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أ

االىداء
إلى معممي األول وصحابتو الغر الميامين ومن تبعيم إلى يوم الدين,
إلى أمي الغالية الحنونة التى كانت دائما سندا وعونا وتحممت ألجمى الكثير
إلى والدي واخواني وأخواتي
إلى زوجتي وأبنائي

إلى كل من عممني حرفا
إلى كل من ساىم فى انجاز وتسييل ىذا العمل

إلييم جميعاً أىدي ىذا الجيد المتواضع.....

الباحث


ب

شكر و تقدير
أحمد ربى الذى ال أحصي وال أحسن ثناءا عميو...أحسن خمقي وجعمني

موفقا ليذا العمل.

وأتقدم بالشكر إلى كل من ساىم في انجاز ىذا العمل وأعطى من وقتو
وجيده لكي يخرج بما يرضي اهلل تعالي :جامعتي ,معمميي ,أسرتي,

أصدقائي  ,أحبائي .والمحكمين األفاضل...
سائال المولى أن يجعل في ىذا الجيد منفعة لممسممين
{-ويكون خالصا لوجيو الكريم}-


ت

الممخص
فعمػ

سػػمـ ف ػ ق ل ػ

ػب عػػف الرس ػ ؿ صػػم ا﵀ عميػ
نظػ ار ألف الداعي ػ إل ػ ا﵀ فػ زماننػػا نائػ ٌ
لبػػال أثػػر ف ػ نف ػ س النػػاس أفعػػال ـ بالقػػد ة الحكمػ الم عظ ػ الحسػػن لػػذا كػػاف يجػػب
بأسػم ب

االهتماـ ب

بعممػ

ت جيػ سػم ك عػف ذاتػ اسػتددام العقبلنيػ فػ دطابػ

دع تػ

ممارس لمم ػارات الحياتيػ كطريقػ اتصػاؿ ت اصػؿ مػ النػاس دادػؿ دػارج المسػجد مسػمميف

غير مسمميف ف كؿ قت ف كؿ حيف.

هدفت هذ الدراس لمتعرؼ عم العبلق بيف تقدير الذات األفكار العقبلني البلعقبلنيػ

الم ػػارات الحياتيػ ػ ل ػػد ال ػػدعاة م ػػف دطب ػػا

ع ػػاظ مكمف ػػيف غي ػػر مكمف ػػيف م ػػف ازرة األ ق ػػاؼ

غيرهػػا تبعػػا لممتغي ػرات التصػػنيفي (الحال ػ االجتماعي ػ متػػز ج غيػػر متػػز ج التصػػنيؼ ال ػ ظيف

المؤهؿ العمم

المست

االقتصادي مكاف السكف سن ات الددم ).

قد استددـ الباحث ل ػذا مقيػاس تقػدير الػذات مػف إعػداد أحمػد صػال ،مقيػاس األفكػار

العقبلني البلعقبلني مف إعداد سميماف الريحان بعد تقنين ا عرض ا عم المحكميف مقيػاس

أعد الباحث لمم ارات الحياتي .

اعتمدت الدراس عم المن ج ال صف التحميم

اتب الباحػث الطريقػ العشػ ائي التػ

اشػػتممت عم ػ (ٕٗٔ) داعي ػ كعين ػ مػػف أصػػؿ مجتم ػ د ارس ػ (ٓٓ )ٙداعي ػ مػػف ازرة األ قػػاؼ
غيرهـ قػاـ الباحػث بػجج ار ات الصػدؽ الثبػات لممقػاييس اسػتدداـ عػدة أسػاليب إحصػائي مػف

أهم ا ادتبار بيرس ف سبيرماف إليجاد العبلق بيف تقدير الػذات األفكػار العقبلنيػ البلعقبلنيػ

بيف تقدير الذات الم ارات الحياتي تبعا لممتغيرات التصنيفي ادتبار( )t-testلت ضػي ،الفػر ؽ
تحديػػد اتجاه ػػا قػػد طبقػػت هػػذ الد ارس ػ ف ػ العػػاـ ال جػػري(ٖ٘ٗٔ) العػػاـ المػػيبلدي(ٖٕٔٓ)

باس ػػتدداـ برن ػػامج( )spssأجري ػػت ه ػػذ الد ارسػ ػ عمػ ػ محافظ ػػات قط ػػاع غػ ػزة(رف ػػ ،د ػػاني نس

ال سط

غزة شماؿ غزة).

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -3ت جػػد عبلق ػ إرتباطي ػ م جب ػ بػػيف الدرج ػ الكمي ػ لتقػػدير الػػذات الدرج ػ الكمي ػ لؤلفكػػار
العقبلني البلعقبلني لد الدعاة ف محافظات غزة.

 -1ت جد عبلق إرتباطي م جب بػيف الدرجػ الكميػ لتقػدير الػذات مقيػاس الم ػارات الحياتيػ
عدا م ارة اتداذ القرار لد الدعاة ف محافظات غزة.

 -1ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بػيف مت سػطات اسػتجابات أفػراد عينػ الد ارسػ لتقػدير

الػ ػػذات تعػ ػػز لمتغيػ ػػر" الحال ػ ػ االجتماعي التصػ ػػنيؼ ال ظيف المؤهػ ػػؿ العمم س ػ ػػن ات

الددم ".


ث

 -4ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ إحصػػائي بػػيف مت سػػطات اسػػتجابات أف ػراد عين ػ الد ارس ػ لتقػػدير
االقتصادي ذلؾ لصال ،المست

الذات تعز لمتغير المست

المت سط.

 -5ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ إحصػػائي بػػيف مت سػػطات اسػػتجابات أف ػراد عين ػ الد ارس ػ لتقػػدير
الذات تعز لمتغير مكاف السكف ذلؾ لصال ،محافظ داف ي نس محافظ غزة.

 -6ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الد ارسػ لؤلفكػار
العقبلني البلعقبلني تعز لمتغير" الحال االجتماعي التصنيؼ ال ظيف ".

 -7ت جػػد فػػر ؽ ذات داللػ إحصػػائي بػػيف مت سػػطات اسػػتجابات أفػراد عينػ الد ارسػ لؤلفكػػار
العقبلنيػ البلعقبلنيػ تعػػز لمتغيػػر المؤهػػؿ العممػ

حمم الثان ي العام .

فػ الدرجػ الكميػ لممقيػػاس لصػػال،

 -8ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الد ارسػ لؤلفكػار
العقبلني البلعقبلني تعز لمتغير المست

االقتصادي ف الدرج الكمي لممقياس.

 -9ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الد ارسػ لؤلفكػار
العقبلني البلعقبلني تعز لمتغير مكاف السكف ف الدرج الكمي لممقياس.

 -30ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الد ارسػ لؤلفكػار
العقبلني البلعقبلني تعز لمتغير سن ات الددم ف الدرج الكمي لممقياس.

 -33ال ت جػ ػػد فػ ػػر ؽ ذات دالل ػ ػ إحصػ ػػائي بػ ػػيف مت سػ ػػطات اسػ ػػتجابات أف ػ ػراد عين ػ ػ الد ارس ػ ػ

لمم ػ ػ ػػارات الحياتيػ ػ ػ ػ تع ػ ػ ػػز لمتغي ػ ػ ػػر" الحالػ ػ ػ ػ االجتماعي التص ػ ػ ػػنيؼ ال ظيف المؤه ػ ػ ػػؿ

العمم المست ي االقتصادي سن ات الددم ".

 -31ت جد فر ؽ ذات دالل إحصػائي بػيف مت سػطات اسػتجابات أفػراد عينػ الد ارسػ لمم ػارات
الحياتي ػ تعػػز لمتغيػػر مكػػاف السػػكف ف ػ الدرج ػ الكمي ػ لممقيػػاس ذلػػؾ لصػػال ،منطق ػ

داني نس.

وفي ذلك أوصى الباحث بما يمي:

 -3ادتيػػار الػػدعاة ل ػػذ ال ظيف ػ ذ ي الكفػػا ة العممي ػ الثقافي ػ األسػػم ب ال سػػائؿ الدع ي ػ
متابع آ ار الناس فترة تدريب ـ قبؿ تثبيت ـ.

 -1التمي ػػز األدبلقػ ػ
لؤلم ببلتشدد.

تجن ػػب التجػ ػري ،الف ػػتف االس ػػتعدا باتج ػػا الت ح ػػد الت حي ػػد ال ػػدع ي

 -1ي ص ػ الباحػػث المسػػؤ ليف بالت اصػػؿ م ػ الدطبػػا ال عػػاظ الػػدعاة متابع ػ تسػػاؤالت ـ
حاجات ـ ت فير الدعـ النفس

 -4ي ص الباحث الدطبا

المادي ل ـ.

الدعاة بتغميب العقبلني الحجج المنطقي األدل البراهيف .
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 حدود الدراسة

1

مقدمة:

منذ سن ات عديدة

اإلنساف مح ر اهتماـ الكثير مف الباحثيف ف عمـ النفس عمـ االجتماع

أقص

عم

ذلؾ ب دؼ التعرؼ بشكؿ أفضؿ عمي

ال ص ؿ ب إل
أدائ ف

الن اي إل

دراست بالشكؿ الذي يؤدي ف

درجات االستقرار إف استطاع محا ل تجنب كؿ ما يؤثر عمي

مدتمؼ المجاالت

نظ ار لذلؾ فاف ادتبلؼ الناس ف
األدا

الم ارات الت تك ف قدرات ـ المدتمف ف مست

قدرات ـ الذاتي

كذلؾ قدرات ـ ف م اج

محا ل

طريق تفكيرهـ

المشكبلت.

تعتبر مارجريت اف الفرد يأت ال مرحم تك يف مف م عف ذات مف دبلؿ تعريف لمسم ؾ الذي
اف يق ـ ب

ينبغ

بينما اعتبر ك ل

ص رة الفرد عف ذات  Individual Self Imageبمثاب

المحصم النعكاسات تقييـ االدريف ل ( الضيدان.)1 :1001 ,

يضيؼ أب دي أف المر بحاج إل امتبلؾ نظرة إيجابي لذات
اقعي

إمكانيات لتصب ،إمكانيات حقيقي

يميؿ إل تحقيؽ ما لدي مف

ان كمما كاف المتعمـ أكثر إنجا از كاف تقدير لذات

مرتفعا اقعيا فالحاج إل تحقيؽ الذات ترتبط باإلنجاز التعبير عف الذات(أبو دية) 6 :1001 ,
يعد(القس س ٘ )ٜٔٛأف تقدير الذات يعتبر مف المفاهيـ األساسي لنظري العبلج العقم

حيث يميز البرت اليس Ellisبيف تقدير الذات مف ـ الثق بالنفس ف ذاف المف ماف

العاطف

يبنياف عم أساس القدرات الت تؤثر ف عمميات التفكير لدي
ف تفسير لمع امؿ المسبب لنجاح أ فشم

ت قعات

تؤثر ف

رد د فعم االنفعالي ف

ما يصاحب هذ التغييرات مف استجابات

عاطفي نح الذات نح الم م الت يأدذ الفرد عم عاتق إنجازها( شعبان.)16 :1030 ,

يشير اليس  Ellisإل أف هناؾ الكثير مف الدراسات الت تؤكد أف األفراد المضطربيف نفسيا

لدي ـ أفكار العقبلني أكثر مف غير المضطربيف أف االضطراب االنفعال يرتبط أساسا باعتناؽ
الفرد بعض األفكار الت تدم مف المنطؽ العقبلني

يستمر هذا االضطراب باستمراراعتناؽ الفرد

ل ذ األفكار بما أف العديد مف االضطرابات النفسي ه
البلتكيفي

العقمي

نتيج لمعمميات العقمي

فجف أفضؿ أسم ب لمتدمص مف تمؾ االضطرابات يكمف ف

البلعقبلني

تعديؿ تمؾ العمميات

أ المعرفي نفس ا( .)ELLIS ،5791

كما أشار مازف إل أف ال تعقد الثقاف الراهف لمعمـ التكن ل جيا ف سنف مناح الحياة زاد حاج

الشع ب المناطؽ العربي إل
التكن ل جي ف

ال طف العرب

تنمي بعض الج انب الم اري الحياتي
انطمقت الحاج إل

التحديات المستجدات االجتماعي

الثقافي

السياسي

ذلؾ ف

تعمـ الم ارات الحياتي نتيج لمعديد مف
الت

حددها مازف (:ضر رة تجا ز

المجتمعات العربي لفج ة التدمؼ االقتصادي ).
اتساع المعرف ف

ض

التنمي

مجاؿ التكن ل جيا المعم مات األمر الذي جعؿ العالـ قري صغيرة مما أ جد

ضر رة المتبلؾ م ارات حياتي ف التعامؿ( مازن.) 151 -151 :1001 ,
2

لقد تنا لت العديد مف الدراسات العربي

البلعقبلن

متغير الم ارات الحياتي

األجنبي متغير تقدير الذات

ربطت ا بمتغيرات أدر

التفكير العقبلن

فعم سبيؿ المثاؿ هناؾ دراسات

تنا لت تقديرالذات كدراس (ابوجيل )1001,دراس (ويمسون ,)1030,دراس (يسمينة.)1031 ,
لذات

 Zillerير أف تقدير الذات ما ه إال بنا اجتماع لمذات يصف بأن تقدير يق ـ ب الفرد

يمعب د ر المتغير ال سيط ا ان يشغؿ المنطق المت سط بيف الذات العالـ(بميكالني,

.) 13 :1008
وهناك دراسات تناولت العالقة بٌن تقدٌرالذات واألفكارالعقالنٌة والالعقالنٌة ومنها
دراسة(شاىين,وحمدي,)1007ودراسة(البراق,)1008ودراسة(دحادحة,)1008ودراسة(الغامدي

.)1009
وقام العدٌد من الباحثٌن بدراسات تناولت التفكٌر العقالنً والالعقالنً وربطتها بعدد من
المتغٌراتالنفسٌة واالجتماعٌة كدراسة(العنزي ,)9002,و(ابوشعر ,)9002,و(صابر9002 ,
),و(بركات .)9002 ,
ورأيمجلًالتفكير الغير عقبلن بان ه تمؾ المعتقدات االفكار الغير اقعي الغير منطقي
يصاحب هذ المعتقدات نتائج سم كي

الداطئ الت تعيؽ الشدص عف تحقيؽ اهداف

انفعالي

سمبي غير س ي (مجمي.) 101 :1033 ,

كماتناولآخرونالمهاراتوعالقتهاببعضالمتغٌراتمثلدراسة(الجدٌبً,)9002 ,و(عبد
الفتاح,)9022 ,و( عٌاد ,وسعد الدٌن ,) 9020 ,ودراسة( وافً )9020 ,وغٌرها من
الدراساتالسابقةاألخرى.
ير المقان اف الم ارات الحياتي ه أي عمؿ يق ـ ب االنساف ف الحياة الي مي الت
يتفاعؿ في ا م اشيا

معدات اشداص مؤسسات بالتال فاف هذ التفاعبلت تحتاج مف الفرد

اف يك ف متمكننا مف م ارات اساسي ( عبد الكريم.) 16 :1009 ,
ق ػ ػػد تن ػ ػػا ؿ آد ػ ػػر ف العبلقػ ػ ػ ب ػ ػػيف التفكيرعقبلنػ ػ ػ

العقبلنػ ػ ػ

محمود ,)1007دراس (الزىراني ) 1030غيرها مف الدراسات.
كما أظ رت بعض الدراسات العبلق

الم ػ ػػارات الحياتيػ ػ ػ مث ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػ (

بيف تقدير الذات الم ارات الحياتي

مثؿ دراس

(القبيسي )1008دراس (ويمسون ,)1030دراس (األمير ,)1030دراس (حسين عبداليمة1033

) دراس (يسمينة.)1031

مدالطت لمدعاة بأن ا تستحؽ الدراس

قد الحظ الباحث مف دبلؿ معايشت لممشكم

ت ضي،

بعض االرتباطات بيف متغيرات الدراس استكماالً لمدراسات السابق حت تك ف دليبلً لكؿ المسئ ليف
الباحثيف الدعاة كاف المست يات

محا ل جادة ل ض بعض الحم ؿ الممكن لتمؾ المشاكؿ مف

دبلؿ نتائج ت صيات الدراس الحالي .
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مشكمة الدراسة:

مف دبلؿ الق ار ة االطبلع عم

التراث الترب ي السيك ل ج

االجتماع الفمسطين تبيف أف تقدير الذات التفكير العقبلن

البلعقبلن

د اًر م ماً ف حياة اإلنساف فعم أساس يبن اإلنساف مستقبم
تقدير الذات التفكير العقبلن

فقط

لكف ف

العممي لمتدفيؼ مف حدة التفكير البلعقبلن

كيفي استغبلل

الدراسات السابق

ال اق

الم ارات الحياتي تمعب

آمال التكمف األهمي ف

االستفادة من ف

جد

حياة اإلنساف

مف هنا برزت مشكم الدراس الحالي مف دبلؿ

الحديث عف تقدير الذات عبلقت بالتفكير العقبلن
تتحدد مشكم الدراس ف ..

البلعقبلن

الم ارات الحياتي لد

الدعاة

السؤاؿ الرئيس التال :

ما عالقة تقدير الذات باألفكار العقالنية والالعقالنية والميارات الحياتية لدى الدعاة في
محافظات غزة؟

ينبثؽ مف هذا التساؤؿ األسئم الفرعي التالي :

 .3هؿ ت جد عبلق ارتباطي بيف تقدير الذات األفكار العقبلني

البلعقبلني لد

الدعاة

ف محافظات غزة؟.
 .1هؿ ت جد عبلق ارتباطي بيف تقدير الذات الم ارات الحياتي لد

الدعاة ف

محافظات غزة؟.
.1
.4
.5

.6
.7

.8

هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لتقدير الذات تعز لمتغير الحال االجتماعي (متز ج أعزب).
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لتقدير الذات تعز لمتغير التصنيؼ ال ظيف ( متط ع مقط ع مثبت بطال )؟
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لتقدير الذات تعز لمتغير المؤهؿ العمم (ثان ي عام فأقؿ بكال ري س ماجستير فما
ف ؽ)؟
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لتقدير الذات تعز لمتغير المست االقتصادي(مت سط مرتف مندفض)؟
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لتقدير الذات تعز لمتغير سن ات الددم (سنتيف فأقؿ ٖ٘-سن ات  ٙسن ات
فماف ؽ)؟
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لتقدير الذات تعز لمتغير مكاف السكف (محافظ رف ،محافظ داف ي نس محافظ
ال سط محافظ غزة محافظ الشماؿ)؟
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 .9هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لؤلفكار العقبلني البلعقبلني تعز لمتغير الحال االجتماعي (متز ج أعزب)؟
 .30هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لؤلفكارالعقبلني البلعقبلني تعز لمتغيرالتصنيؼ ال ظيف (متط ع مقط ع مثبت بطال )؟
 .33هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لؤلفكار العقبلني

البلعقبلني

تعز

لمتغير المؤهؿ العمم (ثان ي

عام

فأقؿ

بكال ري س ماجستير فما ف ؽ)؟
.31

.31

.34

.35
.36
.37

.38
.39

.10

هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لؤلفكار العقبلني البلعقبلني تعز لمتغير المست االقتصادي(مت سط مرتف
مندفض)؟
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لؤلفكار العقبلني البلعقبلني تعز لمتغير سن ات الددم (سنتيف فأقؿ ٖ-
٘سن ات  ٙسن ات فماف ؽ)؟
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لؤلفكار العقبلني البلعقبلني تعز لمتغير مكاف السكف(محافظ رف ،محافظ داف
ي نس محافظ ال سط محافظ غزة محافظ الشماؿ)؟
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لمم ارات الحياتي تعز لمتغير الحال االجتماعي (متز ج أعزب)؟
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لمم ارات الحياتي تعز لمتغير التصنيؼ ال ظيف ( متط ع مقط ع مثبت بطال )؟
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لمم ارات الحياتي تعز لمتغير المؤهؿ العمم (ثان ي عام فأقؿ بكال ري س
ماجستير فما ف ؽ)؟
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لمم ارات الحياتي تعز لمتغير المست االقتصادي(مت سط مرتف مندفض)؟
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لمم ارات الحياتي تعز لمتغير سن ات الددم (سنتيف فأقؿ ٖ ٘-سن ات ست
سن ات فما ف ؽ)؟
هؿ ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطات استجابات أفراد عين الدراس
لمم ارات الحياتي تعز لمتغير مكاف السكف (محافظ رف ،محافظ داف ي نس
محافظ ال سط محافظ غزة محافظ الشماؿ)؟
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أىداف الدراسة:

تكمف أهداؼ الدراس ف النقاط التالي :
 .3التعرؼ إل

طبيع العبلق مابيف تقدبر الذات مف ج

البلعقبلني لد الدعاة بمحافظات غزة مف ج

أدر .

 .1التعرؼ إل طبيع العبلق مابيف تقدبر الذات
بمحافظات غزة.

 .1التعرؼ إل
إل

دالالت الفر ؽ ف

ما بيف الم ارات الحياتي لد الدعاة

تقدير الذات لد

المتغيرات التصنيفي ( الحال االجتماعي

المست

غزة الت

تعز إل

المؤهؿ العمم

 .5التعرؼ إل
العمم

الدعاة بمحافظات غزة الت

التصنيؼ ال ظيف

إل

المست

الدعاة بمحافظات
التصنيؼ ال ظيف

االقتصادي مكاف السكف سن ات الددم ).

دالالت الفر ؽ ف

الم ارات الحياتي لد

المتغيرات التصنيفي ( الحال االجتماعي

المست

أىمية الدراسة:

البلعقبلني لد

المتغيرات التصنيفي ( الحال االجتماعي

الدعاة بمحافظات غزة الت

التصنيؼ ال ظيف

االقتصادي مكاف السكف سن ات الددم ).

تتمثؿ أهمي هذ الدراس ف

تعز

المؤهؿ العمم

االقتصادي مكاف السكف سن ات الددم ).

 .4التعرؼ إل دالالت الفر ؽ ف األفكار العقبلني

تعز

ما بيف األفكار العقبلني

أهميت ا النظري

أهميت ا التطبيقي

المؤهؿ

يمكف ت ضي،

ذلؾ كمايم :
أوالً :أىمية نظرية:

 ك ن ا الدراس األ ل – عم حد عمـ الباحث  -الت تتنا ؿ الدعاة ف مجتم قطاع غزة.

 ك ن ا الدراس األ ل – عم حد عمـ الباحث  -الت تتنا ؿ العبلق بيف تقدير الذات األفكار
العقبلني البلعقبلني

الم ارات الحياتي .

 إن ا ت ج االهتماـ لدراس تقدير الذات بشكؿ داص

التعريؼ بطبيعت

مك نات

األد ات

المعدة لقياس .
 تزيد مف المعرف العممي بالدصائص المعرفي
ترابط التفكير العقبلن

الم ارات الحياتي .

النفسي لمدعاة

يظ ر د ر تقدير الذات ف

 ينب أهمي هذا البحث ف ان يتنا ؿ م ض عاً لـ ينؿ نصيباً مف الدراسات بالقدر الكاف .
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ثانياً :أىمية تطبيقية:
 قد يستفيد الساس

القائم ف عم

ت جي الدعاة نح التأثير

ازرة األ قاؼ التدطيط ف

اإليجاب عم الرأي العاـ باتجا األفكار العقبلني الم ارات الحياتي .

 قد تفيد الباحثيف الطبلب العامميف ف مجاؿ التربي اإلرشاد ف كاف المست يات.
 قد تفيد الدعاة كقد ة ألدذ د رهـ ف

استدداـ األفكار العقبلني

الم اطف الصال ،ف مجتم قطاع غزة.

 قد تفيد هذ الدراس الجامعات الفمسطيني ف
أفكار عقبلني
أص ؿ الديف الشريع تحمؿ ًا

 قد تفيد هذ الدراس

ازرة التربي

الم ارات الحياتي لتك يف

ض برامج دطط لتدريج دعاة مف أقساـ

م ارات حياتي مقب ل .

التعميـ العال بحيث تتضمف مناهج الثان ي العام الشرعي

متطمبات تدريج دعاة عقبلنييف أصحاب م ارات حياتي عالي .

 قد تفيد هذ الدراس اإلعبلـ الفمسطين لمحديث عف تمؾ المشكبلت طرؽ حم ا.

مصطمحات الدراسة:

تقدير الذات:

يعرؼ مارؾ( )Murk ،5777تقدير الذات بأن التق يـ الذي يجري الفرد ل صف لذات بدالل
االد ار الصفات الت يمتمك ا عم أساس الدرج الت يشعر في ا الفرد بان مرتاح ا متقبؿ ل ا
ا يشعر بعدـ الراح س ا بشكؿ عاـ ا جزئ

امتبلؾ الفرد لمم ارات الضر ري ف

يتشكؿ تقدير الذات مف دبلؿ

تجا الذات

التعامؿ بنجاح فاعمي م البيئ المحيط

النجاح الفشؿ ف ذلؾ(شاىين) 31 :1007 ,

يعرف ر ز نبرج(  ) Rosenbergعم أن التقييـ الذي يعمم الفرد عف نفس
يمكف النظر ال

ل ذا يعبر عف ا تجا لمقب ؿ أ عدـ القب ؿ

رصيد مف
يبق عمي

تقدير الذات مف منطمؽ هذا

التعريؼ عم أن ت قير الذات أ احتراـ الذات(النجار.) 51 :3997 ,
عمي

يعرف ك بر سميث( )Smethعم ان تقييـ يضع الفرد لنفس بنفس
يتضمف اتجاهات الفرد االيجابي ا السمبي نح ذات

قادر هاـ ناج ،كؼ (الضيدان.) 8 :1001 ,

يعمؿ عم المحافظ

كما ي ض ،مد

لكف ألغراض الدراس قاـ الباحث ب ض التعريؼ االجرائ التال :

 -3تقدير الذات :يعرف ا الباحث إجرائياً بأن ا الدرج المرتفع الت

يحصؿ عمي ا الفرد عم

مقياس تقدير الذات الحمد محمد صال ) ٜٜٔ٘ (،المستددـ ف هذ الدراس .
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اعتقاد الفرد بأن

التفكير العقالني والالعقالني :.rationality and irrationality thinking
يعرف محمدي بان مجم ع مف االفكار المنطقي المتعمق

الحجج المتسم بالم ض عي
.)18 :1001

القابم لمتحقؽ مف دبلؿ البراهيف

الت تع د لمتفاعؿ المبلئـ ال الشع ر بالسعادة النفسي ( محمدي,

يعرف اليس(  )Ellisبان معتقدات تقييمات مستمدة مف افتراضات مقترحات غير تجريبي
تظ ر ف لغ مطمق
التفكير البلعقبلن

عم

منافي لمعقؿ غير اقعي ال منطقي

ه أفكار غير صحيح

تستددـ في ا ال ج بيات المطمق

مزيج مف الظف الت يؿ المبالغ

تع د ال

ه

يعرؼ الجحج ح بأن التفكير الذي ال يتبل ـ م

الم ض ع

نتاج أفكار تقسيمات ت قعات مبني

عدـ الراح

االضطرابات النفسي ( .)32 :1973, Ellis

البعد عف الم ض عي

تعتمد عم

القمؽ

إمكانيات الفرد ا

يتمثؿ ف االفكار السالب غير المنطقي غير ال اقعي
الت قعات البلمعق ل

يعبر عف

تسبب المشكبلت

م

ظر ؼ اقع

الت تتأثر باأله ا الشدصي

التعميمات الدطأ الظف المبالغ

الت يؿ الت ال تتبل ـ م إمكانيات الفرد ال اقعي (الجحجوح.)6 :1030 ,
لكف ألغراض الدراس قاـ الباحث ب ض التعريؼ االجرائ التال :

التفكير العقالني والالعقالني :يعرف ا الباحث إجرائياً بأن ا الدرج المرتفع الت
الفرد عم

الدراس .

مقياس االفكار العقبلني

يحصؿ عمي ا

البلعقبلني لسميماف الريحان (٘ ) ٜٔٛالمستددـ ف

هذ

الميارات الحياتية:
يعرف ا مسع د بأن ا قدرة الفرد عم السم ؾ التكيف اإليجاب يجعم يتعامؿ بفاعمي م متطمبات

الحياة الي مي

تحديات ا( مسعود.) 50 :1001 ,

لكف ألغراض الدراس قاـ الباحث ب ض التعريؼ االجرائ التال :

الميارات الحياتية :يتبن الباحث هذا التعريؼ الذي مف دبلل سيق ـ بجعداد أداة الدراس

ه

مجم ع مف القدرات الم ارات الت يتشرب ا الشدص بص رة مقص دة مف دبلؿ مر ر بالدبرات
الت تعين عم م اج

الم اقؼ التحديات

يعرؼ الم ارات الحياتي بأن ا الدرج الت يحصؿ

عمي ا الداع عم مقياس الم ارات الحياتي المعتمد ف هذا البحث.
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متغيرات الدراسة:

 المتغير المستقل (:تقدير الذات )

 المتغيرات التابعة(:األفكار العقبلني البلعقبلني
 المتغيرات التصنيفية (:المؤهؿ العمم
ال ظيف

الم ارات الحياتي )

الحال االجتماعي

المست

االقتصادي التصنيؼ

مكاف السكف سن ات الددم ).

حدود الدراسة:

 الحد الزماني :قاـ الباحث بتطبيؽ اإلج ار ات الميداني ألد ات الدراس عم عين الدراس لمعاـ
ٕٕٔٓ – ٖٕٔٓ ـ.

 الحد المكاني :يقصد ب الباحث الدعاة ف محافظات قطاع غزة.
 الحد المؤسساتي :المساجد المؤسسات الديني .
 الحد البشري :الدعاة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المبحث األ ول :تقدير الذات
المبحث الثاني :التفكير العقالني والالعقالني
المبحث الثالث :الميارات الحياتية
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المبحث االول :تقدير الذات
المقدمة:

لقدأ نعـ ا﵀ سبحان

تعال عم عباد هب المقدرة لمعرف ذات

الم ض البلئؽ إذ أف ج ؿ اإلنساف لذات

ق ت ا القدرة عم

ضع ا ف

عدـ معرفت بقدرات يجعم يقيـ نفس سمباً فجما أف

يعطي ا أكثر مما تستحؽ فيثقؿ كاهم ا اما أف يزدري ذات

يقمؿ مف قيم نفس

فالشع ر السيئ

لذات يجعم يدمر كؿ ما لدي مف إيجابيات ح ؿ نفس  .فالمشاعر األحاسيس الت نمتمك ا تجا

قد أشار

أنفسنا ه الت تكسبنا الشدصي الق ي المميزة أ تجعمنا سمبييف ف تحقيؽ األهداؼ

وح ُق ِل
الر ِ
سأَلُوَن َك َع ِن ُّ
ا﵀ عز جؿ ف قرآن الكريـ ف م اقؼ عديدة ال الذات قاؿ تعال " َوَي ْ
يال"(االس ار .)ٛ٘ :
ُّ
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِّبي َو َما أُوِتيتُ ْم ِم َن ا ْل ِع ْمِم إَِّال َقمِ ً
الر ُ

تعريف الذات لغوياً واصطالحاً:
تعريف الذات لغوياً:

الذات مأد ذة مف ذات الش

ذات الش

ه مؤنث ذ

أ عين ه مرادف

نفس الش

لكمم  - soiبالفرنسي  selfباألنجميزي ( ميزاب.) 355 :1007 ,
تعريف الذات اصطالحاً:

الذات ه الشع ر بكين ن الفرد

تتمثؿ عناصرها ف الكفا ة الفعمي

االعتماد الثق بالنفس

الكفا ة الجسمي مف حيث الق ة الجماؿ بنا الجسـ الجاذبي ( يسمينة.) 16 :1033 ,
الذات ه مف ـ افتراض شامؿ يتضمف جمي األفكار

دصائص جسمي

عقمي

شدصي

تشكؿ معتقدات

المشاعر عند الفرد الت
قيم

دبرات

وحسني.) 159 :1030,
تعرف أحمد بأن مف ـ مركب ينط ي عم مك نات عديدة نفسي معرفي
أدبلقي تعمؿ بص رة متكامم فيما بين ا

يساير هذا المف ـ ف نم

تعبر عف

طم حات ( مكي
جداني اجتماعي

تط ر المراحؿ األ ل

يرتق تدريجيا بفعؿ عمميات النضج الدبرة التعمـ التنشئ االجتماعي ( احمد.) 11 :1004 ,
مف ـ الذات متغير هاـ ف الشدصي يتشكؿ عبر مراحؿ النم المدتمف

لسم ؾ الفرد الت تؤثر ف بنا الشدصي

تحقيؽ الت افؽ النفس

ج هر الشدصي ه الت تنظـ السم ؾ( سميمان.) 10 :1001 ,

الترب ي

ثـ

ه الق ة الم ج

مف هنا تعد الذات

يرى الباحث أف كاف التعريفات السابق لمف ـ الذات تجم عم أف مف ـ الذات ه الشع ر

بكين ن الفرد ثقت بنفس

البيئ الجتماعي

ه مركز دبرات الشدصي

أف نم المستمر يأت

يستمر النم منذ ال الدة ماداـ الفرد مستمر ف نم
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نتيج تفاعم م

أي أن نتاج اجتماع .

تعريف تقدير الذاتSelf Esteem :

التعريف المغوي:

يعرؼ تقدير الذات عم

أن القيم الت يعطي ا الفرد لنفس بص رة إجمالي

قيمت ( يسمينة.) 18 :1033 ,

أساس ال ثق الكائف البشري المطمق بفاعميت
التعريف األصطالحي لتقدير الذات:

يرج ذلؾ ف

لقد تعددت التعريفات الداص بتقدير الذات فيعرؼ ش كت تقدير الذات بأن تقييـ الفرد لذات

معرفت لحد د إمكانات

ثقت بنفس

رضا عن ا

قدرت عم

ف

تحمؿ المسؤلي

الم اقؼ المدتمف م االدريف شع ر باهتماـ اآلدريف ل ( الضيدان.) 39 :1001 ,

م اج

يعرؼ تقدير الذات بان ا مجم ع مف االتجاهات المعتقدات الت يستدعي ا الفرد عندما ي اج

العالـ المحيط ب
الناجح

مف ثـ فجن يعط تج ي از عقمياً فكرياً يعد الشدص لبلستجاب طبقاً لمت قعات

الق ة الشدصي

أي أف تقدير الذات ه حكـ الشدص تجا نفس

التقدير بالم افق ا الرفض(عبد العال.)315 -314 :1008 ,

ذات

قد يك ف الحكـ

يعتبر  French et alبأف تقدير الذات ه تمؾ االبعاد الت يضع ا الفرد مف دبلل ا لير

تتصؼ هذ األبعاد بأن ا ليست كم ا عم نفس الدرج مف األهمي لمشدص ان ا

اآلدريف

تدتمؼ ف درج مركزيت ا(بميكالني.)10 :1008 ,
ير إيزاكس أف تقدير الذات ه
بنفس

اعتزاز برأي

.( 1982: 5

الثق بالنفس الرض

عن ا احتراـ الفرد لذات

إلنجازات

تقبم ل ا اقتناع الفرد بأف لدي مف القدرة ما يجعم ندا لآلدريف )Isaac

اما  Zillerفير اف تقدير الذات ما ه إال بنا اجتماع لمذات يصف بأن تقدير يق ـ ب

الفرد لذات

يمعب د ر المتغير ال سيط ا أن يشغؿ المنطق المت سط بيف الذات العالـ(بميكالني,

.) 13 :1008

يعرؼ أيضا بأن ا مجم ع مف التقديرات الت يعطي ا الحسن
االدتيار مف حيث درج ت افرها ف
باآلدريف ف

يرتبط بعبلق

مع ـ(الفحل.)146 :1000 ,

ذات

السيئ الت تتضمن ا عبارات

أف تقدير الفرد لذات يمكف أف يتك ف مف عبلقات

الفرد بالمجتم

الذي يعيش في

األفراد المحيط ف

يعيش ف

يعرؼ صاي تقدير الذات بأن تقدير الفرد لقيمت ألهميت مما يشكؿ دافعا لت ليد مشاعر الفدر
اإلنجاز احتراـ النفس تجنب الدبرات الت

تسبب شع ار بالنقص

قاعدة ق ي مف احتراـ تقدير الذات ينعكس ذلؾ عم

عبلقت م اآلدريف فتت لد لدي رغب ف

االستماع ل ـ تقبؿ آرائ ـ مشاعرهـ(صايغ.) 4 :1007 ,
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عندها يك ف لد

الطالب

يعرؼ ك بر سميث تقدير الذات بأن الحكـ عم صبلحي الفرد مف دبلؿ اتجا تق يم نح

الذات ف المجاالت االجتماعي الشدصي األكاديمي (زبيدة.) 39 :1007 ,
يعرؼ ر زنبيرج  Rosenbergتقدير الذات بأن اتجاهات الفرد الشامم

نح النفس(عسكر.) 3993:33 ,

سالب كانت أـ م جب

يضيؼ الباحث أف تقدير الفرد لقيمت ألهميت يشكؿ دافعا ق ياً لت ليد مشاعر الفدر االعتزاز

اإلنجاز احتراـ النفس تجنب الدبرات الت تسبب شع ار بالنقص

هذا الشع ر ف

عندما يك ف لد

الطفؿ مف البيت قبؿ المدرس

لذلؾ فجن ينبغ أف يغرس

الفرد قاعدة ق ي مف احتراـ

تقدير الذات ينعكس ذلؾ عم عبلقت م اآلدريف فتت لد لدي رغب ف االستماع ل ـ تقبؿ آرائ ـ
مشاعرهـ.
ف ض

ما سبؽ فجف الباحث ي ض ،بأف تقدير الذات ه الفكرة الت يدرك ا الفرد عف كيفي

رؤي اآلدريف تقييم ـ ل

أف جمي

د ر اآلدريف التفاعؿ مع ـ ف

التعريفات الت ذكرت سابقا تؤكد عم الد ر األجتماع أ
هذا ي ض ،أهمي التفاعؿ م اآلدريف ف

تقدير الفرد لذات

تك يف تقدير الذات لد الفرد

الفرق بين مفيوم الذات وتقدير الذات:
مف ـ الذات

بينما تقدير الذات ه التقييـ الذي يضع لنفس

يشمؿ آ ار الشدص عف نفس

ما يتمسؾ ب مف عادات مأل ف لدي م اعتبار لذات
بحيث يشير إل

معتقدات الفرد تجا ذات

ب ذا يك ف تقدير الذات ه  ":الحكـ عم

معب اًر عن ا ب اسط االتجا الذي يكن ح ؿ ذات
المفظي

بالتال يعبر عف اتجا القب ؿ أ الرفض

ف

صبلحيت

دبرة ذاتي ينقم ا لآلدريف عف طريؽ التقارير

يعبر عن ا بالسم ؾ الظاهر كما يشير إل ثبلث نقاط يجب أدذها ف االعتبار ه :

أ – يركز التعريؼ عم تقدير الذات عام ف الم اقؼ الثابت الدائم عم تقديرها ف الم اقؼ

الن عي أ الطارئ

الفرد لذات

لكف تعالج كؿ من ا مست

يدتمفاف ف عم مي

ثبات المف ـ

الظر ؼ الت يتك ف دبلل ا.

ب – يدتمؼ تقدير الذات تبعاً لمدبرات المدتمف الت يمر ب ا الفرد فقد يعتبر نفس جيد جداً

كتمميذ لكن ضعيؼ كم سيق
لذات .

ج – يدتبر الفرد أدا

قدرت

لمفرد ه مجم ع تمؾ المجاالت طبقا ألهميت ا

فالتقدير الكم

اتجاهات طبقا لمعايير قيم فيصؿ ف الن اي إل قرار إما

يحمؿ اتجاهات سالب أ م جب نح ذات ( مصطف

.)ٕٚ :ٜٜٔٛ

يتض ،مما سبؽ أف مف ـ الذات يشمؿ آ ار الشدص عف نفس بينما تقدير الذات ف

الذي يضع لنفس

ما يتمسؾ ب مف عادات مأل ف لدي م اعتبار لذات .
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التقييـ

أبعاد مفيوم الذات:

 -الذات الواقعية  :Actual. Selfه الطريق الت يصؼ في ا الفرد ذات ال اقعي

مف يك ف

كما ير نفس .

 -الذات اإلدراكية  :Perception Selfه إدراؾ الفرد لسم ك الداص.

 تقبل الذات  : Satis Faction Selfه الت يصؼ في ا الفرد شع ر عف نفسالرضا الذات .

هذا البعد مست

 الذات البدني  :Physical .Selfهالدارج

نظر الشدص عف حالت الجسمي كمظ ر

م ارات جنس .

 الذات األخالقيةSelfالمرجع

ج

األدبلق

 :Moral. Ethicalه

عبلقت م ا﵀ سبحان

 -الذات الشخصية  :Personal. Selfه

يعكس

تعال

صؼ الذات مف ج

نظر اإلطار

احساس الفرد بأن ردي ا جيد.

احساس الشدص بقيم الشدصي

تقييم لشدصيت .

 -الذات األسرية  :Family. Selfه إحساس الفرد بأهميت

كفايت ا

قيمت كعض ف اسرت .

 الذات االجتماعية  : Social. Selfه عبلق الفرد باآلدريف بطريق اكثر شم لي تعكسالشع ر بالصبلحي

قيم الفرد ف تفاعم م اآلدريف بشكؿ عاـ.

 نقد الذات  : Criticism. Selfه قدرة الفرد عم إدراؾ نفس لم اطف الضعؼ م اطفالق ة(حسن) 353 – 350 :1005 ,

أىمية تقدير الذات:

إدراؾ الفرد لذات ل الد ر الكبير ف

تشكيؿ تقدير الذات فالشدص الذي لدي تقدير مرتف

يشعر بتقبؿ االدريف األشداص المحيطيف ب

ايجابي

يدرؾ أهميت ـ ف

يميؿ ال إدراؾ العالـ بطريق

أما اذا كاف تقدير لذات مندفض ف ذا يشعر بعدـ اهتماـ أ رفض عدـ تقبؿ مف

المحيطيف ب

يشعر بعدـ الرضا السعادة( شاىين ,وحمدي.)34 :1007 ,

كما أف الحاج لتقدير الذات أ الشع ر بالقيم الذاتي

ه ف ال اق م ج دة ف أساس كؿ

سم ؾ بشري بمعن آدر فجف كؿ شدص م ـ ف نظر نفس

مدف ع بنظرتنا ال

هذا يعن شيئا كبي ار مف سم كنا

انفسنا نحف حيف نتصرؼ نأدذ بعيف االعتبار ذ اتنا تأثير هذا التصرؼ

بالنسب إلي ا فمف الممكف أدي ار التأكد عم أف الفرد يدرؾ ذات بأصال عم أن ا جديرة بالتقدير
اهتماـ لدي أق

مما لد الشدص ذي المشاعر الد ني ( دسوقي.) 88 :3980 ,

ير الباحث أف تقدير الذات تعتبر ب اب يعبرها الشدص لتحقيؽ نجاح

فجذا كاف تقييـ الفرد

ٍ
متدف أ مندفض لف ينج ،بتحقيؽ أهداف ألن ير نفس غير آهؿ ال يستحؽ هذا النجاح
لذات
14

لذلؾ فجف تقدير الذات مكتسب الي لد م االنساف ألن ا عبارة عف دبرات الشدص الحياتي الت

يمر ب ا مف دبلؿ التحديات الت
المشكبلت تجنب ا حت

م اج

الشجاع عند الشدص لي اج عي ب

ت اج

فضعؼ تقدير الذات تنم بسبب كثرة ال ر ب مف

ل بالحديث عن ا لذلؾ كانت الدط ة اال ل ه رف مست
يعمؿ عم حم ا.

العوامل التي تؤثر في تكوين تقدير الذات
يذكر

لؼ  Wolfإف إدراؾ الذات عف طريؽ االستدماج اإلسقاط يك ف ف مجمم استدماج

الحسف اسقاط القبي،

جانب

الت ازف بيف العمميتيف ليس مضم نا تماما مما يجعؿ الزيادة ف

تسبب النقصاف ف الجانب اآلدر لذلؾ نجد أف تقدير الذات عرض لع امؿ دينامي ذاتي تؤثر في

بعبارة ادر نجد أف الشدص إذا عبر عف نقص االنسجاـ بيف الص رة الدادمي لمذات ال اق

الداص بالذات فأن يت تر انفعاليا يمكف أف نفترض أف غياب التعرؼ عم الذات ه ف حقيقت
مقا م لمتعرؼ عم

الذات لذلؾ نصؿ إل

افتراض أف الع امؿ الدينامي الدادمي تسبب عدـ

التعرؼ عم الذات الحكـ األنفعال عمي ا( كامل ) 16 :1001 ,لذلؾ فاف االنساف ي لد عم

الفطرة لكف ال أحد ي لد تقدير لذات متدف لكف الظر ؼ الدارجي ه المسبب رقـ احد ف هذ
الحال

ه كالتال :

 الفقر :يعتبر ببلنت  Plantالفقر يؤثر ف شدصي الفرد فتؤدي ال صبلب ف الشدصيبحيث أف الفقر يقيـ سدا بين
اإلحساس بالنقص.

 حالة المجتمع :العد اف فاالجتماع

الشدص

الدبلؼ بيف الجماعات

بيف بيئت فيشعر ذلؾ بالغرب

عدـ األماف مما يؤدي ب ال

الحياة االجتماعي ل صم بأن اع مف اإلحباط االقتصادي

فقد درس مزفر شريؼ Musafar cherif

كار ليف Carolin

كؿ جماع تتألؼ مف ٕٔ طفبل كؿ جماع تعيش مستقم

تنظيـ تنافس رياض بشكؿ يتـ في دسارة احد

تـ

المجم عتيف دائما ف ز االدر بشكؿ دائـ

كانت النتيج ه العدا بيف المجم عتيف اغارة كؿ مجم ع عم معسكر الجماع االدر

قد بدا اف اإلحباط الجمع يتضمف ق ار ار كبي ار مف فقداف التقدير الذات .

