملظاع اللظوبيها ة ظ ا كظين 
مظظ  يعلملظظد بمظظاةرا طملظظاا اظظياء كي ظظ  ليظظد طظظظ  اهظظادا ةيل ظظاع ا ا كظظا، ةلظظيس لديظظ  قظظدرا طلظظى الظظظةط 

ملود إ  اللسكم الالطملالم ا حماكمة األمظور، أة ال ا ، ةنملةل انخاي ا ةي ا كين ااطلملاد     السكاا ن
ال لوا إزاءاا. أما اللسكم العملظالم ككظان أكمظل ا السملظاا اللاللظة طشظاا، ةنظفك طلظىه نظربز مكا ظة الاجظل 
اهثمة ا طالقل  مذ اهظاأا، إذ مظ  اهفمظي أن ا يكظون الاجظل ذة مكا ظة طاليظة دةن أن يكظون للمظاأا طالقظة 

اظظي اه ظظيةلة طظظ  نابيظظة الظظف ء، ةإك ظظاا المسظظل الكلظظم مظظ  الصظظسا  الميةظظةا ةخاصظظة ا  بظظ ل ا كظظاهاأا
 مااحل المسولة اهةكاا.

( ا أداء أكااد طيفظة  ≤ 0.02ه ال افاا كاةد ذا  دالة إحصاهية طفد م لول )اس لا  اسثق  
ةلإلجابظظظة طظظظ  اظظظ ا ال ظظظيال اسظظظلادم  ل إ  اهظظظفس؟الدراسظظظة طلظظظى ممليظظظاس األككظظظار الالطملال يظظظة ةأبعظظظاد  نعظظظل 

 (7( ةكا ت الفلاه  كما ا اهدةل )t.testالةاحث اخلةار )
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 (3ج و  )
 اس اول قت واي حاانقت اس  مق يم و اقةا ارا ق ات )ت( ةياء أنااي ةمنم اس  الم ن  اةنلق  اسبة ب مم وأب قيد

 اإلحصاهية الدالة ا اية درجا  " " قيمة عيارشاه ااحناا  ا  ايب اهلوسط اهفس األبعاد

 *005 502 7.86 - 82 2,88 ذكا األةل
    82 6,86 أ لى

 827 502 8,27 12 6,70 ذكا اللام
    12 6,85 أ لى

 806 502 8,65 88 6,00 ذكا اللالث
    82 2,88 أ لى

 الاابذ
 887 502   8,76- 8,008 6,28 ذكا
    18 6,60 أ لى

 085 502 8,68 18 2,11 ذكا اخلامس
    86 2,68 أ لى

 *085 502 5,27 88 2,18 ذكا ال ادس
    17 2,28 أ لى

 *0,008 502 7,27 87 2,18 ذكا ال ابذ
    81 2,28 أ لى

 *0,008 502 5,62 8,02 2,26 ذكا اللام 
    82 2,88 أ لى

 *0,000 502 2,28 18 6,57 ذكا اللاسذ
    88 2,610 ىأ ل

 655 502 -0,28 8,02 2,81 ذكا العاشا
    8,018 6,06 أ لى

ا ادش 
 طشا

 *0,082 502 -5,28 86 6,01 ذكا
    86 6,71 أ لى

اللام 
 طشا

 880 502 -8,78 8,02 2,70 ذكا
    18 2,28 أ لى

اللالث 
 طشا

 *0,000 502 2,67 18 2,68 ذكا
    82 2,82 أ لى

اهملياس 
 كلك

 *0,008 502 7,78 7,28 86,12 ذكا
    7,68 82,08 أ لى

(  الحظيف بظ ن أطلظى ملوسظط ا األككظار الالطملال يظة كظان لصظال اإل ظظاث ا 7بظالفوا إ  اهظدةل رقظا )
(، ةأقل  ككان لصال اإل اث ا الةعد اللالث طشظا، 0,18( ةباحناا  معيارش )6,60الةعد الاابذ، ةبل  )

( بظاحناا  86,12(، أما ا اهمليظاس ككظل كةلظ  اهلوسظط للظ كور )0,82اا  معيارش )( باحن2,82ةبل  )
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(، ةلظدل اسظلادام اخلةظار ) ( لسحظك 7,68( باحناا  معيارش )82,08(، ةلإل اث )7,28معيارش )
السظظاةد نةظظرت ةجظظود كظظاةد ذا  دالظظة إحصظظاهية نعظظلل للجظظفس ا األبعظظاد األةل ةال ظظادس ةال ظظابذ ةاللظظام  

ذ ةا ظظظادش طشظظظا ةاللالظظظث طشظظظا طلظظظى اهمليظظظاس ككظظظل، ةقظظظد كظظظان لصظظظال اإل ظظظاث ا الةعظظظدي  األةل، ةاللاسظظظ
ةا ظظظادش طشظظظا )أش أن اإل ظظظاث أطلظظظى ا اللسكظظظم الالطملظظظالم( ةكظظظان لصظظظال الظظظ كور ا األبعظظظاد ال ظظظادس، 

كظظظظظم أطلظظظظظى ا اللسر ، ةطلظظظظظى اهمليظظظظظاس ككظظظظظل )أش أن الظظظظظ كو ةال ظظظظظابذ، ةاللظظظظظام ، ةاللاسظظظظظذ، ةاللالظظظظظث طشظظظظظا
( ةأشظظظار  إ  طظظظدم ةجظظظود أ ظظظا 8818الالطملظظظالم( ةقظظظد اخللسظظظت اظظظ   الفلظظظاه  مظظظذ  لظظظاه  دراسظظظة الالظظظام)

بعظدم   (Zwemar Deffenbacher,1984)اللسكم الالطملظالم، ةدراسظة "زةميظا ةديسفةيجظا"ا للجفس 
سظظظظيت مظظظظاركو) ( أبعظظظظاد، ةدرا8ةجظظظظود اخظظظظلال  ا األككظظظظار الالطملال يظظظظة بظظظظرت الظظظظ كور ةاإل ظظظظاث ةذلظظظظ  ا )

(Marcotte,1996)  ةبادج ةرةي (Bridges and Roig ,1997)  حيث ا نوجد كاةد جف ية طلى
( 8888ةمسظظظظور ) اهمليظظظظاس الكلظظظظي لألككظظظظار الالطملال يظظظظة. ةانسملظظظظت ا جا ظظظظا مفثظظظظا مظظظظذ دراسظظظظيت الشظظظظادش

 األككار الالطملال ية لصال اإل اث. كا ت  ( إذ5006ةجاادا  )
ملالم لدل اإل ظاث ا الةعظدي  األةل، ةا ظادش طشظا، ةيظفك الةعظد األةل ةما يس ا اللسكم الالط

طلىه)الاةرا أن يكون الساد حمةوباال مظ  كظل األكظااد اهامظوقرت ا املمظذ( ةيظفك الةعظد اللظام طلظىه)ا  
كظظل  لمظظذ أ ظظاس أشظظاار جيظظا معظظاقةلثا(. أن اهظظاأا بمةيعلثظظا حتظظّس حباجلثظظا إ  انخظظاي ، ةلعظظل ذلظظ  

ذ  ةيعلثظظظا اه ظظظمية ةال ظظظيكولوجية، إذ اظظظي األالظظظعف قظظظوا، مث إهنظظظا األكلظظظا طا سظظظة ةنظظظ  ااال يف ظظظجا مظظظ
با وادثا ةب ل  كثي حباجة إ  اه اطدا لللاسيظف مظ  مشظاطااا ا  اسظة ةاهلمللةظة، ةاظا أن اهظاأا 

اهفوورا  ا الةالا نال األمور باللو رت األسود ةاألبيط، كيهنا ا الةالا حتكا طلى األشياء م  ا ا
كين الفاس إما أشاار أة أخيار ةجيا معاقةة األشاار، ةا ا يدل طلى الل اع، ةطدم الملدرا طلى الةط 
ال ا ، ةاو ما يلسي مذ طوا ف اهاأا ةنسكماا بااطلماد طلى اظ   العوا ظف، حظن دةن الفوظا إ  

 ا ا ا اها ا. العواقا ا أكلا األحيانا ةل ا كين اهاأا نةدة اطملال ية ا نسكماا
أمظظا الاجظظال كثظظا أكلظظا اطملال يظظة ا اللسكظظم ا األبعظظاد ال ظظادس، ةال ظظابذ، ةاللظظام ، ةاللاسظظذ، ةاللالظظث 
طشا، ةنفك ا   األبعاد ةبالرتنيا طلىه )ا حال اللعاض للاما كال  ال م  الوقوع كي (، )طدم حتمل 

ةط بااطلماد طلى انخاي (، )حاالا اإل  ان اه يةلية أكمل م  مواجثة الصعاا(، )الشعور باألم  مان
 مانةط ااالي (، )نربر مكا ة الاجل اهثمة ا طالقل  مذ اهاأا(.