 العالقات األسرية :األسرة المضطرب مف شأن ا أف تك ف تقدير ذات مندفض يبلحظ الباحث فأف تقدير الذات المندفض ال يؤثر عم أفراد األسرة الكبار بؿ إن ينتقؿ ال أطفال ـ الصغار
كأن ي رث الي ـ ف عممي أشب بعممي عدـ النضج عند ال الديف مف جيؿ ال ادر

تتمثؿ

تقدير الذات

بعدـ

مشكم اندفاض تقدير الذات ف

القدرةعم

أف كبل ال الديف يشعراف باندفاض ف

تحمؿ االدتبلفات الفر ؽ بين

بيف شريك

فالطفؿ يسع ال كسب رضا الدي

ادداؿ السر ر ال قمبي ما ليحصؿ عم المدي ،الثنا الذي يرف ب تقدير لذات
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لكف ف

معظـ االحياف اليستطي ال الداف مندفضا التقدير اف يمنح ا اآلدريف التقدير الثق

ففاقد الش

االحتراـ

ال يعطي ( زبيدة.) 18 – 17 :1007 ,

 العمر والجنس :أف البيئ الت تشعر المراهؽ بفقداف السند الحرماف اإلحباط ف ذ البيئ ت لدإف هذا
القمؽ لد المراهقيف تؤدي بشكؿ دطير لت ديد مف م ثقت بذات احترام ل ا إذ ً
التقييـ لمذات يزداد تماي اًز م تقدـ النم بحيث تك ف هناؾ تقييمات مدتمف بادتبلؼ مجاالت
التفاعؿ

يتط ر ذلؾ التقييـ فقاً لمبلحظات المر عف ذات

عف ذات

اتجاهات نح قب ل ا أ رفض ا كما أف لنمط النظاـ المدرس

 المدرسة :ل ا د ر كبير ف تقدير الطفؿ لذاتالتمميذ يؤثر تأثي ار هاما عم مست

حيث يك ف تأثيرها ف تك يف تص ر الطفؿ

الشع ر باالدتبلؼ عف الغير

يتمثؿ ذلؾ ف

العمر

ضآل النجاح

العي ب الجسمي

الترف أ الرفض مف قبؿ اآلدريف

الشع ر بالذنب...الخ(االمير.) 104 :1033 ,

ير الباحث إف الرعاي األسري

العبلق بيف المعمـ

مف ـ التمميذ عف نفس .

 عوامل ناشئة عن المواقف الجارية:الفشؿ

إلدراك كيفي رؤي اآلدريف ل .

الجنس

المدرس

األقراف

صرام المثؿ

العي ب الجسمي

غيرها مف المعيقات تعتبر مف أهـ الع امؿ المؤثرة ف تقدير الذات سمباً كاف أـ إيجاباً

.

خصائص االشخاص المحققين لذاتيم:

اف االشداص المحققيف لذات ـ متفرد ف بطرؽ مدتمف اال ان ـ يتقاسم ف ا يشترك ف ف

الصفات االتي :

 -3انيم اكثر تقبال لمذات ولالخرين .greater Acceptace of self and Others
االشداص المحققيف لذات ـ اكثر تحمبل لزالت البشر

عم االدريف.

اقؿ ميبل الصدار االحكاـ عم

ذات ـ

 -1انيم اكثر تمقائية ومعرفة بالذات .greater Spontaneity and Self – Knowledge
يتصرف ف بشكؿ تمقائ

طبيع

يدرك ف جيدا د افع ـ الحقيقي

ادتيارات ـ لذلؾ ف ـ يسترشد ف بداي بن اميس ـ االدبلقي .

ع اطف ـ

قدرات ـ

 -1انيم اكثر تركي از عمى المشاكل .Greater Problem Center ing
يميم ف ال االهتماـ بالمشاكؿ الدارجي بدرج كبيرة لكن ـ الي تم ف ال حد ما بدراس افكارهـ
د افع ـ مشاعرهـ ير ف اف لدي ـ بعض الم اـ المحددة ف

طاقات ـ.
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الحياة ه ما يستنفذ المزيد مف

 -4انيم اكثر حاجة الى الخصوصية .Greater need for Privacy
يميم ف ال

الدص صي

الدص صي يرج ال

االنعزاؿ اكثر مف االشداص العادييف هذا الن ع مف االنعزالي

ميم ـ لبلعتماد عم

مشاعرهـ قيم ـ الداص الناتج عف قم حاجت ـ

لتاكيد ا ار االدريف.

 -1انيم اكثر استقاللية ومقاومة لمغزو الفكري والثقافي & Greater Autonomy
.Resistance to Enculturation
عادة مايظ ر ف استقبلال اضحا عف البيئ اآلدريف مف ح ل ـ ألف لدي ـ مزيداً مف اإلشباع
الرضا السابؽ فميس لدي ـ الحاج لمسيطرة عم اآلدريف مف أجؿ تحقيؽ أغراض أناني أ د ؼ

مف اإلحباط هـ ايضا أقؿ تاث ار بالنماذج السيئ الم ج دة ف المجتم الذي يعيش ف في .

 -6لدييم إقبال أكبر عمى تجديد إعجابيم واثرائيم لالستجابات العاطفية.
Greater Freshness of Appreciation ad Richness of Emotional
.R.esponses
يعد إشباع الحاج تحقيؽ السعادة لؤلشداص الغير محققيف لذات ـ أمر عرض لدي ـ أي
هدؼ نحقق كالز اج ا الم ن

غيرها قد نعتبرها بمنت

الس ل أشيا منحت لنا اما األشداص

المحققيف لذات ـ يعيش ف حياة أكثر ث ار ا عاطف ألن ـ يستمتع ف دائما بما يحقق ن

كما ي جد لد

األشداص العادييف ميؿ كبير لمتقميؿ مف قيم ما حقق مف اشباعات لحاجات ـ أما األشداص

المحقق ف لذات ـ فرؤيت ـ لغر ب الشمس ف أي مرة يك ف ل ا نفس جماؿ الغر ب مف أ ؿ مرة.

 -9يتكرر لدييم اعظم مستوى من الخبراتGreater Frequecy of peak Experiece .
معظـ األفراد المحققيف لذات ـ مر ا بمحظات أسط ري مف الشع ر بالكماؿ المطمؽ دبلل ا تفقد

الذات أ تذ ب ف مشاعر عظيم مف النش ة اثارة اإلعجاب هذ الدبرات يصعب صف ا لمف
لـ يعيش ا تنشا هذ الدبرات مف الحب التقدير الكبير لعمؿ م سيق أ فن عظيـ.

 -ٛلدييم درجة عظيمة من تكرار التعرف عمى الجوىر( الكينونة ) Greater Frequecy of
.B.Cognition
غالبا مايصاحب الدبرات العظيم ربما يحدث ف أ قات أدر كذلؾ فالمعرف بالكين ن أ
الج هر شكؿ أساس
المعرف

الناقص

مف أشكاؿ التفكير الذي ال يمكف صف بدق

ه األكثر شي عا يمكف الحكـ عمي

ف

المقابؿ فجف قص ر

كما أن ي تـ بالغرض الضر ري إلشباع الد اف

يؤكد عم انفصاؿ الشدص عف األشيا المدتمف ف البيئ .

 -9االىتمام االجتماعي المبالغ فيو .Greater Social Interst

ير أف األفراد المحققيف لذات ـ ناضجيف يت حد ف بق ة م الن ع البشري عم ما

بتعاطؼ حقيق

لدي ـ رغب فعمي لمساندة االدريف.
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يتميز ف

 -51يكونون عالقات شخصية عميقة مع من يحبونيم More Loving ،Deeper
.interpersonal Relationships
لدي ـ القدرة عم تأكيد الحب غير التممك لمف يحب ف كما أف لدي ـ قدرة نادرة عم التفادر
التباه بجنجازات الشدص المحب ب بدال مف اإلحساس باف ذلؾ يمثؿ مصدر ت ديد بالنسب ل ـ
ربما يميم ف مؤقتا لمتعفؼ أكثر مف ميم ـ لقب ؿ فرص اإلشباع الجنس الت تدم مف العاطف

الحقيقي كما أن ـ أكثر انجذابا لصفات الدير النزاه االحتراـ األدب ف الشدص المحب ب أكثر
مف ميم ـ لمصفات الدصائص الجسمي .

More Democratic character

 -33لدييم خصائص تكوينية اكثر ديمقراطية
Structure
يمتمؾ األشداص المحقق ف لذات ـ قدرة فائق عم مصادق الناس مف كؿ الطبقات الشع ب
األجناس ال ي تم ف بمثؿ هذ الفر ؽ.

ٕٔ -أكثر تميي از بين الخير والشر ,وبين الوسيمة والغاية Greater Discrimiation
.Betwean good and Evil, Means and Ends
يتمت األفراد المحقق ف لذات ـ بمعايير أدبي أدبلقي يتحمم ف مسؤ لي أفعال ـ بدال مف تبربر
أدطائ ـ القا الم ـ عم االدريف كما ان ـ يحا ل ف التمييز ب ض ح بيف ال سائؿ الغايات غالبا
ما يركز ف عم الغاي
-52

هـ قادر ف بال قت ذات عم االستمتاع باألنشط الفني المسمي .

لدييم احساس غير عادي بالدعابة .More Unusual Sense of Humor

الغالبي العظم مف األشداص المحققيف لذات ـ تكر الدعاب القائم عم العدائي

االستعبل

مثؿ نكات اإلهان ا الت بيخ بدال من ا يفضم ف النكات الفمسفي التثقيفي .
-51

اكثر ابتكارية .Greater Greativity

يظ ر كؿ شدص محقؽ لذات مددبل ابتكاريا جديدا ل ف

الحياة هذ الصف يتميز ب ا

الفنان ف العباقرة هكذا نر أف األشداص المحققيف لذات ـ ربما يبتكر ف طرقا جديدة ف
تقديـ ال جبات الغذائي لؤلسرة(الرحمن.) 447 -441 :3998 ,
ف

ض

إعداد

ما سبؽ فجف الباحث ير اف األشداص المحققيف لذات ـ داص الدعاة يشترك ف

بصفات متميزة ه ضر ري لبنا مجتم متماسؾ قادر عم التفكير العقبلن المنطق
أشداص قادريف عم

تحمؿ مسؤلي أفعال ـ بدالً مف تبرير أدطائ ـ القا الم ـ عم

القدرة عم ضبط ا نفعاالت ـ مشاعرهـ د افع ـ م اج

باعتبارهـ
اآلدريف

المشكبلت بأقتراح أفضؿ الحم ؿ الت

تناسب الم قؼ إن ـ يستمتع ف بصحب أنفس ـ ال يحتاج ف بالضر رة لمت جي مف اآلدريف حت
يساعدهـ عم

االستردا أ العمؿ بكفا ة

محافظ ف عم

قيم ـ الداص

السيئ الم ج دة ف المجتم كالغز الفكري الثقاف ف ـ أكثر أستقبللي

أقؿ تأث اًر بالنماذج

لدي ـ القدرة عم التعبير

بتمقائي عندما يرغب ف ف ذلؾ لكن ـ يستطيع ف أف يظ ر ا تحكما فائقا ف ع اطف ـ إذا أراد ا أف
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تق د عق ل ـ قم ب ـ أكثر ابتكاري

يتميز ف بالكماؿ المطمؽ الج هر الكين ن ه شكؿ أساس

مف أشكاؿ التفكير الذي اليمكف صف بدق
الغير تممك

لمف يحب ن

يتميز ف بالديمقراطي

مساعدة اآلدريف تأكيد الحب

يسعد ف باالعتراؼ بآي نقائص أ أدطا ألن ـ دائما يبحث ف عف

سائؿ طرؽ لتحسيف سم ك ـ أدائ ـ يرحب ف بالنقد البنا

مستمر ف مشر عات تعميمي أ لمتنمي الشدصي

النصائ ،المفيدة من مكيف بشكؿ

لدي ـ القدرة عم اإلصبلح الذات

ال يزعج ـ

نجاح أ سعادة اآلدريف ف ـ ال يت رط ف أبدا ف عادات ر تيني ضارة ب ـ س ا ف تنا ؿ الطعاـ

أ الشراب أ الن ـ.

تأسيس تقدير الذات:

لك نق ـ بتأسيس احتراما لذاتنا نقدرها عمينا اف نسير ضمف االستراتيجيات التالي :

ٔ -محاربة نزعة التحيز :تقدير النفس المتدن يقؼ بانحياز ضد النفس رؤي المر لذات عم
ان ا منعدم الجدارة ه

رؤي متحيزة أ مش ه إال أف الشدص بمثؿ هذا االنحياز غير

المنصؼ ال يستطي أف ير طريقا أدر ل
ف حرب االعتراؼ بدصائص أ مميزات

حذف ا

تحريف ا.

لذلؾ عمي اف يتقبؿ الثنا

حت يتعمـ المر محارب التحيز عمي اف يددؿ

بم هبت أكثر مف أف يق ـ بعدـ االعتراؼ ب ا أ

عبلمات القب ؿ الت تأتي مف الغير ليس التقميؿ من ا أ

ٕ -اطفاء االيحاء السيئ :ه الشدص الم ج د ف دادمنا الذي يق ؿ لنا دائما انا غير مرغ ب
في اذا ما ق رنت باي شدص آدر فانن كسرة دبز ال غير أ لست شدصا م ما إنؾ عندما
تدفف هذا اإليحا ف دادمؾ فانؾ تستبدؿ األحكاـ تض مكان ا حقائؽ.

 -1طور من صداقتك التي تشعرك باالرتياح :اذا كاف احتراـ النفس المندفض يشكؿ مشكم لديؾ
عميؾ بالتفكير ف
باعداد قائم

عبلقاتؾ الحالي مف الذي يساعدؾ عم الشع ر باالرتياح تجا نفسؾ؟ قـ

قدر مف ال قت تقضي م الناس ف كؿ مجم ع من ـ مضاعف ال قت م

ا لئؾ الذيف تشعر مع ـ باالرتياح

مف تقميؿ ال قت الذي تمضي م أ لئؾ الذيف تشعر مع ـ

بعدـ االرتياح(قطناني.)134 :1033 ,
كما تستند عممي بنا

تاسيس تقدير الذات إل إطار عمم يق ـ عم دمس حاجات إنساني

تساعد هذ الحاجات الدمس ف

التال :

بنا تفكير عقبلن

داعـ لمم ارات الحياتي

ه

 الشعور واإلحساس باألمان :يتضمف الشع ر باألماف معرف ما ه مت ق
بالحماي

الدبرة.

القدرة عم الثق باآلدريف

عم

النح

الشع ر

كذلؾ القدرة عم ت ق تسمسؿ األحداث مف دبلؿ
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 الشعور واإلحساس باليوية :ه اإلدراؾ الذات أ الذي يمتمك األفراد عف ذ ات ـ أحيانا
ُيشار إلي بػ(مف ـ الذات أ ص ر الذات ) كما ُينظر إلي كعنصر مف عناصر تقدير
الذات يمكف صؼ ه ي أ مف ـ الذات بأن الص رة الت يحمم ا الفرد عف نفس تقدير
الذات ه الشع ر الذي يحمم الفرد عف تمؾ الص رة.

 الشعور واإلحساس باالنتماء :ه شع ر الفرد بالدص صي حت يتمكف مف تقدير حقيق
ادتبلف ـ عف غيرهـ مف األفراد
تدتمؼ عف أقران ـ

هـ بحاج لمعرف نقاط ق ت ـ نقاط ضعف ـ الت

بذات ال قت مف الم ـ أف يشعر ا بأن ـ متسا ف م اآلدريف

بالدصائص.

 الشعور واإلحساس باليدف :إف بنا الشع ر باألماف أ الشع ر بال ي الذاتي جميع ا
تس ـ ف بنا تقدير الذات لكن ا ليست كافي بمفردها فبد ف بنا الشع ر بال دؼ يمكف
أف يبق الفرد معتمداً دائماً عم اآلدريف ف بنا تقدير الذات لدي
المعرف الشع ري لما يرغب الفرد ف تحقيق أ ف أف يك ف عمي

لج د األفراد بدالً مف أف تك ف ج دهـ م ج
ف ذا األمر يعن افتقارهـ لمدافعي الدادمي .

 الشعور واإلحساس بالكفاية الشخصية :ه

يتمثؿ ال دؼ ف

يعط ال دؼ معن

نح إرضا الكبار أ اإلذعاف لمطالب ـ

الثق ال ادئ الت

أشار ل ا العالـ باند ار"

بالفاعمي الذاتي " الت تعتبر أساسا ف تك يف الذات هذا الشع ر يت لد بعد حد ث العديد
مف التجارب الناجح
السم كي

يتضمف القدرة عم

م ارات اتداذ القرار

األكثر فاعمي ف

استدداـ الم ارات ألمعرفي

م ارات حؿ المشكبلت تحمؿ نتائج ا

بنا الشع ر بالكفاي ف

االجتماعي

تتمثؿ الطرؽ

ض األهداؼ المحددة المرتبط بالم ارات

األكاديمي أ النم الشدص (المحياني ,والعتيبي.) 7-1030:6,

وفي ضوء ذلك يرى الباحث اف اج ار التغييرات التعديبلت ف العبلقات الشدصي الت يك ن ا
الفرد قد تك ف بالفعؿ احدا مف اكثر الطرؽ فعالي لزيادة احتراـ الفرد لنفس

21

تأسيس تقدير لذات .

أقسام تقدير الذات ومستوياتو:

التقدير الذاتي المكتسب:

ه التقدير الذي يكتسب الشدص دبلؿ انجازات فيحصؿ الرض

بقدر ما أد

مف نجاحات

فيبن التقدير الذات عم ما يحصؿ مف انجازات.

التقدير الذاتي الشامل:

م ارة محددة أ إنجاز معيف لكن يعن

أف

ه الحس العاـ لبلفتدار بالذات فميس مبنيا عم

األشداص الذيف أدفق ا ف حيات ـ العممي اليزال ف ينعم ف بدؼ التقدير الذات العاـ حت

اف

اغمؽ ف

ج ه ـ باب االكتساب( الصايغ.) 4 :1007 ,

االدتبلؼ األساس

التقدير الذات

بيف المكتسب الشامؿ يكمف ف

المكتسب تق ؿ إف اإلنجاز يأت

التحصيؿ االنجاز األكاديم

ا ال ثـ يتبع التقدير الذات

ففكرة

بينما فكرة التقدير

الذات الشامؿ الت ه أعـ أشمؿ تق ؿ إف التقدير الذات يك ف أ ال ثـ يتبع التحصيؿ اإلنجاز
ير  Andre & Lelordباف معرف مست

تقدير الذات مف دبلؿ ت زي درجت بيف المندفض

المرتف غير كاؼ لتفسير مجم ع رد د فعؿ الفرد لذلؾ ينبغ عمينا اف نأدذ بعيف االعتبار درج

الممانع أ الم اج

ألحداث الحياة الي مي

ذلؾ ألف تقدير الذات ه أداة عدـ االستقرار

ف ما يضيفاف حديف آدريف إضاف إل االندفاض العم

لذلؾ

هما :الثبات عدـ االستقرار يستنتجاف

لذلؾ أربع انماط مف تقدير الذات:
ٔ .تقدير الذات العال
ٕ .تقدير الذات العال

الثابت.
غير مستقر.

ٖ .تقدير الذات المندفض الثابت.

ٗ .تقدير الذات المندفض الغير مستقر( بميكبلن

.) ٖٖ :ٕٓٓٛ

يرى الباحث اف تقدير الذات المكتسب ه الذي يحصؿ عمي الفرد مف دبلؿ المعان اإليجابي
الت يستم إلي ا أما بالنسب لتقدير الذات الشامؿ ف
تحقيؽ ل دؼ معيف أ أنجاز معيف ف

ليس مرتبطاً أ مبنياً عم م ارة محددة أ

عبارة عف الحس العاـ لبلفتدار بالتقدير الذات

أعـ أشمؿ مف التقدير الذات المكتسب.
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لذلؾ ف

نظريات تقدير الذات:

نظرية كوبر سميث .Cooper Smith
ير ك بر سميث أف تقدير الذات ظاهرة أكثر تعقيداً ألن ا تتضمف كبلً مف تقييـ الذات رد

الفعؿ أ االستجابات الدفاعي

اذا كاف تقدير الذات يتضمف اتجاهات تقييم نح الذات فجف هذ

االتجاهات تتسـ بقدر كبير مف العاطف

فتقدير الذات عند سميث ه الحكـ الذي يصدر الفرد

يقسـ تعبير الفرد عف تقدير
عم نفس متضمناً االتجاهات الت ير أن ا تصف عم نح دقيؽ
ّ
ه إدراؾ الفرد لذات صف ل ا التعبير السم ك يشير إل
لذات إل قسميف :التعبير الذات
األساليب السم كي

الت تفص ،عف تقدير الفرد لذات

أشار سميث ف كتابات
مد

االهتماـ القب ؿ

مرحم ألدر

الت تك ف متاح لممبلحظ الدارجي كما

أف جذ ر تقدير الذات تكمف ف عامميف رئيسيف هما :األ ؿ:
دراسات إل ّ
االحتراـ الذي يمقا الفرد مف ذ األهمي ف حيات هـ يدتمف ف مف

فقد يك ف ال الداف رفاؽ المرحم بيف ذ

المكان

التميز أ األصدقا

الثان :

تاريخ الفرد ف النجاح بما ف ذلؾ األسس الم ض عي ل ذا النجاح أ الفشؿ(شقفة.)36 :1008 ,

نظرية الذات كارل روجرز :Rogers

تعتبر نظري ر جرز مف أهـ النظريات الت تحدثت عف الذات

كما يعرؼ ر جرز بيف عمما

النفس المحدثيف بطريقت ف العبلج الت لقيت ر اجا كبي ار بيف المعالجيف النفسييف تعرؼ طريقت

باسـ العبلج الغير الم ج أ العبلج المتمركز ح ؿ الذات(غنيم.) 3980:758,
الذات تعتبر ج هر الشدصي

الشع ري

القيـ المتعمق ب " أنا"

جز متميز مف المجاؿ الظاهري الذي يتك ف مف المدركات

صؼ ر جرز سم ؾ اإلنساف كاف عم عكس فر يد فر جرز

يعتقد أف اإلنساني إيجابي تتحرؾ قدما ال

االماـ بنا ة

اقعي

جديرة بالثق

هذا كم عكس

نظرة فر يد الذي يعتقد أف اإلنساف عد ان مضاد لممجتم يميؿ إل التدمير أ حت إل الشر
مف أهـ المفاهيـ الت تؤكدها نظري ر جرز ف الذات ما يات :

ٔ -مف ـ الكائف العض ي  Organismالذي ه الفرد ككؿ.

ٕ -مف ـ المجاؿ الظاهري  Phenomenalه مجم ع الدبرات الفردي أ الدبرة ف كميت ا ليس
ف جزئيات ا.

 -1مف ـ الذات

 Selfه

ذلؾ الجز مف المجاؿ الظاهري الذي يتك ف مف تشكيم مف

اإلدراكات القيـ المتعمق بالذات ا باالنا ا بالفرد كمصدر لمدبرة السم ؾ الذات ه ذلؾ

الجز مف المجاؿ الظاهري الذي يحدد شدصي الفرد أ ه الجز مف المجاؿ الظاهري الذي
يتحدد عم أساس السم ؾ المميز لمفرد(شقير.) 73 -70 :1001,
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ير ر جرز اف الشدصي ه التعبير عف نزع الفرد لتحقيؽ ذات

لم اق

فؽ ادراك الفردي الفريد

يتمثؿ اس اـ ر جرز األساس ف أبحاث عف الذات إذ ير أف الذيف يعيش ف الذات بدق

بما في ا مف تفصيبلت قدرات تديبلت رغبات ن اقص يك ن ف ف طريق ـ الصحي ،إل تحقبؽ

الذات أما الذيف تتش دبرات ـ عف أنفس ـ فاف نم هـ يعاؽ

مف المفاهيـ األساسي ف نظري

ر جرز الدبرة فالدبرة الت ير ر جرز أن ا كؿ مايق ف نطاؽ ال ع
تبن عمي ا الشدصي

يناضؿ ليحافظ عم
باستمرار ف

الص رة(ال قف

مست

الشع ر ه الركيزة الت

حيث بالدبرة الت يكتسب ا االنساف يبدأ ف تك يف مف ـ عف ذات

هذا المف ـ فجذا كاف الفرد يظف ف
هذ الص رة

.) ٙٓٔ :ٜٜٔٛ

نفس أن ذك

اذا كاف يعتقد ان رياض

فسيسع

يظؿ

ألف يك ف

فسيظؿ يناضؿ لتحقيؽ هذ

نقد نظرية الذات:

ج ن رد برغـ بعض االنتقادات ال نظري الذات من ا:

 أف النظري لـ تض تص اًر كامبلً لطبيع اإلنساف ذلؾ لتركيزها الكامؿ عم الذات مف ـالذات.

 ير ر جرز أف لمفرد حؽ تحقيؽ أهدافبالمجتم

تقرير مصير لكف نس أف بعض األهداؼ قد تضر

عم األدص السم ؾ الدطأ.

 يؤكد ر جرز أف الفرد يعيش ف عالم الذات الداص يك ف سم ك تبعا إلدراك الذاتأف يشير ال الم ض عي

رغـ أف كبلً مف الم ض عي

كما أن مركز عم الج انب الشع ري
تنميت ا لد الفرد

الكبير ف تط ير السم ؾ المرغ ب لد الفرد.

تناسب الج انب البلشع ري

كذلؾ فعالي الج انب البلشع ري ذات الد ر

 لـ ي تـ ر جرز باالدتبارات المقاييس متناسيا أف جم المعم مات أمر هاـ لممرشدإتباع كؿ سبيؿ لم ص ؿ الي ا ألن مف دبلل ا يستطي أف يشدص الحال

اإلرشادي ا العبلج المبلئـ لحال العميؿ( الداىري.) 158 -157 :1008 ,
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نس

يع

عمي

برنامج

نظرية إبشتاين .Epstion
ي ض "،إبشتايف" أف كؿ شدص يض صياغ لمذات اعتماداً عم

غير مقص د طبقا لدبرات المدتمف

يشكؿ الجز األكبر مف هذ الصياغ احتراماً كامبلً لمذات

بمقدار الدبرات المرتبط باإلنجاز

متمسكاً بمبادئ ا األساسي

جذري

قدرت ا صبلحيت ا بشكؿ

بزيادة تقدـ الفرد فجف نظريت تزداد تعقيداً

كما أف اعتقاد شدص ما ف قيمت

م ذلؾ يظؿ

أهميت قد ال يتغير كثي اًر بشكؿ

دائما تتغير االستنتاجات المستدمص مف هذ االعتقادات أ يعاد فحص ا التحقؽ من ا

مرة أدر بتقدـ العمر زيادة دبرات الحياة فاعتقاد بأن إنساف ذ قيم ليس بالضر رة أف

يتدمص من ف جمي الحاالت
التق يم
النح

فقاً لمبلحظات عف ذات

أن مف الس ؿ أف يحبن اآلدر ف مثبلً

يتط ر هذا المف ـ

أن كم ض ع مجرد فقاً لكيفي رؤي اآلدريف ل

أمر مكتسب يت قؼ بالدرج

عم

األ ل

األ ل

دبرات التنشئ

مد

ه عم هذا
االستحساف

االست جاف الذ لقي الفرد أ يمقا مف قبؿ ذ ي األهمي ف حيات (شقفة.) 38 :1008 ,
وفي ضوء مما سبق تعددت نظريات الشدصي ف تعريؼ الذات مفاهيم

فنظري الذات عند

سميث اعتبرت الحكـ الذي يصدر الفرد عم نفس متضمنناً االتجاهات الت ير أن ا تصف بدق
لكف نظري "ر جرز" جعمت مف الذات ج هر الشدصي

مف أهـ نظريت مف ـ الكائف العض ي

المجاؿ الظاهري كذلؾ الذات أما نظري إبشتايف فقد اتفقت عم
الفرد لذات

التنشئ األ ل

أهمي د ر األسرة ف

تقدير

االستحساف الذي يمقا الفرد مف قبؿ أسرت .

الخالصة:

يتض ،مما سبؽ أف تقدير الذات بمثاب تقييـ عاـ لقدرات الفرد ينقم إل اآلدريف باألساليب

التعبيري المدتمف

تتض ،أيضا أهمي الع امؿ البيئي الع امؿ الشدصي ف تك يف تقدير الذات

س ا كاف مرتفعاً أ مندفضاً لد

مف تفكير غير عقبلن

الفرد

تك يف تقدير ذات مرتف لؤلشداص الذيف ال يعان ف

لدي ـ درج مبلئم مف االستقرار النفس

مشارك اآلدريف اإلقباؿ عمي ـ التعامؿ مع ـ

التفكير العقبلن

أما مف يعان مف تفكير غير منطق فان ببل شؾ لدي مف ـ سمب عف ذات

يستطي

بالتال يعان مف

التقدير المندفض لمذات كذلؾ نجد أف تقدير الشدص لذات يتغير بادتبلؼ الم اقؼ الت يعيش ا
الفرد فقد يقيـ الشدص ذات بدرجات متفا ت حسب الم اقؼ الذي يتعرض ل ا حت

عرض لت ديد ذات .
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ال يك ف

المبحث الثاني :التفكير العقالني والتفكير الغير عقالني:
المقدمة:

التفكير ف

حث القراف الكريـ الناس عم

ممك ت ا﵀

جعؿ التفكير مف السمات المميزة

ات فَ ِ
ألصحاب العق ؿ الراجح قاؿ تعال " ثَُّم ُك ِمي ِم ْن ُك ِّل الثَّمر ِ
سُب َل َرِّب ِك ُذلًُال َي ْخ ُر ُج ِم ْن ُبطُوِن َيا
ْ
اسمُكي ُ
ََ
ِ ِ ِ
اء لِ َّمن ِ
ون"( س رة النحؿ.) ٜٙ :
َ
اب ُم ْختَمِ ٌ
اس إِ َّن ِفي َذلِ َك ََل ََي ًة لِقَ ْوٍم َيتَفَ َّك ُر َ
ش َر ٌ
ف أَْل َوا ُن ُو فيو ش َف ٌ

كما يعتبر التفكير إحد

سيطرة اإلنساف عم

ي اج

العمميات العقمي المعرفي العميا الكامن

كاف الكائنات الحي

ار تط ر الحياة اإلنساني

اكتشاؼ الحم ؿ الفعال الت

يتغمب ب ا عم

ما

ف الحياة مف مصاعب مشكبلت كما أف معظـ االنجازات العممي الت حققت ا البشري

مبني عم عممي التفكير هذا باإلضاف إل اف االسم ب الذي يفكر ب الفرد يعد ق ة كامن تؤثر
عم كاف تفاعبلت .

تعريف التفكير لغوياً :Thinking

عندما ننظر ال التعريؼ المغ ي لمادة( فكر) ف المغ العربي نجد فكر ف األمر أي عمؿ

عقم

في

رتب بعض ما يعمـ ليصؿ ال

التفكير(الصحاح)340 :1003 ,

المج ؿ رجؿ فكير ي زف سكيت أي كثير

يعد مف ـ التفكير مف المفاهيـ الت ل ا العديد مف التعريفات ذلؾ نظ ار لتعدد التدصصات(
كعمـ النفس – الصح النفسي – عمـ االجتماع – المغ ) الت تنا لت هذا المف ـ بالنظر ال
مادة المغ نجد" فكر ف األمر" أي عمؿ العقؿ في

ل ف األمر فكر نظر رؤي (صابر.)5 :1008,

تعريف التفكير اصطالحاً:

ه عممي النشاط المعرف

لمفرد

رتب ما يعمـ ليصؿ ب ال المج ؿ

تتميز بانعكاس م ج ب اسط ال اق

يقاؿ

التفكير م ض ع

لدراسات معقدة متعددة االنظم فيدرس عمـ ظائؼ األعضا آليات المخ الت

ب اسطت ا( موسى.)150 :1003 ,

يتحقؽ التفكير

يعرؼ التفكير بأن الت عف طريق ا يتشكؿ التمثيؿ الفكري الجديد مف دبلؿ تح يؿ المعم مات

عف طريؽ التفاعؿ المعقد بيف الدصائص العقمي لكؿ مف الحكـ  ،Judingالتجديد

االستدالؿ  Reasoningالتديؿ أ التص ر  Imagningحؿ المشكبلت Problem
 (Solvingالعنزي.) 36 : 1009 ,
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أىمية التفكير وأدواتو:

بفضؿ التفكير استطاع اإلنساف أف يك ف دميف ا﵀ أف يستحؽ نعم االسبلـ اإليماف يدرؾ

المعان

نصدر ل التكميفات الرباني المقدس مف ت حيد

المجردة عف الحؽ العدؿ الرحم

صبلة زكاة ص ـ حج اقام لديف ا﵀ ف

يتص ر غايات أعمال

األدطا

أهداف ا بفضؿ نعم التفكير ت فير الكثير مف ال قت الج د تجنب

المزالؽ فميس عم

األجياؿ الماضي

األرض

بفضؿ التفكير استطاع االنساف أف

كؿ جيؿ أف يبدا مف الصفر

انما مف االنتفاع بدب ارت الجيؿ

يعتمد التفكير عم عدة طرؽ فاذا تسا لنا عف كيفي حد ث التفكير جدنا أف

هناؾ عدة أساليب يتـ مف دبلل ا التفكير أهم ا:

 -3الصورة الذىنية :ه استعادة المدركات الحسي السابؽ تعمم ا ف دبراتنا فكثي ار ما يفكر الفرد
ف

الد ا اد ت أ الكمي الت يعمؿ في ا تمر ف ذهن ص رة ل الد ا ألدي ا لمكمي
أننا نفكر مف دبلؿ الص رة الذهني الت قد تتدذ شكؿ ص ر بصري أ سمعي

هذا يعن

هذ ه الص ر الحسي .

أف قد يفكر اإلنساف مف دبلؿ نشاط حرك

 -1الكالم الداخمي :كشفت البح ث عم

دقيؽ

ألعضا النطؽ كالدبرة المساف ال اق أن غالبا ما يقترف التفكير ب ذ الحركات غير الظاهرة.

 -1التصور العقمي المجرد :التفكير ه العممي الت ينظـ ب ا العقؿ دبرات بطريق جديدة لحؿ
مشكم معين

مف دبلؿ التربي

التفكير مظ ر مف مظاهر الذكا
التعمـ

يمكف اكتساب عادة التفكير العمم المنظـ

يمكف تحميؿ التفكير سيك ل جيا منطقيا فمف الجانب النفس نجد

اف التفكير ه محا ل التغمب عم مشكم تع ؽ د اف الفرد تطمعات دادؿ المجاؿ النفس

الذي يعيش

ذلؾ باالستعان مف دبلؿ الدبرات الماضي

أما الجانب المنطق

دمس دط ات حددها ج ف دي ي لمتفكير هذ الدط ات ه

تحميم ا ال

عناصرها طرح الفر ض القادرة عم

الشع ر بالمشكم

فاف هناؾ
محا ل

تفسير الم قؼ حؿ المشكم ثـ ادتيار

أنسب الحم ؿ ثـ طرح الحؿ استددام ( العنزي .) ٖ٘ -٘ٔ :ٕٓٓٚ

وفي ضوء ذلك فان الباحث يمخص أهمي التفكير أد ات بأف التفكير تص ر لغايات أعماؿ
أهداؼ كما أف نعم التفكير تساعد عم

تجنب األدطا

المزالؽ فالتفكير ل أساليب عديدة

مميزة أهم ا :الص رة الذهني الت قد تتدذ شكؿ ص ر بصري ا سمعي

الكبلـ الدادم

يمكف

تحميؿ التفكير سيك ل جياً منطقياً مف دبلؿ جانبيف :أ الً الجانب النفس نجد أف التفكير يحا ؿ

التغمب عم

مشكم تف ؽ د اف الفرد أما الجانب المنطق

دط ات لمتفكير :ه الشع ر بالمشكم

ثانياً :فقد جا ج ف دي ي بدمس

تحميم ا طرح الفر ض تفسير الم قؼ حؿ المشكبلت

ادتيار أفضؿ الحم ؿ ل ا.
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يقسـ أليس  ELLISالتفكير ال قسميف أحدهما تفكير عقبلن ( منطق ) الثان تفكير غير

عقبلن ( غير منطق ) سيتنا ؿ الباحث كبلً من ما عم حد :

تعريف التفكير العقالني:

ه استدداـ المنطؽ ف تحقيؽ األهداؼ القريب
الحياة

هما :المحافظ عم

البعيدة ه تس ـ ف تحقيؽ هدفيف هاميف

اإلحساس بالسعادة النفسي

المبلئـ م الع اطؼ( عبد اهلل.) 180 :3997 ,
تعرؼ الشمساف التفكير العقبلن

التحرر مف األلـ ف

ظؿ التفاعؿ

بأن تبايف ج ات نظر معتقدات عف النفس الحياة يق ـ

عمي ا دليؿ منطق ا تدض لمجم ع مف المبادئ المسممات الق انيف الت يمكف التحقؽ مف
دبلل ا تقديـ البراهيف الت تتفؽ عمي ا العق ؿ السميم

تنت

بالفرد ال مزيد مف النضج االنفعال

ه أفكار اقعي
ليس ضمن

سم كي ايجابي

ه

الدبرة( العنزي.) 13 :1009 ,

منطقي تساعد ف حص ؿ الشدص عم أهداف
تفضيمي

ليست ج بي

أن ا ذات مضم ف نسب

يصاحب هذ المعتقدات العقبلني نتائج انفعالي

س ي ( مجمي.) 101 :1033 ,

كما يعرؼ التفكير العقبلن

المعرفي

يصاحب ا حاالت جداني مبلئم لمم اقؼ

بأن م قؼ فكري سم ك

اتجا قضايا الحياة االجتماعي

العم ـ التطبيقي يتمثؿ ف اعتبار العقؿ ه القيم العميا ف الحياة

مصدر الت جي

اننا كأفراد يحكمنا نظاـ عقم

الق انيف اال لي الت تتفؽ عمي ا كؿ العق ؿ السميم

يق ـ عم

معيار كؿ ش

مجم ع مف المبادئ المسممات

تتميز تمؾ المبادئ بالسم

الجزيئيات ف ؽ اعتبارات الزماف المكاف(العنزي.) 1009:38 ,

االرتفاع ف ؽ

في ضوء مما سبق فإن الباحث يرى مف دبلؿ التعريفات السابق بأف التفكير العقبلن

مجم ع مف المبادئ الق انيف المسممات الت يمكف التحقؽ من ا مف دبلؿ تقديـ البراهيف األدل

الت تساعد عم تحقيؽ االهداؼ كما أن ا تحافظ عم الحياة اإلحساس بالسعادة النفسي ألن ا
تتميز باستدداـ المنطؽ

ه

أفكار معتقدات منطقي

اعتبار العقؿ القيم العميا ف الحياة معيار كؿ ش

التفكير الالعقالني:

َمف ا﵀ سبحان
الذي لدي القدرة عم التفكير التأمؿ اتداذ القرار

ل ا نتائج انفعالي

مصدر الت جي .

تعال بنعم التفكير عم اإلنساف مف بيف مدم قات

الفرد لممثيرات المحيط ب

بالتال ت جي سم ك .
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سم كي إيجابي

حيث أن الكائف ال حيد

يمعب التفكير د اًر هاماً ف تحديد استجاب

تعريف التفكير الالعقالني لغوياً :Irrational Thinking

يعرؼ الرازي التفكير بان التأمؿ االسـ الفؾ الفكرة المصدر الفكر بالفت ،باب نصر افكر

ف

فكر في بالتشديد

الش

تفكر في بمعن

العنزي )ٔٔ :ٕٓٓٚ

رجؿ فكير ب زف سكيت كثير التفكير(

تعريف التفكير الالعقالني اصطالحاً :Irrational Thinking
ه مجم ع مف األفكار الداطئ

ت قعات تنبؤات تعميمات داطئ

الغير منطقي

الت تتصؼ بعدـ الم ض عي

تعتمد عم

مف دصائص ا أن ا تعتمد عم الظف التنبؤ المبالغ الت يؿ

بدرج التتفؽ م اإلمكانات العقمي لمفرد( ابوشعر.)1007:6 ,
نش

ه

معتقدات فكري داطئ يبين ا الفرد عف نفس

عف العالـ المحيط ب

االضطرابات ال جداني السم كي لمفرد(عبد الستار.) 171 :3994 ,

يضيؼ مجم عم

تؤدي بالتال

ال

التفكير الغير عقبلن بأن ه تمؾ المعتقدات األفكار غير ال اقعي غير

المنطقي الداطئ الت تعيؽ الشدص عف تحقيؽ أهداف
انفعالي سمبي غير س ي (مجمي.) 101 :1033 ,

يصاحب هذ المعتقدات نتائج سم كي

ه نمط مف أنماط التفكير يستددـ ب الفرد تعبيرات مطمق ال تت قؼ م الحقيق ال اقعي لمذات

اآلجريف

الصارم

يتحم

هذا التفكير ف

شع ر اإلنساف بالقمؽ الزائد

تجنب المشكبلت االبتعاد عف المسؤلي

القب ؿ من ـ( موسى.) 396 :1005 ,

المجازف

ميم إل

استرضا الناس

التعصب آلرائ

طمب التأييد

أشار جيمس(  ) james, 2004ال أف األفكار البلعقبلني ه ث ابت نحتفظ ب ا ف عق لنا

عف معتقداتنا الجانبي ف

ضر ريات تدصنا تدص االدريف اتجاهات قيـ ا ار الأساس ل ا

مف الصح نتمسؾ ب ا تبعدنا عف ال اق المعاش كما أن ا مجم ع مف االستجابات السم كي

السالب الت نتمسؾ ب ا عند تعرضنا ألحداث الحياة الضاغط ا أي م قؼ مثير كما أن ا طريق
مضادة ف التفكير غير المنتج تعط راح

أمنا تزيد المشكم تفاقما كما أن ا طريق ف التفكير

تجعؿ الفرد منعزال مجادال معاندا.

أشار بريمافيرا( ) 1980 ،premaferaإلى أن األفكار الالعقالنية ىي أفكار مطمقة

ومتطمبات متطرفة مف قبؿ الفرد فيما يتعمؽ بنفس مف ج
منج از حت تك ف ل قيم

باآلدريف مف ج

أي اعتقاد بأن يجب أف يك ف فعاال

أدر العتقاد باف بعض الناس شرير ف يجب

معاقبت ـ( شحاتو.) 11 :1006 ,

من خالل العرض السابق لمتعريفات يرى الباحث أف العديد مف التعريفات ما يتفؽ عم أف

األفكار البلعقبلني ه أفكار داطئ

غير اقعي
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غير منطقي

تمتاز بعدـ الم ض عي

تقترف

بأ ساليب داطئ ف التفكير كالمبالغ

الت يؿ ابتغا الكماؿ

تعيؽ الشدص عف تحقيؽ أهداف

كما يتحم هذا التفكير ف شع ر اإلنساف بالقمؽ الزائد ميم إل التعصب
الفرد منعزالً مجادالً معانداً

طريق تفكير تجعؿ

اعتقاد بأن يجب أف يك ف فعاالً منج اًز حت

تك ف ل قيم

االبتعاد عف المسؤلي المجازف فضبل عف أن ا المسؤل عف إحداث االضطرابات االنفعالي

الفرد عف تحقيؽ السعادة.

تعيؽ

األفكار العقالنية كبدائل لألفكار الالعقالنية الليس :Ellis

 إف الفرد ذ التفكير العقبلن الير األشيا عم أن ا أبيض أس د فقط كذلؾ فاف تفكير اليركز عم

يتسـ باالنتقائي حيث الير أدطا الذات اآلدريف يتجاهؿ اإليجابيات ف

إيجابيات الفرد اآلدر بعيدا عف السمبيات كما أن ال يتسـ بالتعميـ( مدني.) 9 :1004 ,
 -أ ض ،الشربين

أف مسال العقبلني

البلعقبلني تعد مسال ليست مطمق

لكن ا نسبي

فالعقبلني تت قؼ عم ع امؿ عديدة من ا اإلطار الثقاف الذي يتناقض م الدص صي الثقافي
لكؿ مجتم

كما أف اإلدعا ات بأف األفكار إما عقبلني أ غير عقبلني أمر ف

غاي

الصع ب ففكرة اإلعتمادي يك ف األمر مقب ال في ا إذا احتاج الفرد مؤازرة غير مف األفراد
المحيطيف ب

كذلؾ حد ث األم ر عم غير ما يتمناها الفرد قد يك ف مقب ال عندما يرغب

الفرد ف أف يبادل الفرد اآلدر المشاعر بنفس الدرج
لكف قد يك ف األمر تمن حد ث ا

قد يبد ال عقبلني ف ثقاف أدر

فالعممي ليست بالضر رة ج ب حد ث ا

كذلؾ األمر المتعمؽ بأف ما قد يبد عقبلنيا ف ثقاف ما
مف ثـ فاف تعميـ أفكار بذات ا عم أن ا ال عقبلني عم

كؿ الثقافات الفرعي دادؿ الثقاف ال احدة باإلضاف ال الدص صي الفردي (شحاتو.)1006:79,

االفكار غير العقالنية المسببة لالضطراب النفسي عند"إليس":

قدـ اليس بعض األفكار البلعقبلني الشائع كنماذج عم األفكار الداطئ الت ت ق الناس ف

المشكبلت اإلنفعالي

ه أفكار الحظ انتشارها

لكن ال يستبعد انتشارها بيف الثقافات األدر .

ج دها ف

المجتم االمريك بشكؿ مبال في

فيما يم تمؾ األفكار البلعقبلني الت حددها اليس:

ٔ -الفكرة االولى:

مف الضر ري أف يك ف الشدص محب با مقب ال مف كؿ فرد مف أفراد بيئت المحمي .

ٕ -الفكرة الثانية:

يجب عم الفرد أف يك ف عم درج عالي مف الكفا ة بشكؿ يتصؼ بالكماؿ حت تك ف ل

قيم .
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ٖ -الفكرة الثالثة:
بعض الناس سيئ ف شرير ف عم
يستحق ف العقاب الت بيخ.

درج عالي مف الدس

لذا يجب أف يبلم ا يعاقب ا

ٗ -الفكرة الرابعة:

مف المصيب أف تسير االم ر عم عكس ما يتمن الفرد.

٘ -الفكرة الخامسة:

تنشأ تعاس الفرد عف ظر ؼ دارجي ال يستطي السيطرة عمي ا أ التحكـ ب ا.

 -ٙالفكرة السادسة:

األشيا المديف ه أسباب ال ـ الكبير االنشغاؿ الدائـ لمفكر ينبغ أف يت قع ا الفرد دائما
أف يك ف عم اهمي االستعداد لمتعامؿ مع ا.

 -ٚالفكرة السابعة:

مف الس ؿ أف نتجنب بعض الصع بات المسئ ليات بدال مف أف ن ج ا.

 -ٛالفكرة الثامنة:

يجب أف يعتمد الشدص عم

اآلدريف يجب أف يك ف هناؾ شدص اق

من لك

يعتمد

عمي .

 -ٜالفكرة التاسعة:
الدبرات األحداث الماضي تقرر السم ؾ الحاضر تأثير الماض اليمكف تجاهم .

-30الفكرة العاشرة:

ينبغ أف يحزف الفرد لما يصيب اآلدريف مف اضطرابات مشكبلت.

-33الفكرة الحادية عشر:
هناؾ دائما حؿ مثال

صحي ،لكؿ مشكم

تك ف دطيرة(الخطيب.) 156 :3994 ,

هذا الحؿ البد مف ايجاد اال فاف النتائج س ؼ

ويوضح الباحث فيما سبق أن:

الفكرة االولى :البلعقبلني مف الصعب حد ث ا ف ذا أمر نسب فما يعجب الفرد ليس بالضر رة

أف يعجب اآلدريف ألف هناؾ صع ب ف

ارضا جمي الناس االسيصب ،الفرد منقاد لبلدريف

ليعرؼ ما يرضي ـ ليفعم .

الفكرة الثانية :هذ الفكرة صعب التحقيؽ كما أف الشدص الذي يعتنؽ هذ الفكرة داص إذا

كاف مسؤال ت اج

اليحت ي عم

النقصاف.

مشكبلت داص دائما ف مجاؿ عمم حيث يظؿ يبحث عف العمؿ الكامؿ الذي

دطأ احد هذا يج د مرؤ سي

فبل ي جد عمؿ عم
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أكمؿ ج

لكف البد مف

ينظر فقط ال سمبيات

الفكرة الثالثة :تجعؿ الفرد يج ؿ الج انب االيجابي

يريد أف يحاسب

غير عم األدطا الت يق في ا كما أف العقاب ليس بالضر رة أف يصم ،ادطا بؿ مف الممكف

أف يك ف هذا العقاب سبب لزيادت ا.

الفكرة الرابعة :الفرد الذي يتمن هذ الفكرة س ؼ يصاب باإلحباط يشعر بديب األمؿ ألن لف

يتمكف مف تمؾ األشيا الت تحدث لمفرد قد تك ف ل دير أ قد تك ف ل شر لكن ا ف الحقيق قد

تحمؿ ل دي ار كبي ار فعمي أال ينظر إل
لقد ذكر ا﵀ سبحان

الحسف

لكـ عس

تعمم ف).

األم ر مف المنظ ر الس

أف ينظر ل ا مف المنظ ر

تعال ف اآلي مف س رة البقرة( () ٕٔٙكتب عميكـ القتاؿ ه كر

اف تكره ا شيئا ه دي ار لكـ عس

اف تحب ا شيئا ه شر لكـ ا﵀ يعمـ انتـ ال

الفكرة الخامسة :تر أف كؿ ما يعاني الفرد مف عدـ سعادة سبب الظر ؼ الدارجي
داطئ فبعض ما يعاني الفرد يك ف نابعا مف ذات

ش

هذا

كما أف الفرد الس ي مف المفترض أف

يك ف قاد اًر عم التحكـ بالظر ؼ الدارجي مف دبلؿ تغيير اتجاهات ح ؿ هذ الظر ؼ.

الفكرة السادسة :الشدص الذي يمتمؾ هذ الفكرة يك ف دائما ف حاؿ قمؽ ت تر مف أف هناؾ

ما سيحدث يك ف بانتظار
لذلؾ ف

يبال ف نتائج ا.

قد يترؾ كؿ مالدي ف حيات

الفكرة السابعة :تجعؿ الشدص يشعر بالدين ي

ينتظر الكارث الت س ؼ تحدث ل
ينظر لؤلفراد الذيف

عدـ الثق ف ذات ف

يتحمم ف المسؤلي الذيف ي اج ف مسكبلت ـ بكؿ ق ة فيشعر بالدزي العار أماـ نفس أ ال ثـ اماـ

هؤال األفراد ثانيا ألن يشعر بأن ـ اليحترم ن اليقدر ن ف

م ج د عم هامش الحياة.

الفكرة الثامنة :الفرد الذي يعتنؽ هذ الفكرة يك ف غير مستقؿ ف حيات

غير يعتقد أن ـ اق
حيات

السيطرة عم

يجرب نفس .

من

فاألفراد الذيف يعتمد عمي ـ سيك ف مف حق ـ التددؿ ف

بنائ المعرف

كؿ شئ ف

يجعؿ الفرد قميؿ الدبرة لف تصقؿ شدصيت طالما أن لـ

الفكرة التاسعة :الفرد الذي يعتنؽ هذ الفكرة يظؿ يعيش ف الماض

ظر ؼ ال ض الراهف

دائـ االعتماد عم

اليستطي م اكب العصر الحال

تصرفات ـ افكارهـ حيث أن مازؿ يعيش ف الماض .

ف

يعتبر غير متكيؼ م

لف يستطي مجاراة االدريف ف

الفكرة العاشرة :غير صالح ل ذا الزماف فمعظـ األفراد ب ذا الزماف ي تم ف بمشكبلت ـ الداص

فقط ال ي تم ف بمشكبلت اآلدريف هذا نتيج تعقد طر ؼ الحياة الراهن .

الفكرة الحادية عشر :تشعر بديب األمؿ فقداف الثق بالنفس اإلحباط ف

يظؿ يبحث عف

المج ؿ كما أن اليعرؼ الحؿ المثال ألي مشكم يتعرض ل ا ربما يترؾ كؿ مالدي مف أعماؿ

ف سبيؿ البحث عن .
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سمات األفكار العقالنية:

ير اليس أف األفكار العقبلني ل ا عدة مميزات أ سمات:

 .3الم ض عي  :تتمثؿ ف أن ا تشتؽ مف حقائؽ أدل م ض عي

ليست مف نظرة شدصي .

 .1المر ن  :تتشكؿ ف ص رة رغبات أمنيات التصؿ ال المطمقات البلزم .
 .1تساعد عم تحقيؽ أهداؼ الحياة.

 .4تقمؿ مف الصراعات الدادمي لمفرد.

 .5تقمؿ مف التصادـ م اآلدريف المحيطييف بالفرد.

 .6تساعد عم التفكير ف عدة صي مف االحتماالت( الغامدي.) 13 :1009 ,

ومن سمات االفكار العقالنية أيضا تضيف دردير:
 .3المر ن .

 .1تؤدي ال الصح النفسي .

 .1تساعد عم إنجاز تحقيؽ االهداؼ.
 .4صحيح .

 .5منطقي ( .دردير)19 :1030 ,

وفي ضوء ماسبق فأن الباحث ير أف مف مميزات التفكير العقبلن بأن ا تتصؼ بالم ض عي
تعتبر هذ المميزات بمثاب ق اعد أساسي الت يمكف مف دبلل ا الحكـ عم الفكرة لتطبيق ا

الدق

ال عقبلني ا العقبلني

ال

الصح النفسي

عقبلني

فاذا كانت الفكرة مرن

تقمؿ مف الصراعات النفسي

اف كانت غير ذلؾ ف

صحيح

تساعد عم تحقيؽ األهدؼ تؤدي

تساعد عم

بالطب فكرة غير عقبلني .

التفكير المنطق

ف

فكرة

ومن سمات االفكار الالعقالنية عند دردير:

 .3متطرف .

 .1تؤدي ال االضطراب النفس .

 .1ال تساعد عم تحقيؽ انجاز االهداؼ.
 .4دطأ.

 .5غير منطقي ( .دردير.) 13-19 :1030 ,
أشار يندي دريدف )  ) Dryden,w,2002:22أف كبل مف االفكار العقبلني

تعتمد عم ثبلث افكار رئيسي ه كالتال :
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البلعقبلني

اوالً -األفكار األساسية التي تعتمد عمييا األفكار العقالنية:
األفكار غير المرعبة Non – awfulising belief

-5

تتك ف األفكار غير المرعب مف مك نيف هما تأكيد الشر مك ف نف الرعب

يعن مك ف تأكيد

الشر أف يدرؾ الفرد أف أم ًار سيئا قد حدث المك ف الثان  :أن بينما قد حدث أم ار سيئا عندما لـ

يحصؿ الفرد عم ما يريد فان ليس أم ار دطي ار أ معضم .

-1

القدرة العالية عمى تحمل االحباط High Frustration Tolerance

تشير ال قدرة الفرد عم تحمؿ اإلحباط الناتج عف عدـ إشباع رغبات

أ عدـ تحقيؽ أهداف

أي أف يك ف لد الفرد أفكا ار ح ؿ تأكيد أهمي الكفاح الجد ف حياة الفرد أن ليس هناؾ اشيا
اليمكف حم ا.

-1

تقبل االعتقاد Acceptance Belief

ه قدرة الفرد عم تقبؿ اإلعتقاد السمب .

ثانياً -األفكار األساسية التي تعتمد عمييا األفكار الالعقالنية:
 -3األفكار المرعبة Awfulising belief

عندما ال تنفذ المطالب الصارم فجن ا تجعؿ الفرد يشعر أف شيئاً دطي اًر أ أن لـ يحصؿ عم

مطمب ال اجب أي أف يتديؿ الفرد أف عدـ حص ل عم مطمب أم اًر مفزعاً ش اًر ال يمكف تحمم .
 -1فكرة انخفاض تحمل االحباط Low frustration tolerance belief
يتبن الفرد صاحب األفكار البلعقبلني فكرة أساسي

ه أن ليست لدي قدرة تحمؿ اإلحباط

أ أف قدرت عم تحمم مندفض .
 -1فكرة انخفاض القيمة Depreciation Belief
يعتقد الفرد البلعقبلن ان مندفض القيم

.) 13-19

أي أن يشعر بانعداـ الثق بالنفس(دردير:1030 ,

ومن سمات األفكار الالعقالنية :أشارت شحات أف اليس قد ذكر عدد مف السمات المميزة

لؤلفكار البلعقبلني ه :

 -3المطالبة  :Demandnessت جد عبلق بيف رغبات الفرد مطالب المستمرة اضطراب
االنفعال

كأف يصر عم

إشباع تمؾ المطالب أف ينج ،دائما ف

يحدث عندما يق ـ الفرد بأحاديث ذاتي م نفس
اآلدريف.

33

عمؿ ما فاالضطراب

الت يفرض ا بنفس عم نفس

عم العالـ

 -1التعميم الزائد  :Overgenera Lizationالفرد يعمـ النتائج الت

التفكير

التعتمد عم

الدقيؽ الت عادة ما تق ـ عم المبلحظ الفردي .

 -1التقدير الذاتي  :Self- Ratingه شكؿ مف أشكاؿ التعميـ الزائد فالفرد لدي الرؤي الذاتي
لؤلفعاؿ الم اقؼ لكف الضغ ط ل ا اهمي ف تحديد م قؼ الفرد اتجا األحداث الت تمر ب
فيمجا لنمط التفكير الممت ي عند تقدير القيم الشدصي فتظ ر تأثيرات سمبي ل ذا التقدير من ا

الميؿ عم التركيبات الداطئ

فعم الفرد أف يعدؿ مف فمسفت ف مشكم القيم الشدصي مف

دبلؿ تقبؿ الذات بدال مف تقييـ الذات.

 -4الفظاعة  :Awfulizingمف المعر ؼ أف المطالب غير المنطقي لمفرد غالبا ما يرغب ف
تحقيق ا بش

مف الفظاع

أي أن ا تك ف رغب ممح لدي

عدـ القدرة عم حؿ أي مشكم بشكؿ عقبلن .

هذا يؤدي ال االنفعالي الزائدة

 -5أخطاء العزو  :Attribution Erroyحيث يميؿ الفرد ال أف ينسب أفعال الداطئ ال
أدر مما يؤثر عم ادراك لبلحداث الدارجي
الم ـ المستمر لمذات ل ـ الغير.

حالت االنفعالي

سم ك

مف أدطا العز

 -6الالتجريب  :Anti- Empiricismفاألفكار البلعقبلني ليست مستمدة مف الدبرة التجريبي
لمفرد حيث الدق الصدؽ.

 -7التكرار( الترديد )

 : Repetitionتكرار األفكار البلعقبلني باستمرار لد

الفرد بشكؿ

الشع ري يساعد عم ذلؾ الضغ ط الدارجي الدادمي ل ( الزىراني.) 15 :1030 ,

 -8الثنائية والتطرف  :Absolutisticيميؿ بعض األفراد ال
يحتمؿ تضميف أشيا إيجابي

ف

إدراؾ األم ر بحالتيف د ف أف

ير األشيا أ األم ر إما حسن أ سيئ

هذ الداصي ف الشدصي مفاهيـ مثؿ التصمب أ النف ر مف الغم ض

تطمؽ عم

مف دبلؿ تحميؿ

االضطرابات ال جداني كالغضب االكتئاب جد اف عامؿ التطرؼ مف الع امؿ الم م المسبب

ل ذ االضطرابات.

 -9استبعاد التجربة  :Anti- Experienceأي أف األفكار البلعقبلني غير مستمدة مف الدبرة
التجرب مف حيث الدق

الصدؽ

يعمؿ اليس مف دبلؿ العبلج العقبلن االنفعال عم اف

يعمـ العميؿ اف يستمد افكار مف تجارب الدقيق

رؤيت المنطقي

ال دبرة تجريبي منطقي تسبب السم ؾ المضطرب لمفرد.

أف األفكار الت

التستند

كثير مف الناس عندما يمفت انتباه ـ إل إف معارف ـ العقمي ه
 -30اإلدراك  :Perceptionا
الت تؤدي إل تفش اضطرابات االنفعالي
لبلضطرابات

يفشم ف ف

فان ـ ال يتمفت ف إل هذ األفكار السمبي المسبب

إدراؾ هذ العبلق

االضطرابات ضئيم (العنزي.) 14 :1009 ,
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مما يجعؿ فرصت ـ مف التدمص مف هذ

خطورة األفكار الالعقالنية:

تكمف دط رة األفكار الغير عقبلني مف دبلؿ ما يات :

أن تعتبر مصد ار مف مصادر االضطراب االنفعال

 -3ف

فان يرتبط االضطراب االنفعال

ارتباطا ثيقا باعتناؽ الفرد لمجم ع مف األفكار غير المنطقي
منطقي

لـ يغير الفرد هذ األفكار بأفكار أدر

أف هذا االضطراب يستمر ما

اقعي .

-1كما تكمف دط رة األفكار البلعقبلني باعتبارها مسئ ل عف ظ ر العديد مف المظاهر
السم كي المرف ض

فقد اشار ينمس ف  Nelsonأف األفكار البلعقبلني الت يتـ غرس ا ف
التكبر السدري

نف س األبنا تؤدي ال مظاهر سم كي مرف ض كالتعاس

الذات.

التمركز ح ؿ

 -1تعتبر األفكار البلعقبلني مؤشر مف مؤشرات الضغ طات الحياتي الناجم عف الطبلؽ ا
فاة مقرب أ فقداف ظيف ( االنصاري ,ومرسي.) 50 :1007,

وفي ضوء ذلك فأن الباحث يوضح أف مف دط رة األفكار الغير العقبلني باعتبارها مصدر مف
مصادر االضطراب االنفعال

تكمف دط رت ا باعتبارها مسئ ل عف ظ ر العديد مف المظاهر

السم كي السمبي

تكمف أيضاً األفكار البلعقبلني باعتبارها مؤشر مف مؤشرات الضغ ط الحياتي .

 -3أشار ر ب

اريف أف األفكار البلعقبلني عادة ما تتشكؿ تتحكـ ف تفكير الكثير مف الذك ر

مصادر االفكار غير العقالنية:
اإلناث يتحدث ف ب ا عم

هيئ

ج بيات يبيغيات مفر ضات ف

االفراد ف كؿ المجتمعات ال تظ ر لد فئ د ف األدر

لد

ه كما تبد لد االطفاؿ تظ ر

عند المراهقيف البالغيف الكبار يكمف دمف ا مصادر لمتنشئ .

 -1أشار الشربين أف االفكار العقبلني

نسب كبيرة مف

البلعقبلني يكمف رائ ا األسرة أ العائم

تذكي ا أيضا

سائؿ اإلعبلـ أ ال يئات التعميمي مثؿ المدارس الجامعات ربما الجيراف األصدقا

العمؿ ايضا.

 -1كما أ ض ،سري أف األفراد يتعمم ف األفكار البلعقبلني
في

ذلؾ مف دبلؿ التعمـ المبكر غير المنطق

مف األسرة

زمبل

المحيط الذي يعيش ف

حيث يك ف الفرد مستعدا نفسيا الكتساب

األفكار المبل عقبلني مف األسرة الثقاف الت يعيش في ا.
 -4ف

هذا الصدد أشار اليس  Ellisإل

مجم ع األفراد الذيف يعيش ف ف

أف الفرد يعيش ف

نظاـ اجتماع

مادي معيف

هذا النظاـ يتبادل ف التأثير التأثر فيما بين ـ يؤثر ف

يتأثر ف بالنظاـ ذاتيا عف طريؽ أفكارهـ انفعاالت ـ سم كيات ـ ألف بعض الناس سذج

قابم ف لمتعمـ بالفطرة ف ـ يتعمم ف المعايير القيـ مف أسرهـ رفاق ـ مدرسي ـ رجاؿ الديف
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باإلضاف ال

تعمم ـ هذ المعايير القيـ بصرؼ النظر عف صحت ا فجن ـ يتعمم ف

الينبغيات المطمق المطالب الصارم عف تمؾ المعايير(شحاتو.) 88 :1006 ,

يرى الباحث أف هناؾ العديد مف المصادر الت
البلعقبلني من ا األسرة المدرس

يستمد من ا الفرد أفكار س ا العقبلني ا

زمبل العمؿ الدبرات

هذ األفكار اذا كانت ال عقبلني بأفكار عقبلني

سائؿ اإلعبلـ مف الممكف أف تتعدؿ

منطقي .

نظرية العالج العقالني االنفعالي (:Rational Emotive Therapy (RET

أ ؿ مف قدـ النظري العقبلني االنفعالي البرت اليس  Alprt Ellisبدايات كانت م التحميؿ
النفس

ف معظـ كتابات التركيز عم التفكير الحكـ الت جي المباشر لممرض أ طالب

الددمات النفسي

قد استمد معظـ أفكار مف الفمسفات القديم

الفرد يفكر يحس بمشاعر يتصرؼ ف

تق ـ هذ النظري عم أساس أف

اقت احد ف بنا معرف متشابؾ لذا مف أسباب ف ـ

السم ؾ الذات لمفرد البد مف تص ر تحميم كامؿ يتك ف شع ر الناس تفكيرهـ ادراك ـ لمم اقؼ

الي مي

مف ثـ تصرفات ـ ( المش ح . ) ٗٔ: ٕٓٓٚ

ض البرت اليس تص ار أ نم ذجا عامؿ يمكف مف دبلل تفسير سم كيات البشر ف كتابات عم

أن ـ :

ٔ-اإلنساف دائـ منفرد بأفكار العقبلني الغير عقبلني ( بنائ المعرف ) فكؿ تفكير تصرؼ
عقبلن

يؤدي ال الشع ر باألهمي السعادة الكفا ة ه سم عام لمعظـ البشر االصحا .

ٕ-أساس االضطرابات النفسي اعتبلؿ الصح النفسي لد الفرد ترج ال التفكير غير العقبلن
غير المنطق .

ٖ-كثي ار ما ينشأ التفكير الغير عقبلن لمفرد ف المراحؿ اال ل لمتعمـ التك يف البي ل ج

الذي

يك ف غالبا لد االطفاؿ صف االكتساب المعرف مف ال الديف المجتم المحيط ب ( االستعداد
البي ل ج ) فالناس ي لد ف لدي ـ استعداد اف يك ن ا منطقييف عقبلنييف .

ٗ-يستددـ الفرد المغ الرم ز كأساس لمتفكير
الدادم لد الفرد األفكار المنطقي

يحدث إف يستمر السم ؾ العقبلن نتيج الحديث

كذلؾ الحاؿ بالنسب لمسم ؾ الغير عقبلن إنما يستمر نتيج

تكرر األحاديث الدادمي لد االنساف بص رة د ري .

٘-استمرار اعتبلؿ الصح الفرد النفسي السم كي تساهـ في ا الظر ؼ الدارجي األحداث الت
تحيط بالمريض ادراؾ الفرد ل ذ األحداث مف دبلؿ بنائ المعرف

( الشنا ي . ) ٖٚ : ٜٜٔٙ
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اتجاهات نح ها التفاعؿ مع ا

ير اليس اف هناؾ تدادؿ تفاعؿ بيف االنفعاؿ التفكير السم ؾ أف الفرد عندما يتصرؼ فان

يفكر ينفعؿ ف ال قت نفس
البلعقبلني

مف ثـ ف

االنفعالي كالغضب

أف االضطرابات االنفعالي تك ف نتيج لؤلفكار المعتقدات الداطئ

ير اف األفكار البلعقبلني ه الت تسبب االضطرابات

العد اف

القمؽ غيرها ( حسيف . ) ٕٕٖ : ٕٓٓٚ

يذكر الشربين ال أف رائد األفكار البلعقبلني اليس سع ال ت ضي ،العبلق بيف أفكار الفرد

سم ك انت

ال ما أطمؽ عمي النسؽ الفكري ا نظاـ األفكار يشير هذا المف ـ ال ما يتبنا

الفرد مف ج ات نظر معتقدات عف أنفس ـ عف االدريف
ج

عما يحدث ح ل ـ اإلنساف مف

نظر اليس إما أف يك ف عقبلنيا منطقيا ف تفكير أ ال عقبلنيا

هذا التفكير البلعقبلن

البلمنطق ي لد عددا مف العناصر الت تحمؿ س

ل ـ الذات عدـ القدرة عم التحمؿ( الشربين
ير الباحث أف نظري العبلج العقبلن

غير منطق ف تقكير

ٕ٘ٓٓ . ) ٖٕ٘ :

االنفعال

تقدـ ال

الت افؽ مثؿ الغضب

تفنيد األفكار البلعقبلني

مكان ا أفكار عقبلني تتبلئـ م مسممات الحياة تتفؽ م القيـ المبادئ االجتماعي .

نموذج  A.B.Cعند اليس Ellis

تمثؿ نظري ( ) A.B.Cمركز ج هر العبلج العقبلن االنفعال

احبلؿ

ير اليس ف هذ النظري أف

نظاـ الفرد تفسير لؤلحداث الدبرات الت يمر ب ا ه المسؤل عف اضطراب االنفعال

ليست

الح ادث أ الدبرات ذات ا فير اليس ف هذ النظري اف:

ٔ -الحادث المنشط Activating Event

ٕ -نظاـ معتقدات العقبلني Irrational belief system
ٖ -نتيج انفعالي

Emotional Consequence

ٗ -تفنيد مناقش Dispute
٘ -األثر( الصح النفسي ) ) Effect( psychological
 -ٙالمشاعر الجديدة

Feeling

طبقا لنم ذج( )A.B.Cفاف اليس  Ellisير أف النتائج(  ) Cليست ليدة األحداث المنشط

الت تسبقا(  ) Aانما ه نتيج نظاـ أ نسؽ التفكير(  ) Bلتمؾ األحداث

يك ف عقبلنيا أ ال عقبلنيا فاذا كاف عقبلنيا فاف النتائج ستك ف غير مضطرب
عقبلن فجف االضطراب االنفعال ه المت ق كمصاحب لبلحداث

اال ل ت ض ،كيفي تط ر المشكم (العنزي.) 43 :1030 ,

نسؽ األفكار إما اف
اما اذا كاف غير

لذلؾ فاف الدط ات الثبلث

أضاؼ ديفيد آدر ف  Darvid.et.alاف(  ) Aتشير ال األحداث الت يستطي الشدص

معرفت ا معالجت ا يمكف اف تك ف:
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 -3حاالت م ض عي .

 -1أفكار حالي مشاعر سم ؾ تتعمؽ بمجاالت م ض عي .

 -1أفكار ماضي ا مستقبمي الذكريات الت بطريق ما تتعمؽ بال ض الراهف.
ه

ترمز(  ) Bال االعتقادات  beliefsداص البلعقبلني
المصادر الحقيقي لحزننا

ترمز(  ) Cلمنتائج

معتقدات ان زاـ الذات الت تك ف

 Consequencesاالعراض العصابي

االنفعاالت السمبي مثؿ هم االكتئاب الغضب الت يات مف اعتقاداتنا بالرغـ مف اف االحداث ا

الدبرات النشط قد تك ف فعبل حقيقي

تسبب االلـ الحقيق فاف معتقداتنا البلعقبلني تحدث عم

المد البعيد مشكبلت معطم .

عبلق داطئ  A _______x______Cالحادث المباشر

عبلق صحيح النتيج  A ______________ Cالحادث المباشر

عبلق صحيح النتيج  B ______________ Cنسؽ التفكير(الزىراني.) 39 :1030 ,
ت ض ،الدط ات الثبلث األ ل كيفي تط ر المشكم

اما الدط ات الثبلث االدر فتبيف مراحؿ

عبلج ا الت تبدأ باالنتقاؿ ال مرحم (  ) Dأي تفنيد م اج
بيف المعالج المريض

تمؾ األفكار البلعقبلني الت تتـ

مف ثـ االنتقاؿ ال المرحم (  ) Eالت تتـ في ا إحبلؿ افكار عقبلني محؿ

األفكار البلعقبلني هذا يصاحب سم ؾ س ي صح نفسي .

ير اليس  Ellisأف استدداـ النم ذج ف العبلج العقبلن االنفعال السم ك يقمؿ ال اقص

حد د االحساس بالقمؽ االنزعاج عندما يتغير األفكار البلعقبلني ال افكار عقبلني فان ا ستجعؿ
حياتنا ف

المستقبؿ أكثر رضا استق ار ار

يعبر اليس

 Ellisعف هذ النتائج بأف األفكار

المعتقدات العقبلني تجعؿ الشدص أكثر كفا ة ف حيات المستقبمي ألن يبحث عف البدائؿ ينظر

لنفس نظرة ايجابي

يك ف تقبم لذات تقببل غير مشر طا كذلؾ تقبم لآلدريف ألن سيعرؼ أف كؿ

الناس قد يدطئ ف هذا أمر طبيع

اإلكتئاب(العنزي.) 41 :1030 ,

هذا التقبؿ غير المشر ط يجنب الشدص اإلحساس بالقمؽ

تضيؼ دردير عم نم ذج(  ) A.B.Cأف الجانب الثان مف النم ذج(  ) D.E.Fالذي يظ ر

في د ر المعالج مف دبلؿ مناقشت ابراز العبلقات الدفي الت يج م ا العميؿ بيف  ،) A ) ،Bأف
)  ) Cنتجت عف(  ) Bليس عف(  ) Aكما يظف العميؿ

 -3المناقشة أو الدحض ) D ) Disputing
ه

تفضيؿ ذلؾ الجانب كالتال :

دط ة المناقش حيث يق ـ المعالج بتنفيذ مناقش أفكار العميؿ لمساعدت عم

العبلق بيف(  ،( B Cتغمب عم

معتقدات غير العقبلني

التالي .
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ادراؾ

استبدال ا بأدر بمثاب الدط ة

 -1التنفيذ ) E ) Enactment
ه دط ة التنفيذ بعد أف ناقش المعالج العميؿ ف الدط ة السابق تأت مرحم اكساب العميؿ

لفمسف جديدة ليفكر ب ا بطريق عقبلني

 -1التغذية الراجعة ) F) Feed Back
ه

بنا ة ال تؤدي إل االضطراب االنفعال .

العائد أ التغذي الراجع لمحدث النشط المثير لمضغط

يك ف م ض عيا ف أفكار نتائج الت يت صؿ الي ا.

هنا يساعد المعالج العميؿ أف

أشار كفاف إل العبلق بيف )  ) A.B.C.D.E.Fالت أطمؽ عمي ا(:ع ت ـ ف ـ ت ع

) ه ادتصار( التنشيط – المعتقد – النتيج – المناقش – التنفيذ – العائد ) ه تعن تحديد
األحداث المنشط

إقام الصم بيف  ،) A )،Cالتحرؾ نح (  ) Bالمناقش

المرتدة )(دردير.) 81 :1030 ,

العائد( التغذي

ويمخص الباحث نموذج  A.B.Cعند اليس Ellis
حيث أف( )Aه الحدث أ ال اقع أ الدبرة المنشط (هنا اآلف ) مثؿ  :فاة ػ طبلؽ ػ رس ب

)(Bه نظاـ التفكير لد الفرد أ تمؾ األفكار أ األقا يؿ الت يق ل ا الفرد لنفس ح ؿ

الحادث( ) Aنظاـ المعتقدات لدي فقد يك ف عقبلنيا فيق ؿ( هذ أحداث اردة محتمؿ حد ث ا ف
الحياة) أ يك ف غير عقبلن فيق ؿ (:هذ أحداث غير اردة غير مت قع ) فجذا تضمف نظاـ
المعتقدات غير عقبلني نح الدبرة تمؾ أد ذلؾ إل نتيج انفعالي

أما )( Cه النتيج (

االستجاب االنفعالي أ رد د الفعؿ الت يستجيب ب ا الفرد س ا كاف سا اًر عقبلنياً صبر ػ رضا ػ

إصبلح ()أ غير عقبلن حزف ػ ت تر ػ قمؽ) فجن ف ال اق يك ف هذا االنفعاؿ س ا أكاف انفعاال

سا اًر أ غير ذلؾ ليس نتيج لمحدث الذي سبق ) (Aانما ه نتيج لمفكرة الداطئ ) )Bأ بعبارة
أدر فجف النتائج االنفعالي السم كي ف حياتنا إنما يحكم ا نظاـ التفكير لدينا .

أوال :الفروض المتعمقة بنظرية  A,B,Cفي العالج العقالني االنفعالي السموكي:

الفرض االول:

التفكير يحدث االنفعاؿ التفكير االنفعاؿ عمميتاف غير منفصمتيف ت جد بين ما عبلق متبادل
بص رة تكاممي .

الفرض الثاني:

الدالل المفظي لؤلشيا

األحاديث الذاتي لمفرد عف هذ األشيا

األحاديث الذاتي إل النفس

الت تك ف غير م ض عي غير عقبلني يؤثر عم إنفعاؿ الفرد سم ك .
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الفرض الثالث:
تتأثر الحال الم ازجي لمفرد بمعرفت
السعادة الفرح

تبعث عم

األفكار المعتقدات الت يس دها التفاؤؿ األمؿ

معتقدات

األفكار المعتقدات الت

يس دها التشاؤـ عدـ الرضا تبعث عم

الحزف التعاس .

الفرض الرابع:
ال ع

االستبصار تنبي الذات ه ل ا د ر هاـ ف القياـ بسم ؾ معيف العمؿ عم تغيير

هذا السم ؾ.

الفرض الخامس:
التص ر التديؿ تفكير األفراد فيما بحدث ح ل ـ يك ف بطريق لفظي بالكممات الجمؿ أيضا

بطرؽ غير لفظي كالتص ر التديؿ.

الفرض السادس:

ت جد عبلق متبادل بيف كؿ مف المعرف االنفعاؿ السم ؾ بيف بعض ا البعض.

الفرض السابع:

التغذي الراجع

البلعقبلن

ضبط العمميات الفيزي ل جي

يتأثر انفعاؿ الفرد سم ك بطريق التفكير

االضطراب االنفعال يؤثر عم الحال الفيزي ل جي

بتغيير الدبرات المؤلم

ضبط

العمميات الفسي ل جي يتـ تغيير االنفعاؿ السم ؾ.

الفرض الثامن

تأثير المي ؿ الفطري عم االنفعاؿ السم ؾ يتأثر تفكير االفراد انفعاالت ـ سم ك ـ بالمي ؿ

الفطري المكتسب

الفرض التاسع:

تساهـ المي ؿ الفطري المي ؿ المتعمم بظ ر االضطراب االنفعال .

تأثير ت ق الفرد عم

حد ث اضطراب انفعال

انفعال

سم ك

يؤدي ت ق الفرد الذي تسيطر عمي البلعقبلني إل

لكف عندما يستددـ الفرد ت قعات تعتمد عم األفكار العقبلني تساعد

عم التدمص مف االضطرابات االنفعالي .

الفرض العاشر:

تأثير مركز التحكـ لد الفرد عم االنفعاؿ السم ؾ كمما كاف الفرد متحكـ ف ذات

انفعاالت

مبتعدا عف رؤي الم اقؼ رد د أفعاؿ اآلدريف التصرفات كأن ا مفر ض عمي مف المصادر
الدارجي كمما قمؿ مف اضطراب عدؿ مف سم ك .
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الفرض الحادي عشر:
ال

تأثير دصائص الفرد مف دافعي غرضي
زيادة االضطراب االنفعال

الفرد

لد

مبلئمت ا لقدرات فجن يقمؿ مف اضطرابات

سببي عم االنفعاؿ السم ؾ تؤدي هذ الدصائص
ف ـ تغيير هذ الدصائص

عندما يعمؿ الفرد عم

يعدؿ مف سم ك ( دردير.) 39 -37 :1030 ,

ثانيا :الفروض المتعمقة بالعمميات الوسيطة في االضطراب االنفعالي:

الفرض الثاني عشر:

السم كي لد

يتسبب التفكير الغير عقبلن ف نشاة االضطرابات االنفعالي

الفرد rrational

 ،Thinkingحيث يق ـ األفراد بتغيير االفكار تغيير ذلؾ السم ؾ المدتؿ ظيفيا
العقبلن

يعمؿ عم

إظ ار أفكار لعميؿ غير عقبلني

المعالج

مساعدت بالطرؽ المعرفي االنفعالي

السم كي عم التدمص مف تمؾ األفكار االن زامي المحبط لمذات تغييرها بأفكار ايجابي .

الفرض الثالث عشر:

تؤثر األدطا المرتبط بتقدير الفرد لذات عم

مي ؿ فطري

انفعال

سم ك

 Self Ratingلد

مكتسب ق ي ليس فقط لتقدير أفعال ـ أدائ ـ سمات ـ حسن أ سيئ

لتقدير ما بدادم ـ مف مشاعر أحاسيس اتجاهات

االضطرابات االنفعالي السم كي لبلفراد.

هذا التقييـ لمذات ذ

األفراد

لكف أيضا

أثر فعاؿ عم

الفرض الرابع عشر:

يتأثر انفعاؿ الفرد سم ك بأساليب دفاعي

 Defensivehessعندما يدرؾ الفرد بأف سم ؾ

داطئ فجن ـ يرفض ف االعتراؼ بذلؾ لذا ف ـ يمجئ ف إل بعض األساليب الدفاعي لعدـ إظ ار
التصرفات الداطئ

الداف االساس

لتمؾ الدفاعات البلشع ري ه إحساس ـ بتقديرهـ المرتف

لذات ـ الفني العبلجي الفعال ف ذلؾ ه مساعدت ـ عم تعديؿ تغيير سم ك ـ المدتؿ اقناع ـ
ف عدـ استدداـ تمؾ الدفاعات

الفرض الخامس عشر:

قؼ مدا ف ـ عف اإلحباطات الت قد ي اج ن ا ف المستقبؿ.

يتأثر انفعاؿ الفرد سم ك بقدرت المحد دة عم

Learance

تحمؿ االحباط Low Frustration To

تحمؿ االحباط ف سبيؿ تحقيؽ المذة السعادة

المعالج ف ت ضيح ا لمعمبل .

تمؾ ه الفائدة البعيدة الت يرغب

الفرض السادس عشر:

يتاثر انفعاؿ الفرد سم ك بمد

ترقب

ت قع لمت ديد  Anticipation Of Threetيشعر

الناس إل جانب الت ديد الحقيق الناتج عف الد ؼ القمؽ بت ديد آدر حيث يترقب ف م اقؼ أدر
لمت ديد

يك ف رد فعم ـ ه المزيد مف االضطراب االنفعال الناتج عف هذا الترقب ذلؾ كالتحميؿ
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لت ديدات جديدة العبلج النفس

الفعاؿ ي دؼ إل

مساعدة العميؿ عم

السمبي غير المرغ ب ( الصقيان.) 17 -16 :1005 ,

التدمص مف الت قعات

ثالثا :الفروض المتعمقة بفنيات العالج العقالني االنفعالي:

الفرض السابع عشر:

العبلج الم ج الفعاؿ Active Directive therapy

لد

مكتسب تجعم ـ مضطربيف انفعاليا يعمم ف بص رة مدتم

الفرد اتجاهات ق ي فطري أ
ظيفيا ألن ـ يفكر ف يشعر ف

يسمك ف بطرؽ تتسـ بق ر الذات فجن ـ يتج ف ال تمق المزيد مف المساعدة الفعال مف العبلج

النشط الم ج ذ ي الت ج االيجاب .

الفرض الثامن عشر:

الجدؿ اإلقناع  Disputing and Persuasionتستددـ هذ الفني م الذيف يتمسك ف

ببعض األفكار المعتقدات الغير عقبلني حيث ينتج عن ا مشاعر ان زامي

مدمرة لمذات ي ض،

المعالج بأف التمسؾ ب ذ المعتقدات الغير عقبلني س ؼ تسبب ل ـ حتما مزيدا مف اآلالـ الت ال
مبرر ل ا كما أف يعمؿ المعالج عم

السم كيات المدتم

ظيفيا.

العمبل عف معتقدات ـ البلعقبلني

أف يتدم

كذلؾ

الفرض التاسع عشر:
ال اجبات المنزلي
ف

ال اجب المنزل

 Home workeالعبلج النفس

ص رة برنامج ت جي

إيجاب

الفعاؿ يشمؿ قد ار البأس ب مف تقنيات
يتدم

نشط حت

العميؿ عف سم ك المدتؿ

ظيفيا عف طريؽ بعض التمرينات المرتبط بالتفكير التديؿ التص ر تكرار بعض المعم مات

حؿ بعض التمرينات ال ادف إل تنمي القدرة عم التفكير العقبلن ف م اقؼ الحياة المدتمف .

الفرض العشرون:
تبسيط اإلهان
العمبل عم

حسف الظف باآلدريف  Insult or intentيتمثؿ العبلج العقبلن ف مساعدة

أف ال يأدذ ا إهانات اآلدريف بجدي مبال في ا مساعدت ـ عم

بطريق إيجابي حت ل كان ا هؤال اآلدريف يفعم ف ذلؾ عمدا.

قب ؿ اآلدريف

الفرض الواحد والعشرون:

تفري االنفعاالت المدتم
أ ف تفري
المدتم

ظيفيا  Abreation of dysfunctional emotionsير اليس

تنفيس االنفعاالت يعد فني مف فنيات العبلج العقبلن

االنفعال

ظيفيا داص األشكاؿ المتن ع مف الغضب  Angerالعدائي

Resent- meut

الغيظ Anger

العد اف الجسم

داص االنفعاالت

 Hostilityاالستيا

Physical Aggression

يعمؿ

العبلج العقبلن االنفعال عم مساعدة العمبل عم تنمي القدرة عم ضبط الغضب التحكـ ف
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الذات الت

االستيا

قد تؤدي ال

يؤدي إل تحسيف الصح النفسي .

احبلؿ أفكار أكثر عقبلني اتجا الذات اتجا االدريف مما

الفرض الثاني والعشرون:

 Choice of behavior al changeيعد تعميـ

ادتيار الطرؽ االيجابي لتعديؿ السم ؾ

الفرد أسم ب ادتيار الطرؽ االيجابي لتعديؿ السم ؾ بنفس فني مف فنيات العبلج النفس
الرغـ مف عدـ ج د اإلرادة الحرة كما يبد
البيئي

البي ل جي

اضطرابات ـ الطبيعي
العبلج العقبلن

رغـ أف السم ؾ البشري قد هددت جزئيا الع امؿ

بسبب قدرات ـ ف ـ يستطيع ف أف يدتار ا بدالل أف يغير ا بعض مف
مارس ها لمدة ط يم

الت

يستطيع ا أيضا أف يح ل ا امكانات ـ إل حقيق
عم

فعم

عندما يتدمص ف مف الكتؿ االنفعالي فان ـ

اقعي مف أجؿ متع أكبر نم لمشدصي

تنمي الم ارات القدرة عم

يعمؿ

انتقا السم ؾ المرغ ب في اجتماعيا ذلؾ

ب اسط ت جي الرغب االرادة.

الفرض الثالث والعشرون:

ضبط النفس  Self- Controlحينما يدرؾ بعض األفراد أف سم ك ـ أقؿ مما ه مرغ ب في

عندها يشعر ف بأن ـ مضطرب ف انفعاليا فاف لدي ـ القدرة الكبيرة عم التصميـ بأف يغير ا االن اع
المتعددة مف ضبط النفس أ طرؽ التحكـ ف

الذات العبلج النفس

الفعاؿ يتك ف مف مساعدة

العمبل عم استدداـ قدر مبلئـ مف التحكـ الذات المعرف لضبط ادراؾ الذات.

الفرض الرابع والعشرون:

تنمي م ارات التعامؿ م مصادر الت ديد  Coping with distress and threatتتاثر
قدرة األفراد عم م اج
ف

إعتقادهـ تعميم ـ م ارات استراتيجيات الم اج

الم اج
ف

اإلج اد النفس

الت ديد بدالل إدراكات ـ عف كيؼ يستطيع ف الم اج

دبلؿ تفكيرهـ مفاهيم ـ عف إمكاني

حت يستطيع ا التعامؿ م الناس األشيا بص رة أفضؿ م م العبلج العقبلن تتمثؿ

مساعدة العمبل عم

تعميم ـ م ارات استراتيجيات فعال لمم اج

الت ديد مما يؤدي ال تغيير السم ؾ.

رغـ ق ة الظر ؼ شدة

الفرض الخامس والعشرون:
ف

يميؿ األفراد إل التركيز عم ش

احد ف

قت احد حت أن إذا أراد ا الت قؼ عف التركيز

مجم ع مف األفكار المضطرب مثؿ الفزع مف الفشؿ الرفض العبلج النفس

يتمثؿ ف

مساعدة العميؿ ف تعميـ م ارات التح يؿ المعرف أ تشتت الفكر هذا الشكؿ مف المعالج يمكف

أف يؤدي ف الغالب ال نتائج عبلجي جيدة ف دفض االضطراب.
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الفرض السادس والعشرون:
التعميـ المعم مات

 Education and informationيعمؿ العبلج العقبلن

تعميـ

عم

العمبل أساليب متن ع مف المعم مات التعميمات الت تساعدهـ عم ف ـ ما فعم إلزعاج أنفس ـ
العمؿ عم

زيادة ف م ـ ألنفس ـ لسم ك ـ ب اسط طرؽ معرفي

دفض اضطرابات ـ االنفعالي .

سم كي مبلئم قد تس ـ ف

الفرض السابع العشرون:

االيحا المن ـ  Suggestions and Hypnotic Suggestionدفض قابمي الفرد

االيحا

الستشارة بايحا ات مف اآلدريف فني مف فنيات العبلج العقبلن االنفعال فالبشر يتصف ف باالميؿ

الشديد لمتفكير االنفعاؿ السم ؾ حسب اإليحا ات الق ي لآلدريف غالبا ما تؤدي تمؾ اإليحا ات
إل نتائج غير طيب لمفرد أ المجتم حيث أن ـ يأدذ ف مثؿ اإليحا ات يح ل ن ا ال إيحا ات

ق ي ذاتي مما يؤثر عم سم ك ـ انفعاالت ـ يحا ؿ العبلج العقبلن االنفعال مساعدة العمبل
لتديؼ درج أقؿ مف اإليحائي

أساس اقع تجريب

أف يجعم ا ألنفس ـ قدرة أكبر عم

التأثير بتفكيرهـ القائـ عم

أقؿ قدرة عم التأثير باإليحا المطمؽ لآلدريف.

الفرض الثامن والعشرون:

صياغ النم ذج التقميد  Modeling and imitationيقرر اليس أف لد
فطري

الناس اتجاهات

مكتسب لتقميد اآلدريف محاكات ـ ف

أفكارهـ أنفعاالت ـ تصرفات ـ ذلؾ طبقا لمد

عف كيفي مقدرت ـ عم

استدداـ المحاكاة لمساعدة أنفس ـ لمتغمب عم

إدراك ـ لتمؾ النماذج أسم ب تقميدها تشمؿ تكتيكات المعالج العقبلن
اكتساب ع

نع

اضطرابات ـ عف طريؽ التقميد لمنماذج السم كي االيجابي

الفرض التاسع والعشرون:
حؿ المشكبلت
العمبل عم

مساعدة العمبل عم

قؼ تقميد النماذج السمبي .