ةميك  نس م اللسكم الالطملالم طفظد الظ كور ا اظ   األككظار باطلملظاد الظ كور اظدل خمظورا األحظداث 
حظداث اخلمظماا ةذلظ  ألن اه ظيةلية اليت يلعاض يا األكااد، خاصة ةأن ال كور اا األكلا طاالظة يظ   األ

نلملا مظ  الاجظال بظ ل اهثظد ةالكظد ةالعمظل الظداهاا ممظا سيعاالظثا ا ةقظت مظ  األةقظا  إ  اهظاض، أة 
ا ي ظظلا مظظ  نةعانظظ  الفس ظظية  -غالةظظاال  –ا ظظوادث اهاللسظظةا ةاظظ ا يعظظين أن السظظاد إذا نعظظّاض خلمظظا مظظا كي ظظ  

طلظظظى الاجظظظالا كم ظظظيةلية الظظظلةاج، ةنكظظظوي  األسظظظاا، ةبفظظظاء  -الةالظظظا  ا -ةاه ظظظدية، مث إن اه ظظظيةلية نملظظظذ 
اهفلل، ةنعليا األةاد نملذ طلى طاني را األسااا ةل ا كين الكلم م  الاجال يلفصلون م  اظ   اه ظيةلية، 
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ةيعلملدةن ب    م  األكمل طدم حتملثظاا ةاظ ا بظدةر  سظيمللل مظ  الصظعوبا  الظيت يواجثوهنظا، ةقظد يشظعااا 
األم  ةاألمان اللاهف، كما أن الاكون للماالي، ةطدم الملدرا طلى مواجثظة اهشظكال  ا االظاا، قظد ذل  ب

–نربز لدل ال كور أكلا م  اإل اث دتشياال مذ  ةيعة ا ياا الصعةة، ةم يةليا ا اه لماا، ةال ش يلحملثا 
 غالةا الاجال دةن اإل اث. 

( ا أداء أكظظااد طيفظظظة  ≤ 0.02ية طفظظظد م ظظلول )اظظل افظظظاا كظظاةد ذا  دالظظة إحصظظاه اس ددلا  اسثقسددي 
 الدراسة طلى مملياس األككار الالطملال ية ةأبعاد  نعلل إ  الساع الدراسي )أديب، طلمي(؟

ةلإلجابة ط  ا ا اسلااج الةاحث اهلوسما ، ةااحنااكا  اهعياريةا ةهعاكة الساةد برت اهلوسما  مت 
 (2( ةكا ت الفلاه  كما ا اهدةل )t.test)اراسلادام اخلة

 (4ج و  )
 اس اول قت واي حاانقت اس  مق يم ةياء أنااي ةمنم اس  الم ة م ى مقا اةنلق  اسبة ب مم وأب قيد و اقةا ارا ق  )ت(

 اهيةاإلحص الدالة ا اية درجا  قيمة " " اهعيارش ااحناا  ا  ايب اهلوسط الساع الدراسي األبعاد

 .188 502 870 156 6,07 طلمي 8
    8,850 6,08 أديب

 .870 502 -8,250 0,182 6,08 طلمي 5
    180 6,58 أديب

 .226 502 0,602 882 2,11 طلمي 7
    868 2,10 أديب

 .856 502 8,272 128 6,67 طلمي 2
    818 6,27 أديب

 *0,008 502 5,877- 852 2,21 طلمي 2
    878 2,80 أديب

 *0,000 502 7,680- 105 2,26 طلمي 6
    181 2,80 أديب

 *0,005 502 7,508- 862 2,27 طلمي 8
    807 2,10 أديب

 *0,000 502 2,787- 182 2,05 طلمي 1
    8,028 2,60 أديب

 *0,008 502 7,570- 888 2,61 طلمي 8
    186 6,02 أديب

 .187 502 0,578 8,856 6,06 طلمي 80
    8,080 6,05 أديب

 .851 502 8,258 822 6,78 طلمي 88
    877 6,88 أديب

 *0,086 502 5,270- 125 2,51 طلمي 85
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    8,058 2,60 أديب