 Problems Solvingدبلؿ استدداـ فني حؿ المشكبلت ف

التدمص مف االضطرابات االنفعالي

مساعدة

السم ؾ المدتؿ ظيفيا حيث يمتمؾ األفراد

قدرات م ارات حؿ المشكبلت هـ بذلؾ يك ن ف أسرع ف دفض ت ترهـ عف مف لدي ـ عجز ف

قدرات حؿ المشكبلت حيث أظ رت الدراسات الت كيدي أف األفراد الذيف لدي ـ عجز ف

حؿ

المشكبلت يميم ف فعبل إل أف يسمك ا بطريق مضطرب عف هؤال الذيف ليس لدي ـ العجز ف حؿ

المشكم

اف تعميـ طرؽ حؿ المشكبلت لمعمبل يمكف أف يعمؿ يفيد كأسم ب عبلج

بص رة فعال .
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فعاؿ

الفرض الثالثون:
 Role playing and behavioral rehearsalيشمؿ لعب

لعب الد ر اإللقا السم ك

الد ر تحميبل معرفيا اضحا تماما لممشاعر أثنا تمثيؿ الد ر تمؾ العممي تشمؿ إعادة البنا
المعرف الت تظ ر دبرات لعب الد ر ف
د ر المعالج النفس

عم

طريق أكثر فاعمي مف الناحي العبلجي

تعميـ العمبل لم ارات القياـ باألد ار مساعدت ـ ف

مشاعر ايجابي عف تمؾ األد ار دفض مست

االجتماعي ( ابوشعر.) 13 -18 :1007 ,

حيث يتحدد

اكتساب دبرات

المعتقدات غير العقبلني تجا بعض األد ار

الفرض الواحد والثالثون:
التدريب عم

الم ارات يعتبر فني مف فنيات العبلج العقبلن

االنفعال

Skill Training

يعتقد اليس  Ellisأف هذا التغير ليس نتيج زيادة الم ارات فقط لكف ايضا زيادة إدراك ـ لقدرات ـ
تقديرهـ لذات ـ

العبلج النفس

المتعددة مساعدت عم

العميؿ مف افكار انفعاالت

الفرض الثاني والثالثون:

الفعاؿ يعمؿ عم

ادراؾ قدرات

تنمي م ارات العميؿ عف طريؽ التدريبات

طاقات الجديدة الناتج عف تمؾ التدريبات بالتال

سم ك

ت جدادتبلفات بيف فنيات العبلج العقبلن االنفعال

يغير

األساليب العبلجي االدر Differences

 between(R.E.T ) and other Types of Therapyيقرر اليس  Ellisاف العبلج
االنفعال

العقبلن

يتشاب ال

حد ما م العبلج المعرف

فيصب ،كأن احد فنيات العبلج المعرف

السم ك

يتشاب ايضا م العبلج السم ك

يؤكد اليس أف العبلج العقبلن

االنفعال

يدتمؼ ف ج انب كثيرة عف ان اع العبلج النفس االدر (الصقيان.) 13 -10 :1005 ,
يمدص الباحث التفكير العقبلن

البلعقبلن  :أف اإلنساف السمب الغير منطق المضطرب ف

تفكير يردد عبارات عديدة :ال أحد يحبن

أشعر أنن منب ذ مف أسرت

د ام مف المعتقدات الت يعبر مع ا ف اتجاهات ال ت افقي

لذلؾ ف

يعيش ف

فالشدص الذي ينتم إل تفكير غير

تظف ب س اً أ أف زميبلً ل ف العمؿ يضمر ل س اً أف
عقبلن يأسر اعتقاد بأف الناس ّ
هكذا ...أما التفكير العقبلن فيحدث نفس يحا رها بأسم ب
المستقبؿ سيك ف أس أ مف الماض

منطق

ايجاب

يردد بعض العبارات المحفزة إيجاباً من ا مثبلً :أمم كبير ف المستقبؿ الحياة

مميئ بالفرص ال يجب أف أتشا ـ ال

ما هنالؾ مف عبارات أدر

لذلؾ فأف أصدؽ تعبير

يغير ما بنفس ".
يغير مف حال فما عمي إال أف ّ
نطمق ف هذا المجاؿ ه ":إذا أراد اإلنساف أف ّ
كما أف تنمي القدرة عم التفكير المنطق الزم أساسي مف ل ازـ الحياة الي مي فاآلنساف
يعيش ف

ظؿ ث رات تط رات تكن ل جي مف ن ع جديد هذة الث رات االلكتر ني ف

المعم مات قد أدذت تغير ج المجتم الحاضر
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استدداـ

ل ذا فجف الحاج ماس أكثر مف أي قت

مض

إل

أناس يستطيع ف أف يفكر ا تفكي اًر عقبلنياً اف يتعممػ ػ ا القدرة عم

اتداذ الق اررات ليعالج ا المشكبلت الت

محك م بالمعم مات المت افرة لد

ت اج ـ ي ميا

التحميؿ المنطق

تك ف عممي التفكير عممي معرفي

الفرد باألسم ب الذي اعتاد عمي

تعمم

بالممارس

الدبرة

الت اكتسب ا الت تتض ،ف م اج ت لممشكبلت الت تعترض لذا فالتفكير عمؿ يتسـ بالم ارة

لذا عمي ـ أف يتعمم ا بجرأة تصميـ التقني الصحيح ألساليب التفكير الصحي،

ق اعد فن ػ ػ ػ ػ مما

ي فر ل ـ سبؿ التفكير الصحي ،التبصر التعقؿ يدرج ـ مف التدبط إل تحقيؽ أهداؼ اضح
غايات اقعي .
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المبحث الثالث :الميارات الحياتية
المقدمة:

يعيش العالـ الي ـ ف

ث رة معم ماتي متط رة حاج الشباب لكثير مف

مجتم تكن ل ج

الم ارات تساهـ ف بنا نظاـ اجتماع ي اج المستقبؿ مف دبلؿ اإلبداع االبتكار

مما الشؾ

في أف الم ارات تعبر عف قدرة الفرد عم أدا أن اع مف الم اـ العممي بكفا ة عالي بحيث يق ـ
الفرد بالم م بسرع

إذا ماأشرنا ال مد

دق اتقاف م االقتصاد ف ال قت الج د

لربما قد نبتعد عف الحقيق كثي اًر

أهمي الم ارات المت قع مف األجياؿ القادم كمتطمبات أساسي

يقدـ هذا

الفصؿ ت ضيحاً لمف ـ الم ارات الحياتي .

مفيوم الميارة:

تعددت التعريفات الت تنا لت مف ـ الم ارة الت ن رد من ا مايم -:

يعرؼ مي ب الم ارة عم أن ا استعداد فطري ينم بالتعمـ يصؿ بالتدريب الممارس بحيث

يصب ،الفرد الذي يتمت بالم ارة قاد اًر عم األدا السميـ( سعد الدين.) 31 :1007 ,
يعرؼ ك تريؿ الم ارة بأن ا القدرة عم األدا

التعمـ الجيد قتما نريد الم ارة نشاط متعمـ يتـ

تط ير دبلؿ ممارس نشاط ما تدعم التغذي الراجع

كؿ م ارة مف الم ارات تتك ف مف م ارات

أي مف الم ارات الفرعي يؤثر عم

فرعي أصغر من ا القص ر ف
.) Cottrell,1999;21
الم ارة:ه قدرة الفرد عم أدا أن اع مف الم اـ العممي بكفا ة عالي بحيث يق ـ الفرد بالم م
بسرع

ج دة األدا الكم (

دق اتقاف م اقتصاد ف ال قت الج د( االغا.) 31 :1003 ,

يرى الباحث مف دبلؿ التعريفات السابق لمم ارة بأن ا استعداد فطري ينم بالممارس
القدرة عم األدا

التعمـ الجيد قتما نريد

التدريب

قدرة الفرد عم أدا أن اع مف الم اـ العممي .

تعريف الميارات الحياتية:

هناؾ العديد مف التعريفات التفسيرات لمم ارات الحياتي

هذا التعدد راج إل عدـ ج د قائم

محددة ل ذ الم ارات فكثير من ا نستددم بشكؿ تمقائ ف حياتنا الي مي د ف تحديد أ تمييز
مف هذ التعريفات تعريؼ( تاكاد ) المشار إلي ف

الم ارات الشدصي

منظم الصح العالمي عاـ ٗ ٜٜٔبان ا

االجتماعي الت يحتاج ا الشباب ك يتعامم ا بثق

الناس اآلدريف م المجتم المحم

ف

كفا ة م أنفس ـ أ م

حيف كاف تعريؼ المؤسس العالمي لمم ارات الحياتي

عاـ ٖ ٜٜٔل ذ الم ارات بأن ا أنماط سم ؾ تمكف الشباب مف تحمؿ المسؤلي بشكؿ أكبر بما
يتصؿ بحيات ـ مف دبلؿ القياـ بادتيارات حياتي صحيح ا اكتساب قدرة أكبر عم

الضغ ط السمبي ( الغاوي.) 4 :1008 ,
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مقا م

تعرؼ بأن ا قدرة الطالب عم

متطمبات تحديات الحياة ال اقعي
التفكير الناقد

التفكير االبداع

القياـ بسم كيات تكيفي

ايجابي تمكن مف التعامؿ بفعالي م

تتضمف الم ارات التالي  :صن الق اررات

االتصاؿ الت اصؿ الفعاؿ

حؿ المشكبلت
ع

العبلقات بيف األشداص

الذات التعامؿ م الع اطؼ الضغ ط( وزارة التربية والتعميم واليونيسف.) 13 :1004 ,
تعرؼ الم ارات الحياتي بأن ا الم ارات المعرفي

بتعامؿ الطبلب م

متطمبات تحديات الحياة الي مي

الظر ؼ الم ض عات

الشدصي

تدتمؼ بادتبلؼ الثقافات البيئات

القررات حؿ المشكبلت م ارات الت اصؿ
مف هذ الم ارات اتداذ ا

االتصاؿ التفا ض ال ع

الذات احترام ا

االجتماعي

النفسي

الذات

مقا م الضغ ط

التعاطؼ

االستماع النشط التسام ،الثق

الشدصي (االغا.) 75 :1031 ,

التدطيط لممستقبؿ

الم ارات العممي

الصحي

حدد الباز ثبلث مدادؿ لتعريؼ الم ارات الحياتي المددؿ األ ؿ :يعرؼ عم

الت تسبب الراح
مشكبلت

تأكيد

العبلقات
أن ا االدا ات

السعادة لمفرد المددؿ الثان  :يعرؼ الم ارة الحياتي عم أن ا القدرات عقمي

حسي تحقؽ أهدافا محددة
م اج

المرتبط

المددؿ الثالث :يعرؼ الم ارة عم

تحديات ( عياد ,وسعد الدين.) 381 :1030 ,

أن ا إج ار ات تمكف مف حؿ

عرف ا ج نز بأن ا مجم ع مف العمميات اإلج ار ات الت مف دبلل ا يستطي الفرد حؿ مشكم

أ م اج

تحدي أ إدداؿ حياة ف مجاالت حيات ( .) Jones, 1991: 16

ير المقان أف الم ارات الحياتي ه أي عمؿ يق ـ ب االنساف ف الحياة الي مي الت يتفاعؿ

في ا م أشيا

معدات أشداص مؤسسات بالتال فجف هذ التفاعبلت تحتاج مف الفرد أف يك ف

متمكننا مف م ارات اساسي ( عبد الكريم.) 16 :1009 ,

ويالحظ مف دبلؿ التعريفات السابق أف مف ـ الم ارات الحياتي يتضمف عدة ج انب مف أبرزها

أن ا:
 .3م ارات شدصي اجتماعي يحتاج ا الشباب ليتعامم ا بالثق الكفا ة.
 .1أنماط سم ؾ تمكف الشباب مف تحمؿ المسؤلي .

 .1سم كيات تكيفي ايجابي تمكن مف التعامؿ م تحديات الحياة ال اقعي .
 .4م ارات اجتماعي

 .5أدا ات تسبب الراح

معرفي

شدصي

نفسي مرتبط بتحديات الحياة الي مي .

قدرات عقمي تحقؽ أهداؼ اج ار ات لحؿ المشكبلت لد الباز.
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أىمية الميارات الحياتية:

برزت أ همي لتعمـ الم ارات الحياتي ف

الت مف أبرزها:

التحديات المتعددة الت

ض

ي اج ا العالـ العرب

المرة الترب ي نتيج لتعقد الحياة االجتماعي .
 .3ضعؼ د ر أ

 .1ضر رة تجا ز المجتمعات العربي فج ة التدمؼ الحضاري.

التكن ل ج ف مجاؿ تكن ل جيا المعم مات الذي جعؿ العالـ قري صغيرة

 .1الت س العمم

أ جد ضر رة المتبلؾ م ارات حياتي ف التعامؿ م التكن ل جيا الحديث .

وقد حدد مسعود أىمية الميارات الحياتية فيما يمي:
 -3تحقؽ الم ارات الحياتي التكامؿ بيف المدرس المجتم .

 -1تعط الفرد ألف يعيش حيات بشكؿ أفضؿ داص ف هذا العصر الذي يتسـ بانفجار معرف
تكن ل ج

معم مات

متبلحؽ األمر الذي يتطمب إعداد أفراد قادريف عم

بفاعمي م هذ المتغيرات مف دبلؿ تدريب ـ عم العديد مف الم ارات.

التكيؼ التعامؿ

 -1يكتسب المتعمـ دبرة مباشرة عف طريؽ التفاعؿ المباشر باألشداص الظ اهر
معن

تعط لمتعمـ

ت فر اإلثارة التش يؽ الرتباط ا ب اقع ـ كما تز دهـ بطرؽ لمحص ؿ عم المعم مات

ذاتيا مف مصادرها األصمي

كما تكسب الفرد إحساساً بالمشكبلت المجتمعي

حم ا(عياد ,وسعد الدين.) 384 :1030 ,
 -4إف تمكف الفرد مف الم ارات الحياتي

ممارست ا ف

بالنفس فعندما يطمب من اف يؤدي عمبلً فيتقن
مف ثقت بنفس

يرف مف تقدير لذات

اآلدر ف يحظ

دائما بنظرات اإلعجاب

يؤدي إل نجاح".

٘-تساعد الم ارات الحياتي عم

الرغب ف

حد ذات يشعر الفرد بالفدر االعتزاز

فان حتما سيشعر اآلدريف بالثق في

يزيد

مف ثـ فاف الفرد يحا ؿ دائما أف يحتفظ بتقدير
لعؿ هذا ينطبؽ عم

الربط بيف الدراس

الق ؿ الشائ " إف النجاح

التطبيؽ لمفرد ذلؾ لكشؼ ال اق الحيات

السير ال اع عم هد مف ق انيف العمـ المعرف إل جانب كثرة التدريب عم استدداـ تطبيؽ

تمؾ الق انيف ف

الحياة بين ـ مما الشؾ في زيادة انضباط الذهف يجعؿ التفكير أق

فعالي .

-ٙكؿ م ارة ل ا أساس ا النظري الذي يرتبط بجانب جدان

آدر أدائ

فرص تعمـ م ارة ما التدريب عمي ا ال بد ل مف دراس نظري تثير ف عقم

الم ارة بنا اً عم معرف
كاف لد

تركيب

جدانيت

حج

فالتعمـ حينما تتاح ل
جدان ف

يمارس

تجعم مقببلً م تماً حريصاً عم تعمـ الم ارة أما إذا

المتعمـ دمفي نظري عم الم ارة فاف هذ الدمفي تمثؿ قد ار مف المعرف د ف أف تترؾ
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هذ المعرف أثر عم

جدان فجف تطبيؽ الم ارة قد يك ف د ف ف ـ أ قناع

ن عي السم ؾ أ األدا لمم ارة مد إتقان ا( وافي.) 16 -15 :1030 ,

هذا األمر يؤثر ف

ومن اىمية الميارات الحياتية:

 -3بأن ا تساعد عم تط ير العبلقات االجتماعي االيجابي م اآلدريف ف التعامؿ.
 -1تساعد عم تط ير القدرات عم حؿ المشكبلت الحياتي التعامؿ مع ا بحكم .
 -1تنم الشع ر بالثق بالنفس السعادة القدرة عم اإلنجاز.
 -4تزيد مف دافعي المتعمـ تحفيز لمتعمـ.

 -5تساعد ف التعرؼ عم قد ارت المتعمميف البدني الم اري العقمي .
 -6تساعد عم الربط بيف الدراس النظري
.)44 :1009

التطبيؽ ذلؾ لمكشؼ عف ال اق الحيات ( ابوطامع,

يرى الباحث أف مف أهمي الم ارات الحياتي بأن ا تحقؽ التكامؿ
عم

التكيؼ التعامؿ م

الرئيسي

المتغيرات كما تز دهـ بالحص ؿ عم

تشعر بالثق بالنفس تقدير ذات

تعمؿ عم تط ير العبلقات االجتماعي

تحفيز لمتعمـ

تـ االستناد ال

كما أن ا تساعد عم

معم مات مف مصادرها

الربط بيف النظري

تساعد عم حؿ المشكبلت

أهمي تنا ؿ الم ارات الحياتي ف

القضايا أ الم اقؼ الحقيقي مف قبؿ الدعاة
الحياتي

ت تـ بجعداد أفراد قادريف

تتض ،اإلجاب عف التساؤؿ فيما يم :

التطبيؽ

تزيد مف دافعي المتعمـ

اتداذ ق اررات مناسب اتجا

لذلؾ فاف الباحث يتسائؿ عف دصائص الم ارات

خصائص الميارات الحياتية:

 -3متن ع

شامم بحيث تتضمف االحتياطات المبلئم لمتطمبات التفاعؿ م الم اقؼ الحياتي .

 -1تدتمؼ مف مجتم الدر فقا لطبيع المجتم
متطمبات

تحديات .

الفترات الزمني الت

يمر ب ا

درج تقدم

 -1تساعد عم التعامؿ م الم اقؼ الحقيقي الت ت اج ـ ف معايشت ـ لمحياة ال اقعي .
 -4تعتمد عم
اآلدر.

طبيع العبلق بيف الفرد المجتم

بيف المجتم

الفرد تأثير كؿ من ما عم

وفي ضوء مما سبق فجف مف دصائص الم ارات الحياتي بأن ا متن ع

شامم

مجتم آلدر تساعد عم حؿ المشكبلت تأثير تأثر العبلق بيف الفرد المجتم
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تدتمؼ مف
العكس.

تصنيف الميارات الحياتية.

ضعت عدة تصنيفات لمم ارات الحياتي من ا حيث صنفت إل التعامؿ م اآلدريف – تجنب
ظيف – التغذي السميم – ممارس

األدطا – التعامؿ م الددمات االجتماعي – الحص ؿ عم

عادات صحيح – ترشيد است بلؾ(المولو وقشطة.) 31 :1006 ,
أما فيش فقد صنف ا إل م ارات النم الشدص

الم اطن

م ارات االتصاؿ م ارات االست بلؾ.

كما صنف ا  Nickseإل

الذات

الم ارات الصحي الم ارات الغذائي

م ارات ال ع

م ارات االتصاؿ

االجتماع

م ارات العمميات الحسابي

م ارات ال ع

م ارات االستعداد لم ظيف ( المولو.) 33 :1005 ,
الي ي تا

تصنيؼ مشر ع ازرة التربي ف

ت صؿ إل عدة م ارات حياتي أساسي :
 -3الم ارات الحياتي الشدصي

م ارات تحقيؽ

م ارات ال ع

العمم

لقد تـ تنفيذ هذا المشر ع ف العاـ  ٕٓٓٙلقد

شممت م ارات التفاعؿ م اآلدريف التأثير ف اآلدريف إدارة

النزعات م ارات القيادة.

 -1م ارات الحياة الجمالي

االست بلك

م ارات

شممت م ارات االتصاؿ م النفس اآلدريف مف دبلؿ عم ـ الفن ف

معرف العناصر الجمالي

ترجم إس امات شدصي بطريق فني جمالي

اإلبداع تمييز العناصر الجمالي ف البيئ .

استدداـ نظري

 -1م ارات االتصاؿ شممت االستماع الجيد استدداـ التكن ل جيا لتحسيف الرسائؿ.
 -4م ارات التفكير.

 -5م ارات استددامي ( ال ظيفي )( سعد الدين.) 38 :1007,
هناؾ مجم ع مف الم ارات النفسي
تعتبر م م بشكؿ عاـ

االجتماعي

يتبايف إدتيار الم ارات المدتمف

م ارات العبلقات بيف األشداص الت
فقا لمم ض ع لمظر ؼ المحيط

حيف أف م ارة ادارة النزاعات يمكف أف تك ف أكثر بر از ف م ض ع ثقاف السبلـ

ف

م أف القائم

الت ستم ت ح بأف هذ الم ارات مستقم عف بعض ا اآلدر إال أف العديد من ا يستددـ ف أف
احد اثنا الحياة العممي

الناقد م ارة ت ضي ،القيـ
المدرجات السم كي

فعم سبيؿ المثاؿ فجف م ارة صن القرار غالبا ما تتضمف م ارة التفكير
ف ن اي المطاؼ فجف التفاعؿ بيف هذ الم ارات ه الذي ينتج يحدد

يمكف عم ما تقسيـ هذ الم ارات إل ثبلث مجم عات أساسي ه :

 -3م ارة الت اصؿ العبلقات بيف االشداص.
 -1م ارة صن القرار التفكير الناقد.
 -1م ارات التعامؿ ادارة ال قت.
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تضـ كؿ مجم ع مف هذ المجم عات الرئيسي حزم مف الم ارات ذات العبلق

عمي ا ضمف طرؽ عممي
الذهن

يتـ التدريب

ديناميكي مف دبلؿ األنشط الجماعي مثؿ األلعاب األلغاز العصؼ

غيرها.

 -3ميارة التواصل والعالقات بين االشخاص-:

ٔٔ-

ميارات التواصل الخاصة بالعالقات بين االشخاص:

تساعد هذ المجم ع مف الم ارات عم
التفاعؿ مع ـ بشكؿ متبادؿ ايجاب

الت اصؿ المفظ

الغير المفظ

ف ـ عبلقتنا باآلدريف( ذ ي التأثير ) بشكؿ أفضؿ

ذلؾ بتط ير الم ارات التالي  :اإلتصاؿ الفعاؿ عف طريؽ

اإلضغا الجيد التعبير عف المشاعر ابدا

التعميمات( مف د ف ت جي الم ـ ) بشكؿ إيجاب بنا .

تمق المبلحظات

ٔ ٕ-ميارات التفاوض أو الرفض:
إف م ارات التفا ض الرفض ادارة النزاع تعتبر مف الم ارات ال ام لمشدصي اإليجابي
المؤثرة القادرة عم مجاب

الضغ ط التحديات المدتمف .

 1-3ميارات التكيف مع المشاعر( تفيم الغير والتعاطف معو ):
أ يشمؿ القدرة عم التعرؼ عم المشاعر الشدصي
المشاعر ف

سم كياتنا بالتال

القدرة عم

االستماع إلحتياجات اآلدر ظر ف

مشاعر اآلدريف ادراؾ كيؼ تؤثر هذ

اإلستجاب ل ا بشكؿ مبلئـ إف ذلؾ يساعد عم

تف م التعبير عف هذا التف ـ.

 4-3ميارات التعاون وعمل فريق:
مف دبلؿ التعبير عف اإلحتراـ إلس امات اآلدريف أساليب ـ المدتمف

اس ام ف المجم ع .

 5-3ميارات الدعوة لكسب التأييد:
تتضمف م ارات التأثير اإلقناع القدرة عم الحفز التشبيؾ.
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تقييـ الشدص لقدرات

 -1ميارات صنع القرار والتفكير الناقد-:

إف البراع ف صن القرار حؿ المشكبلت يتطمب عدداً مف الم ارات الدط ات ال سيط مثؿ

م ارات جم المعم مات تقييـ النتائج المستقبمي لئلج ار ات الحالي عم الذات عم اآلدريف.

ٔ 1-ميارات صنع القرار وحل المشكالت:

إف صن القرار يتضمف عممي تقييـ ال ض مف جمي الن اح م أدذ جمي الحم ؿ المتاح
مثؿ هذ الحم ؿ بعيف اإلعتبار بالتال

كذلؾ التأثيرات الناتج عف تبن

مبلئم ل ض الشدص بحسب تقدير .

إدتيار الحؿ األكثر

ٕ 1-ميارات التفكير الناقد:

ه القدرة عم تحميؿ المعم مات الدبرات الت يمر ب ا الفرد بشكؿ م ض ع

القدرة عم تحميؿ تأثير األقراف

سائؿ الدعاي اإلعبلـ تحميؿ الت ج ات.

يتطمب ذلؾ

 -1ميارات التعامل وادارة الوقت:

ٔ 1-ميارات لزيادة المركز الباطني لمسيطرة:
تتضمف م ارات تقدير الذات بنا الثق

تحديد األهداؼ كذلؾ م ارات ال ع الذات بما ف

ذلؾ معرف الحق ؽ القيـ الت اج ات التعرؼ عم م اطف الق ة الضعؼ في ا تقبم ا تط يرها.

ٕ 1-إدارة المشاعر:

إف إدارة امتصاص الغضب التعامؿ م الحزف القمؽ م ارات التعامؿ م الدسارة اإلسا ة
الصدمات م م جداً ف

الحفاظ عم

التجارب المؤلم بر ح معن ي مرتفع

اإلتزاف النفس

تحقيؽ المكاسب.

دبلؿ الم اقؼ االجتماعي

الدر ج مف

ٖ 1-ميارت ادراة التعامل مع الضغوط:
يتـ مف دبلل ا التعرؼ عم

اإليجاب

أسباب الضغ ط ف

حياتنا كيؼ تؤثر إدارة ال قت التفكير

تقنيات االستردا ( الغاوي.) 15 -11 :1008 ,

يرى الباحث أف الم ارات الحياتي تعددت تن عت قد تشاب ت ف العديد مف التصنيفات نظ اًر

لتن ع متغيرات البحث كثرة الم ارات بشكؿ يجعؿ أن ليس باالمكاف تنا ؿ أغمب هذ الم ارات
لذلؾ فاف الدراس الحالي اكتفت بثبلث مف الم ارات قد تعتبر هذ الم ارات ه

األ ساسي

الضر ري الت تناسب م ض ع الدراس

العين المست دف ( كم ارة االتصاؿ الت اصؿ

م ارة حؿ المشكبلت م ارة اتداذ القرار م ارة تعميمي ا اكاديمي ).
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الم ارات

الحاجة الى تنمية الميارات الحياتية:

تعتبر الحياة سمسم مف الم اقؼ غير المحددة غير اضح المعالـ

الحياتي تدتمؼ ادتبلفا بيناً عف محت

لذلؾ فجف الم ارات

المباحث العممي ذات الم اقؼ المحددة ال اضح

يمكف حم ا باستدداـ ق اعد محف ظ مسبقاً عم

الت

هذا األساس نجد بعض األشداص مف ذ ي

القدرات المرتفع يفشم ف ف إيجاد حم ؿ لمعديد مف الم اقؼ الحقيقي الت ت اج ـ ف معايشت ـ

لمحياة ال اقعي

ذلؾ مف دبلؿ إيجاد حم ؿ بدائؿ براهيف ضعيف

يتطمب ذلؾ تنمي الم ارات

الحياتي لدي ـ البد مف سرد الع امؿ الت تدعـ بيئ الم ارات الحياتي ه :
 -3مست

النضج.

 -1قدرات األشداص دبرات ـ المتن ع ف جمي مراحؿ الحياة.
 -1المفاهيـ المطم ب التدريب عمي ا.
 -4اإلمكانات المتاح .

 -5ت ليد النماذج االيجابي السمبي .
 -6تق يـ االدا .

 -7إتداذ اإلج ار ات المناسب المبلئم إلتداذ الق اررات.

 -8ت فير فرص الت جي الذات مف دبلؿ التساؤالت بالتال تشجي التق يـ الذات ( االغا:1031,
. ) 77

عوامل اكتساب الميارات الحياتية:

 -3العبلقات المدعم

أي ج د ما يدعـ إكتساب الم ارة غياب هذ العبلقات الداعم تجعؿ

الفرد يميؿ ال إهماؿ الم ارة.

 -1النماذج مبلحظ نماذج تق ـ بتنفيذ الم ارة ممارست ا.
 -1تتاب اإلثاب

يميؿ الحص ؿ عم

الغذا

التشجي

الثنا إثاب أساسي تساعد ف

تشكيؿ

الم ارة الحياتي

 -4التعميمات معظـ تعميمات أدا الم ارات الحياتي مكتسب مف البيت االسرة.
 -5إتاح الفرص

اإلعتماد عم االدريف يسبب صع ب ف اكتساب الم ارة فيجب إتاح الفرص

لؤلشداص لممارس الم ارة.

 -6التفاعؿ م األقراف قد يك ف تعمـ الم ارات مف األقراف مفيداً قد يك ف ضا اًر هذا يرج حسب
طبيع الم ارات.

 -7القد ة.
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 -8اإلقناع يعرض الدالئؿ البراهيف المنطقي
البلزم لحياة افضؿ.

مناقشت ا بأسم ب عمم

 -9استدداـ أساليب حديث مثؿ حؿ المشكبلت لعب األد ار المناقش
الدراسات الميداني العممي .

 -30تنمي التفكير ف

جمي الم اقؼ يساعد عم

)30 :1005

مبلحظ نماذج لتطبيؽ ممارس م ارة الحص ؿ عم الثنا
اآلدريف

عرض األدل

البراهيف المنطقي

بأن ا تتضمف العبلقات المدعم
الح افز تشكؿ م ارة أساسي

اإلعتماد عم
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كما أف

النفس عدـ اإلعتماد عم

استدداـ أساليب حديث

الم اقؼ.

األلعاب التعميمي

الثق بالذات بالقدرات الشدصي ( المولو,

يمخص الباحث أف مف ع امؿ اكتساب الم ارات الحياتي
معظـ الم ارات الحياتي مكتسب مف البيت األسرة

دقيؽ لجمي الم ارات

تنمي التفكير بجمي

الميارات الحياتية من منظور أسالمي:
التربي اإلسبلمي ل ا هدؼ محدد غاي معم م
بيف اإليماف با﵀ الي ـ االدر مف ناحي
الحقيق

لقد ربط القرآف الكريـ ربطا ثيقاً

ال دؼ مف ج د اإلنساف تحديد المعن

لمحياة مف ناحي أدر .الحديث عف الم ارات الحياتي ف

اإلسبلـ حديث

الدبلف ف

األرض بعد

مرتبط بجحد أهـ الغايات الكبر ل ج د اإلنساف أال ه
ون
غايت الحكم اإلبتبل قاؿ تعال (أَفَ َح ِس ْبتُ ْم أ ََّن َما َخمَ ْق َنا ُك ْم َع َبثًا َوأ ََّن ُك ْم إِلَ ْي َنا َال تُْر َج ُع َ
ف ْاأل َْر ِ
ض ُك ْم
)(المؤمنون .) 335 :قاؿ عز جؿ( َو ُى َو الَّ ِذي َج َعمَ ُك ْم َخ َال ِئ َ
ض َوَرفَ َع َب ْع َ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ق َب ْع ٍ
يم)(
فَ ْو َ
ض َد َر َجات ل َي ْبمُ َو ُك ْم في َما َآتَا ُك ْم إِ َّن َرَّب َك َ
س ِريعُ ا ْلعقَاب َوِا َّن ُو َل َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
األنعام.) 365 :

اهتماـ اإلسبلـ بالم ارات الحياتي ليست ف القرأف الكريـ فحسب بؿ حظيت بجهتماـ

أصحاب العمـ

أ ليا امر المسمميف اعتبرت أن ا مق ـ الحكـ عم اإلنساف يتض،

ذلؾ ف ق ؿ عم بف أب طالب رض ا﵀ عن " قيم كؿ امرئ مايحسف".
كما أظ ر عمما المسمميف ف ماً اضحاً لمم ارات الحياتي العمؿ عم أهـ مبادئ ا

أال ه التعمـ مد الحياة مف الحياة ف رد عف أب منذر ق ل ( سألت أباعمر بف
العبل  :مت يحسف المر أف يتعمـ ؟ قاؿ :مادامت الدنيا تحسف ب ( سعد الدين,
.) 44 :1007
واقع الميارات الحياتية االجتماعية في اإلسالـ

ٍ
فرغت قم ب الناس في مف معان الرحم التعا ف كاف يأكؿ
جا اإلسبلـ ف قت َ
ُّ
يستغؿ ُّ
الشر ازال
فقيرهـ فعمؿ عم القضا عم مناب
ضعيف ـ
قَ ِ ُّي ـ
ّْ
َ
غني ـ َ
ِ
أدذ َيبن المجتم
الح اجز الت
احـ التعا ف َ
ْ
قطعت ما بيف الناس مف صبلت التر ُ
الحث عم التعا ف
إيجابا
احدا ُمتماسؾ األطراؼ كاف أ َّ ؿ ما اتَّدذ مف ذلؾ
ّ
بنا ً ً
ً

حرـ ُّ
َّ
الش َّ ،أ ْ َجب الزكاة
احـ
الرش ة بعد أف َّ
الربا ّْ
فشدد ف تحريـ ّْ
 .التر ُ

لقد َّ
السن
حث الديف اإلسبلم الحنيؼ عم ُحسن التعامل مع اَلخرين
بنص القرآف ُّ
ّْ
اع لحاجات الناس ادتبلؼ دصائص ـ تن ُّع
بأكمؿ أشمؿ العبارات بأسم ب ُم َر ٍ
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َّ
نفسيات ـ
بِالَّتِ ِه

َ

فقد قاؿ  -تعال ( ْادعُ إِلَ سبِ ِ
ظ ِ ا ْل َح َسَن ِ َ َج ِاد ْل ُ ْـ
ؾ بِا ْل ِح ْك َم ِ َ ا ْل َم ْ ِع َ
يؿ َرّْب َ
َ
َح َس ُف ﴾النحؿٕٔ٘ :
أْ

أحسن ـ ُدمُقًا)) يق ؿ الرس ؿ -
((د ْي ُر الناس
قاؿ  -عمي الصبلة السبلـ َ :-
ُ
فيمف ال ي ْألَؼ ال ُي ْؤلَؼ
صم ا﵀ عمي سمـ (( :-المؤمف ي ْألَؼ ُي ْؤلَؼ ال َد ْي َر َ
دير الناس أنفع ـ لمناس )) ر ا البداري.
ُ

ِ
َِّ
َف َي ُك ُن ا َد ْي ًار
آم ُن ا َال َي ْس َد ْر قَ ْ ٌـ م ْف قَ ْ ٍـ َع َس أ ْ
فقاؿ ا﵀  -تعال َ ﴿:يا أَُّي َا الذ َ
يف َ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
َف َي ُك َّف َد ْي ار ِم ْن َّف َال تَْم ِم ُز ا أ َْنفُ َس ُكـ َال تََن َاب ُز ا بِ ْاألَْلقَ ِ
اب
م ْن ُ ْـ ََال ن َسا ٌ م ْف ن َسا َع َس أ ْ
ْ َ
ً ُ َ
ِ
يم ِ
ؾ ُه ُـ الظَّالِ ُم َف ﴾الحجراتٔٔ :
ب فَأُ لَئِ َ
بِ ْئ َس ِاال ْس ُـ ا ْلفُ ُس ُ
اف َ َم ْف لَ ْـ َيتُ ْ
ؽ َب ْع َد ْاإل َ
قاـ الميؿ ال ُي ْزِعج
كاف  -عمي الصبلة السبلـ ُ -ي ْح ِسف
ُ
التعامؿ م الناس فكاف إذا َ
اليقظاف كاف الرس ؿ
صم ا﵀ عمي سمـ - -
النائـ أثنا عبادت اَّنما كاف ْيؤنِس َ
َ
كاف الرس ؿ  -صم ا﵀ عمي

ط ُرؽ باب بيت قبؿ الدد ؿ إلي
َي ْ
صم ا﵀ عمي سمـ " :-كاف النب  -صم ا﵀ عمي

-بيت

هاشا ِّ
ِّ
باشا كاف َّ
ضحا ًكا ف بيت
سمـ  -ف بيت
فجذا أ ُّْذف لمصبلة َّ
أدرج البداري .
كأن ال يعرفُنا النعرف " َ
قاؿ رس ؿ ا﵀  -صم ا﵀ عمي

سمـ َّ -
ضحا ًكا ف

تق ؿ ز جات الرس ؿ

ّْ
كاف يجمس معنا ّْ
نحدث
يحدثنا



سمـ َّ :-
((إياكـ الجم س ف الطُّرقات))

َّ
قال ا :يا رس ال﵀ ما لنا مف مجالسنا ّّ
نتحدث في ا قاؿ رس ؿ ا﵀  -صم ا﵀ عمي
بد
سمـ (( :-فجذاأبيتُـ إالَّ المجمس فأعط ا الطريؽ حقَّ )) قال ا :ما ُّ
حؽ الطريؽ يا

((غ ُّ
ض النظر
رس ؿ ا﵀؟ قاؿَ :
أدرج البداري.
عف المنكر)) َ
جا الن

َك ُّ
ؼ األذ

َرُّد السبلـ األمر بالمعر ؼ الن

الغم ِز قاؿ – تعال ََ ﴿:ال تَْم ِم ُز ا أ َْنفُ َس ُك ْـ)
الممز
ْ
ف اإلسبلـ عف ْ
الحجراتٔٔ :
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رد الن عف فقاؿ  -تعال ﴿ ْي ٌؿ لِ ْممطَفّْ ِف َِّ
الن ِ
يف إِ َذا ا ْكتَالُ ا َعمَ َّ
اس َي ْستَ ْ فُ َف
يف الذ َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
الغ ّْ
ش ف التعامؿ َِا َذا َكالُ ُه ْـ أَ ْ َ َزُن ُه ْـ ُي ْد ِس ُر َف ﴾ المطففيفٖ - ٔ :
اآليات ف ذلؾ كثيرة ِّ
جدا.
بتحمل المسؤولية ومراقبة النفس يق ؿ ا﵀ َّ -
ؼ
ف األمر
ُّ
عز ج ّؿ ﴿ ََال تَ ْق ُ
ِ ِ
اف َع ْن ُ َم ْس ُؤ الً
ص َر َ ا ْلفُ َؤ َاد ُك ُّؿ أُ لَئِ َ
ؾ َك َ
َّم َ َ ا ْلَب َ
َما لَ ْي َس لَ َؾ بِ ع ْم ٌـ إِ َّف الس ْ
ََ ﴾االس ار ٖٙ:
استع َمؿ ب ج ارح الت
َّ
فحقيؽ بالعبد الذي يعرؼ أن مسؤ ٌؿ َّ
فعمَ
عما َ
عما قال َ
دمَق ا ا﵀ لعبادت جا ف الحديث ق ل عمي الصبلة السبلـ (( :-كمُّكـ ار ٍع كمُّكـ

مسؤ ؿ عف ر َّ
عيت )) ر ا البداري مسمـ.

َح َس ُف ﴾
وأمرسبحانو باألدب في الحوار والدعوة فقاؿ  -سبحان ﴿ َ َج ِاد ْل ُ ْـ بِالَّتِ ِه َ أ ْ
النحؿ ٕٔ٘:فقد حثَّت اآلي عم االلتزاـ بق اعد الدطاب التحا ر.
ضا
يق ؿ  -تعال  -ف ْ
مدح المعرضيف عف الق ؿ الباطؿ ﴿ َِا َذا َس ِم ُع ا المَّ ْغ َ أ ْ
َع َر ُ
ِِ
ِ
يف ﴾القصص٘٘ :
َع َمالَُنا َ لَ ُك ْـ أ ْ
َع ْن ُ َ قَالُ ا لََنا أ ْ
َع َمالُ ُك ْـ َس َبل ٌـ َعمَ ْي ُك ْـ َال َن ْبتَغ ا ْل َجاهم َ
قاؿ  -تعال
المَّ ِ بِ َغ ْي ِر ِع ْمـ

الن ِ
 ف َذ ّْـ المجادليف بغير ِع ْمٍـ ال ُبرهاف ﴿ َ ِم َف َّاس َم ْف ُي َج ِاد ُؿ ِف
ُي َج ِاد ُؿ ِف المَّ ِ بِ َغ ْي ِر ِع ْمٍـ َال ُه ًد َال ِكتَ ٍ
اب ُمنِير) الحجٛ :
َ
َ

اغض ْ ِ
ص ْ تِ َؾ ﴾ لقمافٜٔ :
يق ؿ  -عز جؿُ ْ َ ﴿.
ض م ْف َ
أدب مف اآلداب الت يمتزـ ب ا المحا ر
يقتصد ف ص ْ ت
أمر أف
َ
أيضا هذا ٌ
ً
فقد َ
بقدر الحاج .
المجادؿ فبل يرف ص تَ إال ْ
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عباد بالتعا ف فيما بين ـ ف شؤ ف ّْ
الديف الدنيا ﴿ َ تَ َعا َ ُن ا
يق ؿ  -تعال ً -ا
آمر َ
يد ا ْل ِعقَ ِ
َعمَ ا ْلبِّْر التَّ ْق َال تَ َعا ُن ا َعمَ ِْ
اإلثِْـ َ ا ْل ُع ْد َ ِ
اب ﴾
اف َ اتَّقُ ا المَّ َ إِ َّف المَّ َ َش ِد ُ
َ
َ َ َ
المائدةٕ
((انصر أداؾ ِ
ظال ًما أ مظمُ ًما)) فقاؿ
قاؿ رس ؿ ا﵀  -صم ا﵀ عمي سمـ ُ ْ :-
ِ
أنص ُر ؟ قاؿ:
ص ُر إذا كاف مظمُ ًما أف أرَيت إذا كاف ظال ًما كيؼ ُ
رج ٌؿ :يا رس َؿ ا﵀ أ َْن ُ
ُّ
ص ُر )) ر ا البداري.
ُ
((تحجز أ تَ ْمَنع مف الظ ْمـ فجف ذلؾ َن ْ
اص ْ ا بِا ْل َح ّْ
َّب ِر ﴾ العصرٖ :
اص ْ ا بِالص ْ
ؽ َ تََ َ
 :يدؿ عم ذلؾ المعن ق ؿ ا﵀ ﴿ َ تََ َجد ًا.
اآليات األحاديث الدال عم معن التعا ف بيف الناس كثيرة ّ
وجاء اإلسالم ِّ
معزًاز لميارة التسامح بيف الناس فجا ُّ
نبينا محمد  -صم ا﵀ عمي
َّمح ديف التسام ،ال َّ
َّ
محب األدبلؽ العظيم التسام،
سمـ  -بديف
الحنيفي الس ْ

ُدمُؽ اإلسبلـ ٍ
كديف منذ أف َدمَؽ ا﵀ األرض َمف عمي ا قاؿ  -تعال  ﴿ :-لَقَ ْد
جا ُكـ رس ٌؿ ِمف أ َْنفُ ِس ُكـ ع ِز ٌيز عمَ ْي ِ ما عنِتُّـ ح ِريص عمَ ْي ُكـ بِا ْلمؤ ِمنِيف رؤ ٌ ِ
يـ ﴾
ْ
ْ َ
َ َ َ ْ َ ٌ َ ْ ُْ َ َ ُ
َ َ ْ َُ
ؼ َرح ٌ
الت ب ٕٔٛ :

جا ف الحديث الشريؼ ق لُ  -عمي الصبلة السبلـ (( :-أال أنب ُّْئكـ بما يشرؼ ب
عمف َج ِ ؿ عميؾ
البنياف يرف الدرجات)) قال ا :بم يا رس ؿ ا﵀ قاؿ(( :تَ ْحمُـ َّ
ا﵀ ُ
ظمَمؾ تُعط مف حرمؾ تَ ِ
طعؾ)) ر ا البداري.
تعف َّ
صؿ َمف قَ َ
عمف َ
َ ََ
ّْ
حد العف عف
محا إل
كاف
ناص ُب العدا كاف متسا ً
ً
متسامحا حت م أعدائ الذيف َ
أْ
َسراهـ المطؼ ب ـ اإلحساف إلي ـ ف ا ه أثنا ع دت مف الطائؼ بعد أف أ َْد َم ْ

ِ
معاممت يأتي ممؾ
ْ
أغ َر ا ب ُسف ا َهـ غ ْممان ـ بعد أف َ
طرد مف قريت ـ أساؤ ا َ
الجباؿ يق ؿ :مر يا محمد فيق ؿ رس ؿ ا﵀  -صمَّ ا﵀ عمي سمَّـ َّ :-
لعؿ ا﵀
ُ

ُي ْد ِرج مف أصبلب ـ َمف يعبد ينصر هذا الديف كاف ممؾ الجباؿ ينتظر من إشارة
أحد لكف
األد َشَب ْيف ُي ْغرق ـ ف ظُممات األرض فبل ينج من ـ ٌ
ُليطبؽ عمي ـ ْ
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ُدمؽ التسام ،الذي ترَّب عمي َدفَع إل االعتذار مف ممؾ
الرحم الت ف قمب
تنـ عف مسؤ َّلي عظيم ُدمُؽ فاضؿ.
.الجباؿ قاؿ ق لَت الش يرة الت ُّ
ؾ يبيّْف المَّ لَ ُكـ ْاآلي ِ
ِ
ِ
ات لَ َعمَّ ُك ْـ
قاؿ – تعال َ َ ﴿ :ي ْسأَلُ َن َ
ؾ َما َذا ُي ْنفقُ َف ُق ِؿ ا ْل َع ْف َ َك َذل َ ُ َ ُ ُ ُ َ
تَتَ َف َّك ُر َف ﴾ البقرةٕٜٔ:
ديف الت اصؿ قاؿ  -عمي الصبلة السبلـ -
اصل مع اَلخرين فجف اإلسبلـ ُ
وفي التو ُ
ُّ
َّ
فجف
الصم
ثؽ ُع َر اإليماف
ظـ شأف ّْ
البغض ف ا﵀)) م ِع َ
(( :أ ُ
الحب ف ا﵀ ُ
الحؽ مفَّْرط ف في ِ
فمف الناس َمف ال يعرؼ قَ َرابت
ضيّْع ف ل ذا
ًا
كثير مف الناس ُم َ
ّْ ُ
ِ
بصم ٍ بالماؿ أ بالجا .
التعارؼ بين ـ ال َّ
َّ
بد أف تك ف
أكبر أشمؿ دائرة
إف مسأل الت ُ
ُ
اصؿ بيف المسمميف ُ
َّبيف ا﵀ ِ
الحكم َ ِمف َد ْمؽ الناس ف ق ل ﴿ َيا أَُّي َا َّ
اس إَِّنا َدمَ ْقَنا ُك ْـ ِم ْف :أ س َ قد
الن ُ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
يـ
َذ َك ٍر َ أ ُْنثَ َ َج َع ْمَنا ُك ْـ ُش ُع ًبا َ قََبائ َؿ لتَ َع َارفُ ا إِ َّف أَ ْك َرَم ُك ْـ ع ْن َد الم أَتْقَا ُك ْـ إِ َّف الم َ َعم ٌ

َدبِ ٌير ﴾ الحجرات.ٖٔ :

وفي التعاطُف بين المسممين جا الحديث الصحي ،المش ر عف َّ
النب  -صم ا﵀
كمثَؿ الجسد إذا
عمي سمـ (( :-تََر
المؤمنيف ف تر ُ
َ
احم ـ ت ّْادهـ تعاطُف ـ َ
اشتك من عض

الح َّم )) ر ا البداري
تداع ل سائر الجسد َّ
بالس ر ُ
َ

ض َرب الصحاب  -رض ا﵀ عن ـ ْ -أرَع األمثم ف التطبيؽ العمم
بؿ قد َ
احـ عف أنس  -رض ا﵀ عن  -قاؿ" :قَ ِدـ عبدالرحمف بف ع ؼ
لمتعاطُؼ التر ُ
فآد
َ
عمي
عم

فعرض
النب  -صم ا﵀ عمي سمـ  -بين بيف سعد بف الربي األنصاري َ
ِ
بارؾ ا﵀ لؾ ف أهمؾ مالؾ ُدلَّن
أف ُيناصفَ أهمَ مالَ فقاؿ عبدالرحمفَ :
الس ؽ" ر ا البداري.
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تعقيب عام:
ف ض

استعراض الباحث لئلطار النظري لمست

تقدير الذات عبلقت باألفكار العقبلني

البلعقبلني الم ارات الحياتي تبيف أف هناؾ عبلق بيف تقدير الذات التفكير العقبلن
الحياتي

فتقدير الذات الذي يغمب عمي العبلقات اإلجتماعي الثق بالنفس

الم ارات

التقديرات الت

يعطي ا الفرد عف نفس س ا أكانت حسن أ سيئ أ قد يك ف الحكـ التقدير بالم افق أ الرفض
البلعقبلن

أما التفكير العقبلن

فالتفكير العقبلن يسع ال تحقيؽ هدفيف هاميف هما المحافظ

عم الحياة اإلحساس بالسعادة النفسي

ضمن ف

ليس ج ب

تفضيم

الداطئ الغير منطقي

كما أف التفكير العقبلن ل مضم ف نسب

ليس

أما التفكير البلعقبلن الذي يغمب عمي المعتقدات األفكار

الت تتصؼ بعدـ الم ض عي كما يتحم هذا التفكير ف شع ر االنساف

بالقمؽ الزائد ميم لمتعصب ألرائ الصارم البعد عف المسئ لي

ف حيف أف الم ارات الحياتي

الت تنا ل ا الباحث مف حيث التعريؼ األهمي الدصائص الحاج ال تنميت ا ع امؿ

اكتساب ا كما تنا ل ا مف منظ ر اسبلم
اجتماعي

فالم ارات الحياتي تعتبر م ارات معرفي

شدصي يحتاج ا الشباب ليتعامم ا بثق

نفسي

كفا ة م انفس ـ م اآلدريف كما أف

لمم ارات الحياتي ثبلث مدادؿ رئيسي أساسي بأن ا أدا ات تحقؽ الراح السعادة لمفرد أن ا
قدرات عقمي حسي تحقؽ أهدافا كما أن ا إج ار ات تمكف مف حؿ المشكبلت م اج
حا ؿ الباحث مف دبلؿ دراست الحالي أف يمق الض

التعرؼ عم مست
السكف األقدمي

عم بعض الع امؿ الت قد تس ـ ف

تقدير الذات مثؿ ع امؿ المؤهؿ العمم

سن ات الددم .
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تحديات

المست

اإلقتصادي

مكاف

الفصل الثالث
الدراسات السابقة

المحور األول :دراسات تناولت تقدير الذات.



المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير العقالني والالعقالني.
المحور الثالث :دراسات تناولت الميارات الحياتية.
المحور الرابع :دراسات تناولت تقدير الذات وعالقتو بالتفكير العقالني

والالعقالني.

تعقيب عمى الدراسات السابقة.
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المقدمة:

مف دبلؿ التقص الذي قاـ ب الباحث لق اعد البيانات العالمي

يعثر الباحث عم دراس احدة تنا لت عينة الدعاة
المستددم ف

الد ريات العربي

االجنبي لـ

لذلؾ فاف جمي الدراسات قد تن عت العينات

الدراسات كطبلب الجامعات مدارس ثان ي

سيتنا ؿ هذ الدراسات

غيرها

بالترتيب مف القديـ إل الحديث قسمت هذ الدراسات إل أربع محا ر رئيس ه :
المح ر اال ؿ :دراسات تنا لت تقدير الذات.

البلعقبلن .

المح ر الثان  :دراسات تنا لت التفكير العقبلن

المح ر الثالث :دراسات تنا لت الم ارات الحياتي .

المح ر الراب  :دراسات تنا لت تقدير الذات عبلقت بالتفكير العقبلن

البلعقبلن .

المحور األول :دراسات تناولت تقدير الذات.

 دراسة الضيدان(  ) 1001بعنوان :تقدير الذات وعالقتو بالسموك العدواني لدى طمبة المرحمةالمتوسطة بمدينة الرياض.

هدفت الدراس لتحديد العبلق بيف تقدير الذات السم ؾ العد ان لد طمب المرحم المت سط

اعتمدت الدراس عم

كما

المن ج ال صف

دراست عم

اعتمد الباحث ف

العش ائي مف طبلب الصؼ الثالث المت سط م زعيف عم ٗٔ مدرس

العين العنق دي

قد بم عدد طبلب الصؼ

الثالث المت سط( ٖٕٕ٘ٓ ) بمدين الرياض طبقا الحصائيات ازرة المعارؼ .وأشارت نتائج

الدراسة الى :ت جد عبلق ارتباط سالب دال احصائيا بيف مست يات تقدير الذات السم ؾ العد ان

لد طمب المرحم المت سط  .ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مست يات تقدير الذات( مرتف

– مت سط – مندفض ) السم ؾ العد ان
المندفض
ل

طمب المرحم المت سط لصال ،تقدير الذات

لد

تقدير الذات المت سط .عدـ ج د فر ؽ ذات دالل احصائي بيف تقدير الذات

االمر مف ج

السم ؾ العد ان

مف ج

ادر لد

طمب المرحم المت سط بمدين

الرياض .وعدـ ج د فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف تقدير الذات المست

مف ج

السم ؾ العد ان مف ج

الباحث:
عم

األسرة اف تبذؿ ج دها ف

التعميم ل ل األمر

أدر لد طمب المرحم المت سط بمدين الرياض .ويوصي

االبتعاد عف أساليب المعامم غير الصحيح

األسرة مف د ر فعاؿ ف تنمي تقدير الذات اإليجاب لد
تبعدها عف السم ؾ العد ان

نظ ار لما تمعب

األطفاؿ ف المراحؿ العمري المدتمف .

ضر رة ض برامج إرشادي أسري ب دؼ إكساب ما األساليب الصحيح الت

ذات إيجابي

ظيف

تؤدي إل

تنمي

ضر رة إستدداـ مقاييس لتقدير الذات السم ؾ

العد ان لكشؼ الطبلب مندفض تقدير الذات ذ ي السم ؾ العد ان إلدضاع ـ لبرامج ارشادي .
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 -دراسة كامل(  ) 1001عالقة تقدير الذات بالقمق األجتماعى لدى األطفال ضعاف السمع

ىدفت الدراسة إل التعرؼ عم طبيع العبلق بيف تقدير الذات القمؽ االجتماع لد األطفاؿ

ضعاؼ السم

هذا مف ناحي

الفر ؽ بيف الجنسيف ف

التعرؼ عم

تقدير الذات القمؽ

االجتماع  .بمغت عين الدراس  :ف ص رت ا الن ائي مف( ٕٓٔ ) طفؿ بمدرس األمؿ االبتدائي

لمصـ ضعاؼ السم بمدين بن ا محافظ القمي بي
استددـ الباحث المن ج ال صف
األجتماع

يت ار ح أعمارهـ ما بيف(  ) ٕٔ – ٜعاماً

أد ات الدراس  :مقياس تقدير الذات لؤلطفاؿ

مقياس القمؽ
المناسب

لؤلطفاؿ إعداد :الباحث .قاـ الباحث باستدداـ األساليب اإلحصائي

معامبلت االرتباط لبيرس ف ادتبار( ت ) .أشارت نتائج الدراسة:


ج د عبلق ارتباطي سالب ما بيف تقدير الذات القمؽ االجتماع



ج د فر ؽ دال إحصائيا بيف درجات الذك ر اإلناث عم متغير تقدير الذات

اإلناث.

لصال ،الذك ر.

لد

الذك ر
ذلؾ

يوصي الباحث:

األم ات عم استدداـ أساليب المعامم ال الدي الس ي ف تنشئ أطفال ـ

 حث اآلبا

ب ج عاـ أطفال ـ ضعاؼ السم ب ج داص.

 االهتماـ بتبصير اآلبا

األم ات بأهمي

ضر رة دمج أطفال ـ ف المناقشات األسري

اتاح الفرص ل ـ لمتعبير عف آرائ ـ.

 ضر رة ت فير المعينات السمعي لضعاؼ السم الت تساعدهـ عم الحفاظ عم البقايا
السمعي لدي ـ الت اصؿ م المحيطيف ب ـ.

يجب أف يت افر فيمف يق م ف بالتدريس لممعاقيف سمعيا المقدرة عم

الصبر الميؿ إل العمؿ ف هذا المجاؿ.

تف ـ إعاقت ـ

العطا

 دراسة سميمان(  ) 1001بعنوان :الرضا عن الحياة وعالقتو بتقدير الذات لدى مديريالمدارس الحكومية ومديراتيا في مديريات محافظات فمسطين الشمالية.

هدفت الدراس ال
مست

التعرؼ عم

العبلق بيف الرضا عف الحياة تقدير الذات التعرؼ عم

الرضا عف الحياة تقدير الذات لد

مديري المدارس الحك مي

مديرات ا ف

شماؿ فمسطيف كما هدفت ال تحديد د ر متغيرات( الجنس المؤهؿ العمم
الحال االجتماعي

مست

الحياة تقدير الذات لد

الددؿ الش ري

سن ات الدبرة ) عم

مديري المدارس الحك مي

مديرات ا ف

محا فظات

عددسن ات الدبرة

كؿ مف درج الرضا عف

محافظات مديرات فمسطيف

الشمالي  .استددـ الباحث ف الدراس المن ج ال صف المسح  .تك ف مجتم الدراس مف جمي

مديري المدارس الحك م

مديرات ا ف محافظات شماؿ فمسطيف ف العاـ ٕٕٓٓ ٕٖٓٓ -البم
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عددهـ(  ) ٕٜٔٓمدي ار مديرة .تك نت عين الدراس مف( ٕٖٓ )مدي ار مديرة أدذت بالطريق
العش ائي البسيط  .استددـ الباحث استبان الرضا عف الحياة

استبان تقدير الذات مف إعداد

الباحث.

وكان من اىم النتائج:
 ال ت جد عبلق بيف درج الرضا عف الحياة تقدير الذات لد
مديرات ف محافظات شماؿ فمسطيف.

مديري المدارس الحك مي

 ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف الذك ر اإلناث لصال ،اإلناث ف كؿ مف المجاالت
التالي  :الحياة الديني

النقؿ الم اصبلت

العناي

الصحي

الرضا عف الناحي

االقتصادي .

 ال ت جد فر ؽ ف تقدير الذات بيف الذك ر اإلناث.

 ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف المتز جيف العزاب لصال ،العزاب ف بعض مجاالت
الرضا عف الحياة.

 ت جد فر ؽ دال إحصائيا لصال ،المتز جيف ف تقدير الذات.
 ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي لصال ،ذ ي مست
ذ ي مست

الددؿ األقؿ مف( ٕٓٓٓ ) لصال،

الددؿ مف( ٕٓٓٓ – ٕٕٓٓ ) شيكؿ من ا لصال ،ذ ي مست

االكثر مف (ٕٕٓٓ ) شيكؿ.

الددؿ

 ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي في ا لحمم البكال ري س من ا لصال ،حمم الماجستير
فأعم .

وكانت من أىم التوصيات :اج ار المزيد مف الدراسات المتعمق بالرضا عف الحياة تقدير الذات
ت فير سبؿ الدعـ االقتصادي لمد ار المدارس ليك ن ا أكثر رضا عف الحياة أكثر فاعمي

الر ابط الديني األسري

تنمي القدرة عم التكيؼ تعزيز ثق الفرد بنفس .

تعزيز

 دراسة أبو جيل( ) 1001بعنوان :القمق لدي طمبة كمية التربية الحكومية بغزة وعالقتوبتقدير الذات وبعض المتغيرات األخرى.

هدفت الدراس التعرؼ عم القمؽ لدي طمب كمي التربي الحك مي بغزة
تقدير الذات بعض المتغيرات األدر

تك نت عين الدراس الحالي مف ٕٓٔطالب طالب مف المست
قسم تكن ل جيا التعمـ اإلعبلـ الترب ي يقطن ف ف إحد

ف

التعرؼ عم عبلق

األ ؿ الراب الذيف يدرس ف ف

مدف مديمات قطاع غزة مسجميف

كمي التربي الحك مي بغزة لمعاـ الدراس ٕٕٓٓ ٕٖٓٓ-تـ ادتيارهـ بطريق عش ائي مف

المجتم الكم لمدراس الذي بم ٖٖٗ طالب طالب
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استددـ الباحث ف الدراس :

ٔػ ادتبار حال

أحمد البحيري.

سم القمؽ مف تأليؼ سبيمبيرجر آدريف قاـ بجعداد لمعربي الدكت ر عبد الرقيب

ٕػ ادتبار تقدير الذات لد طبلب الجامع

 وقد توصمت الدراسة الى النتائج التالية:-

قاـ بجعداد لمعربي أحمد محمد حسف صال،

ج د عبلق ارتباطي سالب دال إحصائي عند مست

كحال

مقياس تقدير الذات م الدرج الكمي لمقمؽ.

دالل ٓ٘ ٓ,ذلؾ مف مقياس القمؽ

 -بينما لـ تتض ،عبلق ارتباطي بيف مقياس تقدير الذات مقياس القمؽ كسم

 عدـ ج د فر ؽ ذات دالل إحصائي ف مقياس تقدير الذات يعز لمتغير الجنس ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف مقياس تقدير الذات تعز لمتغير المستطمب المست

الراب

الدراس لصال،

 ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف مقياس تقدير الذات يعز لمتغير مكاف اإلقام ب ج د فر ؽ ذات دالل إحصائي ف مقياس تقدير الذات يعز لمتغير التدصص لصال ،طمبتكن ل جيا التعميـ

 -يوصي الباحث:

ٔ .القياـ بحماالت ت عي ارشاد لطمب المدارس ف المجاالت اإلجتماعي النفسي
ٕ .االشتراؾ م

سائؿ اإلعبلـ ف

مجاؿ الصح النفسي

حمم ت عي جماهيري ضمف برامج هام ف

ٖ .التنسيؽ بيف المؤسسات األهمي العامم ف

مجاؿ الددمات النفسي

د ر التكامؿ ف ما بين ـ لصال ،ددم أفراد المجتم .

اإلجتماعي

مضم ف
اظ ار

 دراسة المطوع( ) 1006بعنوان :تأثير الطالق في تقدير الذات لدى األبناء. هدفت الدراس ال الكشؼ عما إذا كانت هناؾ فر ؽ ذات دالل إحصائي ف تقدير الذات بيفأبنا المطمقيف غير المطمقيف .كما سعت إل الكشؼ عما إذا كانت هناؾ فر ؽ ف

الذات بيف أبنا المطمقيف غير المطمقيف تبعاً لممتغيرات الديم غرافي .

 -استددـ الباحث استبان المعم مات العام

تقدير

مقياس تقدير الذات مف اعداد الباحث.

 تك نت الدراس مف عين عش ائي مف طبلب الصؼ األ ؿ الثان ي بمدين الرياض الذك رق ام ا( )ٖٜٔ٘طالب من ـ(ٕٗٔ) طالب آباؤهـ مطمق ف

غير مطمقيف.
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الباق (ٖٕ٘ٔ) طالب آباؤهـ

 أشارت أهـ النتائج:-

ج د فر ؽ ذات دالل إحصائي ف تقدير الذات لصال ،أبنا غير المطمقيف أي أف تقدير

الذات لد

غير المطمقيف بغض النظر عمف يعيش مع

أبنا المطمقيف كاف أقؿ من لد

هؤال بعد الطبلؽ(األب أ األـ
-

لـ تكشؼ الدراس الحالي عف فر ؽ ذات دالل إحصائي ف تقدير الذات بيف أبنا المطمقيف

غير المطمقيف تبعاً لممتغيرات الديم غرافي (المست

– عمؿ ال الديف – المدة بعد الطبلؽ).

ددؿ ال الديف

التعميم لم الديف – مست

 دراسة القبيسي(  ) 1008بعنوان :التفاؤل والتشاؤم وعالقتيما بتقدير الذات ووجية الضبطلدى عينة من طالب المرحمة الثانوية.

 هدفت الدراس إللد

بحث العبلق بيف التفاؤؿ التشاؤـ عبلقت ما بتقدير الذات

ج

عين مف طبلب المرحم الثان ي بمدين أب ا استددـ الباحث المن ج ال صف التحميم

تك نت عين الدراس مف( ) ٖٗٙطالب

التشاؤـ مف إعداد الباحث
ج

الضبط

طبؽ عم

العين أد ات تشمؿ :مقياس التفاؤؿ

مقياس تقدير الذات( عادؿ عبدا﵀ احمد ٔ) ٜٜٔ

الضبط( عبل الديف كفاف ٕ.) ٜٔٛ

مقياس

 -كشفت نتائج الدراسة:

 ارتفاع مت سط لتقدير الذات لمعين . كما كشفت الدراس أف جسالب

-

فيما أظ رت النتائج ج د عبلق

الضبط لمعين كانت دادمي

دال بيف التفاؤؿ التشاؤـ.

ج د عبلق م جب

 ت جد عبلق سالب -ت جد عبلق سالب

دال بيف التفاؤؿ تقدير الذات.

دال بيف التفاؤؿ ج

الضبط الدارج .

دال بيف التشاؤـ تقدير الذات.

 كما أظ رت النتائج عف ج د عبلق سالب بيف تقدير الذات ج -الت جد فر ؽ ف تقدير الذات ج

الضبط الدارج .

الضبط فقا لمتغيري الصؼ التدصص.

 دراسة شقفة( ) 1008بعنوان :تقدير الذات وعالقتو بالمشاركة السياسية لدى طمبة جامعةالقدس المفتوحة بغزة.

 هدفت الدراس التعرؼ عمالجامع ف

طبيع العبلق بيف تقدير الذات المشارك السياسي لد
االقتصادي االجتماع

ظؿ متغيرات الجنس المست

طمب

ذلؾ لمعرف الحال

النفسي ل ـ اتب الباحث ف هذ الدراس المن ج ال صف

تـ ادتيار عين عش ائي بسيط مف

القدس المفت ح

عدد أفراد

طمب

منطق

رف ،التعميمي

العين (ٕٓٗ) طالب

طالب

بجامع

استجاب من ـ عم
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بمحافظات غزة

بم

مقاييس الدراس ( )ٕٕٛبنسب استجاب

بمت سط عمر ٗٗ ٕٖ.سن

ٓ %ٜ٘.ب اق (ٕٗٔ) طالب (ٗٓٔ) طالب

.ٗ.ٚٚ

انحراؼ معياري

 استددـ الباحث األد ات التالي الت تتناسب م متغيرات الدراس : -3ادتبار تقدير الذات لد
صالٜٜٔ٘،

طمب الجامع

قاـ بجعداد لمعربي الدكت ر أحمد محمد

قنن لمبيئ الفمسطيني ف از ر بيف أب ج ؿٖٕٓٓ.

 -1ادتبار المشارك السياسي إعداد:شعباف كماؿ الحداد.ٕٓٓٙ
 -1استمارة المست

االقتصادي االجتماع

إعداد محم د السيد أب النيؿ قنن لمبيئ

الفسطيني شعباف الحداد .ٕٓٓٙ

 -أسفرت نتائج الدراس عما يم :

 -3ال ت جد عبلق ذات دالل إحصائي بيف تقدير الذات المشارك السياسي لد

أفراد

العين .

 -1ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف المشارك السياسي تعز لتقدير الذات(مندفض
– مرتف ) بمعن أف أصحاب التقدير الذات المرتف

مف المشارك السياسي .

المندفض لدي ـ نفس المست

 -1ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف المشارك السياسي تعز لجنس الطمب (ذك ر -
إناث) حيث كانت لصال ،الذك ر ف ـ أكثر مشارك سياسياً مف اإلناث الطالبات.
المشارك السياسي تعز لممست

 -4ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف

لمطمب (مندفض – مت سط  -مرتف ) فأصحاب المست

مشارك سياسياً مف المت سط المندفض.

االقتصادي

االقتصاد المرتف هـ األكثر

 -5ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف مت سط درجات مجم عت الذك ر اإلناث
مف أفراد عين الدراس ف تقدير الذات حيث أ ّف الطمب ( الذك ر اإلناث ) لدي ـ نفس
المست مف تقدير الذات.

 -6ت جد فر ؽ ذات دالل

ف

إحصائي

تقدير الذات تعز

إف مرتفع
لمطمب (مندفض – مت سط  -مرتف ) حيث ً
االجتماع هـ أكثر تقدي اًر لذ ات ـ مف مندفض مت سط

ف
الم ج

ض

االجتماع .

لممست

االقتصادي

المست

االقتصادي

المست

االقتصادي

ما ت صمت إلي الدراس مف نتائج يدتتـ الباحث رسالت بمجم ع مف الت صيات

لمج ات المعني المسئ ل ف المجتم الفمسطين :

 -3زيادة ع الطمب بالقضايا السياسي

بمف ـ المشارك السياسي .
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 -1عقد الند ات السياسي دادؿ حرـ الجامعات ليتسن
الم اضي السياسي

 -1العمؿ عم

لمطمب لبلستفادة بقدر أكبر مف

زيادة مؤسسات النس ة عقد الند ات السياسي لتفعيؿ د ر المرأة زيادة

مشاركت ا السياسي ف المجتم حيث أف المرأة نصؼ المجتم .

 -4تفعيؿ د ر األحزاب التنظيمات السياسي بزيادة نشاط ا لتأطير اكبر قدر ممكف مف
المجتم

الحد مف البلمباالة العزل السياسي .

 -5العمؿ عم رف المست

االقتصادي االجتماع لرف درج المشارك السياسي لد

الم اطنيف.

 دراسة الطحان ,ونجيب(  ) 1008بعنوان :فاعمية برنامج ارشادي جمعي يستند الى النظريةاالنسانية في كل من مستوى االضطرابات السيكوسوماتية وتقدير الذات لدى النساء في

فمسطين.

 -3هدفت الدراس إل التعرؼ عم فعالي برنامج إرشادي جمع يستند ال النظري اإلنساني
ف كؿ مف مست

االضطرابات السيك س ماتي

تقدير الذات لد النسا ف فمسطيف.

 -1استددـ الباحث ف هذ الدراس المن ج التجريب .

 -1تألفت عين الدراس مف ٖٓ امرأة مف البلت ت ار حت اعمارهف مف( ٕ٘ ) ٗٓ -سن مف
مدين القدس ض احي ا تـ ت زي عين الدراس عش ائياً إل

تجريبي مك ن مف ٘ٔ امرأة ضابط مك ن مف ٘ٔ امرأة.

 -4استددـ الباحث مقياس قائم ك رنؿ الجديدة لمن اح العصابي

مجم عتيف متسا يتيف

السيك س ماتي

مقياس

تقدير الذات قبؿ تطبيؽ البرنامج بعد لمتعرؼ عم فاعمي البرنامج ف كؿ مف مست

االضطرابات السيك س ماتي

 -5أظيرت النتائج:

تقدير الذات.

 -6ج د فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف مت سطات المجم ع التجريبي
االدتبار البعدي لمقياس تقدير الذات ه لصال ،المجم ع التجريبي .

 -7ج د فر ؽ ذات دالل إحصائي ف المجم ع التجريبي

الضابط عم

بيف درجات المتز جات غير

المتز جات لصال ،المتز جات عم مقياس تقدير الذات.

 -8ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف مت سطات المجم عتيف التجريبي

الضابط عم

االدتبار البعدي لقائم ك رنؿ الجديدة لمن اح العصابي السيك س ماتي لصال ،المجم ع

التجريبي .

 -9ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف

المجم ع التجريبي بيف المتز جات غير

المتز جات عم قائم ك رنؿ الجديدة لمن اح العصابي السيك س ماتي .
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 دراسة عبدات(  ) 1008بعنوان :مستوى تقدير الذات عند األشخاص المعاقين العاممينوغير العاممين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
التعرؼ عم

 -3هدفت الدراس ال

تقدير الذات عند االشداص المعاقيف العامميف

مست

الغير عامميف ف االمارات بعد تطبيق ا عم عين مك ن مف( ٖٔٔ ) شدص معاؽ ف

إمارة الشارق بد ل االمارات العربي المتحدة
اإلعاق

ذلؾ تبعا لمتغير( ن ع المستجيب ن ع

العمؿ ) الت قامت عم أساس ا فرضيات الدراس .

 -1قد تـ بنا أد ات الدراس مف قبؿ الباحث.
 -1أظيرت نتائج الدراسة:

أن ت جد فر ؽ دال إحصائيا ف استجابات األشداص المعاقيف عم مقياس تقدير الذات
تبعا لمتغيرات اإلعاق

العمؿ

لصال ،اإلعاق الحركي

تظ ر فر ؽ ترج إل متغير الجنس.
تبيف أف هناؾ آثار لمتفاعبلت الثنائي
تقدير الذات

فر ؽ أيضا ف

الثبلثي عم

استجابات ـ عم

االشداص العامميف فيما لـ

استجابات أفراد العين عم

أبعاد المقياس

الدراس مجم ع مف الت صيات أهم ا:

بنا عم

التركيز عم ددمات تشغيؿ األشداص المعاقيف لما ل ا مف مرد د نفس

الشدص المعاؽ
ت عي المجتم

األسرة مف اجؿ ت ظيؼ الم أرة المعاق

السمعي الذهني د ف التركيز عم اإلعاق البصري .

مقياس

ذلؾ :قدمت

اجتماع عم

فت ،باب الت ظيؼ لئلعاق

 دراسة ابوغزال ,وجرادات(  ) 1009بعنوان :أنماط تعمق الراشدين وعالقتيا بتقدير الذاتوالشعور بالوحدة.

 -2هدفت هذ الدراس ال بحث عبلق أنماط تعمؽ الراشديف بتقدير الذات الشع ر بال حدة
تك نت عين الدراس مف  ٕ٘ٙطالب طالب ادتير ا مف جمي كميات جامع اليرم ؾ

استددـ الباحث مقياس التعمؽ بعدما اطم عم
مقياس تقدير الذات لر زنبرج

س الم ( .)ٜٜٔٛ

عدة مقاييس كاف مف إعداد الباحث

مقياس الشع ر بال حدة الذي ط ر كبل مف حداد
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أشارت النتائج أن كال من:
 -2نمط التعمؽ بالقمؽ األمف قد ارتبط بشكؿ داؿ بتقدير الذات الشع ر بال حدة.
 -9لـ ت جد عبلق دال بيف نمط التعمؽ التجنب

تقدير الذات.

 -1كما أظ رت النتائج أف تحميؿ االنحدار ف كبل مف نمط التعمؽ األمف ,قد ساهم بشكل
دالفًالتنبؤبتقدير الذات الشع ر بال حدة.
ٍ

 -4ف ض

نتائج الت ت صمت الي ا الدراس يوصي الباحث ف بما يم :

 -5بحث عبلق أنماط التعمؽ ف متغيرات شدصي أدر كاالكتئاب أ االحتراؽ النفس أ
كشؼ الذات.

 -6الكشؼ عف العبلق بيف أنماط التعمؽ متغيرات معرفي كاالنجاز الذكا

التفكير

االبداع .

 دراسة زبيدة(  ) 1009بعنوان :عالقة تقدير الذات لممراىق بمشكالتو وحاجاتو اإلرشاديةدراسة مقارنة في ضوء متغير الجنس.

هدفت الدراس ال التعرؼ عم مشكبلت المراهقيف معرف عبلق تقدير الذات ل ـ بالمشكبلت

استددـ الباحث ف هذ الدراس المن ج ال صف التحميم المقارب استددـ ف الدراس استبانتيف
اال ل

االمف

مشكبلت نفسي يحت ي عم
مح ر االنتما

يحت ي عم

دمس محا ر :مح ر مشاكؿ فيزي ل جي

مح ر االستقبلؿ

االستبياف عم

مح ر مشاكؿ

مح ر مشاكؿ اإلنجاز الثاني الحاجات اإلرشادي

ثبلث محا ر مح ر الحاجات اإلنمائي

مح ر الحاجات ال قائي  .الثالث  :مقياس الذات لك بر سميث.

مح ر الحاجات العبلجي

وقد توصمت الدراسة الى اىم النتائج:

 -3ت جد عبلق ارتباطي عكسي بيف تقدير الذات مشكبلت األمف االستقبلؿ عند الذك ر.
 -1ت جد عبلق ارتباط م جب بيف تقدير الذات جمي المشكبلت بالدرج اال ل .
 -1الت جد عبلق ارتباطي بيف تقدير الذات الحاجات اإلرشادي عند الذك ر.
 -4ت جد عبلق ارتباطي بيف تقدير الذات الحاجات اإلرشادي عند اإلناث.
 -5ت جد فر ؽ بيف الذك ر االناث عند مشكبلت اإلنجاز لصال ،الذك ر.
 -6ت جد فر ؽ بيف ذ ي التقدير المتدن
اإلنجاز عند الحاجات اإلرشادي .

 -7ت جد فر ؽ بيف ذ ي التقدير المتدن
إل الحاجات اإلرشادي

العال

الذك ر عند مشكبلت األمف االستقبلؿ

العال لمذك ر اإلناث ف جمي المشكبلت إضاف

لكف األمف بالدرج األ ل .
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التوصيات:
 -3تنمي التعفؼ عف طريؽ التسام

بالجنس بحيث التك ف العف عقابا

إراديا.

 -1إعادة النظر ف
الدقيق

انما ادتيار حر

المقررات طريق االمتحانات بما يتبلئـ م الر ح العممي البرغماتي

المطم ب بنائ ا عم حسب متطمبات المراهقيف تعزيز الفر قات الطبيعي

استغبلل ا بيف المتدمؼ الم ه ب.
 -1اعتماد االسم ب الديمقراط

ف

الذي يعتمد عم

التربي

التشجي

حسف

افساح المجاؿ أماـ

المراهؽ ك يكتشؼ القيـ بنفس بعد م ض عي مف أسم ب ال عظ الت ديد.

 -4احتراـ شدصي المراهؽ المراهق

ت فير الج المرح ف البيت دبلؿ العبلق الس ي بيف

ال الديف ت فير الشع ر باألماف ف البيت.

 دراسة ويمسون(  ) wilson 1030بعنوان :تقدير الذات وعالقتيما بالقمق االجتماعيواالنخراط في السموكيات السمبية بين طمبة الكميات.

 هدفت الدراس ال ت ضي ،العبلق بيف تقدير الذات القمؽ االجتماعالسمبي بيف طمب الكميات.

 استددمت الباحث ف دراست ا أسم ب المذكرات الي مي مف قبؿ الطمبداص لكؿ طالب لمدة  ٕٛي ما.

 -شارؾ ف

الدراس  ٕٜٔطالب من ـ ٘٘ٔ ذك ر

.Colorado

االندراط ف السم كيات
تد ين ا عم صفح

ٗ ٙإناث مف جامع ك ل راد

 استددمت الباحث مقياس ر زنبرج  Rosenberg 1979لتقدير الذاتكبلرؾ  Mattick, Clarke,1998لمتفاعؿ االجتماع .

 أشارت أهـ النتائج :أف االفراد ذ ي تقدير الذات المتدنالسم كيات السمبي .

مقياس ماتيؾ

كان ا أكثر عرض لبلندراط ف

 دراسة شعبان(  ) 1030بعنوان :الخجل وعالقتو بتقدير الذات ومستوى الطموح لدىالمعاقين بصريا

 -هدفت الدراس إل

التعرؼ عم

الدجؿ عبلقت بتقدير الذات مست

المعاقيف بصريا بالمرحم اإلعدادي
التعرؼ عم

مست

تمؾ المتغيرات

الطم ح لد

الطمب

الثان ي بمدرس الن ر األمؿ بمدين غزة كما هدفت ال
عبلق الدجؿ بكؿ مف تقدير الذات

مد

مست

الطم ح اعتمد الباحث ف دراست عم المن ج ال صف التحميم ل صؼ تحميؿ المتغيرات
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تـ ادتيار العين مف الطمب المعاقيف بصريا ف المرحم اإلعدادي
االمؿ ) بغزة.

 استددـ الباحث عددا مف األساليب اإلحصائيالمت سطات الحسابي

النصفي التك اررات

الثان ي ف ( مدرس الن ر

ه ( معامؿ الفا كر نباخ

االنحراؼ المعياري ال زف النسب

بيرس ف أدتبار مات يتن )

التجزئ

معامؿ ارتباط

أشارت أىم النتائج الى:

العين لمقياس تقدير الذات بم ٕ %ٛٔ1هذا يشير إل أف هناؾ مست

 ال زف النسب لدٍ
عاؿ مف تقدير الذات

عامؿ ارتباط بيرس ف بيف الدجؿ تقدير الذات يسا ي ٔٗٔ ٓ1ه

قريب مف القيم (صفر ) مما يعن أف العبلق ضعيف جدا تكاد تصؿ إل العدـ بيف الدجؿ
مست

الطم ح.

 عدـ ج د فر ؽ ذات دالل إحصائي ف مستمتغير درج االعاق

 -يوصي الباحث:

 -تقديـ الدعـ النفس

تقدير الذات تعز لكؿ مف متغير الجنس

متغير سبب حد ث اإلعاق .
اشراك ـ ف كاف األنشط

المعن ي ل ؤال الطمب

فعاليات األسرة مف

زيارات أ مناسبات أ احتفاالت.

 االهتماـ ب ايات الطمب العمؿ عم ثقم ا تنميت ا. -االهتماـ بالزيارت الرحبلت األنشط الميداني .

 -إعداد برامج ترب ي ارشادي عبلجي اذا لزـ االمر.

 دمج مقررات التربي الداص ضمف المناهج التعميمي بالمدارس بشكؿ عاـ لما ل ذ الدط ةمف د ر كبير ف تعديؿ اتجاهات ج ات النظر الداص بالطمب .

 المساعدة ف إعداد الك ادر المتدصص لرعاي -االكتشاؼ المبكر لحاالت اإلعاق

تدريب المعاقيف بصريا.

مساعدة هذ الحاالت عم االستفادة مف ددمات المؤسس .

 دراسة االمير( ) 1033بعنوان :تقدير الذات وعالقتيا باألداء المياري لالعبين الناشئينوالشباب بكرة السمة.

تق ػػدير ال ػػذات األدا الم ػػاري لبلعب ػػيف الناش ػػئيف

 ه ػػدفت الد ارسػ ػ إلػ ػ التع ػػرؼ عمػ ػ مس ػػتالشباب بكرة السم .

-

اعتمػد الباحػػث فػ المن جيػ بػأف يكػ ف المػػن ج ال صػػف لمبحػػث

الباحث ناشئ

عاماً لمشباب .

شباب نادي الحم بكرة السم
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كانػػت العينػ هػ أف ادتػػار

بأعمار(  )16-15عاماً لمناشئيف

()18-17

-

استددـ الباحث المعالجات اإلحصائي اآلتي :ال سط الحساب

المئ ي

معامؿ االدتبلؼ

معامؿ االرتباط

االنحراؼ المعياري النسب

معادل سبيرماف – ب ار ف

ادتبار( )T

لمعينات المستقم غير المتناظرة.

 -أشارت أهـ النتائج:

 عدـ ج د عبلق ارتباط معن ي بيف مست -عدـ ج د فر قات معن ي ف مست

تقدير الذات بيف البلعبيف الناشئيف الشباب.

ي ص الباحث:

 االهتماـ بتدعيـ مستنح ذلؾ.

تقدير الذات األدا الم اري لمناشئيف الشباب

تقدير الػذات لبلعبػيف الناشػئيف الشػباب مػف دػبلؿ إعػداد مػن ج م جػ

 -اهتماـ المدربيف بت ضي ،الجد

الفائدة الحقيقي الدتبارات مقاييس عمـ الػنفس عبلقتػ بعمػـ

التدريب لبلعبيف بيف فترة أدر .

 إج ار االدتبارات الد ري لمقياس تقػ ػ ػ ػػدير الذات لكؿ الفئات العمري . دراسةةة نمةةر(  ) 1033بعن ةوان :أحةةالم اليقظةةة وعالقتيةةا بتقةةدير الةةذات لةةدى طةةالب المرحمةةةالثانوية.

 هدفت الدراس ال التعرؼ عم الفر ؽ بيف أحبلـ اليقظ ذات المحتطمبػ المرحمػ الثان يػ
السػػمب ف ػ ض ػ

الم ازنػ بػػيف درجػػات الطمبػ فػ أحػػبلـ اليقظػ ذات المحتػ

اإليجػػاب

متغي ػ ارت الجػػنس العمػػر الم ازن ػ بػػيف المت سػػطات درجػػات طمب ػ المرحم ػ

الثان ي لمقياس أحبلـ اليقظ ف ض
-

اإليجاب

السػمب لػد

تقدير الذات.

بمغت عين الدراس مف ٖ ٗٙطالب طالب تـ ادتيارهـ بطريق العين العش ائي البسيط .

 -استددـ الباحث المن ج ال صف .

 -تبنت الباحث مقياس احبلـ اليقظ لمبحيري( ) ٜٜٔٚ

أشارت أهـ النتائج:

مقياس تقدير الذات إعداد الباحث .

 -أف ذ ي تقدير الذات المرتف لدي ـ أحبلـ يقظ بشكؿ أكبر مف ذ ي تقدير الذات المندفض.

 هنػػاؾ عبلقػ ػ ارتباطيػ ػ ايجابيػ ػ دال ػ ب ػػيف تقػ ػدير ال ػػذات كػػؿ م ػػف أح ػػبلـ اليقظػ ػ ذات المحتػ ػااليجاب

السمب .

 -ي ص الباحث:

 زيادة االهتماـ بتقص الدبرة الدادمي لد طمب المرحم الثان يػ التػ تعػد أحػبلـ اليقظػ جػز اًمن ا.

 تط ير المناهج الدراسي االهتماـ بالنشاطات البلصفي .74

 دراسة حسين ,و عبد اليمة(  ) 1033بعنوان :التوافق النفسي واالجتماعي وعالقتو بتقديرالذات لدى طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة كربالء.

 -هدفت الدراس إل التعرؼ عم الت افؽ النفس

االجتماع

كمي التربي الرياضي  .أستددـ الباحث المن ج ال صف

العش ائي الت بمغت ٕٓٔ طالب.

ف ض

عبلقت بتقدير الذات لد طمب

ادتار الباحث عين الدراس بالطريق

نتائج الدراس :

 -هناؾ فر ؽ معن ي ف

االجتماع لطمب كمي التربي الرياضي مما يدؿ

اق الت افؽ النفس

عم ادتبلؼ مست يات ـ قدرات ـ امكانيات ـ.

 -ي ص الباحث:

 -االهتماـ باإلعداد النفس باعتبار جز اً مف اإلعدادالعاـ(البدن

الم اري الدطط

المعرف ).

 دراسة دبابش(  ) 1033بعنوان :فعالية برنامج إرشادي مقترح لمتخفيف من القمقاالجتماعي لدى طمبة المرحمة الثانوية واثره عمى تقدير الذات.

 هدفت الدراس الحالي الالقمؽ االجتماع

استقصا مد

مف دبلؿ قياس القمؽ االجتماع

الحادي عشر ثان ي أثر عم
المجم عتيف الضابط

االجتماع

التجريبي ف

البعدي التتبع

تشديص عند عين مف طمب الصؼ

تقدير الذات مف دبلؿ قياس تقدير الذات

تصميـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي عم
القياس القبم

فاعمي برنامج إرشادي معرف

سم ك

عين الدراس الحالي

القياس البعدي

ف

دفض

ذلؾ مف دبلؿ

ثـ التحقؽ مف الفر ض بيف

الفر ؽ بيف المجم ع التجريبي ف

الكشؼ عف فاعمي البرنامج اإلرشادي ف

دفض القمؽ

أثر عم تقدير الذات لمطبلب.

 استددـ الباحث ف هذ الدراس المن ج التجريب .-

اجريت هذ الدراس عم عين عش ائي ق ام ا ٕٗ طالبا مف الطبلب الممتحقيف بمدرس دالد

الحسف الثان ي بمحافظ داني نس حيث تـ تقسيم ـ ال مجم عتيف متسا يتيف

 -المجم ع التجريبي  :تتك ف مف ٕٔ طالباً مف القمقيف اجتماعيا.

 -المجم ع الضابط  :تتك ف مف ٕٔ طالباً مف القمقيف اجتماعيا.

 استددـ الباحث مقياس القمؽ االجتماع ( إعداد محمد السيد عبد الرحمفالمقص د ) ٜٜٔٛ
ٖٕٓٓ )

هما:

هانـ عبد

مقياس تقدير الذات( تعريب ترجم الحميدي محمد ضيداف الضيداف

البرنامج االرشادي المعرف السم ك (إعداد الباحث ).

 استددـ الباحث االساليب االحصائي  :معامؿ ارتباط بيرس ف معادل جتماف معامؿ ألفاكر نباخ ادتبار ماف تن

ادتبار يمك كس ف كما تـ استدداـ مرب إيتا.
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أشارت أىم النتائج:
-

ج د فر ؽ دال احصائي بيف مت سط رتب درجات المجم ع الضابط

رتب درجات

-

ج د فر ؽ دال احصائي بيف مت سط رتب درجات المجم ع التجريبي عم

مقياس تقدير

المجم ع التجريبي عم مقياس تقدير الذات ف القياس البعدي لصال ،المجم ع التجريبي .
الذات ف القياسيف القبم

 -يوصي الباحث:

البعدي لصال ،القياس البعدي.

 مراقب سم كيات االبنا بعدـ مشاركت ـ بالحديث م اآلدريف اكتشاؼ مظاهر االنط ااالجتماع لم ص ؿ ال عبلج هذ السم كيات قبؿ تط رها.

 -إرشاد أ ليا األم ر المربيف عم

تبن

أفكار عقبلني إيجابي ف

الم اقؼ االجتماعي

المدتمف .

 حث أ ليا األم ر عم ت فير فرص تعميـ ألبنائ ـ ف م ارات التحدث المناقش ادارة الح ارمنذ الصغر إلدتزاؿ م اقؼ القمؽ االجتماع بالتدريج بما اليسم ،بفرض ظ رها لد األبنا

مستقببل.

 دراسة يسمينة(  ) 1031بعنوان :تقدير الذات وعالقتو بظيور السموك العدواني عند النساءالمتأخرات في سن الزواج دراسة مقارنة.

 -هدفت الدراس ال

المقارن بيف النسا المتز جات النسا المتأدرات ف

سف الز اج فيما

يدص متغير تقدير الذات متغير السم ؾ العد ان .
-

استددمت الباحث المن ج ال صف .

استددمت الباحث مقياسيف مقياس تقدير الذات ل زنبرج ٜٜٔٚ

سميماف محمد نبيؿ عبد الحميد ٗ.ٜٜٔ

 -تـ تطبيؽ المقياسيف عم عين ق ام ا ٘ ٚامراة متز ج

مقياس العد اني لعبدا﵀

٘ ٚامراة تأدر سف ز اج ا.

أشارت اهـ النتائج:

 -هناؾ عبلق تبعا لتأدر سف ز اج الم أرة بيف تقدير الذات السم ؾ العد ان .

 ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف درجات تقدير الذات درجات السم ؾ العد ان عند النساالمتأدرات ف سف الز اج مقارن بالنسا المتز جات.

 -ت ص الباحث :

 -استدداـ أساليب الت جي

اإلرشاد لمعالج السم ؾ العد ان

الز اج بنا دط عبلجي نفسي فردي أ جماعي .

76

لد

النسا المتأدرات ف

سف

 دراسة سمارة ,و خير(  ) 1031بعنوان :درجة تقدير معممي المرحمة األساسية الدنيا لذواتيموعالقتيا بدافعية اإل نجاز لدييم.

 -هدفت الدراس إل

استقصا درج تقدير معمم

المرحم األساسي الدنيا لذ ات ـ عبلقت ا

بدافعي اإلنجاز لدي ـ تك نت عين الدراس مف  ٔٓٛمعمـ معمم مف معمم

المرحم

األساسي الدنيا.
-

تـ ادتيارهـ بالطريق العش ائي البسيط .

استددـ الباحث مقياس تقدير الذات مف إعداد الباحث

مقياس دافعي اإلنجاز المستددـ ف

دراس القادري( ٕٓٓٓ ).
أظ رت أهـ النتائج:

 الت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف درج تقدير معمم المرحم األساسي الدنيا لذات ـ تعزلمتغير الجنس المؤهؿ العمم

الدبرة.

 ت جد عبلق ارتباطي م جب بيف درج تقدير معمم المرحم األساسي الدنيا لذ ات ـ مستدافعي االنجاز لدي ـ.

ي ص الباحث:

 تحسيف ال ض المادي اإلجتماعبنفس .

لممعمـ مما يعزز مف مكانت الئلجتماعي

 -تشجي المعمميف عم اإلهتماـ بمظ رهـ الدارج ليك ن ا قد ة لطبلب ـ.
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يزيد مف ثقت

 المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير العقالني والالعقالني. دراسة لوركر(  ) 1001بعنوان :عالقة االفكار العقالنية والالعقالنية بالقمق لدى طالبالكميات.

 هدفت الدراس إل التعرؼ عم األفكار العقبلني األفكار البلعقبلني . تك نت عين الدراس مف ٖ٘ٔ طالب مف طبلب كميات المجتم . -استددـ الباحث ف دراست المن ج ال صف .