 *0,000 502 2,227- 827 2,88 طلمي 87
    185 2,28 أديب

األداا 
 ككل

 *0,000 502 2,727- 7,775 82,28 طلمي
    7,282 86,81 أديب

(  الحيف بظ ن أطلظى ملوسظط ا األككظار الالطملال يظة كظان لصظال السظاع 2) ةلدل الفوا ا اهدةل
(، ةأقلظ  كظان لصظال السظاع العلمظي 1,28( ةاحنظاا  معيظارش )6,67العلمي ا الةعد الاابذ الوسط )
ككظظل ككظظان (، أمظظا طلظظى اهمليظظاس  0,182( ةاحنظظاا  معيظظارش )2,05أيمظظاال ا الةعظظد اللظظام  الوسظظط )

(، ةلسحك داا  7,282( ةباحناا  معيارش )86,81أطلى ملوسط لصال الساع األديب الوسط )
السظظاةد بظظرت اهلوسظظما  اسظظلادم الةاحظظث اخلةظظار ) ( ةقظظد ألثظظا  الفلظظاه  ةجظظود كظظاةد ذا  دالظظة 

، ةاللظظام إحصظظاهية نعظظلل للسظظاع الدراسظظي ا األبعظظاد اخلظظامس، ةال ظظادس، ةال ظظابذ، ةاللظظام ، ةاللاسظظذ
طشا، ةاللالث طشا ةطلى اهملياس ككل، ةقد كا ت لصال الساع األديب ا األبعاد اهشار إليثا، )أش 

( 2,10( )2,80( )2,80أن  لةة الساع األديب أطلى ا اللسكم الالطملالم( ةبلةت اهلوسظما ه )
( 0,807( )0,181( )8,52( باحنااكا  معيارية )86,81( )2,28( )2,60( )2,60( )2,60)
( طلى اللوا،. ةاخللست  لاه  ا   الدراسة 7,282( )0,185( )8,058( )0,186( )8,028)

 (. 8818مذ  لاه  دراسة الالام )
ةللس م ةجود األككار الالطملال ية لدل  لةة الساع األديب أكلا مظ  السظاع العلمظي ا األبعظاد اللاليظةه اخلظامس 

رنظ  ةمصظم ( ةال ظادس، ةيظفك طلظىه )ا حظال اللعظاض للامظا كظال  ظال ةيفك طلىه )اإل  ان ا يلحكا بملد
إا الوقوع ا ايالا( ةال ابذ ةيفك طلظىه )طظدم حتمظل اه ظيةلية أكمظل مظ  مواجثظة الصظعاا(، ةاللظام  ةيظفك 
طلىه )الشعور باألم  مانةط بااطلماد طلظى انخظاي (، ةاللاسظذ ةيظفك طلظىه )حاالظا اإل  ظان مظانةط ااالظي (، 

اللام طشا ةيفك طلىه )اكل اا احرتام انخاي  جيا اانصا  بالشاصية الامسية ةاهدية(، ةاللالث طشظا ة 
 الحيف أن  لةة الساع األديب اظو ا الةالظا مظ   إذألمهية ا طالقل  مذ اهاأا(ا ةيفك طلىه )نربز مكان الاجل ا

ملواالظظظذ، مث إهنظظظا يشظظظعاةن بظظظ هنا أقظظظل ا  ذةش الملظظظدرا  اهلوسظظظمةا ةلظظظ ل  كظظظين حتصظظظيلثا الدراسظظظي ا الةالظظظا
قدرا ا العمللية م   لةة الساع العلميا ةلعل ذل  سيي ا ا داكعيلثاا مما سظيملوداا إ  اإلميظان بظ ن اإل  ظان قظد 
نلحكا ا مصم  الكلم م  العوامل اخلارجة ط  إرادن  ةقدران ، ةأ   إذا ةقذ ا مشظكلة مظا كي ظ  مظ  الصظعا أن 

ا ةباللا، كثو ا بّد ةاقذ حتت أخماراا، ةأالااراا اهثلكة ا أكلا األحيانا ةلعّل ذل  سظيمللل مظ  جيد يا حالال 
قدرا ا ا مواجثة اهشكال ، ةإجيظاد ا لظول اهفاسظةة يظا، كمواجثظة اهشظكال  باألصظل أكمظل مظ  الصظااع غظم 