أشارت أهـ النتائج:

 -ت جد عبلق ارتباطي بيف اأافكار البلعقبلني القمؽ.

 الت جد عبلق ارتباطي ذات دالل إحصائي بيف القمؽ األفكار العقبلني . دراسة شحاتو(  ) 1006بعنوان :االفكار الالعقالنية لدى المديرين ذوي االضطراباتالنفسجمية في ضوء بعض المتغرات النفسية.

 -هدفت الدراس

التعرؼ عم

إل

بيف األفكار البلعقبلني

العبلق

االضطرابات النفسجسمي الضغ ط النفسي الغضب.

لد

المديريف ذ ي

 بمغت عين الدراس ٕٓٔ مدير تـ ادتيارهـ بالطريق العش ائي .-

استددمت الباحث ف الدراس األد ات التالي :

 مقياس األفكار البلعقبلنيإعداد عبل الديف كفاف

إعداد كييؼ آدريف
-

مقياس الضغ ط النفسي اعداد الباحث المقياس العرب لمغضب

مايس أحمد النياؿ ٕٓٓٓ

قائم ك رنؿ لبلضطرابات النفسجسمي

استددمت الباحث األساليب اإلحصائي التالي :

المت سط الحساب

االنحراؼ المعياري ادتبار( ت ) حجـ التاثير  EFFect sizeمعامؿ

االرتباط بيرس ف  Pearsonسبيرماف ب ار ف  spearman – Brownالتحميؿ العامم .
أشارت أهـ النتائج:
-

ت جد عبلق ارتباطي دال إحصائي بيف األفكار البلعقبلني لد

النفسجسمي الضغ ط النفسي الغضب.
-

ت جد فر ؽ ذات دالل

النفسجسمي

إحصائي

بيف مت سط

المديريف ذ ي االضطرابات

درجات المديريف ذ ي االضطرابات

المديريف الذيف ال يعان ف مف االضطرابات النفسجسمي

البلعقبلني لصال ،المديريف ذ ي االضطرابات النفسجسمي .
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بالنسب

لؤلفكار

ت ص الباحث :
ذلؾ لمناقش كؿ ما يط أر عم مكاف العمؿ مف مشكبلت .ضر رة

 -عقد ند ات نصؼ سن ي

ت فير البيئ النفسي الت تشج المديريف عم العطا

-

اإلبداع.

ضر رة إنجاز الم اـ المطر ح بشكؿ جيد بنا عبلقات طيب م المرؤسيف.

 عقد د رات تدريبي لممديريف إلكساب ـ بعض الفنيات الت تساعدهـ عم التفكير العقبلنالح ار الدادم م الذات مناقض األفكار البلعقبلني .

ه

 دراسة بركات(  ) 1006بعنوان :التفكير اإليجابي والسمبي لدى طمبة الجامعة دراسة ميدانيةفي ضوء بعض المتغيرات.

 هدفت الدراس إلض

-

التعرؼ عم

مست

التفكير اإليجاب

بعض المتغيرات الديمغرافي الترب ي .

ادتار الباحث عين مك ن مف ٕٓٓ طالب طالب ممتحقيف ف

ادتيارهـ بطريق الطبقي العش ائي .
-

السمب

استددـ الباحث مقياس التفكير اإليجاب

السمب لد

لد

طمب الجامع ف

جامع القدس المفت ح تـ

طمب الجامع تـ إعداد ل ذا الغرض

مف قبؿ الباحث.

 استددـ الباحث المن ج ال صف .أشارت أهـ النتائج:

 عدـ ج د فر ؽ ج هري بيف درجات الطمب عملمتغيرات التحصيؿ االكاديم

ي ص الباحث:

 ت فير مراكز الت جيمشكبلت ـ النفسي

التفكير السمب .
-

مكاف السكف عمؿ األب

اإلشراؼ الترب ي النفس
االجتماعي

العاطفي

يعتبر التفكير مف أهـ مسؤليات التربي

ال تدريس الجامع

االستكشاؼ التقص

ادتيار التفكير اإليجاب

تدريب الطبلب عم
البحث العمم

االجتماع

مست

السمب

تعميـ األب األـ.

تعز

مساعدة الطمب لمتدمص مف

ذلؾ لتجنب االضطرابات النفسي الت

تؤدي إل

مف أ ل يات أهداف ا فاف الباحث يدع أعضا هيئ
أساليب التفكير اإلبداع تدريب ـ عم

أساليب

حؿ المشكبلت مف دبلؿ اتباع أسم ب المناقشات

الح ارات الحرة.
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 دراسة العنزي(  ) 1007بعنوان :عالقة القمق باألفكار الالعقالنية ,دراسة مقارنة بيناألحداث المنحرفين وغير المنحرفين في مدينة الرياض.

 هدفت الدراس إلالغير منحرفيف

التعرؼ عم

 -استددـ الباحث المن ج اإلرتباط

عبلق القمؽ باألفكار البلعقبلني لد

األحداث المنحرفيف

لدراس العبلق بيف األفكار البلعقبلني

المقارف لمقارن األحداث المنحرفيف غير المنحرفيف.

المن ج السبب

 -تـ أدذ عين عش ائي تقدر ب ٖٓٓ مبح ث.

 استددـ الباحث مقياس القمؽ إعداد الدليـ آدر ف ٖٜٜٔالبلعقبلني لسميماف الريحان ٘.ٜٔٛ

مقياس األفكار العقبلني

كما أشارت أهـ النتائج:

 اندفاض مست يات األفكار البلعقبلني لد األحداث غير المنحرفيف. -ارتفاع مست

األفكار البلعقبلني لد األحداث المنحرفيف.

 -ت جد عبلق ارتباطي بيف القمؽ األفكار البلعقبلني .

 ت جد ف ؽ ذات دالل احصائي بيف األحداث المنحرفيف األحداث الغير منحرفيف ف األفكارالبلعقبلني لصال ،األحداث المنحرفيف.

ي ص الباحث:
 -بث ال ع

الدين

لد

األحداث المنحرفيف عف طريؽ عمميات ال عظ االرشاد ف

المبلحظ .

 -بنا برنامج معرف لتنمي التفكير اإليجاب

در

العمؿ ب ف كؿ مف المؤسسات الترب ي .

 بنا برنامج معرف لتنمي األفكار العقبلني لد األحداث المنحرفيف ف د ر المبلحظ . دراسة محمود(  ) 1007بعنوان :األفكار العقالنية والالعقالنية وميارات اتخاذ القرار لدىطالب التعميم الثانوي العام والفني المنبسطين والعصابيين.

 -هدفت الدراس الحالي ال

الكشؼ عف الفر ؽ ف

األفكار العقبلني

البلعقبلني ف

ض

نظري اليس م ارات اتداذ القرار بادتبلؼ كبل مف بعدي( االنبساط – العصابي ) ن ع

التعميـ الجنس ذك ر – إناث

تأثير التفاعؿ بين ـ

كذلؾ الكشؼ عف الفر ؽ ف م ارات

اتداذ القرار بجدتبلؼ األفكار العقبلني البلعقبلني لد طبلب التعميـ الثان ي.

 تك نت عين الدراس مف ٕٓ ٛطالب طالب مف بعض مدارس التعميـ الثان ي العاـ الفن . استددمت الباحث مقياس االفكار العقبلنيإعداد الباحث

البلعقبلني

مقياس م ارات اتداذ القرار مف

كما استددمت قائم ايزنؾ لمشدصي الص رة( ب ).
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 استددمت الباحث األساليب اإلحصائي التالي : أسم ب تحميؿ التبايف الثنائ لمنظاـ العامم . -تحميؿ التبايف األحادي.

 طريق شيفي لتحديد الفر ؽ. المت سطات الحسابي . -اإلنحرافات المعياري .

أشارت نتائج الدراس :

 ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سطلصال ،الذك ر مف طبلب التعميـ الثان ي.

درجات الذك ر اإلناث ف

األفكار العقبلني

 ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف مت سط درجات الذك ر اإلناث ف األفكار البلعقبلنيلصال ،اإلناث مف طبلب التعميـ الثان ي.
 دراسة ابوشعر(  ) 1007بعنوان :األفكار الالعقالنية لدى طمبة الجامعات الفمسطينيةوعالقتيا ببعض المتغيرات.

 -هدفت الدراس إل

التعرؼ عم

األفكار البلعقبلني لطمب الجامعات الفمسطيني

عبلقت ا

ببعض المتغيرات - .استددـ الباحث المن ج ال صف التحميم .

 تـ ادتيار عين الدراس بالطريق العش ائي البسيط حيث بم عدد أفراد العين ٕٔٗ مف طمبالجامعات ف قطاع غزة( األزهر – اإلسبلمي – األقص ).
-

استددـ الباحث ادتبار األفكار العقبلني

البلعقبلني مف إعداد سميماف الريحان

مقياس ال ع الدين مف إعداد البحيري عادؿ الدمرداش ٕ.ٜٔٛ

كانت اهـ النتائج:

 -هناؾ عبلق عكسي بيف ال ع

الدين

ٜٔٛٚ

األفكار البلعقبلني أقؿ مف ا لئؾ الذيف لدي ـ تديف

ظاهري.

 -الذك ر لدي ـ أفكار العقبلني أكثر مف اإلناث.

 األفكار العقبلني البلعقبلني التدتمؼ بجدتبلؼ مكاف السكف ألفراد العين مف طمب الجامعاتالفمسطيني .

 -ذ ي الددؿ المت سط أكثر العقبلني مف ذ ي الددؿ المرتف

مف ذ ي الددؿ المندفض.

 -الطمب الذيف يسكن ف ف القر لدي ـ ع دين أكثر مف الطمب الذيف يسكن ف ف المدف.
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ي ص الباحث:
-

ي ص الباحث المربيف س ا كان ا آبا أ معمميف أ مرشديف نفسييف بضر رة تفنيد األفكار

البلعقبلني لد األبنا
-

ذلؾ عف طريؽ ت ضي ،دطأ هذ األفكار استبدال ا بأفكار عقبلني .

استدداـ اسم ب العبلج العقبلن االنفعال ف االرشاد المدرس .

 دراسة العنزي(  ) 1009بعنوان :األفكار الالعقالنية لدى مدمني الحشيش واالمفيتامينلنزالء مستشفى االمل لمصحة النفسية مقارنة بالعاديين.

 -هدفت الدراس التعرؼ عم

األفكار البلعقبلني لد

مستشف األمؿ لمصح النفسي مقارن بالعادييف.

مدمن

الحشيش االمفيتاميف لنزال

 بمغت عين الدراس ٕٕٓ مريض تـ ادتيارهـ باستدداـ العين العش ائي البسيط . -استددـ الباحث ف دراست المن ج ال صف التحميم .

 -تـ استدداـ مقياس األفكار العقبلني البلعقبلني مف إعداد سميماف الريحان ٘.ٜٔٛ

ت صمت الدراس ال أهـ النتائج:
-

ت جد أفكار العقبلني أكثر انتشا ار مف غيرها ف المراحؿ العمري مف عين الدراس .

أهـ ت صيات الدراس :
-

التددؿ المبكر إلزال أ التقميؿ مف آثار األفكار البلعقبلني ف سف مبكر قبؿ أف تستفحؿ
يتجا ز أثرها صح الفرد النفسي .

-

إعداد البرامج التدريبي

من ا العمؿ عم إزالت ا.

العبلجي

اإلرشادي ف

التعرؼ عم

األفكار البلعقبلني

التحقؽ

 دراسة صابر(  ) 1009بعنوان :األفكار الالعقالنية كإحدى إشكاالت األمن الفكري المؤشرةباضطراب الشخصية.

 هدفت الدراس الحالي إل الكشؼ عف األفكار البلعقبلني كع امؿ مؤشرة بالذهاني المأد ذةمف مقياس الشدصي اليزنؾ Eysenck

 -تـ ادتيار عين مف طبلب الجامع

ق ام ا ٕٗٔ طالب طالب

ادتيارهـ بأسم ب العين العش ائي الطبقي .

-

بالشع ر بال حدة باضطراب الشدصي .

أعد الباحث مقياس األفكار البلعقبلني

 ٔٓٚذك ر

استددـ مقياس الذهاني اليزنؾ.

 -استددـ الباحث ف دراست المن ج ال صف .

82

 ٔٓٚاناث تـ

أشارت أهـ النتائج:
-

ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف الذك ر اإلناث ف بعض األفكار البلعقبلني .
أ ضحت النتائج أف الذك ر أكثر ميبل لبلستنتاجات السمبي عف اإلناث البلت

االعتمادي الكمالي المطمق .

يممف إل

 كما أ ضحت النتائج أف بعض األفكار البلعقبلني ترتبط بكؿ مف الذهاني الشع ر بال حدة.-

هناؾ عبلق ارتباطي بيف األفكار البلعقبلني

بمست يات كبل مف الذهاني

الشع ر بال حدة(

المرتفع – المت سط – المندفض ).

ي ص الباحث:
-

إمكاني االستفادة مف األفكار البلعقبلني كمؤشرات فارق لمكشؼ عف االضطرابات السم كي

-

إيجاد استراتيجيات قائي عبلجي لتط ير األساليب الفكري السميم .

الترب ي الدين ف الجامعات لتط ير التفكير العقبلن .

-

إنشا مراكز لئلرشاد النفس

-

يؤيد الباحث يؤكد عم حرص عناي المممك العربي السع دي بتحقيؽ األمف الفكري.

 دراسة الزىراني( ) 1030بعنوان :األفكار الالعقالنية وعالقتيا بإدارة الوقت لدى عينة منطالب جامعة حائل.

 هدفت الدراس إل الكشؼ عف طبيع العبلق بيف األفكار البلعقبلني ادارة ال قت لد طبلبجامع حائؿ.

 -استددـ الباحث ف دراست المن ج ال صف .

 تك نت عين الدراس مف  ٖٙٙطالب طالب مف طبلب جامع حائؿ. استددـ الباحث مقياس األفكار العقبلني البلعقبلني لسميماف الريحان ٘ ٜٔٛمقياس إدارةال قت مف إعداد الباحث.

استددـ الباحث األساليب اإلحصائي التالي :
 المت سطات الحسابي . -االنحرافات المعياري .

 معامؿ ارتباط بيرس ف. -ادتبار( ت ).

أشارت أهـ النتائج:

 ت جد عبلق ارتباطي م جب دال إحصائيا بيف األفكار البلعقبلني ادارة ال قت. الت جد فر ؽ بيف الجنسيف عم الدرج الكمي لمقياس األفكار البلعقبلني .83

 -ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف طبلب التدصص األدب

طبلب التدصص العمم عم

فكرة طمب التأييد االستحساف فكرة الم ـ القاس لمذات اآلدريف ذلؾ ف اتجا طبلب

التدصصات األدبي عم فكرة تجنب المشكبلت فكرة عبلق الرجؿ المراة ذلؾ ف اتجا
طبلب التدصصات العممي .

 الت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف مت سطات درجات األفكار البلعقبلني لد طبلبالسنتيف األ لييف طبلب السنتيف اآلدرتيف.

ت صيات الدراس :

 تبن الجامع لعدد مف البرامج اإلرشادي ال قائي القائم عم تعزيز التفكير العقبلن مفدبلؿ الكشؼ عف األفكار البلعقبلني

تفنيدها لد الطبلب.

 دراسة العنزي(  ) 1030بعنوان :إدراك القبول  -الرفض الوالدي واألفكار الالعقالنية وقمقالمستقبل لدى عينة من طالب جامعة الحدود الشمالية.

 هدفت الدراس الالبلعقبلني

التعرؼ عم طبيع العبلق بيف إدراؾ القب ؿ – الرفض ال الدي األفكار
قمؽ المستقبؿ

قمؽ المستقبؿ التحقؽ مف مد إمكاني التنبؤ باألفكار البلعقبلني

مف دبلؿ إدراؾ القب ؿ الرفض ال الدي.

 -استددـ الباحث ف هذ الدراس المن ج ال صف .

 تك نت عين الدراس مف ٓ ٖٙطالب من ـ ٘ ٜٔمف طبلب كمي التربي اآلدابطبلب كمي العم ـ بجامع الحد د الشمالي .

 استددـ الباحث استبياف القب ؿ – الرفض ال الدي اعداد ر نالد .ب ر نرالبلعقبلني إعداد سميماف الريحان ٜ٘ٔٛ
استددـ الباحث األساليب اإلحصائي :
 معامؿ ارتباط بيرس ف.-

ادتبار تحميؿ التبايف أحادي االتجا .

مقياس األفكار

مقياس قمؽ المستقبؿ إعداد زينب محم د شقير

ٕ٘ٓٓ.

ادتبار لمقياس المستقم .

٘ ٔٙمف

 -تحميؿ االنحدار الدط المتعدد.
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أشارت أهـ النتائج:
 -ت جد عبلق ارتباطي ذات دالل إحصائي بيف األفكار البلعقبلني

ي ص الباحث:
 -العمؿ عم

إعداد برامج ارشادي

انتشار األفكار البلعقبلني لد

قائي تركز عم

قمؽ المستقبؿ.

تربي التفكير العقبلن

طبلب المرحم الجامعي

عبلجي لتصحي ،األفكار البلعقبلني .

تساعد ف

كذلؾ العمؿ عم

عدـ

إعداد برامج

 المحور الثالث :دراسات تناولت الميارات الحياتية وعالقتيا ببعض المتغيرات. دراسة عيسى(  ) 1003بعنوان :فاعمية مواقف تعميمية في تنمية بعض الميارات الحياتيةلطفل ماقبل المدرسة.

 هدفت الدراس إل قياس فاعمي الم اقؼ التعميمي المقترح ف تنمي الم ارات الحياتي المدتارةلد طفؿ ما قبؿ المدرس .

 -استددـ الباحث المن ج ال صف التحميم

المن ج التجريب .

 -بمغت العين ٓٗ طفبلً تـ ادتيارهـ بالطريق القصدي .

اد ات الدراس :

 -ركز الباحث عم

ثبلث م ارات حياتي

الت اصؿ م ارة اتداذ القرار.

ه

م ارة التعامؿ م المشاعر

م ارة االتصاؿ

أشارت أهـ النتائج:

 ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي فالبعدي لصال ،األدا البعدي.

األدا القبم

لم ارات إتداذ القرار درجات ـ ف

ت ص الباحث :

األدا

 ضر رة استثمار كؿ م قؼ يمر ب الطفؿ لممارس السم كيات اإليجابي المرتبط بالم اراتالحياتي ليتمكف الطفؿ مف ممارست ا ف الم اقؼ الطبيعي .
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 دراسة المولو(  ) 1005بعنوان :الميارات الحياتية المتضمنة في محتوى العموم الفمسطينيةلمصفين االول والثاني االساسيين.

 هدفت الدراس إل تحميؿ الم ارات الحياتي ف محتاألساسييف.

المن اج العم ـ لمصفيف األ ؿ الثان

 استددـ الباحث المن ج ال صف التحميم . تـ ادتيار محتاأل ؿ الثان

أشارت أهـ النتائج:
 -تركيز المحت

العم ـ لممرحم األساسي الدنيا حيث تتضمف كتاب العم ـ لمصؼ األ ؿ الجز

كتاب العم ـ لمصؼ الثان الجز األ ؿ الثان .
عم

الم ارات البيئي

الم ارات اليد ي

الصحي

أما الم ارات الغذائي

ال قائي لـ يتـ تنا ل ا بص رة مناسب .

ي ص الباحث:

 -ضر رة أ ف تك ف الم ارات الحياتي بمثاب دط فكري اض ،لد

مدطط

المناهج مؤلف

الكتب.

 دراسة مسكراي  ) 1007 (Mc Crayبعنوان :دور الميارت الحياتية في تحسين اإلنجازاتاأل كاديمية واالجتماعية عن طريق المدخل البنائي.

 هدفت الدراس إل التعرؼ عم أهمي تنمي الم ارات الحياتي ف تحسيف اإلنجازات األكاديمياالجتماعي عف طريؽ المددؿ البنائ .

 -اتبعت الدراس المن ج المسح .

 تك نت عين الدراس مف ٕ٘ معمما.أشارت أهـ النتائج:

 -إف معظـ المشاركيف مف المعمميف مقتنعيف بجد

المددؿ البنائ ف تحسيف الم ارات الحياتي

االجتماعي لد الطمب .

دراسة بشير(  ) 1007بعنوان :دور مكتبة الروضة في تنمية بعض الميارات الحياتية لدى

اطفال ماقبل المدرسة.

 هدفت الدراس إل تحديد الم ارات الحياتي الت يمكف تنميت ا مف دبلؿ مكتب الر ض . تـ تطبيؽ الدراس عم عين تـ ادتيارها بالطريق القصدي استددـ الباحث ف درايت المن ج التجريب . -استددـ الباحث قائم

الم ارات الحياتي

الت اصؿ تقدير الذات تحمؿ المسؤلي ).

ق ام ا ٘ٗ طفبلً طفم .

لطفؿ ماقبؿ المدرس ( إتداذ القرار اإلتصاؿ
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أشارت أهـ النتائج:

 ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف مت سط النسب المعدل لمكسب لدرجات أطفاؿ العينتيفف استمارة قياس الم ارات الحياتي

ت ص الباحث :

 ضر رة االهتماـ بالم ارات الحياتي-

لصال ،أطفاؿ الفئ العمري األكبر.
تنميت ا.

ض برامج ترب ي عف الم ارات الحياتي المدتمف تست دؼ مشارك اآلبا .

دراسة سعد الدين(  ) 1007بعنوان :الميارات الحياتية المتضمنة في مقرر التكنولوجيا لمصف

العاشر ومدى اكتساب الطمبة ليا.
 -هدفت الدراس إل

التعرؼ عم

الم ارات الحياتي ال اجب تضمين ا ف

مقرر التكن ل جيا

لمصؼ العاشر االساس .

 -اعتمدت الباحث ف الدراس عم المن ج ال صف التحميم .

 تـ ادتيار العين بطريق العين العنق دي العش ائي حيث بمغت العين ٖٕٓ طالب طالب . -قامت الباحث بتصميـ ادتبار الم ارات الحياتي .

أشارت أهـ النتائج:
 -مست

الم ارات الحياتي لد طمب الصؼ العاشر لـ يصؿ ال مست

 ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي فالحياتي تعز لمجنس ذك ر.

مست

التمكف ٓ.%ٛ

اكتساب طمب الصؼ العاشر لمفاهيـ الم ارات

ت ص الباحث :

 ضر رة تبن سياس التعمـ مف أجؿ الحياة لد كاف المشاركيف ف العممي الترب ي . -تط ير مناهج التكن ل جيا العم ـ التطبيقي ف ض

الم ارات الحياتي .

دراسة الجديبي(  ) 1009بعنوان :تصور مقترح لتنمية الميارات الحياتية لدى طالب المرحمة
الثانوية في ضوء التحديات واالتجاىات المعاصرة ,رؤية تربوية اسالمية.
 -هدفت الدراس إل

تحديد مف ـ الم ارات الحياتي

اكتساب ا أساليب تنميت ا التعرؼ عم

أهـ ق ائم ا تصنيفات ا الحديث

أهـ التحديات المعاصرة الت

ت اج

االسبلم .

 استددـ الباحث المن ج ال صف . -أعد الباحث مقياس الم ارات الحياتي .

 -بمغت عين الدراس ٓ ٖٚطالب طالب تـ ادتيارهـ بالطريق العش ائي البسيط .
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أهمي

المجتم

أشارت أهـ النتائج:
عممي إثرائي تعن بتعميـ تنمي الم ارات الحياتي

 تفتقر المرحم الثان ي إل أنشط عمميلد الطبلب.

 مف دبلؿ استعراض تجارب دبرات الد ؿ ف مجاؿ تطبيؽ تعميـ الم ارات الحياتي نجد أفتعميـ الم ارات الحياتي يتـ مف دبلؿ ثبلث مدادؿ رئيسي  :المناهج الدراسي

األدل اإلرشادي .
ي ص الباحث:

اإلفادة مف الج د العالمي المعاصرة لتنمي الم ارات الحياتي لد
النظرة اإليجابي لتحديات العصر معطيات

البرامج التدريبي

أبنائنا الطبلب التأكيد عم

م تجنب أضرار تمؾ التحديات.

تنمي الم ارات الحياتي مف دبلؿ المزيد مف

ضر رة العناي بجبراز من ج التربي اإلسبلمي ف

الدراسات البح ث الترب ي .

دراسة وافي(  ) 1030بعنوان :الميارات الحياتية وعالقتيا بالذكاءات المتعددة لدى طمبة

المرحمة الثانوية في قطاع غزة.
 -هدفت الدراس إل

معرف مست

المرحم الثان ي

الم ارات الحياتي

عبلقت ا بالذكا ات المتعددة لد

طمب

 استددـ الباحث المن ج ال صف التحميم . -ا عتمد الباحث ف

ٕ ٕٙطالب طالب

دراست عم

العين العنق دي العش ائي حيث بم عدد افراد عين الدراس

استددـ الباحث األد ات التالي :
 -مقياس الم ارت الحياتي .

 قائم ( تيم ) لمذكا ات المتعدد.استددـ الباحث األساليب اإلحصائي التالي :
معامؿ ارتباط بيرس ف

معامؿ ارتباط سبيرماف

النصفي غير المتسا ي

المئ ي

ب ار ف لمتجزئ النصفي

معادل جتماف لمتجزئ

معامؿ ارتباط الفا كر نباخ التكرارت المت سطات الحساب

ادتبار( ت ) تحميؿ التبايف األحادي ادتبار شيفي البعدي.

النسب

أظ رت اهـ النتائج:

 الي جد ارتباط داؿ احصائيا بيف مستبأبعادها لد طمب المرحم الثان ي .

الدرج الكمي لمست

الم ارات الحياتي بأبعادها

الم ارات الحياتي كاف ب زف نسب ( ٖ.) %ٚ٘ ٜ
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الذكا ات المتعددة

 -الت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف

تعز لمتغير الجنس( ذك ر – اناث ).

 -ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف مست

الم ارات الحياتي لد

مست

طمب المرحم الثان ي

الم ارات الحياتي لد طمب المرحم الثان ي تعز

لمكاف السكف( معسكر – بمد – منطق شرقي ) .لـ يتض ،فر ؽ ف المناطؽ االدر .

 الت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف مت سطات مستالثان ي تعز لمست

الم ارات الحياتي لد طمب المرحم

تعميـ ال الد( أقؿ مف ثان ي – ثان ي عام – تعميـ عال ).

ي ص الباحث:

تنفيذ دراسات برامج عممي لتنمي الم ارات الحياتي الذكا ات المتعددة.

تط ير أساليب

سائؿ التعميـ بحيث ي اكب ذكا ات لكؿ طالب حت يتسن التعمـ لمجمي .

دراسة عياد ,و سعد الدين(  ) 1030بعنوان :فاعمية تصور مقترح لتضمين بعض الميارات
الحياتية في مقرر التكنولوجيا لمصف العاشر االساسي بفمسطين.

 -هدفت الدراس إل

ض تص ر مقترح لتضميف بعض الم ارات الحياتي ف مقرر التكن ل جيا

لمصؼ العاشر التعرؼ عم فاعمي تطبيؽ حدة مف حدات التص ر المقترح عم تنمي

الم ارات الحياتي

التفكير المنظ م لد الطمب .

 استددـ الباحثاف المن ج ال صف لمت صؿ ال التص ر المقترح كما استددـ المن ج التجريب . استددـ الباحث أد ات دراست بطاق مبلحظ الم ارات الحياتي المتعمق ب( حؿ المشكبلتالسبلم األماف االتصاؿ ادارة ال قت االقتصاد اتداذ القرار ) ادتبار التفكير
المنظ م .

 -بمغت عين الدراس ٖ٘ طالب مف مدرس فيصؿ الف د الثان ي .

أشارت أهـ النتائج:

أف الفرص المطبق المضمن بالم ارات الحياتي قد حققت فاعمي مقب ل .
هناؾ تأثير كبير ف تنمي الم ارات الحياتي التفكير المنظ م لد طالبات عين البحث بعد

دراست ف ل ا

ي ص الباحث:

استدداـ طرؽ استراتيجيات تعميمي تدعـ تعمـ الطمب امتبلك ـ لمم ارات الحياتي .

دراس مد تكامؿ ترابط مناهجالتكن ل جيا بفمسطيف م المناهج الدراسي األدر ف إكساب طمب

المرحم االساسي لمم ارات الحياتي .
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دراسة عبيدات ,وسعادة(  ) 1030بعنوان :الميارات الحياتية المتوفرة في مخرجات التعميم

العالي االردني بما يتطمبو سوق العمل المحمي.

هدفت الدراس لقياس درج اكتساب الم ا ارت الحياتي لد طمب الجامعات األردني الحك مي
الداص .

اقتصرت الدراس عم كؿ مف م ارة االتصاؿ الت اصؿ م ارة التكن ل جيا المبادرة اإلبداع
المغات االجنبي .

طبقت الدراس عم  ٕٕٛطالب مف طمب السن الرابع .
أشارت أهـ النتائج :هناؾ بعض االدتبلفات ف مست
عممي – ادبي ).

اكتساب الم ارة حسب الجنس ن ع الكمي (

ي ص الباحث :دمج التدريب العمم عم الم ارات الحياتي م الدط الدراسي لطمب البكال ري س
اعتبارها متطمبا لمتدرج.

دراسة عبد الفتاح(  ) 1033بعنوان :فعالية برنامج قائم عمى االلعاب الكمبيوترية في تنمية
الميارات الحياتية والدافع لالنجاز لدى التالميذ ذوي االعاقة الذىنية القابمين لمتعمم.

هدفت الدراس ال إعداد قائم بالم ارات الحياتي الت يجب تنميت ا تصميـ برنامج تعميم قائـ

عم األلعاب الكمبي تري التحقؽ مف مد فاعمي البرنامج المقترح لمتبلميذ المعاقيف ذهنيا بالمرحم
االبتدائي .

تـ استدداـ عين مف ٕٓ تمميذاً تمميذة تـ ادتيارهـ بطريق عش ائي .

استددـ الباحث ادتبار الم اقؼ الحياتي لقياس مد تنمي الم ارات الحياتي عند األطفاؿ المعاقيف
ذهنيا مف إعداد الباحث مقياس الداف لئلنجاز مف إعداد الباحث.

استددـ الباحث ف دراست المن ج الشب تجريب ف التحقؽ مف مد فاعمي البرنامج المقترح
استدداـ المن ج ال صف التحميم لتحديد قائم الم ارات الحياتي .

استددمت الباحث ادتبار( ت ) مرب إيتا.

أشارت أهـ النتائج :ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف مت سط درجات التبلميذ ذ ي االعاق
الذهني القابميف لمتعمـ ف ادتبار الم ارات الحياتي ف التطبيؽ القبم

البعدي.

البعدي لصال ،التطبيؽ

ت ص الباحث :

 العمؿ عم تط ير مناهج العم ـ لمتبلميذ بحيث يتضمف المفاهيـ العممي الم ا ارت البلزملتف ـ البيئ المحيط ب ـ التكيؼ مع ا.

 اقتراح برامج متن ع لتعميم ـ الق ار ة الكتاب الن ا تس ؿ استدداـ برامج تعميمي مفيدة.91

دراسة داغستاني(  ) 1033بعنوان :استخدام جداول االنشطة المصورة مدخال الكساب
بعض الميارات الحياتية لدى اطفال الروضة الذواتويين.

هدفت الدراس ال اقتراح برنامج قائـ عم جدا ؿ األنشط المص رة م ج ألطفاؿ الر ض

الذات ييف إلكساب ـ بعض الم ارات الحياتي الي مي .
تك نت عين الدراس مف أربع اطفاؿ.

مقياس الم ارات الحياتي مف إعداد الباحث .

استددـ الباحث مقياس جيمياـ لتشديص الت حدي

أشارت أهـ النتائج :فاعمي البرنامج المقترح ف إكساب اطفاؿ الر ض الذات ييف بعض الم ارات
الحياتي ال تحسف ف السم كيات النمطي الم ارات االجتماعي .
دراسة االغا(  ) 1031بعنوان :فاعمية توظيف استراتيجية  Seven Esالبنائية في تنمية
الميارات الحياتية في مبحث العموم الفمسطيني لدى طالب الصف الخامس االساسي.

هدفت الدراس ال استقصا فاعمي ت ظيؼ استراتيجي  Seven Esالبنائي ف تنمي الم ارات

الحياتي ف مبحث العم ـ العام الفمسطين لد طبلب الصؼ الدامس األساس .
استددـ الباحث المن ج التجريب .

أعد الباحث دليؿ معمـ العم ـ أعد الباحث قائم بالم ارات الحياتي تمثمت ف مقياس م ارة اتداذ
القرار

ادتبار م ارة االتصاؿ الت اصؿ.

بطاق مبلحظ الم ارات البيئي األدائي

بمغت عين الدراس ٔ ٛطالب مف طبلب الصؼ الدامس األساس .
تـ ادتيار العين بطريق عش ائي بسيط .

استددـ الباحث األساليب اإلحصائي التالي :

ادتبار( ت ) .حجـ التأثير باستدداـ مرب إيتا .معادل الكسب المعدؿ لببلؾ .معامؿ ارتباط
بيرس ف باستدداـ ثبلث متغيرات.

أشارت أهـ النتائج:

 -أف م ارة اتداذ القرار بحجـ تاثير مرتف بدالل مرب ايتا الذي بمغت قيمت ( ٗٗ.) . ٜ

 م ارة االتصاؿ الت اصؿ بحجـ التاثير مرتف باستدداـ ايتا الذي بمغت قيمت ( ٗ.) . ٚٚ عدـ ج د عبلق ارتباطي ف القياس البعدي بيف درجات طبلب المجم ع التجريبي عممقياس م ارة اتداذ القرار بطاق مبلحظ الم ارات البيئي االدائي

االتصاؿ الت اصؿ.

ادتبار م ارات

ي ص الباحث:

اتاح الفرص لمطبلب الستكشاؼ المعارؼ العممي

دبلؿ ممارس الم ارات الحياتي .
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ت سيع ا ربط ا بالم اقؼ الت ت اج ـ مف

المحور الرابع :دراسات تناولت تقدير الذات وعالقتو بالتقكير العقالني والالعقالني.

دراسة شاىين ,و حمدي(  ) 1007بعنوان :درجة تقدير الذات لدى عينة من طمبة الجامعة في
فمسطين وعالقتيا بالتفكير الالعقالني وفاعمية برنامج ارشادي عقالني انفعالي في تحسينيا.

هدفت الدراس إل معرف العبلق بيف درج تقدير الذات التفكير البلعقبلن .
تـ إدتيار العين بطريق عش ائي طبقي حيث بمغت عين الدراس  ٕٜٗطالبا طالب .

استددـ الباحث إدتبار التفكير العقبلن
لجبريؿ ٖ.ٜٔٛ

استددـ الباحث ف

البلعقبلن

دراست المن ج ال صف

لمريحان

ٜ٘ٔٛ

المن ج التجريب

مقياس تقدير الذات

الدراس التجريبي هدفت إل

استقصا فاعمي برنامج إرشادي عقبلن انفعال ف تحسيف درج تقدير الذات لد هؤال الطمب .
أظ رت أهـ النتائج:
-

ج د عبلق ارتباطي بيف درج التفكير العقبلن

اإلناث.

درج تقدير الذات لد

 -ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف المجم عتيف التجريبي

الطمب الذك ر

الضابط ف القياس البعدي

عم مقياس تقدير الذات.

ي ص الباحث:

 أف تتضمف أهداؼ التربي األساسي اإلهتماـ بالتربي العقبلنيتقدير مرتف لذ ات ـ

بشكؿ عاـ.

ت ضي ،اآلثار السمبي الندفاض درج تقدير الذات لد

 -ت ظيؼ استراتيجيات متعددة مناسب ف

تفنيد األفكار البلعقبلني

دبلؿ مقارنت ا م أساليب عبلجي ادر .

-

ت جي الطمب ليك ف لدي ـ

االفراد

تق يـ فاعميت ا مف

دراسة البراق(  ) 1008بعنوان :التفكير الالعقالني وعالقتو بتقدير الذات ومركز التحكم لدى

طالب الجامعات بالمدينة المنورة.
 -هدفت الدراس إل معرف مد

انتشار األفكار البلعقبلني بيف طبلب جامع طيب

الجامع

اإلسبلمي بالمدين المن رة الفر ؽ بين ما التعرؼ عم طبيع العبلق بيف األفكار البلعقبلني
كؿ مف تقدير الذات مركز التحكـ لد

التدصص الدراس ( عمم

 -استددـ الباحث المن ج ال صف

الطبلب الجامعتيف

ادب ) عم األفكار البلعقبلني .
المسح

طبيع الفر ؽ بيف طبلب الجامع اإلسبلمي

كما استددـ المن ج السبب
طبلب جامع طيب .
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كما التعرؼ عم

أثر

المقارف لمتعرؼ عم

مف ٖ٘ٓ طبلب م زعيف بيف الجامعتيف من ـ ٖ ٔٙطالب مف جامع طيب من ـ

 -بمغت العين

 ٔٓٙطبلب مف القسـ العمم

 ٘ٚطالبا مف القسـ االدب

اإلسبلمي .

 استددـ الباحث ثبلث اد ات :مقياس األفكار العقبلنيمقياس مركز التحكـ.

أشارت أهـ النتائج:

 أف األفكار البلعقبلني تنشر بيف طبلب جامع طيبمرتفع .

 الت جد عبلق ارتباطي بيف األفكار البلعقبلنيطبلب الجامع اإلسبلمي .

-

الت جد عبلق ارتباطي بيف األفكار البلعقبلني

-

البلعقبلني

طبلب الجامع اإلسبلمي بنسب

تقدير الذات بالنسب لطبلب جامع طيب

األفكار العقبلني لمطبلب مف دبلؿ تط ير البرامج الدراسي

الحالي  .تصميـ برامج تدريبي إلكساب م ارات التفكير العمم
الجامعي .

-

إج ار بح ث تتنا ؿ األفكار البلعقبلني لد

السع دي .
-

مقياس تقدير الذات

مركز التحكـ بالنسب لطبلب الجامعتيف.

ت ص الباحث :

غرس م ارات التفكير العمم

ٕٗٔ طالب مف الجامع

تطبيق ا عم طبلب المرحم

طالبات المرحم الجامعي بالمممك العربي

دراسة دحادحة(  ) 1008بعنوان :فعالية برنامج إرشاد جمعي في تفنيد األفكار الالعقالنية

وتأكيد الذات في خفض مستوى االكتئاب وتحسين مفيوم الذات لدى الطمبة المكتئبين.
 هدفت هذ الدراس إلالبلعقبلني

استكشاؼ مد

فاعمي برنامج ارشاد جمع

برنامج إرشاد جمع ف تأكيد الذات ف دفض مست

قائـ عم

تفنيد األفكار

االكتئاب تحسيف مف ـ

الذات لد الطمب المكتئبيف.

 تك نت عين الدراس مف ٖٓ طالبا ٖٓ طالب مف طبلب الصؼ األ ؿ الثان ي ف مدرسإربد الثان ي لمبنبف مدرس صفي الثان ي ف مدين إربد.

 تـ استدداـ مقياس بيؾ  Beckلبلكتئاب.Hairs

 -تـ ت زي

األفراد بالطريق العش ائي إل

استددـ الباحث المن ج التجريب .

مقياس مف ـ الذات لبيرس – هارس Piers-
مجم عتيف مجم ع تجريبي
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مجم ع ضابط .

أشارت أهـ النتائج:

 -هناؾ فر ؽ بيف المجم عتيف التجريبيتيف فيما يتعمؽ باندفاض مست

االكتئاب البعدي لصال،

المجم ع التجريبي الثاني الت تمقت تدريبا عم تأكيد الذات.

 لـ ت جد هناؾ فر ؽ بيف المجم عتيف التجريبيتيف فيما يتعمؽ بتحسيف مف ـ الذات ف القياسالبعدي قياس المتابع .

 -ي ص الباحث:

 -تدريب المرشديف الترب ييف عم

م ارات استراتيجيات لتفنيد األفكار البلعقبلني

تأكيد الذات

لمتعامؿ م حاالت اعراض الشع ر باالكتئاب.
 -دراسة الغامدي(  ) 1009بعنوان :التفكير العقالني والتفكير الالعقالني ومفيوم الذات

ودافعية اإل نجاز لدى عينة من المراىقين المتفوقين دراسيا والعاديين بمدينتي مكة المكرمة
وجدة.

 -هدفت الدراس إل معرف الفر ؽ بيف المتف قيف دراسيا العادييف ف كؿ مف التفكير مف ـ

الذات دافعي اإلنجاز معرف العبلق بيف التفكير مف ـ الذات دافعي اإلنجاز لد كؿ مف
المتف قيف العادييف العين الكمي .

 -استددـ الباحث المن ج ال صف بشقي االرتباط

السبب المقارف.

 -تك نت عين الدراس مف ٓٓٗ طالب مف طبلب المرحم الثان ي بمدينت مك المكرم

استددـ الباحث األد ات التالي :
-

جدة.

مقياس األفكار العقبلني البلعقبلني مف اعداد الريحان ٘.ٜٔٛ

 -مقياس مف ـ الذات لد المراهقيف مقياس دافعي اإلنجاز لد المراهقيف مف إعداد الباحث.

استددـ الباحث االساليب االحصائي التالي :
-

الت زي التكراري النسب المئ ي

االتجا .

معامؿ ارتباط بيرس ف ادتبار(ت ) تحميؿ التبايف األحادي

أشارت الدراس إل أهـ النتائج:
-

انتشار التفكير العقبلن بيف المتف قيف انتشار التفكير الغير عقبلن بيف العادييف.

ت جد عبلق ارتباطي ذات دالل إحصائي بيف التفكير مف ـ الذات لد المتف قيف لد
العين الكمي بينما الت جد عبلق ارتباطي لد العادييف.

-

ت جد عبلق ارتباطي ذات دالل إحصائي بيف مف ـ الذات دافعي اإلنجاز لد العادييف
لد العين الكمي بينما الت جد عبلق لد المتف قيف.ت جد فر ؽ ف الدرج الكمي لمقياس

األفكار ه األفكار التالي ( األ ل – الثالث – الرايع – السادس – السابع – الثامن –
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التاسع – الحادي عشرة -الثاني عشرة – الثالث عشرة ) بيف المتف قيف دراسيا العادييف لصال،
المتف قيف بينما الفر ؽ لصال ،العادييف ف الفكرة الثاني أما الفكرتيف( الدامس

العاشرة )

فبل ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بين ما بيف مجم عتيف الدراس .

 ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف الدرج الكمي عم مقياس مف ـ الذات جمي أبعادها بيفالعقبلن

الغير عقبلن لصال ،العقبلنييف ما عدا بعد( الذات الدمقي ).

 ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف الدرج الكمي عم مقياس التفكير بيف متف ق مكالمكرم

جدة لصال ،متف ق مك .

ي ص الباحث:

 االهتماـ بتنشئ األطفاؿ منذ مراحؿ مبكرة تنشئ تعتمد عم الح ار النقاش قب ؿ تعدد اآل ار . عمؿ برامج إرشادي ف المدارس تكشؼ أن اع التفكير عند الطبلب العمؿ عم م اجاستبدال بالتفكير المنطق العقبلن .

التفكير الغير عقبلن

 نشر ال ع بيف الطبلب دص صا بيف أفراد المجتم عم ما عف طريؽ سائؿ اإلعبلـغيرها بأهمي التفكير المنطق العقبلن

استددام كأسم ب حياة بدال مف التفكير غير

العقبلن القائـ عم التعميمات المبالغات.

تعقيب عمى الدراسات السابقة:

أوال :التعقيب عمى دراسات تقدير الذات:
من حيث االىداف:

 فمقد تباينت الدراسات السابق مف حيث أهداف ا فمقد هدفت مجم ع مف الدراسات ال دراسعبلق تقدير الذات ببعض المتغيرات مثؿ:

 تقدير الذات عبلقت بمتغيري الجنس ذك ر – إناث(ج زيؼ ٕ ) ٜٜٔعبلق تقدير الذاتبالمساندة االجتماعي

) السم ؾ العد ان

كؿ مف مظاهر االكتئاب الرضا عف الحياة( رض اف هريدي ٕٔٓٓ

عبلقت بتقدير الذات( الضيداف ٖٕٓٓ )

عبلق تقدير الذات بالقمؽ

االجتماع ( كامؿ ٖٕٓٓ ) عبلق تقدير الذات بالرضا عف الحياة(سميماف ٖٕٓٓ )

عبلق تقدير الذات بالقمؽ بعض المتغيرات األدر ( اب ج ؿ ٖٕٓٓ ) عبلق التفاؤؿ
التشاؤـ بتقدير الذات

السياسي ( شقف

ج

الضبط(القبيس

 ) ٕٓٓٛتقدير الذات عبلقت بالمشارك

 ) ٕٓٓٛعبلق أنماط تعمؽ الراشديف بتقدير الذات الشع ر بال حدة(

اب غزاؿ جرادات  ) ٕٜٓٓعبلق تقدير الذات لممراهؽ بمشكبلت
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حاجات االرشادي ( زبيدة

 ) ٕٜٓٓتقدير الذات عبلقت ما بالقمؽ االجتماع

( يمس ف ٕٓٔٓ ) الدجؿ عبلقت بتقدير الذات مست

السم كيات السمبي

االندراط ف

الطم ح( شعباف ٕٓٔٓ ) تقدير

الذات عبلقت ما باالدا الم اري( االمير ٕٔٔٓ ) عبلق تقدير الذات بأحبلـ اليقظ ( نمر

ٕٔٔٓ )

االجتماع ( حسيف عبد اليم

عبلق تقدير الذات بالت افؽ النفس

عبلق تقدير الذات بظ ر السم ؾ العد ان عند النسا ( يسمين

من حيث عينات الدراسة:

 -فقد ادتمفت الدراسات فيما بين ا ف

ٕٕٔٓ ).

ٕٔٔٓ )

حجـ العينات حيث بمغت أصغر عين مستددم ف

الدراسات السابق ( ٖٓ امراة ) ف دراس ( الطحاف
 ٖٜٔ٘فرد ) ف دراس ( المط ع ) ٕٓٓٙ

نجيب ) ٕٓٓٛ

بم أكبر حجـ لمعين (

قد ادتمفت الدراسات فيما بين ا مف حيث ن ع

العين فمن ا مف أجر الدراسات عم الجنسيف كدراس ( النجار  ( ) ٜٜٔٚعبدات ٕٓٓٛ

) ( شعباف ٕٓٔٓ ) ( نمر ٕٔٔٓ )
-

من ا مف أجر الدراس عم

( اب غزاؿ جرادات . ) ٕٜٓٓ

عين مف مديري المدارس كدراس ( سميماف ٖٕٓٓ )

من ا

مف اجر عم عين مف الذك ر كدراس ( المط ع  ) ٕٓٓٙكما أجريت الدراس عم عين
دراس ( شعباف ٕٓٔٓ )

مف المعاقيف كدراس (عبدات ) ٕٓٓٛ

من ا ما أجر الدراس

عم عين مف اإلناث كدراس ( الطحاف نجيب  ) ٕٓٓٛكدراس ( يسمين

من حيث األساليب اإلحصائية:

ٕٕٔٓ ).

حيث استددمت الدراسات السابق أساليب احصائي مدتمف من ا( المت سطات الحسابي
االنحرافات المعياري

النسب المئ ي

التحميؿ العامم ).

التبايف المدتمف

معامؿ االرتباط ادتبار( ) T.test

ادتبار تحميؿ

من حيث نتائج الدراسات السابقة:

 فقد تباينت الدراسات السابق ف نتائج ا حيث أف هناؾ دراسات تؤكد عمتقدير الذات بعض المتغيرات بينما تنف دراسات أدر

 -حيث أكدت دراس (سمارة

دير ٕٕٔٓ) عم

ج د عبلق اربتاطي م جب بيف درج تقدير

معمم المرحم األساسي الدنيا لذ ات ـ مست
ٕٕٔٓ ) الت

العد ان

أكدت عم

دافعي اإلنجاز لدي ـ

كذلؾ دراس ( يسمين

ج د عبلق بيف تأدر سف الز اج الم أرة تقدير الذات السم ؾ

دراس ( نمر ٕٔٔٓ) عم

مف أحبلـ اليقظ ذات المحت

ج د هذ العبلق .

ج د عبلق بيف

اإليجاب

ج د عبلق ارتباطي ايجابي بيف تقدير الذات كؿ
السمب

دراس ( زبيدة  ) ٕٜٓٓالت أكدت عم

ج د عبلق ارتباطي عكسي بيف تقدير الذات مشكبلت األمف االستقبلؿ عند الذك ر

دراس ( أب غزاؿ جرادات  )ٕٜٓٓت جد عبلق ارتباط بيف نمط القمؽ االمف بتقدير الذات
دراس ( رض اف

هريدي ٕٔٓٓ) الت

أكدت عم
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ج د عبلق ارتباطي بيف المساندة

تقدير الذات

االجتماعي

دراس ( القبيس

تقدير الذات.

 -بينما نفت دراسات أدر

 )ٕٓٓٛت جد عبلق م جب دال بيف التفاؤؿ

ج د عبلق بيف تقدير الذات بيف متغيرات أدر كدراس ( شقف

 )ٕٓٓٛالت جد عبلق ارتباط بيف تقدير الذات المشارك السياسي لد أفراد العين

اب ج ؿ ٖٕٓٓ) الت جد عبلق ارتباطي بيف مقياس تقدير الذات مقياس القمؽ كسم
أكدت دراس ( سميماف ٖٕٓٓ) عم

دراس (
كما

أن الت جد عبلق بيف درج الرضا عف الحياة تقدير
كدراس ( الضيداف ٖٕٓٓ )الت جد عبلق ارتباط سالب

الذات لد مديري المدارس الحك مي

دراس ( كامؿ ٖٕٓٓ ) الت جد عبلق ارتباطي

بيف مست يات تقدير الذات السم ؾ العد ان

بيف تقدير الذات القمؽ االجتماع لد الذك ر االناث.

ثانيا :التعقيب عمى التفكير العقالني والالعقالني:

من حيث األىداف:

 تباينت الدراسات السابق مف حيث أهداف ا فمقد هدفت مجم ع مف الدراسات إلالتفكير العقبلن

البلعقبلن ببعض المتغيرات مثؿ:

األفكار العقبلني

البلعقبلني ف المجتم السم فاك

 دراس (ك ر اك فا ك نداس  )ٜٜٔٛالتالكشؼ عف الفر ؽ ف

األفكار العقبلني

هدفت إل

التعرؼ عم

البلعقبلني ف

د ر العمر ف

دراس
تك يف

دراس ( محم د  ) ٕٓٓٚهدفت إل
ض

نظري اليس م ارات اتداذ

القرار بادتبلؼ كؿ مف بعدي( االنبساط – العصابي ) ن ع التعميـ الجنس ذك ر – إناث
كذلؾ الكشؼ عف الفر ؽ ف

تاثير التفاعؿ بين ـ

العقبلني البلعقبلني لد طبلب التعميـ الثان ي
-

ست رز  ) ٜٜٔٛالت

دراس ( درـ

األفكار العقبلني البلعقبلني

بيف األفكار البلعقبلني لد
الغضب

السمب

لد

هدفت إل

م ارات اتداذ القرار بادتبلؼ األفكار
التعرؼ عم

د ر الن ع ذك ر إناث ف

دراس ( شحات  )ٕٓٓٙالت هدفت ال التعرؼ عم العبلق

المديريف ذ ي االضطرابات النفسجسمي

دراس ( بركات  )ٕٓٓٙهدفت ال التعرؼ عم مست
طمب

العنزي )ٕٓٓٚ

الجامع ف

الت

هدفت إل

ض

التفكير اإليجاب

بعض المتغيرات الديمغرافي

التعرؼ عم

الضغ ط النفسي

الترب ي

الكشؼ عف

األفكار البلعقبلني كع امؿ مؤشرة بالذهاني المأد ذة مف مقياس الشدصي اليزنؾ
دراس ( العنزي ٕٓٔٓ) الت

هدفت ال

طبيع العبلق بيف ادراؾ القب ؿ الرفض – ال الدي األفكار البلعقبلني
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دراس (

العبلق بيف القمؽ األفكار البلعقبلني لد

األحداث المنحرفيف الغير منحرفيف كما أشارت دراس (صابر  )ٕٜٓٓال
بال حدة باضطراب الشدصي

التفكير

الشع ر

التعرؼ عم

قمؽ المستقبؿ التحقؽ

إمكاني التنبؤ باألفكار البلعقبلني

مف مد

ال الدي.

قمؽ المستقبؿ مف دبلؿ إدراؾ القب ؿ الرفض

من حيث عينات الدراسة:
حجـ العينات حيث بمغت أصغر عين مستددم ف

 -فقد ادتمفت الدراسات فيما بين ا ف

الدراسات السابق (  ٗٙفرد) ف دراس ( درـ ست رز  ) ٜٜٔٛحيث بم أكبر حجـ لمعين (
ٕٓ ٛفردا ) ف دراس ( محم د ) ٕٓٓٚ

العين فمن ا مف أجر الدراسات عم

ل ركر ٖٕٓٓ )
) ٕٜٓٓ

الجنسيف كدراس ( درـ ست رز ) ٜٜٔٛ

دراس ( بركات ) ٕٓٓٙ

دراس ( الزهران

قد ادتمفت الدراسات فيما بين ا مف حيث ن ع
دراس ( اب شعر ) ٕٓٓٚ

ٕٓٔٓ ) دراس ( العنزي ٕٓٔٓ )

مديري المدارس كدراس ( شحات

) ٕٓٓٙ

دراس (

دراس ( صابر

هناؾ دراسات تنا لت

دراسات تنا لت المنحرفيف الغير منحرفيف

المدمن كدراس ( العنزي  ) ٕٓٓٚدراس ( العنزي .) ٕٜٓٓ

من حيث األساليب اإلحصائية:

 حيث استددمت الدراسات السابق أساليب إحصائي مدتمف من ا( المت سطات الحسابيالنسب المئ ي

االنحرافات المعياري

التبايف المدتمف

التحميؿ العامم ).

ادتبار تحميؿ

معامؿ االرتباط ادتبار( ) T.test

من حيث نتائج الدراسات السابقة:

 فقد تباينت الدراسات السابق ف نتائج ا حيث أف هناؾ دراسات تؤكد عمالتفكير العقبلن

البلعقبلن

بعض المتغيرات بينما تنف دراسات أدر

ج د عبلق بيف

ج د هذ العبلق .

 أكدت دراس ( درـ ست رز  ) ٜٜٔٛأن الت جد ادتبلؼ داؿ إحصائيا بيف الرجاؿ النسا فالتفكير العقبلن

البلعقبلن

دراس ( ل ركر ٖٕٓٓ ) ت جد عبلق ارتباطي بيف البلعقبلني

القمؽ كما أن الت جد عبلق ارتباطي ذات دالل إحصائي بيف القمؽ األفكار العقبلني

دراس ( شحات

 ) ٕٓٓٙت جد عبلق ارتباطي دال إحصائيا بيف األفكار البلعقبلني لد

المديريف ذ ي االضطرابات النفسجسمي

الضغ ط النفسي

الغضب أشارت دراس ( بركات

 ) ٕٓٓٙالت جد فر ؽ ذات دالل احصائي بيف درجات الطمب عم ادتبار التفكير االيجاب
السمب

تعز لمتغيرات التحصيؿ األكاديم  -مكاف السكف – عمؿ األب – مست

األب األـ ) دراس ( العنزي  ) ٕٓٓٚإل

اندفاض مست يات األفكار البلعقبلني لد

األحداث غير المنحرفيف ت جد عبلق ارتباطي بيف األفكار البلعقبلني
الذهاني

بمست يات كبل مف

الشع ر بال حدة( المرتفع – المت سط – المندفض ) دراس ( الزهران

ت جد عبلق ارتباطي م جب دال إحصائيا بيف األفكار البلعقبلني
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تعميـ

ٕٓٔٓ )

ادارة ال قت دراس (

العنزي ٕٓٔٓ ) ت جد عبلق ارتباطي ذات دالل إحصائي بيف األفكار البلعقبلني
المستقبؿ.

ج د عبلق بيف التفكير العقبلن

 -بينما نفت دراسات أدر

البلعقبلن

قمؽ

بعض المتغيرات

األفكار البلعقبلني

األدر كدراس ( اب شعر  ) ٕٓٓٚت جد عبلق عكسي بيف ال ع الدين
أقؿ مف أؤلئؾ الذيف لدي ـ تديف ظاهري.

ثالثا :التعقيب عمى الميارات الحياتية :

من حيث األىداف:

 تباينت الدراسات السابق مف حيث أهداف ا فمقد هدفت مجم ع مف الدراسات إلالم ارات الحياتي ببعض المتغيرات مثؿ :دراس ( ازرة التربي
هدفت إل

عيس

معرف اثر التدريبات ف

ٕٔٓٓ ) الت

الحياتي المدتارة لد
الم ارات الحياتي ف

طفؿ ماقبؿ المدرس

محت

هدفت إل

هدفت دراس ( الم ل

المن اج العم ـ لمصفيف األ ؿ الثان
التعرؼ عم

دراس (

تنمي الم ارات

ٕ٘ٓٓ ) إل

دراس ( الجديب

أهـ ق ائم ا تصنيفات ا الحديث

دراس ( اف

طمب المرحم الثان ي

تحسيف

) ٕٜٓٓ

أهمي اكتساب ا

أساليب تنميت ا التعرؼ عم أهـ التحديات المعاصرة الت ت اج المجتم اإلسبلم
ٕٓٔٓ ) اإ معرف مست

تحميؿ

األساسييف كما أشارت

أهمي تنمي الم ارات الحياتي ف

االجتماعي عف طريؽ المددؿ البنائ

تحديد مف ـ الم ارات الحياتي

ٖٕٓٓ ) الت

الم ارات الحياتي

هدفت قياس فاعمي الم اقؼ التعميمي المقترح ف

دراس ( مسكراي  ) ٕٓٓٚإل
االنجازات األكاديمي

ت جي ات المتدربيف عم

التعميـ العال

دراس

هدفت

الم ارات الحياتي عبلقت ا بالذكا ات المتعددة لد

هدفت دراس ( عبيدات

سعادة ٕٓٔٓ ) إل

الم ارات الحياتي لد طمب الجامعات االردني الحك مي الداص .

قياس درج اكتساب

من حيث عينات الدراسة:

 -فقد ادتمفت الدراسات فيما بين ا ف

حجـ العينات حيث بمغت أصغر عين مستددم ف

الدراسات السابق (أربع أطفاؿ ) ف دراس (داغستان
ٓ ٖٚطالب طالب ) ف دراس ( الجديب

) ٕٜٓٓ

حيث ن ع العين فمن ا مف أجر الدراسات عم

مسكراي

دراس ( اف

عياد

ٕ٘ٓٓ )

ٕٓٔٓ )

قد ادتمفت الدراسات فيما بين ا مف
ٕٔٓٓ)

دراس (

الجنسيف كدراس (عيس

هناؾ دراسات تنا لت اإلناث كدراس ( االغا ٕٕٔٓ )

دراس (

دراس (عبد الفتاح ٕٔٔٓ )

سعد الديف ٕٓٔٓ )

ٕٔٔٓ ).

ٕٔٔٓ ) حيث بم أكبر حجـ لمعين (

دراس ( عبيدات
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دراس ( سعد الديف

) ٕٓٓٚ

سعادة ٕٓٔٓ ) دراس ( عبد الفتاح

من حيث األساليب اإلحصائية:
حيث استددمت الدراسات السابق أساليب إحصائي مدتمف من ا( المت سطات الحسابي
النسب المئ ي

االنحرافات المعياري

التبايف المدتمف

التحميؿ العامم ).

معامؿ االرتباط ادتبار( )T.test

ادتبار تحميؿ

من حيث نتائج الدراسات السابقة:
 فقد تباينت الدراسات السابق فعبلق بيف الم ارات الحياتي

نتائج ا حيث أف هناؾ دراسات تؤكد عم

بعض المتغيرات بينما تنف دراسات أدر

 -حيث أكدت دراس ( عيس

ج د فر ؽ

ج د هذ العبلق .

ٕٔٓٓ ) ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي ف

األدا القبم

لم ارات إتداذ القرار درجات ـ ف األدا البعدي لصال ،األدا البعدي دراس ( سعد الديف

 ) ٕٓٓٚالت أشارت ال

ج د فر ؽ ذات دالل إحصائي ف مست

العاشر لمفاهيـ الم ارات الحياتي تعز لمجنس الذك ر
هناؾ تاثير كبير ف تنمي الم ارات الحياتي

دراست ف ل ا.

 بينما نفت دراسات أدركدراس ( اف

دراس ( عياد

سعد الديف ٕٓٔٓ )

التفكير المنظ م لد طالبات عين البحث بعد

ج د عبلق بيف الم ارات الحياتي

ٕٓٔٓ ) الي جد ارتباط داؿ إحصائيا بيف مست

الذكا ات المتعددة بأبعاد لد

اكتساب طمب الصؼ

طمب المرحم الثان ي

بعض المتغيرات األدر

الم ارات الحياتي بابعاد

دراس ( األغا ٕٕٔٓ ) الت أشارت

إ ل عدـ ج د عبلق ارتباطي ف القياس البعدي بيف درجات طبلب المجم ع التجريبي عم
مقياس م ارة إتداذ القرار بطاق مبلحظ الم ارات البيئي األدائي
الت اصؿ.
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ادتبار م ارات االتصاؿ

رابعا :التعقيب عمى تقدير الذات وعالقتو بالتفكير العقالني والالعقالني:

من حيث األىداف:

 سنوات الخدمة(سنتين فأقل 5-1 ,سنوات ,ست سنوات فما فوق).تباينت الدراسات السابقمف حيث أهداف ا فمقد هدفت مجم ع مف الدراسات إل دراس تقدير الذات عبلقت باألفكار

العقبلني البلعقبلني مثؿ:

 دراس (البراؽ  ) ٕٓٓٛالتجامع طيب

هدفت ال معرف مد

الجامع اإلسبلمي بالمدين المن رة الفر ؽ بين ما التعرؼ عم طبيع العبلق

بيف األفكار البلعقبلني

كؿ مف تقدير الذات مركز التحكـ لد

التعرؼ عم أثر التدصص الدراس ( عمم

شاهيف

حمدي  ) ٕٓٓٚالت

البلعقبلن

انتشار األفكار البلعقبلني بيف طبلب

دراس ( دحادح

أشارت ال

دراس (

) عم األفكار البلعقبلني

معرف العبلق بيف درج تقدير الذات التفكير

 ) ٕٓٓٛهدفت ال إستكشاؼ مد فاعمي برنامج إرشاد جمع

قائـ عم تفنيد األفكار البلعقبلني
تحسيف مف ـ الذات لد

ادب

الطبلب الجامعتيف

كما

برنامج إرشاد جمع ف تاكيد ف دفض مست

اإلكتئاب

الطمب المكتئبيف كما هدفت دراس (الغامدي  ) ٕٜٓٓإل معرف

كؿ مف التفكير مف ـ الذات دافعي اإلنجاز

الفر ؽ بيف المتف قيف دراسيا العادييف ف

معرف العبلق بيف التفكير مف ـ الذات دافعي االنجاز لد

كؿ مف المتف قيف العادييف

العين الكمي .

من حيث عينات الدراسة:
 -فقد ادتمفت الدراسات فيما بين ا ف

حجـ العينات حيث بمغت أصغر عين مستددم ف

الدراسات السابق (ٓ ٙطالبا طالب ) ف دراس (دحادح

 ) ٕٓٓٛحيث بم أكبر حجـ

لمعين ( ٓٓٗ طالب طالب ) ف دراس ( الغامدي  ) ٕٜٓٓقد ادتمفت الدراسات فيما بين ا
مف حيث ن ع العين
حمدي )ٕٓٓٚ

.) ٕٓٓٛ

فمن ا مف أجر

دراس ( البراؽ )ٕٓٓٛ

الدراسات عم

الجنسيف كدراس (شاهيف

دراس (الغامدي ) ٕٜٓٓ

دراس ( دحادح

من حيث األساليب اإلحصائية:
حيث استددمت الدراسات السابق أساليب احصائي مدتمف من ا( المت سطات الحسابي
المئ ي

المدتمف

االنحرافات المعياري
التحميؿ العامم ).

معامؿ االرتباط ادتبار(

) T.test

النسب

ادتبار تحميؿ التبايف

من حيث نتائج الدراسات السابقة:
فقد تباينت الدراسات السابق ف نتائج ا حيث أف هناؾ دراسات تؤكد عم
بيف تقدير الذات التفكير العقبلن

البلعقبلن بينما تنف دراسات أدر
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ج د فر ؽ

ج د هذ العبلق .

عبلق

 حيث أكدت دراس ( شاهيفالعقبلن

إل

حمدي  ) ٕٓٓٚإل

درج تقدير الذات لد

ج د عبلق ارتباطي بيف درج التفكير

الطمب الذك ر اإلناث أشارت دراس ( الغامدي ) ٕٜٓٓ

ج د عبلق ارتباطي ذات دالل إحصائي بيف التفكير مف ـ الذات لد المتف قيف لد
بينما أظ رت بعض الدراسات عدـ ج د فر ؽ أ عبلق كدراس ( دحادح

العين الكمي

 ) ٕٓٓٛالت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بيف المجم عتيف التجريبي فيما يتعمؽ بتحسيف
مف ـ الذات ف القياس البعدي قياس المتابع

الت جد عبلق ارتباطي بيف األفكار البلعقبلني
طبلب الجامع اإلسبلمي

كما أشارت دراس ( البراؽ  ) ٕٓٓٛبان

تقدير الذات بالنسب لطبلب جامع طيب

مركز

كما أن الت جد عبلق ارتباطي بيف األفكار البلعقبلني

التحكـ بالنسب لطبلب الجامعتيف.

استفاد الباحث من الدراسات السابقة:
 استفاد الباحث مف الدراسات السابق ف صياغ العن افأهداؼ الدراس

ف

اشتقاؽ الفرضيات

أهـ األساليب اإلحصائي المستددم

ض ح أهداؼ الدراس

ادتيار المن ج المناسب

ف

تصميـ مقياس البحث

ف صياغ

صياغ اإلطار النظري
المساهم ف

تفسير

النتائج الت تـ ت صؿ الي ا.

أوجو الشبو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 ير الباحث أف الدراس الحالي تشاب ت م الدراسات السابق فالمن ج المتب

المقياس

مف حيث ادتيار الفرضيات الصفري

كما تشاب ت م بعض الد ارسات ف

بعض األساليب اإلحصائي الت

تـ استددام ا مثؿ المت سط الحساب

أيضا ف

ال زف النسب

متغيرات الدراس

ف

تحميؿ التبايف

التك اررات ادتبار" ت"

كذلؾ ف

بعض النتائج الت

تـ

الت صؿ إلي ا.

أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 ير الباحث أف الدراس الحالي قد ادتمفت م الدراسات السابق مف حيث هدؼ الدراسمعرف عبلق تقدير الذات بالتفكير العقبلن

البلعقبلن

الم ارات الحياتي لد

محافظات قطاع غزة حيث تـ استدداـ مقياس تقدير الذات لمحمد صال،
العقبلن

البلعقبلن لسميماف الريحان

كذلؾ ادتمفت الدراس ف

مقياس التفكير العقبلن

النتائج الت

البلعقبلن

الدعاة ف

مقياس التفكير

مقياس الم ارات الحياتي مف إعداد الباحث

ف ادتيار عين الدعاة حيث أن لـ ت جد دراس تنا لت هذ العين

ه

كذلؾ

ف حد د عمـ الباحث

تـ الت صؿ الي ا عف طريؽ مقياس تقدير الذات

مقياس الم ارات الحياتي .
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فروض الدراسة:

فر ض الدراس ه اإلجاب المحتمم عف سؤاؿ الدراس
الدراسات السابق

بعد االطبلع عم التراث السيك ل ج

ال اق االجتماع الفمسطين الت تعرضت لم ض ع الدراس الحالي

استطاع

الباحث أف يستنتج إجابات محتمم لما أثير ف التساؤالت لقد تمت صياغ هذ الفر ض عم

النح التال :

ٔ-ال ت جد عبلق ارتباطي بيف تقدير الذات األفكار العقبلني
محافظات غزة.

البلعقبلني لد

الدعاة ف

ٕ-ال ت جد عبلق ارتباطي بيف تقدير الذات الم ارات الحياتي لد الدعاة ف محافظات غزة.
ٖ-ال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

ٗ-ال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

٘-ال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

الدراس لتقدير الذات تعز لمتغير الحال االجتماعي (متز ج أعزب).

الدراس لتقدير الذات تعز لمتغير التصنيؼ ال ظيف ( متط ع مقط ع مثبت بطال ).

الدراس لتقدير الذات تعز لمتغير المؤهؿ العمم (ثان ي عام فأقؿ بكال ري س ماجستير فما

ف ؽ).

-ٙال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

-ٚال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

-ٛال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

الدراس لتقدير الذات تعز لمتغير المست

االقتصادي(مت سط مرتف

مندفض).

الدراس لتقدير الذات تعز لمتغير سن ات الددم (سنتيف فأقؿ ٖ ٘-سن ات  ٙسن ات فما ف ؽ).
الدراس لتقدير الذات تعز لمتغير مكاف السكف(محافظ رف ،محافظ داف ي نس محافظ

ال سط

محافظ غزة محافظ الشماؿ).

-ٜال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست
الدراس لؤلفكار العقبلني

ي نس محافظ ال سط

البلعقبلني تعز لمتغير مكاف السكف(محافظ رف ،محافظ داف

محافظ غزة محافظ الشماؿ).

ٓٔ-ال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست
الدراس لؤلفكارالعقبلني

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

البلعقبلني تعز لمتغير سن ات الددم (سنتيف فأقؿ ٖ ٘-سن ات ست

سن ات فما ف ؽ).
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ٔٔ-ال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

ٕٔ-ال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

الدراس لؤلفكار العقبلني البلعقبلني تعز لمتغير الحال االجتماعي (متز ج أعزب).
الدراس لؤلفكار العقبلني

بطال ).

البلعقبلني تعز لمتغير التصنيؼ ال ظيف ( متط ع مقط ع مثبت

ٖٔ-ال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست
الدراس

لؤلفكار العقبلني

البلعقبلني

تعز

لمتغير المست

مندفض).

ٗٔ-ال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست
الدراس لؤلفكار العقبلني

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين
االقتصادي(مت سط

مرتف

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

البلعقبلني تعز لمتغير المؤهؿ العمم (ثان ي عام فأقؿ بكال ري س

ماجستير فما ف ؽ).

٘ٔ-ال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

الدراس لمم ارات الحياتي تعز لمتغير الحال االجتماعي (متز ج أعزب).

-ٔٙال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

-ٔٚال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

الدراس لمم ارات الحياتي تعز لمتغير التصنيؼ ال ظيف ( متط ع مقط ع مثبت بطال ).

الدراس لمم ارات الحياتي تعز لمتغير المؤهؿ العمم (ثان ي عام فأقؿ بكال ري س ماجستير فما

ف ؽ).

-ٔٛال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

-ٜٔال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

الدراس لمم ارات الحياتي تعز لمتغير المست

االقتصادي(مت سط مرتف

مندفض).

الدراس لمم ارات الحياتي تعز لمتغير مكاف السكف(محافظ رف ،محافظ داف ي نس محافظ

ال سط

محافظ غزة محافظ الشماؿ).

ٕٓ-ال ت جد فر ؽ ذات دالل احصائي عند مست

٘ٓ ٓ.بيف مت سطات استجابات أفراد عين

الدراس لمم ارات الحياتي تعز لمتغير سن ات الددم (سنتيف فأقؿ ٖ ٘-سن ات ست سن ات فما

ف ؽ).
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الفصل الرابع


الطريقة واإلجراءات

ى
ى
 منيجية الدراسة
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.

 صدق وثبات االستبانة.
 المعالجات االحصائية.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

يتنػػا ؿ هػػذا الفصػػؿ صػػفاً مفصػبلً لئلجػ ار ات التػ اتبع ػػا الباحػػث فػ تنفيػػذ الد ارسػ

ذلػ ػ ػػؾ تعريػ ػ ػػؼ مػ ػ ػػن ج الد ارس ػ ػ ػ

صػ ػ ػػؼ مجتم ػ ػ ػ الد ارس ػ ػ ػ

الدراس (االستبان ) التأكد مف صدق ا ثبات ا
استددمت ف معالج النتائج فيما يم

تحديػ ػ ػػد عين ػ ػ ػ الد ارس ػ ػ ػ

بياف إج ار ات الد ارسػ

مػػف

اعػ ػ ػػداد أداة

األسػاليب اإلحصػائي التػ

صؼ ل ذ اإلج ار ات.

منيج الدراسة:

مف أجؿ تحقيؽ أهداؼ الدراس قاـ الباحث باستدداـ المػن ج ال صػف التحميمػ التػ تحػا ؿ مػف

دبلل ػ

صػػؼ الظػػاهرة م ض ػ ع الد ارس ػ (تقةةةدير الةةةذات وعالقتةةةو باألفكةةةار العقالنيةةةة والالعقالنيةةةة

والميةةارات الحياتيةةة لةةدى الةةدعاة فةةي محافظةةات غةةزة) تحميػػؿ بيانات ػػا بيػػاف العبلقػ بػػيف مك نات ػػا
اآل ار التػ تطػػرح ح ل ػػا العمميػػات التػ تتضػػمن ا اآلثػػار التػ تحػػدث ا هػ أحػػد أشػػكاؿ التحميػػؿ
التفسػير العممػ المػػنظـ ل صػػؼ ظػػاهرة أ مشػػكم محػددة تصػ يرها كميػاً عػػف طريػػؽ جمػ بيانػػات
معم مات مقنن عف الظاهرة أ المشكم

تصنيف ا تحميم ا ادضاع ا لمدراسات الدقيق .

مصادر الدراسة:

اعتمدت الدراس عم ن عيف أساسييف مف البيانات:

-3البيانةةات األوليةةة :ذلػػؾ بالبحػػث فػ الجانػػب الميػػدان بت زيػ اسػػتبيانات لد ارسػ بعػػض مفػػردات
الدراس

حصر تجمي المعم مات البلزم ف م ض ع الدراس

مف ثـ تفريغ ا تحميم ا باسػتدداـ

برنػػامج SPSS(Statistical Package For Social Science) :االحصػػائ
االدتبػ ػػارات االحصػ ػػائي المناسػ ػػب ب ػ ػػدؼ ال ص ػ ػ ؿ لػ ػػدالالت ذات قيم ػ ػ

اسػػتدداـ

مؤش ػ ػرات تػ ػػدعـ م ض ػ ػ ع

الدراس .

-1البيانةةات الثانويةةة :لقػػد قػػاـ الباحػػث بمراجعػ الكتػػب الػػد ريات المنش ػ رات الداصػ أ المتعمق ػ
بالم ضػ ػ ع قي ػػد الد ارسػ ػ

التػ ػ تتعم ػػؽ بالكش ػػؼ عةةةن تقةةةدير الةةةذات وعالقتةةةو باألفكةةةار العقالنيةةةة

والالعقالنيةةة والميةةارات الحياتيةةة لةةدى الةةدعاة فةةي محافظةةات غةةزة ,ب ػػدؼ إث ػ ار م ض ػ ع الد ارس ػ
بشػػكؿ عمم ػ

ذلػػؾ مػػف أجػػؿ التعػػرؼ عم ػ األسػػس الطػػرؽ العممي ػ السػػميم ف ػ كتاب ػ الد ارسػػات

كذلؾ أدذ تص ر عف آدر المستجدات الت حدثت ف مجاؿ الدراس .
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مجتمع الدراسة:

يتك ف مجتم الدراس مف جمي الػدعاة فػ محافظػات غػزة لمعػاـ ٖٕٔٓ البػال عػددهـ(ٓٓ)ٙ

داعياً ممحؽ رقـ(  ) ٚي ض ،ذلؾ:

عينة الدراسة:

اشتممت عين الدراس عم (ٕٗٔ ) داع مف الػدعاة فػ محافظػات غػزة لمعػاـ ٖٕٔٓ الجػدا ؿ

التالي ت ض ،ت زي أفراد عين الدراس :
جدول رقم() 3

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية
العدد

النسبة المئوية

متز ج

116

93.55

أعزب

8

6.45

المجم ع

124

100

ل حظ مف دبلؿ النتائج أف(  )% 93.55مف أفراد العين متز جيف بينما( )% 6.45مف

أفراد العين اعزب النتائج م ضح مف دبلؿ الجد ؿ رقـ(ٔ).
جدول رقم() 1

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التصنيف الوظيفي
العدد

النسبة المئوية

متط ع

36

29.03

مقط ع

24

19.35

مثبت

50

40.32

بطال

14

11.29

المجم ع

124

100

أظ رت النتائج أف( )%29.03مف أفراد العين متط ع ف بينما(  )%19.35مف أفراد
العين ر اتب ـ مقط ع

دبلؿ الجد ؿ رقـ(ٕ).

( )%40.32مثبت ف
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(  ) %11.29بطال

النتائج م ضح مف

جدول رقم()1

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
العدد

النسبة المئوية

14

11.29

بكال ري س

82

66.13

ماجستير فأكثر

28

22.58

المجم ع

124

100

فأقؿ

ثان ي عام

أظ رت النتائج أف( )%11.29مف أفراد العين ثان ي عام فأقؿ بينما( )%66.13مف أفراد
العين بكال ري س

( )%22.58ماجستير فأكثر النتائج م ضح مف دبلؿ الجد ؿ رقـ(ٖ).
جدول رقم()4

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى االقتصادي
العدد

النسبة المئوية

مت سط

106

85.48

مرتف

2

1.61

مندفض

16

12.90

المجم ع

124

100

أظ رت النتائج أف( )%85.48مف أفراد العين مست اهـ االقتصادي مت سط

بينما( )%1.61مف أفراد العين مست اهـ مرتف

مست ( )%12.90مندفض النتائج

م ضح مف دبلؿ الجد ؿ رقـ(ٗ).
جدول رقم()5

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن
رفح
خانٌونس
الوسطى
غزة
الشمال
المجموع

تبيف مف دبلؿ النتائج التالي

العدد

النسبة المئوية

24
20
30
28
22
124

19.35
16.13
24.19
22.58
17.74
100

أف( )%19.35مف أفراد العين

بينما( )%16.13مف أفراد العين سكاف داف ي نس

مف سكاف رف،

( )%24.19سكاف ال سط

 )%22.58مف غزة كما تبيف مف دبلؿ النتائج اف مف سكاف الشماؿ() %17.74
م ضح مف دبلؿ الجد ؿ رقـ(٘).
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(

النتائج

جدول رقم()6

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
العدد

النسبة المئوية

11
41
72
124

8.87
33.06
58.06
100

سنتٌنفأقل
 5-3سنوات
6سنواتفمافوق
المجموع

كما تبيف مف دبلؿ النتائج التالي أف( )%8.87مف أفراد العين حسب سن ات الددم

سنتيف فأقؿ بينما( )%33.06مف أفراد العين

 5-3سنوات

()%58.06

 6سنوات فما فوق

النتائج م ضح مف دبلؿ الجد ؿ رقـ(.)ٙ

أدوات الدراسة:

قاـ الباحث باستدداـ ثبلث مقاييس هما :مقياس تقدير الذات
مقياس الم ارات الحياتي .

البلعقبلني

مقياس األفكار العقبلني

أوالً :مقياس تقدير الذات:

قامالباحثباإلطالععلىالعدٌدمنالمقاٌٌسوقامباستخداممقٌاستقدٌرالذاتألحمدصالح .

ولقد تم تقنين المقياس ضمن الخطوات التالية:

ذلؾ بعد استطبلع رأي المدتصصيف المحكميف ليبلئـ البيئ الفمسطيني

قاـ الباحث بت يأة

المقياس فؽ الدط ات اآلتي :

 -3إعداد االستبان ف ص رت ا األ لي الت شممت(  ) ٘ٛفقرة الممحؽ رقـ(ٕ) ي ض،
االستبان ف ص رت ا األ لي .

 -1عرض االستبان عم المشرؼ مف أجؿ ادتيار مد مبل مت ا لجم البيانات.
 -1تعديؿ االستبان بشكؿ أ ل حسب ما ي ار المشرؼ.

 -4عرض االستبان عم (  ) ٛمف المحكميف المدتصيف بعض ـ أعضا هيئ تدريس
ف

جامع األزهر الجامع اإلسبلمي

الديني

جامع األقص

ازرة األ قاؼ الشؤ ف

الممحؽ رقـ(ٔ) يبيف أعضا لجن التحكيـ.

 -5بعد إج ار التعديبلت الت أ ص ب ا المحكم ف تـ حذؼ(  ) ٛفقرات مف المقياس
كذلؾ تـ تعديؿ صياغ بعض الفقرات

قد بم عدد فقرات المقياس بعد صياغت

الن ائي (ٓ٘) فقرة حيث أعط لكؿ فقرة زف مدرج فؽ مقياس ليكرت الثبلث حسب

الجد ؿ التال :
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االستجابة

نعم

الدرجة +

1

أحياناً
1

الدرجة -

3

1

ال
3
1

بػذلؾ تنحصػر درجػات أفػراد عينػ الد ارسػ مػا بػيف(ٓ٘ )ٔ٘ٓ-درجػ الممحػؽ رقػـ(ٖ) ي ضػ،

المقياس ف ص رت الن ائي الت تتك ف مف(ٓ٘) فقرة

صدق المقياس:

قاـ الباحث بتقنيف فقرات االستبان

أوالً :صدق المحكمين:

ذلؾ لمتأكد مف صدق كالتال :

تـ عرض المقياس ف ص رت األ لي عم مجم ع مف أساتذة جامعييف مف المتدصصيف ممف

يعمم ف ف الجامعات الفمسطيني ف محافظات غزة حيث قام ا بجبدا آرائ ـ مبلحظات ـ ح ؿ

مناسب فقرات المقياس
ض

فقرة.

مد

انتما الفقرات إل المقياس

كذلؾ ض ح صياغت المغ ي

ف

تمؾ اآل ار تـ استبعاد بعض الفقرات تعديؿ بعض ا اآلدر ليصب ،عدد فقرات المقياس(ٓ٘)

ثانياً :صدق االتساق الداخمي:

جر التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الدادم لممقياس بتطبيؽ المقياس عم عين استطبلعي مك ن
تـ حساب معامؿ ارتباط بيرس ف بيف كؿ فقرة مف فقرات

مف(ٖٓ) فرداً مف دارج عين الدراس

المقياس الدرج الكمي لممقياس الذي تنتم

إلي

ذلؾ باستدداـ البرنامج اإلحصائ ()SPSS

الجد ؿ( )ٚي ض ،ذلؾ.
الجدول()7

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس
معامل

م
االرتباط
**0.535 1
**0.586 2
**0.788 3
**0.877 4
**0.826 5
**0.657 6
**0.831 7
**0.894 8
**0.578 9
**0.685 10

م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

**0.615
**0.693
**0.764
**0.578
**0.507
**0.664
**0.596
**0.687
**0.599
**0.809

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

**ر الجد لي عند درج حري ( )ٕٛعند مست
*ر الجد لي عند درج حري ( )ٕٛعند مست

**0.689
**0.505
*0.400
**0.636
*0.425
**0.684
**0.875
**0.839
**0.869
**0.742

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

دالل (ٔٓٓ.ٖٗٙ = )ٓ.

دالل (٘ٓٓ.ٖٙٔ = )ٓ.
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**0.649
**0.760
*0.432
**0.500
**0.696
**0.570
**0.770
**0.806
**0.597
**0.707

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

**0.538
**0.631
*0.389
**0.722
**0.841
**0.616
**0.814
**0.629
**0.661
*0.447

يبيف الجد ؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس الدرج الكمي لفقرات

دال عند مست

ت ار حت معامبلت االرتباط بيف()ٓ.ٜٛٗ-ٓ.ٖٜٛ

دالل (٘ٓ)ٓ.ٓٔ ٓ.

بذلؾ تعتبر فقرات المقياس صادق لما ضعت لقياس .

ثبةةات المقياس:

لحساب ثبات المقياس تم استخدام الطرق التالية:
 -3طريقةةة التجزئة النصفية:

قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف مجم ػ ع درجات الفقرات الفردي

الز جي

المك ن لممقياس

مجم ع درجات الفقرات

قد بمغت قيم معامؿ ارتباط بيرس ف بيف النصفيف(ر= ٓ٘ ) ٓ.ٜثـ

استددـ الباحث معادل سبيرماف ب ار ف لتعديؿ ط ؿ المقياس

التعديؿ(ر= ٘ ) ٓ.ٜٚه قيم مرتفع
 -1طريقةةة ألفا كرونباخ:

قد بمغت قيم الثبات بعد

األمر الذي يدلؿ عم درج جيدة مف الثبات.

قاـ الباحث كذلؾ بتقدير ثبات المقياس ف ص رت الن ائي بحساب معامؿ ألفا كر نباخ لفقرات

المقياس

قد بمغت قيم ألفا(ٓ )ٓ.ٜٚه

بمتطمبات الدراس .

قيم تدلؿ عم

مست

جيد مف الثبات

تف

ثانياً :مقياس األفكار العقالنية والالعقالنية:
قاـ الباحث باإلطبلع عم

البلعقبلني لسميماف الريحان

العديد مف المقاييس قاـ باستدداـ مقياس األفكار العقبلني

وصف المقياس:

يتك ف المقياس مف(ٕ٘) فقرة مقسم إل ثبلث عشرة فكرة كما يم :
 -3مف الضر ري أف يك ف الشدص محب با أ مقب ال مف كؿ فرد مف أفراد بيئت المحمي .
الفقرات الت تقيس ا(ٔ ٗٔ .)ٗٓ ٕٚ

 -1يجب أف يك ف الفرد فعاال منج از بشكؿ يتصؼ بالكماؿ حت تك ف ل قيم  .الفقرات الت
تقيس ا( ٕ ٘ٔ .)ٗٔ ٕٛ

 -1بعض الناس سيئ ف شرير ف عم درج عالي مف الدس
يعاقب ا .الفقرات الت تقيس ا( ٖ .)ٕٗ ٕٜ ٔٙ

 -4إ ن لمف المصيب الفادح أف تأت
تقيس ا(ٗ .)ٖٗ ٖٓ ٔٚ

 -5تنشأ تعاس الفرد عف ظر ؼ دارجي
الت تقيس ا( ٘ )ٗٗ ٖٔ ٔٛ

األم ر عم

النذال

غير ما يتمن

لذا يجب أف يبلم ا
الفرد .الفقرات الت

ال يستطي السيطرة عمي ا أ التحكـ ب ا .الفقرات
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 -6األشيا المديف أ الدطرة تستدع

االهتماـ الكبير االنشغاؿ الدائـ ف

بالتال فاف احتماؿ حد ث ا يجب أف يشغؿ الفرد بشكؿ دائـ .الفقرات الت

التفكير ب ا

تقيس ا( ٙ

.) ٗ٘ ٖٕ ٜٔ

 -7مف الس ؿ أف نتجنب بعض الصع بات المسئ ليات بدال مف أف ن اج ا .الفقرات الت
تقيس ا( )ٗٙ ٖٖ ٕٓ ٚ

 -8يجب أف يك ف الشدص معتمدا عم اآلدريف

يجب أف يك ف هناؾ مف ه أق

لك يعتمد عمي  .الفقرات الت تقيس ا( .)ٗٚ ٖٗ ٕٔ ٛ

من

 -9إف الدبرات األحداث الماضي تقرر السم ؾ الحاضر اف تأثير الماض ال يمكف تجاهم
أ مح  .الفقرات الت تقيس ا( .)ٗٛ ٖ٘ ٕٕ ٜ

ٓٔ-ينبغ أف ينزعج الفرد أ يحزف لما يصيب اآلدريف مف مشكبلت اضطرابات .الفقرات
الت تقيس ا( ٓٔ ٖٕ .)ٜٗ ٖٙ

ٔٔ-هناؾ دائما حؿ مثال

صحي ،لكؿ مشكم هذا الحؿ البد مف إيجاد

إال فالنتيج تك ف

مفجع  .الفقرات الت تقيس ا( ٔٔ ٕٗ .)٘ٓ ٖٚ
ٕٔ-ينبغ أف يتسـ الشدص بالرسمي

الجدي ف تعامم م اآلدريف حت تك ف ل قيم أ

مكان محترم بيف الناس .الفقرات الت تقيس ا( ٕٔ ٕ٘ .)٘ٔ ٖٛ

ٖٔ-ال شؾ ف أف مكان الرجؿ ه األهـ فيما يتعمؽ بعبلقت م المرأة .الفقرات الت تقيس ا(

ٖٔ .)ٕ٘ ٖٜ ٕٙ
تصحيح المقياس:

تنحصر درجات أفراد عين الدراس ما بيف(ٕ٘ )ٔ٘ٙ-درج .

الخصائص السيكومترية لممقياس:

تـ التحقؽ مف صدؽ ثبات المقياس بعدة طرؽ كما يم :

أ -صدق المقياس:

قاـ الباحث بتقنيف فقرات المقياس ذلؾ لمتأكد مف صدق كالتال :

أوالً :صدق المحكمين:

تػـ عػػرض المقيػاس فػ صػ رت ا األ ليػ عمػ مجم عػ مػف أسػػاتذة جػامعييف مػػف المتدصصػػيف

حيث قام ا بجبدا آرائ ـ مبلحظػات ـ حػ ؿ مناسػب فقػرات المقيػاس مػد انتمػا كػؿ فكػرة بالدرجػ
الكميػ لممقيػاس
الن ائي .

كػػذلؾ ضػ ح صػػياغات ا المغ يػ
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ممحػؽ رقػػـ( ٗ ) ي ضػ ،المقيػػاس فػ صػ رت

ثانياً :صدق االتساق الداخمي:

جر التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الدادم لممقياس بتطبيؽ المقياس عم عين استطبلعي مك ن

مػػف(ٖٓ) فػػرداً مػػف دػػارج عين ػ الد ارس ػ
الكميػ لممقيػاس الػػذي تنتمػ إليػ

ذلؾ.

تػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرس ػ ف بػػيف كػػؿ فك ػرة بالدرج ػ

ذلػػؾ باسػتدداـ البرنػامج اإلحصػػائ ( )SPSSالجػد ؿ( )ٛي ضػػ،
الجدول()8

معامل ارتباط كل فكرة بالدرجة الكمية لممقياس
رقم الفكرة

معامل االرتباط

رقم الفكرة

معامل االرتباط

1

**0.881

8

**0.931

2

**0.815

9

**0.897

3

**0.873

10

**0.956

4

**0.902

11

**0.957

5

**0.910

12

**0.931

6

**0.948

13

**0.929

7

**0.985

**ر الجد لي عند درج حري ( )ٕٛعند مست

دالل (ٔٓٓ.ٖٗٙ = )ٓ.

*ر الجد لي عند درج حري ( )ٕٛعند مست

دالل (٘ٓٓ.ٖٙٔ = )ٓ.

يبػػيف الجػػد ؿ السػػابؽ معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المقيػػاس الدرج ػ الكمي ػ
لفقرات

الذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبين دال عنػد مسػت

االرتباط محص رة بيف المد (٘ٔ)ٓ.ٜٛ٘-ٓ.ٛ

داللػ (ٔٓ )ٓ.كانػت معػامبلت

بذلؾ تعتبر فقرات المقيػاس صػادق لمػا ضػعت

لقياس .

ثبةةات المقياس:

لحساب ثبات المقياس تم استخدام الطرق التالية:
 -3طريقةةة التجزئة النصفية:

قػاـ الباحػث بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بػػيف مجمػ ػ ع درجػات الفقػرات الفرديػ

الفقػ ػرات الز جيػ ػ

مجمػ ع درجػػات

المك نػ ػ لممقي ػػاس ق ػػد بمغ ػػت قيمػ ػ معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرسػ ػ ف ب ػػيف النص ػػفيف(ر=

٘ ) ٓ.ٜٚثـ استددـ الباحث معادل سبيرماف ب ار ف لتعديؿ ط ؿ المقياس قد بمغت قيمػ الثبػات
بعد التعديؿ(ر=  ) ٓ.ٜٚٚه قيم مرتفع

 -1طريقةةة ألفا كرونباخ:

األمر الذي يدلؿ عم درج جيدة مف الثبات.