ن مظظ  خصظظاهك الملةظظة ذةش الدراسظظة امظظدش معثظظاا ممظظا سظظيملود ا الةالظظا إ  السشظظل، ةطظظدم الفجظظاحا ةبظظ ا كظظي
األدبيظظظة اإلميظظظان باةاسظظظا اهاالظظظي، ةأمهيظظظة اظظظ   ااطلملظظظادا  ا نشظظظكيل حاالظظظا اإل  ظظظان ةم ظظظلملةل ، ةاظظظ ا بظظظدةر  
سظظيمللل مظظ  كظظاص الفجظظاح، كالفجظظاح مظظانةط بعوامظظل ذانيظظة ملعلملظظة بظظالساد ا بعوامظظل خارجظظة طظظ  إرادا الشظظاكا 

 طملال ية ةطدم اهاة ة.ةل ل  كين أككاراا بالةالا نل ا بالال
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طيفظظة  ( ا أداء أكظظااد ≤ 0.02اظظل افظظاا كظظاةد ذا  دالظظة إحصظظاهية طفظظد م ظظلول ) اس ددلا  اساابدد، 
 الدراسة طلى مملياس األككار الالطملال ية ةأبعاد  نعلل إ  مكان اإلقامة )قاية، مديفة(؟

ما  ةااحنااكا  اهعيارية، ةهعاكة كيما إذا كان افاا ةلإلجابة ط  ا ا ال يال اسلااج الةاحث اهلوس
 (.2كاةد برت ا   اهلوسما  مت اسلادام اخلةار ) ( ةكا ت الفلاه  كما ا اهدةل )

 اس اول قت واي حاانقت اس  مق يم ةياء أنااي ةمنم اس  الم ن  ى مقا اةنلق  اسبة ب مم وأب قيد و اقةا ارا ق  )ت( (5ج و  )
 الدالة اإلحصاهية ا اية درجا  قيمة" " ااحناا  اهعيارش ا  ايب اهلوسط اإلقامة مكان عاداألب

 228 502 212- 8,076 2,81 قاية 8
    .806 6,06 مديفة

 866 502 8,788 .158 6,06 قاية 5
   0,720 .116 6,08 مديفة

 872 502 0,788- .808 2,16 قاية 7
    8,0788 2,15 مديفة

 888 502 0,666- .818 6,28 قاية 2
    .120 6,26 مديفة

 206 502 0,226 0,166 2,80 قاية 2
    .188 2,81 مديفة

 626 502 0,615 0,188 2,80 قاية 6
    0,186 2,62 مديفة

 286 502 0,288 0,811 2,62 قاية 8
    0,850 2,26 مديفة

 261 502 0,226 8,087 2,56 قاية 1
    882 2,72 يفةمد

 628 502 2,26 .118 2,11 قاية 8
    .187 2,17 مديفة

 212 502 0,228- 8,085 6,00 قاية 80
    8,088 6,01 مديفة

 160 502 0,886- .885 6,51 قاية 88
    .867 6,70 مديفة

 886 502 8,581- .826 2,72 قاية 85
    .822 2,25 مديفة

 726 502 .852 0,121 2,50 قاية 87
    0,128 2,08 مديفة

األداا 
 ككل

 852 502 0,082 7,828 82,68 قاية
    7,658 82,66 مديفة
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( اد أن أطلى ملوسط ح ايب ا األككار الالطملال يظة كان لصال سكان 2م  خالل الفوا باهدةل )
( 6,26لظث طشظا الوسظما  ح ظابية )اهديفة ا الةعد الاابذ، ةأقل  كان لصال سظكان الملايظة ا الةعظد اللا

( طلظظظى اللظظظوا،. أمظظظا األداء ا األككظظظار الالطملال يظظظة طلظظظى 0,121( )0,850( ةاحنااكظظظا  معياريظظظة )2,50)
(، ةلسحظظظظك 7,658( ةاحنظظظاا  معيظظظارش )82,66اهمليظظظاس ككظظظل ككظظظان لصظظظال سظظظكان اهديفظظظة الوسظظظط )

ا  الفلظظاه  طظظدم ةجظظود كظظاةد ذا  دالظظة السظظاةد بظظرت اهلوسظظما  اسظظلادم الةاحظظث اخلةظظار ) ( ةقظظد ألثظظ
 إحصاهية نعلل هكان اإلقامة ا أداء الملةة طلى اهملياس ككل ةأبعاد .

مظظظا يس ظظظا طظظظدم ةجظظظود كظظظاةد ذا  دالظظظة إحصظظظاهية ا األككظظظار الالطملال يظظظة نعظظظلل إ  مكظظظان اإلقامظظظة )قايظظظة، 
 العصظا ا ظا،، خاصظة مظذ اللملظدم العلمظي مديفة(، او أن طفاصا ااخلال  ما برت الملاية ةاهديفة قظد نالشظت ا

ةاللكفولوجي ال ش ن  ا  ب  رتيذ اهفا ي ةدةن اسللفاء، كلا نعد اهديفة نلميل ط  الملايظة بظ ش موثظا مظ  موظااا 
 رت ظظظت، كلثظظا موجظظظودا ا الملايظظظة، إذن صظظال  ةاانصظظظاا ، ةالللسليظظون ةاإلا يظظاا كظظظاللعليا ةاهظظاء ةالكثابظظظاء، ةاهوا

ذتظظة أشظظياء دتيظظل سظظاك  اهديفظظة طظظ  سظظاك  الملايظظة، ة ظظ ا كلظظيس افظظاا ذتظظة طوامظظل، أة خصظظاهك نظظي ا ا لظظيس افظظاا 
سظظظلوا، أة  ايملظظظة نسكظظظم سظظظاك  الملايظظظة، أة اهديفظظظة كثمظظظا طلظظظى حظظظد سظظظواء، ةطلظظظى اه ظظظاكة  س ظظظثا مظظظ  األككظظظار 

  حيظظظث اهكل ظظظةا  العلميظظظة، الالطملال يظظظةا كالعظظظامل كلظظظ  أصظظظة  كالملايظظظة الواحظظظدا يعظظظي  كيثظظظا األكظظظااد دةن دتييظظظل مظظظ
ةاللكفولوجيظظة، ةاهد يظظظةا ةلظظ ل  كلظظظيس افظظاا مظظظ  مظظربرا  لوجظظظود كظظاةد ا اللسكظظظم الالطملظظالم ةا أش بعظظظد مظظظ  

 أبعاد ، أة أشكال  اهلعددا.
( ا أداء  ≤ 0.02اظظل افظظاا كظظاةد ذا  دالظظة إحصظظاهية طفظظد م ظظلول )  اس ددلا  اسمددقىي

ة الدراسظظة طلظظى ممليظظاس األككظظار الالطملال يظظة ةأبعظظاد  نعظظلل إ  اه ظظلول ااقلصظظادش )ملظظدن، أكظظااد طيفظظ
 ملوسط، مانسذ(؟

ةلإلجابة طظ  اظ ا ال ظيال اسظلااج الةاحظث اهلوسظما  ا  ظابية ةااحنااكظا  اهعياريظة ألداء أكظااد طيفظة 
ملوسظط، مانسظذ( ةكا ظت الفلظاه   الدراسة طلى اهملياس ةأبعاد ، ح ظا ملةظم اه ظلول ااقلصظادش )ملظدن، 

 (6كما ا اهدةل رقا )
 (6ج و  )

اس اول قت واي حاانقت اس  مق يم ةياء أنااي ةمنم اس  الم ة م ى مقا اةنلق  اسبة ب مم وأب قيد ت  قً س   اوك 
 ايقاصقيي )ىا ن، ىاولط، ىات ،(

 رشاهعيا ااحناا  اهلوسط ا  ايب ااقلصادش اه لول األبعاد

 الةعد األةل
 8,067 2,82 ملدن

 0,880 6,08 ملوسط
 0,112 2,88 مانسذ

 الةعد اللام
 8,086 2,88 ملدن

 0,882 6,58 ملوسط
 0,818 6,52 مانسذ
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 الةعد اللالث
 8,067 6,06 ملدن

 0,852 2,15 ملوسط
 8,855 2,88 مانسذ

 الةعد الاابذ
 0,868 6,22 ملدن

 0,800 6,68 ملوسط
 0,875 6,58 مانسذ

 الةعد اخلامس
 0,828 2,18 ملدن

 0,168 2,80 ملوسط
 0,888 2,11 مانسذ

 الةعد ال ادس
 8,057 2,88 ملدن

 0,101 2,68 ملوسط
 8,060 2,25 مانسذ

 الةعد ال ابذ
 0,828 2,18 ملدن

 0,158 2,27 ملوسط
 0,106 2,88 مانسذ

 الةعد اللام 
 8,052 2,25 ملدن

 8,058 2,58 وسطمل
 0,161 2,88 مانسذ

 الةعد اللاسذ
 0,826 2,88 ملدن

 0,128 2,16 ملوسط
 0,828 2,86 مانسذ

 الةعد العاشا
 8,075 2,82 ملدن

 8,022 6,08 ملوسط
 8,888 6,87 مانسذ

الةعد ا ادش 
 طشا

 0,880 6,88 ملدن
 0,105 6,76 ملوسط
 0,858 2,85 مانسذ

الةعد اللام 
 طشا

 0,821 2,25 ملدن
 0,822 2,22 ملوسط
 0,822 2,58 مانسذ

الةعد اللالث 
 طشا

 0,865 2,25 ملدن
 0,107 2,08 ملوسط
 0,875 2,85 مانسذ

 2,288 82,82 ملدن اهملياس ككل
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 7,288 82,82 ملوسط
 7,881 82,67 مانسذ

لول ااقلصظادش اهلوسظط ا الةعظد (  الحيف ب ن أطلى ملوسظط كظان للم ظ6) م  خالل الفوا باهدةل
(، ةأقلظظ  كظان أيمظظاال ا اه ظظلول ااقلصظظادش اهلوسظظط، ا 0,800( بظظاحناا  معيظظارش )6,68الاابظذ، ةبلظظ  )

(، أمظا اهلوسظظط األطلظظى للممليظظاس ككظظل كةلظظ  0,107( ةاحنظظاا  معيظظارش )2,08الةعظد اللالظظث طشظظا ةبلظظ  )
( بظاحناا  82,67لم لول ااقلصادش اهانسذ ةبلظ  )(، ةأقل  كان ل2,288( باحناا  معيارش )82,82)

 (.7,881معيارش )
 سما  مت اسلاظدام حتليظل اللةاي ةهعاكة كيما إذا كان افاا كاةد ذا  دالة إحصاهية برت اهلو 

                                                              (8األحادش ةكا ت الفلاه  كما ا اهدةل )
 (7  )ج و 

  اقةا تح م  اسا قين اةحقيي اةياء ةمنم اس  الم ن  اسا لما اسبة ب   ح ب ىاغما اس  اوك ايقاصقيي
 )ىا ن، ىاولط، ىات ،( 

 الدالة قيمة " " اهابعا  ملوسط األبعاد

 0,785 0,887 0,822 الةعد األةل
0,828   

 0,757 8,872 0,151 الةعد اللام
0,858   

 0,772 8,800 8,072 اللالثالةعد 
0,820   

 0,857 5,888 8,867 الةعد الاابذ
0,177   

 0,222 0,288 0,255 الةعد اخلامس
0,887   

 0,515 8,858 0,888 الةعد ال ادس
0,867   

 0,808 5,528 8,560 الةعد ال ابذ
0,888   

 0,621 0,272 0,220 الةعد اللام 
8,088   

 0,878 0,782 0,558 سذالةعد اللا
0,878   

 0,527 8,257 8,658 الةعد العاشا
8,878   



 5102 –ثانيالعدد ال - عشر ثالثالمجمد ال...................……. .مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 135 

 0,022* 7,882 5,506 الةعد ا ادش طشا
0,682   

 0,820 0,708 0,582 الةعد اللام طشا
0,887   

 0,052* 7,871 5,621 الةعد اللالث طشا
0,888   

 0,728 8,062 82,251 اهملياس ككل
87,262   

( ةجظظود كظظاةد ذا  دالظظة إحصظظاهية ا 8ةيالحظظيف مظظ  خظظالل  لظظاه  حتليظظل اللةظظاي  األحظظادش اهظظدةل )
( طلى 0,052(، )0,022( ةبدالة )7,871(، )7,882( إذ بلةت قيمة ) ( )87(، )88الةعدي  )

عديظظة ( للمملار ظظا  الةLSDاللظظوا،. ةإلجظظااء اهملار ظظا  الةعديظظة بظظرت اهلوسظظما  اسظظلادم الةاحظظث اخلةظظار)
 (.1لملدرن  ا حتديد أقل الساةد اهمكفة ةكا ت الفلاه  كما ا اهدةل )

 (8ج و  )
 ( س   ق  قت اس   يم بمن ىاول قت اس  اوك ايقاصقييLSDارا ق  )

 الدالة اخلم  اهعيارش الساةد ملوسط ااقلصادش اه لول األبعاد
 708 862 88- ملوسط ملدن 88

 557 558 51 مانسذ    
 708 862 88 ملدن ملوسط  
 086 817 *22 مانسذ    
 557 558 51- ملدن مانسذ  
 086 817 *22- ملوسط    

 008 866 *22 ملوسط ملدن 87
 818 558 78 مانسذ    
 008 866 *22- ملدن ملوسط  
 225 812 82- مانسذ    
 818 558 78- ملدن مانسذ  
 225 812 82 ملوسط    

( بظظظرت ملوسظظظط ةمانسظظظذ 88(  الحظظظيف ةجظظظود كظظظاةد بظظظرت اهلوسظظظما  ا الةعظظظد )1دةل )ةمظظظ  خظظظالل اهظظظ
( بظظرت اهلظظدن ةاهلوسظظط 87ةلصظظال ك ظظة اهلوسظظط بالالطملال يظظة، كمظظا نوجظظد كظظاةد بظظرت اهلوسظظما  ا الةعظظد )

 ةكا ت لصال ك ة ملدن ا اه لول ااقلصادش ا األككار الالطملال ية.
اهلوسظظط بظظاللسكم الالطملظظالم ا الةعظظد ا ظظادش طشظظا ةالظظ ش يظظفك طلظظىه  ةميكظظ  نس ظظم دتيظظل ك ظظة الظظدخل

)لكظظل مشظظكلة حظظل ةطظظدم اللوصظظل للحظظل سظظمنا  لظظاه  خمظظما(، ةكظظ ل  ا اه ظظلول ااقلصظظادش اهلظظدن ا 
الةعد اللالث طشا ةيفك طلىه )نظربز مكا ظة الاجظل األمهيظة ا طالقلظ  مظذ اهظاأا( كظين األكظااد مظ  ذةش الظدخل 
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سط ةاهلدن غالةاال لديثا ش  ا الملدرا طلى مواجثة أطةاء ا ياا ةململةا ا، خاصة ا العصا ا ا، اليت اهلو 
 ةت كي  اهادا أصة  حل اهشكال  مانةما كلماال باهادا، مذ ااطلملاد أ   جيا أن يكون لكل مشكلة حل، 

ين طظظدم امظظلالا اهاة ظظة ةا يويظظة ا مواجثظظة ةطظظدم ةجظظود ا ظظل يعظظين هنايظظة ا يظظاا ا كلظظم مظظ  األحيظظان، ةاظظ ا يعظظ
مشظظظكال  ا يظظظاا ةأطةاهثظظظا، خاصظظظة اهلعلظظظي مفثظظظا باألسظظظاا ةممالةثظظظا حظظظن أ ظظظا ذلظظظ  طلظظظى العالقظظظة اللةجيظظظة ا 
اها ظظظا ال ظظظلث ا أكلظظظا األحيظظظان، خاصظظظة إذا مل ي ظظظلميذ اسظظظليعاا ممالظظظا األسظظظاا بفظظظوع مظظظ  العملظظظل اهلسظظظل  

واكظظي مظظذ الملظظدرا ا ةبظ ل  سظظلفمللا األمظظور إ  أسظظوأ ةسظظيدخل اإل  ظظان ا دةامظظة ةاهاة ظة ا ااسظظلجابة اظظا يل
 اللسكم الالطملظالم ا مواجظثة 

 ا   اهشكال  ةاللصدش ياا ةب ل  سلفعدم ا لول ةنلساقا اهشكال .
 مقرتحات الدراسة: -11

لالطملال ية م  حيث اإلرشاد طملد ةرشا  ة دةا  للملةة اهاااملرت ا اهاحلة اللا وية حول األككار ا -
 ةالوقاية ةالعالج.

 نملدمي الدطا لل كور اهاااملرت ا اهاحلة اللا وية للوقاية م  األككار الالطملال ية ةا ّد مفثا. -
 دطا الملةة م  ذةش الساع األديب هواجثة األككار الالطملال ية ةاللالك مفثا. -
ذةش اه لول ااقلصادش اهلدن ةاهلوسط هواجثة األككار نملدمي الدطا ةاإلرشاد ةاللوجي  للملةة م   -

 الالطملال ية ةاللالك مفثا.
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 .827-827، (7) 5، املة األرد ية ا العلوم الرتبويةاهامعيرت. 

اهاكل  .طلى اهادرا  ةاهي اا  العمللية (. العالج الفس ي ا ديث لإلدمان8885ا جار، حممد. ) -
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(، 825، ) لظظة الرتبيظظة(. ماحلظظة اهاااملظظة بظظرت م ظظيةلية األسظظاا ةدةر املمظظذ. 5002ح ظظ ، حممظظد. ) -
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(825 ،)26-86. 
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