قاـ الباحث كػذلؾ بتقػدير ثبػات المقيػاس فػ صػ رت الن ائيػ بحسػاب معامػؿ ألفػا كر نبػاخ
لفقرات المقياس

قد بمغت قيم ألفا(ٗ )ٓ.ٜٛه قيم تدلؿ عم مست

بمتطمبات الدراس .
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جيد مػف الثبػات

تفػ

ثالثاً :مقياس الميارات الحياتية:

ولقد تم بناء المقياس ضمن الخطوات التالية:
ذلػػؾ بعػػد االطػػبلع عمػ األدب التربػ ي الحػػديث الػػذي سػػبؽ أف عرضػػنا

الس ػػابق المتعمقػ ػ بمش ػػكم الد ارسػ ػ التػ ػ ت ػػـ االط ػػبلع عمي ػػا فػ ػ ضػ ػ
المتدصصيف عف طريؽ المقاببلت الشدصي

فػ ضػ

الد ارسػػات

اس ػػتطبلع رأي عينػ ػ م ػػف

الت استدمصنا من ا أبعاد معين

قػاـ الباحػث ببنػا

المقياس فؽ الدط ات اآلتي :
-

تـ تحديد المجاالت الرئيسي الت يتك ف من ا المقياس.

-

إعػػداد المقيػػاس ف ػ ص ػ رت ا األ لي ػ الت ػ شػػممت( ٘ٗ ) فق ػرة م زع ػ عم ػ مجػػاالت المقيػػاس

-

صياغ الفقرات الت تق تحت كؿ مجاؿ.

الممحؽ رقـ(٘) ي ض ،المقياس ف ص رت ا األ لي .

-

عرض المقياس عم المشرؼ مف أجؿ ادتيار مد مبل مت ا لجم البيانات.

-

عػػرض المقيػػاس عمػ ػ (  ) ٛمػػف المحكم ػػيف المدتصػػيف بعضػ ػ ـ أعضػػا هيئػ ػ تػػدريس فػ ػ

-

تعديؿ المقياس بشكؿ أ ل حسب ما ي ار المشرؼ.

جامع ػ ػ األزهػ ػػر الجامع ػ ػ اإلسػ ػػبلمي

جامع ػ ػ األقص ػ ػ

الممحؽ رقـ(ٕ ) يبيف أعضا لجن التحكيـ.

-

ازرة اال قػ ػػاؼ الشػ ػػؤ ف الديني ػ ػ

بعد إج ار التعديبلت الت أ ص ب ا المحكم ف تـ حذؼ( ٘ ) مف فقرات المقياس

تعديؿ صياغ بعض الفقرات

كذلؾ تػـ

قػد بمػ عػدد فقػرات المقيػاس بعػد صػياغت ا الن ائيػ (ٓٗ) فقػرة

م زع عم ثبلث أبعاد حيث أعطػ لكػؿ فقػرة زف مػدرج فػؽ مقيػاس ليكػرت الثبلثػ حسػب
الجد ؿ التال :
االستجابة

نعم

الدرجة +

1

أحياناً
1

الدرجة -

3

1

ال
3
1

بػذلؾ تنحصػر درجػات أفػراد عينػ الد ارسػ مػا بػيف(ٓٗ )ٕٔٓ-درجػ الممحػؽ رقػـ( )ٙي ضػ،

المقياس ف ص رت الن ائي الت تتك ف مف(ٓٗ) فقرة م زع عم ثبلث أبعاد كما ي ضػحا الجػد ؿ

التال :
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عدد

البعد

الفقرات

3

ميارات االتصال والتواصل مع اَلخرين

1

إدارة الوقت

8

1

ميارات اتخاذ القرار وحل المشكالت

12

4

الدرجة الكمية

40

والعمل الجماعي

20

صدق االستبانة:
يقصػػد بصػػدؽ المقيػػاس :أف تقػػيس فقػرات المقيػػاس مػػا ضػػعت لقياسػ

قػػاـ الباحػػث بالتأكػػد مػػف

صدؽ المقياس بطريقتيف:

أوالً :صدق المحكمين:

تـ عرض المقياس ف ص رت األ لي عم مجم ع مف أساتذة جامعييف مف المتدصصيف ممف

يعممػ ػ ف فػ ػ الجامع ػػات الفمس ػػطيني
المقياس

فػ ػ ضػ ػ

حي ػػث ق ػػام ا بجب ػػدا آرائ ػػـ مبلحظ ػػات ـ حػ ػ ؿ مناس ػػب فقػ ػرات

مد انتمػا الفقػرات إلػ كػؿ بعػد مػف أبعػاد المقيػاس كػذلؾ ضػ ح صػياغات ا المغ يػ

تمػ ػػؾ اآل ار تػ ػػـ اسػ ػػتبعاد بعػ ػػض الفق ػ ػرات تعػ ػػديؿ بعض ػ ػ ا اآلدػ ػػر ليصػ ػػب ،عػ ػػدد فق ػ ػرات

المقياس(ٓٗ) فقرة.
ثانياً :صدق االتساق الداخمي:

جر التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الدادم لممقياس بتطبيؽ المقياس عم عين استطبلعي مك ن

مف(ٖٓ) فرداً مػف دػارج عينػ الد ارسػ

تػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػ ف بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات

المقيػػاس الدرج ػ الكمي ػ لممقيػػاس الػػذي تنتم ػ إلي ػ
الجد ؿ( )ٜي ض ،ذلؾ.
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ذلػػؾ باسػػتدداـ البرنػػامج اإلحصػػائ ()SPSS

الجدول()9

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس
البعد

م معامل االرتباط

الجماعي

ميارات االتصال والتواصل مع اَلخرين والعمل

5

**0.486

6

**0.931

7

**0.658

8

**0.592

9

**0.513

30

**0.527

الجماعي

4

**0.566

ميارات االتصال والتواصل مع اَلخرين والعمل

1

**0.767

33

**0.500

13

31

**0.631

11

*0.399

31

**0.762

11

**0.871

34

**0.618

14

**0.931

35

**0.692

15

**0.955

36

**0.540

16

**0.786

37

**0.527

17

**0.794

38

**0.931

18

*0.380

39

**0.592

10

**0.709

**ر الجد لي عند درج حري ( )ٕٛعند مست
*ر الجد لي عند درج حري ( )ٕٛعند مست

إدارة الوقت

1

*0.448

م

معامل االرتباط

د

م

معامل االرتباط
**0.910

19
10

**0.922

13

**0.928

11

**0.883

11

**0.915

14

*0.368

15

**0.906

16

**0.938

17

**0.750

18

**0.736

19

**0.782

40

**0.932

د

ميارات اتخاذ القرار وحل المشكالت

3

**0.587

البعد

البع

البع

م

معامل االرتباط
**0.896

دالل (ٔٓٓ.ٖٗٙ = )ٓ.
دالل (٘ٓٓ.ٖٙٔ = )ٓ.

يبػػيف الجػػد ؿ السػػابؽ أف معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المقيػػاس الدرج ػ

الكميػ لفق ارتػ دالػ عنػػد مسػػت
)ٓ.ٜٖٛ

داللػ (٘ٓ)ٓ.ٓٔ ٓ.

ت ار حػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف(-ٓ.ٖٜٜ

بذلؾ تعتبر فقرات المقياس صادق لما ضعت لقياس .

لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الدادم لؤلبعاد قاـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط بيف

درج كؿ بعد مف أبعاد المقياس األبعاد األدر

كذلؾ كؿ بعد بالدرج الكمي لممقياس

الجد ؿ(ٓٔ) ي ض ،ذلؾ
الجدول()30

مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس واألبعاد األخرى لممقياس وكذلك مع الدرجة الكمية
الدرجة
الكمية

ميارات االتصال
والتواصل مع

اَلخرين والعمل

ميارات

إدارة الوقت

الجماعي
ميارات االتصال والتواصل
مع اَلخرين والعمل الجماعي

*0.430

1

إدارة الوقت

**0.514

**0.680
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اتخاذ القرار
وحل

المشكالت

1

ميارات اتخاذ القرار وحل

**0.877

المشكالت

**ر الجد لي عند درج حري ( )ٕٛعند مست
*ر الجد لي عند درج حري ( )ٕٛعند مست

**0.639

1

**0.593

دالل (ٔٓٓ.ٖٗٙ = )ٓ.

دالل (٘ٓٓ.ٖٙٔ = )ٓ.

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ أف جمي األبعاد ترتبط ببعض ا البعض بالدرج الكمي لممقياس
ارتباطاً ذا دالل إحصائي عند مست
الثبات االتساؽ الدادم .

دالل (ٔٓ )ٓ.هذا يؤكد أف المقياس يتمت بدرج عالي مف

ثبات المقياس:
أج ػػر الباح ػػث دطػ ػ ات التأك ػػد م ػػف ثب ػػات المقي ػػاس ذل ػػؾ بع ػػد تطبيق ػػا عمػ ػ أفػ ػراد العينػ ػ
االستطبلعي بطريقتيف هما التجزئ النصفي

معامؿ ألفا كر نباخ.

 -3طريقة التجزئة النصفية: Split-Half Coefficient

تػػـ اسػػتدداـ درجػػات العين ػ االسػػتطبلعي لحسػػاب ثبػػات المقيػػاس بطريقػ التجزئػ النصػػفي

حيث قاـ الباحث بتجزئ المقيػاس إلػ نصػفيف الفقػرات الفرديػ مقابػؿ الفقػرات الز جيػ لكػؿ بعػد مػف
أبعاد المقياس ذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جر تعديؿ الط ؿ باسػتدداـ معادلػ
سبيرماف بر اف

الجد ؿ(ٔٔ) ي ض ،ذلؾ:
الجدول() 33

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد
التعديل

البعد

عدد الفقرات

االرتباط قبل
التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

ميارات االتصال والتواصل مع اَلخرين والعمل الجماعي

20

0.844

0.915

إدارة الوقت

8

0.872

0.932

ميارات اتخاذ القرار وحل المشكالت

12

0.890

0.942

الدرجة الكمية

40

0.633

0.776

يتض ،مػف الجػد ؿ السػابؽ أف معامػؿ الثبػات الكمػ ( )ٓ.ٚٚٙهػذا يػدؿ عمػ أف المقيػاس

يتمت بدرج عالي مف الثبات تطمئف الباحث إل تطبيق ا عم عين الدراس .
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 -1طريقة ألفا كرونباخ:
اسػػتددـ الباحػػث طريق ػ أدػػر مػػف طػػرؽ حسػػاب الثبػػات ه ػ طريق ػ ألفػػا كر نبػػاخ ذلػػؾ

إليجػػاد معامػػؿ ثبػػات المقيػػاس حيػػث حصػػؿ عم ػ قيم ػ معامػػؿ ألفػػا لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد المقيػػاس
كذلؾ لممقياس ككؿ الجد ؿ(ٕٔ ) ي ض ،ذلؾ:
الجدول() 31
يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك لممقياس ككل

عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

البعد
ميارات االتصال والتواصل مع اَلخرين والعمل الجماعي

20

0.905

إدارة الوقت

8

0.896

ميارات اتخاذ القرار وحل المشكالت

12

0.955

40

0.763

الدرجة الكمية

يتضػػ ،مػػف الجػػد ؿ السػػابؽ أف معامػػؿ الثبػػات الكم ػ (ٖ )ٓ.ٚٙهػػذا يػػدؿ عم ػ أف المقيػػاس

ي تمت بدرج عالي مف الثبات تطمئف الباحث إل تطبيق ػا عمػ عينػ الد ارسػ

يعنػ ذلػؾ أف هػذ

األداة ل أعيػد تطبيق ػا عمػ أفػراد الد ارسػ أنفسػ ـ أكثػر مػف مػرة لكانػت النتػائج مطابقػ بشػكؿ كامػؿ
تقريباً يطمؽ عم نتائج ا بأن ا ثابت .

إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:

بعد التأكد مف صدؽ ثبات المقاييس الثبلث صبلحيت ـ لقياس ما ضعت ألجم

ادراج ـ ف ص رت ـ الن ائي

قاـ الباحث باإلج ار ات التالي :

تعديم ـ

 .3إعداد األد ات بص رت ا الن ائي .

 .1حصؿ الباحث عم كتاب م ج مف عمادة كمي الدراسات العميا بجامع األزهر لتس يؿ
م م الباحث ف ت زي المقاييس عم الدعاة ف محافظات قطاع غزة ف

 )ٜ- ٛي ض ،ذلؾ.

 .1بعد حص ؿ الباحث عم
الدعاة ف

الت جي ات التس يبلت حصؿ الباحث عم

ممحؽ رقـ(

إحصائيات بأعداد

محافظات قطاع غزة مف الج ات المدتص لمعاـ الدراس (ٖٕٔٓ )ٕٓٔٗ-

مف قبؿ الجامع

ممحؽ رقـ(  ) ٚي ض ،ذلؾ

بعد ذلؾ قاـ الباحث بت زي (ٖٓ) استبان

كعين استطبلعي لمتأكد مف صدؽ ثبات المقاييس.

 .4بعد إج ار الصدؽ الثبات قاـ الباحث بت زي (٘٘ٔ) استبان عم
الدراس .
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جمي أفراد مجتم

 .5بعد جم األد ات مف أفراد مجتم الدراس

تـ استبعاد األستبانات الت لـ يتـ اإلجاب عف

أحد فقرات ا أ لـ يتـ استرجاع ا حيث تـ معالج النتائج عم (ٕٗٔ) استبان .

كما تـ ت زي البيانات حسب األص ؿ معالجت ا إحصائياً

 .6تـ ترقيـ ترميز أداة الدراس

مف دبلؿ ج از الحاس ب لمحص ؿ عم نتائج الدراس .

 .7بنا عم تمؾ النتائج تفسيرها درج الباحث بمجم ع مف االستنتاجات حيث قٌدمت بنا ً
التفكير المنطق
عمي ا بعدة ت صيات لبلستفادة من ا ف ميداف التقدير الذات
البلمنطق

السبؿ الحياتي

لد الدعاة ف محافظات غزة.

 .8قاـ الباحث بتمديص الدراس بالمغتيف العربي االنجميزي .

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لقػػد قػػاـ الباحػػث بتفري ػ

األساليب اإلحصائي التالي :

تحميػػؿ االسػػتبان مػػف دػػبلؿ برنػػامج() SPSSاإلحصػػائ

تػػـ اسػػتدداـ

ٔ -التك اررات المت سطات الحسابي النسب المئ ي .

ٕ -إليجاد صدؽ االتساؽ الدادم لبلستبان تـ استدداـ معامؿ ارتباط بيرس ف"."Pearson

ٖ -إليج ػػاد معام ػػؿ ثب ػػات االس ػػتبان ت ػػـ اس ػػتدداـ معام ػػؿ ارتب ػػاط س ػػبيرماف ب ػػر اف لمتجزئػ ػ النص ػػفي
المتسا ي

معادل جتماف لمتجزئ النصفي غير المتسا ي

ٗ -ادتبار  T.Testلمفر ؽ بيف مت سطات عينتيف مستقمتيف.

معامؿ ارتباط ألفا كر نباخ.

٘ -تحميؿ التبايف األحادي لمفر ؽ بيف مت سطات ثبلث عينات فأكثر.

صعوبات واجيت الباحث:

ٔ -افتقار المكتبات المحمي لممراج .
ٕ -البير قراطي اإلداري

صع ب اإلج ار ات.

ٖ -االنقطاع المستمر لمك ربا .
ٗ -عدـ جدي

تجا ب بعض الدعاة أثنا تطبيؽ أد ات الدراس .
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نتائجىالدراسةىوتفسورها ى
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نتائج الدراسة
سيق ـ الباحث ف هذا الفصػؿ بعػرض تفصػيم لمنتػائج التػ تػـ الت صػؿ إلي ػا مػف دػبلؿ تطبيػؽ

أد ات الدراس

باإلضاف إل تفسير مناقش ما تـ الت صؿ إلي مف نتػائج مػف دػبلؿ اإلجابػ عمػ

تساؤالت الدراس التحقؽ مف فر ض ا:

لئلجابػ عمػ الفرضػػي األ ل  :ال توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة بةةين تقةةدير الةةذات واألفكةةار العقالنيةةة

والالعقالنية لدى الدعاة في محافظات غزة.

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرس ػ ف الجػػد ؿ(ٖٔ )
ي ض ،ذلؾ:
جدول() 31

يبين معامل ارتباط بيرسون بين تقدير الذات واألفكار العقالنية والالعقالنية لدى الدعاة في محافظات غزة
الدرجة الكمية
لتقدير الذات

مستوى الداللة

الفكرة األ ل

0.047

الفكرة الثاني

0.179

دال عند ٘ٓٓ.

الفكرة الثالث

0.155

الفكرة الرابع

غير دال إحصائياً

-0.178

دال عند ٘ٓٓ.

الفكرة الدامس

0.150

الفكرة السادس

غير دال إحصائياً

0.050

الفكرة السابع

0.114

الفكرة الثامن

-0.134

الفكرة التاسع

0.152

الفكرة العاشرة

0.151

الفكرة الحادي عشرة

0.220

دال عند ٘ٓٓ.

الفكرة الثاني عشرة

0.089

الفكرة الثالث عشرة

غير دال إحصائياً

0.156

الدرج الكمي لمقياس األفكار العقبلني البلعقبلني

0.179

ر الجد لي عند درج حري ( )ٖٜٛعند مست

دالل (٘ٓٓ.ٜٓٛ = )ٓ.

ر الجد لي عند درج حري ( )ٖٜٛعند مست

دالل (ٔٓٓ.ٕٔٛ = )ٓ.

غير دال إحصائياً

غير دال إحصائياً
غير دال إحصائياً
غير دال إحصائياً
غير دال إحصائياً
غير دال إحصائياً

غير دال إحصائياً
دال عند ٘ٓٓ.

يتض ،مػف الجػد ؿ السػابؽ جػ د عبلقػ ارتباطيػ م جبػ ذات داللػ إحصػائي عنػد مسػت

دالل () α ≤ 0.05بيف الدرج الكمي لتقدير الذات بيف الفكرة الثاني الفكرة الحاديػ عشػرة الدرجػ
الكمي لؤلفكار العقبلني البلعقبلني .

كما يتض ،ج د عبلق سمبي بيف الدرج الكمي لتقدير الذات الفكرة الرابع .
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ويفسةةر الباحةةث ذلػػؾ بػػأف غالبيػ الػػدعاة يسػتددم ف األفكػػار العقبلنيػ التػ تسػػاعدهـ فػ تحقيػػؽ
أهػػداف ـ مػػف دػػبلؿ تقػػديـ األدل ػ الب ػراهيف المسػػممات داص ػ عنػػدما يتطرق ػ ف إل ػ م قػػؼ سػػم ك

يريد ف تق يمػ فػ مجتمعنػا كمػا أن ػا تحػافظ عمػ الحيػاة اإلحسػاس بالسػعادة النفسػي ألن ػا تتميػز
باسػػتدداـ المنطػػؽ هنػػا يؤكػػد(العنزنػػزي  )ٔٛ :ٕٜٓٓأننػػا كػػأفراد يحكمنػػا نظػػاـ عقم ػ يق ػ ـ عم ػ

مجم ع مف المبادئ المسممات الق انيف األ ليػ التػ تتفػؽ عمي ػا كػؿ العقػ ؿ السػميم

المبادئ بالسم

االرتفاع ف ؽ الجزيئيات ف ؽ اعتبارات الزماف المكاف.

تتميػز تمػؾ

كما أف الداعي الحقيق الذي يريد أف تصؿ دع ت إل غالبيػ النػاس كبيػرهـ صػغيرهـ مػثقف ـ

ج ػػاهم ـ فعميػ ػ باألس ػػم ب الس ػػمس الس ػػميـ اس ػػتدداـ العب ػػارات البس ػػيط التط ػػرؽ إلػ ػ الم اض ػػي
االجتماعي ال ادف م اإلكثػار مػف اسػتدداـ األدلػ مػف سػيرة الرسػ ؿ صػم ات ا﵀ عميػ

صحابت الكراـ رض اف ا﵀ عمي ـ.

سػمـ مػف

بينما استدداـ الدعاة لؤلفكار الداطئ غير المنطقي الت تتصؼ بعدـ الم ض عي الت تعتمد

عم ػ الت قعػػات التنب ػؤات التعميمػػات الداطئ ػ الت ػ مػػف أهػػـ دصائص ػ ا أن ػػا تعتمػػد عم ػ الظػػف
التنبؤ المبالغ الت يؿ بدرج ال تتفؽ م اإلمكانات العقمي لمفرد( أب شعر  )ٕٓٓٚ:ٙستؤدي

ب إل عدـ تصديؽ الناس لكؿ ما يق ل
ال اق

االبتعاد عن

هذا سيؤدي إل نف ر الناس من ليجد نفس

ألن إنساف يحب المجادل

حيدا منعزال.

معان ٌػد لمحقػائؽ

تتفؽ هذ النتيجػ مػ د ارسػ ( شػاهيف حمػدي )ٕٓٓٚ :التػ أثبتػت جػ د عبلقػ ارتباطيػ بػيف

التفكير العقبلن

تقدير الػذات كمػا تتفػؽ مػ د ارسػ ( الغامػدي )ٕٜٓٓ :التػ أثبتػت جػ د عبلقػ

ارتباطي بيف التفكير العقبلن

مف ـ الذات لدي الطبلب المتف قيف.
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لئلجاب عم الفرضي الثانيػ  :ال توجةد عالقةة ارتباطيةة بةين تقةدير الةذات والميةارات الحياتيةة

لدى الدعاة في محافظات غزة.

لمتحقؽ مف صح هذا الفرض قاـ الباحث باستدداـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػ ف الجػد ؿ(ٗٔ

) ي ض ،ذلؾ:

جدول() 21

معامل ارتباط بيرسون بين تقدير الذات والميارات الحياتية لدى الدعاة في محافظات غزة
الدرجة الكمية
لتقدير الذات

ميارات االتصال والتواصل مع اَلخرين والعمل

مستوى

الداللة

0.453

دال عند ٔٓٓ.

إدارة الوقت

0.265

دال عند ٔٓٓ.

ميارات اتخاذ القرار وحل المشكالت

0.047

الدرجة الكمية لمقياس لمميارات الحياتية

غير دال إحصائياً

0.387

الجماعي

ر الجد لي عند درج حري (ٕٕٔ) عند مست

دالل (٘ٓٓ.ٔٚٗ = )ٓ.

ر الجد لي عند درج حري (ٕٕٔ) عند مست

دالل (ٔٓٓ.ٕٕٛ = )ٓ.

دال عند ٔٓٓ.

يتض ،مػف الجػد ؿ السػابؽ جػ د عبلقػ ارتباطيػ م جبػ ذات داللػ إحصػائي عنػد مسػت

دالل () α ≤ 0.01بيف الدرج الكمي لتقدير الذات جمي أبعاد مقياس الم ارات الحياتي عدا م ارة
اتداذ القرار.

ويفسةةر الباحةةث ذلػػؾ بػػأف غالبي ػ الػػدعاة يتميػػز ف بمباق ػ ف ػ الحػػديث قػػدرة عم ػ الت اصػػؿ

االجتمػػاع م ػ اآلد ػريف

يسػػارع ف لممشػػارك ف ػ المناسػػبات االجتماعي ػ م ػ كػػؿ أف ػراد المجتم ػ

هذا يساعدهـ عم تقبؿ الناس ل ـ ألفكارهـ لنصائح ـ ارشادات ـ التػ يتقػدم ف كمػا أف الػدعاة

ق ػػادريف عمػ ػ إدارة ال ق ػػت بالش ػػكؿ الس ػػميـ ال ػػذي يس ػػاعدهـ عمػ ػ أدا الص ػػم ات المكت بػ ػ بالمس ػػجد
الت اصؿ م النػاس فػ مناسػبات ـ االجتماعيػ

مشػاركت ـ ألبنػا مجػتمع ـ فػ أفػراح ـ مسػاندت ـ

عنػػد الشػػدائد هنػػا يتبػػيف أف غالبيػ الػػدعاة لػػدي ـ ثقػ كبيػرة بػػذ ات ـ بمػػا حبػػاهـ ا﵀ مػػف دمػػؽ دمقػ
تساعدهـ عم التفاعؿ م مجتمع ـ تقبؿ الناس ل ـ.

بينما جد الباحػث أف عػدـ جػ د عبلقػ بػيف الدرجػ الكميػ لتقػدير الػذات بػيف م ػارة اتدػاذ

القرار حؿ المشكبلت

يفسر الباحث ذلػؾ بػأف بعػض الػدعاة يدػاف ف مػف طػرح الػرأي الشػرع فػ

بعض الم اقؼ المشكبلت االجتماعي لتفسر عمػ أن ػا رأي حزبػ لفصػيؿ معػيف هػذا مػف الممكػف

أف ي ػػؤثر يزي ػػد م ػػف حالػ ػ االنقس ػػاـ االد ػػتبلؼ داد ػػؿ المجتمػ ػ
المناسػػب ه ػ أكثػػر دط ػ رة عم ػ الداعي ػ

لك ػػف الت ػػردد ع ػػدـ اتد ػػاذ القػ ػرار

فيجػػب عمي ػ تبمي ػ الحكػػـ الشػػرع

أف يك ػ ف قػػاد اًر عم ػ

اتداذ القرار ليساعد عم حػؿ المشػكبلت بغػض النظػر عػف م افقت ػا أ عػدـ م افقت ػا لمنػاس الم ػـ

أف يك ف القرار سميما م افقا لشرعنا مستندا لؤلدل الشرعي الت تؤكد .
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الفرض الثالث:

ينص الفرض الثالث عم  :ال توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى  0.05بةين

متوسطات استجابات أفةراد عينةة الدراسةة لتقةدير الةذات تعةزى لمتغيةر الحالةة االجتماعيةة(متةزوج,

أعزب).

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ ادتبػػار" "T. testالجػػد ؿ(٘ٔ)

ي ض ،ذلؾ:

جدول( ) 35

المتوسططتات واالنحرافططات المعٌارٌ ط وقٌم ط "ت" لالسططتبان تعططز لمتغٌططر الحال ط االجتماعٌ ط (متططزو ,
أعزب).

الدرج الكلٌ لتقدٌر الذات

االنحراف

العدد

المتوسط

متزوج

116

127.103

11.103

أعزب

8

128.875

5.987

قيم "ت" الجد لي عند درج حري (ٕٕٔ) عند مست
قيم "ت" الجد لي عند درج حري (ٕٕٔ) عند مست

المعياري

قيمة"ت"

قيمة الداللة

0.446

0.657

مستوى
الداللة
غير دال
إحصائياً

دالل (٘ٓٔ.ٜٙ = )ٓ.
دالل (ٕٔٓ.٘ٛ = )ٓ.

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ أف قيم "ت" المحس ب أقؿ مػف قيمػ "ت" الجد ليػ فػ الدرجػ الكميػ

لممقيػ ػ ػػاس هػ ػ ػػذا يػ ػ ػػدؿ عم ػ ػ ػ عػ ػ ػػدـ ج ػ ػ ػ د فػ ػ ػػر ؽ ذات دالل ػ ػ ػ إحصػ ػ ػػائي تعػ ػ ػػز لمتغيػ ػ ػػر الحال ػ ػ ػ
االجتماعي (متز ج أعزب).

ويفسر الباحث ذلؾ بأف تقدير الذات ي جد لكؿ الدعاة المتػز ج األعػزب فتقػدير الػذات مػرتبط

بشدصي الداعي

قدرت عم اإلبداع ت صػيؿ األفكػار بشػكؿ سػمس قػدرة عمػ الدطابػ
يميؿ إل إدراؾ العالـ بطريقػ ايجابيػ

الجم ر الشدص الذي لدي تقدير مرتف لذات ف

م اج ػ
حػيف

يتصرؼ يأدػذ بعػيف االعتبػار عمػ أف يكػ ف تصػرف متقبػؿ مػف اآلدػريف األشػداص المحيطػيف بػ
يدرؾ أهميت .

تؤكد( زبيدة )ٖٛ-ٖٚ :ٕٓٓٚ :بأف هناؾ مجم ع مف الع امؿ تؤثر ف تك يف تقدير الػذات

من ػػا الفقػػر حال ػ المجتم ػ

العبلق ػات األس ػري

تضػػيؼ(األميػػر ٕٔٔٓ )ٖٓٗ :عم ػ أف العمػػر

الجنس المدرس ع امؿ ناشػئ عػف الم اقػؼ الجاريػ مثػؿ العيػ ب الجسػمي الػرفض مػف اآلدػريف

الشع ر بالذنب مف هذ الع امؿ أيضػا

لػـ يػتـ التطػرؽ إلػ الحالػ االجتماعيػ ( متػز ج أعػزب )

عم أن ما مف الع امؿ الت تزيد مف تقدير الذات لمفرد.

تدتم ػػؼ ه ػػذ النتيجػ ػ مػ ػ د ارسػ ػ ( الطح ػػاب نجي ػػب )ٕٓٓٛ :التػ ػ أثبت ػػت جػ ػ د ف ػػر ؽ ب ػػيف

المتز جات غير المتز جات لصال ،المتز جات ف تقدير الذات كما تدتمؼ م د ارسػ ( يسػمين :

ٕٕٔٓ) الت أكدت أف هناؾ عبلق بيف تأدير الز اج تقدير الذات.
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الفرض الرابع:

يػػنص الف ػػرض ال اربػ ػ عم ػ  :ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى  0.05بةةةين

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لتقدير الةذات تعةزى لمتغيةر التصةنيف الةوظيفي( متطةوع,

مقطوع ,مثبت ,بطالة).

لمتحقؽ مف صح هذا الفرض قاـ الباحث باستدداـ أسم ب تحميؿ التبايف األحادي One

.Way ANOVA

جدول( ) 36

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغيرالتصنيف الوظيفي( متطوع ,مقطوع ,مثبت ,بطالة).

الدرج الكلٌ لتقدٌر
الذات

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
241.851
3
725.554
دادؿ المجم عات 13725.567

120

14451.121
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المجم ع

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٖ) عند مست

دالل (ٖٔٓ.ٜٛ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٖ) عند مست

دالل (ٕ٘ٓ.ٚٓ = )ٓ.

114.380

قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

2.114

0.102

غير دال

إحصائياً

يتض ػػ ،م ػػف الج ػػد ؿ الس ػػابؽ أف قيمػ ػ "ؼ" المحسػ ػ ب أق ػػؿ م ػػف قيمػ ػ "ؼ" الجد ليػ ػ عن ػػد مس ػػت

دالل (٘ٓ )ٓ.ف الدرجة الكمية لممقياس أي أن ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي تعػز لمتغيػر
التصنيؼ ال ظيف .

ويفسةر الباحةةث ذلػػؾ بػأف تقػػدير الػذات ي جػػد لكػؿ الػػدعاة بػؿ أف الداعيػ الحقيقػ هػ الػذي يبػػذؿ

قت ػ

ج ػػد ف ػ سػػبيؿ الػػدع ة اإلسػػبلمي كمػػا أف غالبي ػ الػػدعاة ال عػػاظ هػػـ مػػف المتط ػ عيف كمػػا

ل حظ ف السن ات األديرة رغب كثير مػف الشػباب االلتحػاؽ بكميػات الشػريع هػـ مػف الطمبػ حفظػ

القػرآف الكػريـ

يبػػدأ عممػ الػػدع ي قبػػؿ التدػػرج مػػف الجامعػ

الػػدعاة ال عػػاظ زاد بشػػكؿ كبيػػر

فػ السػػن ات األديػرة لػ حظ أف عػػدد

قامػػت ازرة األ قػػاؼ بت ظيػػؼ الكثيػػر مػػن ـ

يتنػػافس الػػدعاة فيمػػا

بيػػن ـ فػ أسػػاليب ـ الدع يػ لمتقػػرب لمنػػاس تصػػحي ،المفػػاهيـ الداطئػ الشػػائع لػػد عامػ النػػاس
يػزداد عمػؿ الػدعاة فػ شػ ر رمضػاف الكػريـ مػف دػبلؿ الػدر س الي ميػ

كمػا أف غالبيػ المسػػاجد

في ػػا در س منتظمػ ػ ل ػػـ يش ػػارؾ في ػػا المتطػ ػ ع المثب ػػت م ػػف ال يعم ػػؿ أص ػػبل ل ػػيس م ػػف الحػ ػراـ
العيب ل كاف الداعي يعمؿ ضمف ازرة األ قاؼ بعمؿ رسم

لبلهتماـ بالدع ة طالما أف الجانب المادي أصب ،مؤمنا ل .

بؿ بالعكس هذا يتي ،ل

قت أكبر

تدتمؼ هذ النتيج م دراس ( عبد ا﵀ )ٕٓٓٛ :الت أثبتت ج د فر ؽ ف تقػدير الػذات تبعػا

لمتغير العمؿ.
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الفرض الخامس:

ينص الفرض الدامس عمػ  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بةين

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لتقدير الةذات تعةزى لمتغيةر المؤىةل العممةي(ثانويةة عامةة

فأقل ,بكالوريوس ,ماجستير فما فوق).

لمتحقؽ مف صح هذا مػف الفػرض قػاـ الباحػث باسػتدداـ أسػم ب تحميػؿ التبػايف األحػادي

.One Way ANOVA

جدول() 37
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
المؤىل العممي(ثانوية عامة فأقل ,بكالوريوس ,ماجستير فما فوق).

الدرج الكلٌ لتقدٌر
الذات

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
134.354
2
268.707
دادؿ المجم عات 14182.414

121

14451.121

123

المجم ع

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٔٓٗ.ٕٛ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٖ٘ٓ.ٜٓ = )ٓ.

117.210

قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

1.146

0.321

غير دال
إحصائياً

يتض ػػ ،م ػػف الج ػػد ؿ الس ػػابؽ أف قيمػ ػ "ؼ" المحسػ ػ ب أق ػػؿ م ػػف قيمػ ػ "ؼ" الجد ليػ ػ عن ػػد مس ػػت

دالل (٘ٓ )ٓ.ف الدرجة الكمية لممقياس أي أن ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي تعػز لمتغيػر
المؤهؿ العمم .

ويفسةةر الباحةةث ذلػػؾ بػػأف غالبي ػ الػػدعاة تبػػرز لدي ػ قػػدرة عم ػ الدطاب ػ القيػػادة يمتمػػؾ الج ػرأة

م اج

الناس أكثر مف غير

الػػدائـ عمػ كتػػب السػػيرة النب يػ

ف الغالب يبدأ الػدعاة فػ عمم ػـ الػدع ي مبكػ اًر كمػا أف االطػبلع
الكتػػب اإلسػػبلمي فػ مكتبػػات المسػػاجد المنتشػرة تزيػػد مػػف قػػدرت ـ

عمػ امػػتبلؾ م ػػارات الدطابػ العمػػؿ الػػدع ي كمػػا أف حفػػظ القػرآف الكػريـ يحسػػف لغػػت ـ يزيػػد مػػف

طبلق لسان ـ.

كما أف الشع ر اإلحساس بالكفاي الشدصي الت تعتبر أساساً ف تك يف الذات هذا الشع ر

يت لػػد بعػػد حػػد ث العديػػد مػػف التجػػارب الناجح ػ
االجتماعي السم كي

.)ٚ-ٙ

يتضػػمف القػػدرة عم ػ اسػػتدداـ الم ػػارات المعرفي ػ

م ارات اتداذ القرار م ارات حؿ المشػكبلت( الممحيػان

العتيبػ :ٕٓٔٓ :

تتفػػؽ هػػذ النتيج ػ م ػ د ارس ػ ( سػػمارة ديػػر )ٕٕٓٔ :الت ػ أثبتػػت عػػدـ ج ػ د فػػر ؽ ف ػ تقػػدير

الذات تبعا لمتغير المؤهؿ العمم .
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الفرض السادس:

ينص الفرض السادس عم  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسةتوى  0.05بةين

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لتقدير الذات تعزى لمتغير المستوى االقتصادي(متوسةط,

مرتفع ,منخفض).

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ أسػػم ب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي

.Way ANOVA

One

جدول() 38

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
المستوى االقتصادي(متوسط ,مرتفع ,منخفض).

الدرج الكلٌ لتقدٌر
الذات

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
416.530
2
833.061
دادؿ المجم عات 13618.060

121

14451.121

123

المجم ع

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

مسػػت

دالل (ٔٓٗ.ٕٛ = )ٓ.

0.028

دال عند ٘ٓٓ.

قٌم "ف"
3.701

112.546
عند مست

قٌم
الدالل

مستو الدالل

دالل (ٖ٘ٓ.ٜٓ = )ٓ.

يتضػػ ،م ػػف الجػػد ؿ الس ػػابؽ أف قيمػ ػ "ؼ" المحس ػ ب أكب ػػر م ػػف قيم ػ "ؼ" الجد ليػ ػ عن ػػد

داللػ (٘ٓ )ٓ.فػ الدرجةةة الكميةةة لممقيةةاس أي أنػ ت جػػد فػػر ؽ ذات داللػ إحصػػائي تعػػز

لمتغير المست

االقتصادي.

لمعرفػ ػ اتج ػػا الف ػػر ؽ ق ػػاـ الباح ػػث باس ػػتدداـ ادتب ػػار ش ػػيفي البع ػػدي الج ػػدا ؿ التاليػ ػ

ت ض ،ذلؾ

جدول( ) 39

يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس تعزى لمتغير المستوى االقتصادي
مرتفع

متوسط

منخفض

116.500

128.255

121.688

مرتفع
116.500

0

متوست
128.255

11.755

0

منخفض
121.688

5.188

*6.567

* دال عند ٔٓٓ.
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0

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ ج د فر ؽ بيف المست

يتض ،فر ؽ ف المست يات األدر .

المت سط المػندفض لصػال ،المت سػط لػـ

ويفسر الباحث ذلؾ بأف الدعاة مثؿ باق البشر من ـ الغنػ

مػن ـ ميسػ ر الحػاؿ مػن ـ الفقيػر

هػػذا يػػؤثر ف ػ الغالػػب عم ػ العمػػؿ الػػدع ي داص ػ عنػػد رجػػاؿ المػػاؿ األعمػػاؿ مػػف لدي ػ

مرم ق

ف

ظيف ػ

ال يمتمؾ ال قت الكاف لمعمػؿ الػدع ي الػذي يحتػاج ال قػت الكثيػر أحيانػا التفػرغ التػاـ

كما ل حظ أف األشداص ميس ري الحاؿ الفق ار أكثػر ثقػ بػذ ات ـ مػف غيػرهـ كمػا يؤكػد ببلنػت أف

الفقر يؤثر ف شدصي الفرد فتؤدي إل صبلب ف الشدصي ( زبيدة .)ٖٚ :ٕٓٓٚ

الفرض السابع:

ينص الفرض الساب عم  :ال توجد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى  0.05بةين

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لتقةدير الةذات تعةزى لمتغيةر مكةان السةكن(محافظةة رفةح,

محافظة خان يونس ,محافظة الوسطى ,محافظة غزة ,محافظة الشمال).

لمتحقؽ مف صح هذا مف الفرض قاـ الباحث باستدداـ أسم ب تحميػؿ التبػايف األحػادي One

.Way ANOVA

جدول( ) 10

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير مكان
السكن(محافظة رفح ,محافظة خان يونس ,محافظة الوسطى ,محافظة غزة ,محافظة الشمال).

الدرج الكلٌ لتقدٌر
الذات

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
296.686
4
بيف المجم عات 1186.745
دادؿ المجم عات 13264.376
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14451.121

123

المجم ع

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٗ) عند مست

دالل (ٖٔٓ.٘ٔ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٗ) عند مست

دالل (ٕ٘ٓ.ٗٙ = )ٓ.

111.465

قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

2.662

0.036

دال عند
٘ٓٓ.

يتضػػ ،مػػف الجػػد ؿ السػػابؽ أف قيمػ "ؼ" المحسػ ب أكبػػر مػػف قيمػ "ؼ" الجد ليػ عنػػد مسػػت

داللػ (٘ٓ )ٓ.فػ الدرجةةة الكميةةة لممقيةةاس أي أنػ ت جػػد فػػر ؽ ذات داللػ إحصػػائي تعػػز لمتغيػػر
مكاف السكف.

لمعرف ػ اتجػػا الفػػر ؽ قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ ادتبػػار شػػيفي البعػػدي الجػػدا ؿ التالي ػ ت ضػػ،

ذلؾ:
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جدول( ) 13

يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس تعزى لمتغير مكان السكن

رفح
126.167
خان ٌونس
132.200
الوستى
123.200
غزة
129.607
الشمال
126.273

رفح

خان يونس

الوسطى

غزة

الشمال

126.167

132.200

123.200

129.607

126.273

0
6.033

0

2.967

*9.000

0

3.440

2.593

*6.407

0

0.106

5.927

3.073

3.334

0

* دال عند ٔٓٓ.

يتضػػ ،مػػف الجػػد ؿ السػػابؽ ج ػ د فػػر ؽ بػػيف دػػاف ي ػ نس ال سػػط لصػػال ،دػػاف ي ػ نس
ال سط

غزة لصال ،غزة

بػػيف

لـ يتض ،فر ؽ ف المناطؽ األدر .

ويفسةر الباحةةث ذلػؾ بػأف الػػدعاة القػاطنيف فػ مػػدينت غػزة دػاني نس أكثػػر تقػدي ار لػذ ات ـ أكثػػر

قدرة عم بنا عبلقات اجتماعي
محافظ ػ ال سػػط

قدرة عم اتداذ الق اررات ف الم اقؼ االجتماعي مف الػدعاة فػ

الت ػ يعتبػػر غالبي ػ أبنائ ػػا مػػف البلجئػػيف ف ػ المديمػػات يعيش ػ ف ظػػر ؼ أكثػػر

صع ب مف غيرهـ بدبلؼ أبنا المػدف أبنػا العػائبلت الكبيػرة الممتػدة فػ مػدينت غػزة دػاني نس
الت يكثر في ا الم اطن ف ليس البلجئ ف.

الفرض الثامن:

ينص الفرض الثامف عمػ  :ال توجد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى  0.05بةين

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لتقدير الذات تعزى لمتغيةر سةنوات الخدمةة(سةنتين فأقةل,

 5-1سنوات ,ست سنوات فما فوق).

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا مػػف الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ أسػػم ب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي

.One Way ANOVA

جدول() 11

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
سنوات الخدمة(سنتين فأقل 5-1 ,سنوات ,ست سنوات فما فوق).

الدرج الكلٌ لتقدٌر
الذات

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
7.288
2
14.576
دادؿ المجم عات 14436.545

121

14451.121

123

المجم ع

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٔٓٗ.ٕٛ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٖ٘ٓ.ٜٓ = )ٓ.
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119.310

قٌم "ف"

0.061

قٌم
الدالل
0.941

مستو الدالل

غير دال
إحصائياً

يتض ػػ ،م ػػف الج ػػد ؿ الس ػػابؽ أف قيمػ ػ "ؼ" المحسػ ػ ب أق ػػؿ م ػػف قيمػ ػ "ؼ" الجد ليػ ػ عن ػػد مس ػػت

دالل (٘ٓ )ٓ.ف الدرجة الكمية لممقياس أي أن ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي تعػز لمتغيػر
سن ات الددم .

ويفسةةر الباحةةث ذلػػؾ بػػأف الػػداع المتميػػز هػ مػػف تبػػرز لديػ سػػمات الدطابػ القيػػادة م اج ػ

الناس مشاركت ـ ف أفراح ـ أحزان ـ منذ الصغر هنا يظ ر ف بعض المساجد دعاة لـ يتجػا از

الدامس ػ عشػػر عام ػاً يتميػػز ف بأسػػم ب ـ ال ارق ػ
تفضػؿ سػماع عػف شػدص لديػ دبػرة ط يمػ

لمداعيػ ػ

كممػػات ـ الرنان ػ

ص ػ ت ـ الق ػ ي الج ػ ري بحيػػث

هػػذا مػا يؤكػد أف الددمػ ال تػؤثر عمػ تقػدير الػػذات

ق ػػد أك ػػد( األمي ػػر ٕٔٔٓ ) ٖٓٗ :عمػ ػ أف التقي ػػيـ لم ػػذات ي ػػزداد مػ ػ تق ػػدـ النمػ ػ

بينم ػػا

الددم العممي الط يم تزيد مف كفا ت إذا أحسف االستفادة من ا ال تؤثر عم زيادة تقدير لذات .
وتتفقهذهالنتٌجةمعدراسة(سمارةوخٌر)2112:التًأثبتتعدموجودفرروقتعرزي
لمتغٌرالخدمة .
الفرض التاسع:

ينص الفرض التاس عم  :ال توجد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى  0.05بةين

متوسةةطات اسةةتجابات أف ةراد عينةةة الدراسةةة لألفكةةار العقالنيةةة والالعقالنيةةة تعةةزى لمتغيةةر الحالةةة

االجتماعية(متزوج ,أعزب).

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ ادتبػػار" "T. testالجػػد ؿ(ٖٕ)

ي ض ،ذلؾ:

131

جدول( ) 11

المتوسططتات واالنحرافططات المعٌارٌ ط وقٌم ط "ت" لالسططتبان تعططز لمتغٌططر الحال ط االجتماعٌ ط (متططزو ,
أعزب).
العدد

المتوسط

متزوج

116

9.974

1.489

أعزب

8

9.750

1.282

متزوج

116

9.466

1.712

أعزب

8

10.375

1.685

متزوج

116

9.603

1.311

أعزب

8

9.500

1.773

متزوج

116

7.871

1.645

أعزب

8

8.500

1.604

متزوج

116

8.569

1.562

أعزب

8

8.875

1.356

متزوج

116

9.207

1.489

أعزب

8

10.125

1.642

متزوج

116

8.509

1.546

أعزب

8

9.250

1.832

متزوج

116

8.466

1.540

أعزب

8

8.375

1.598

متزوج

116

8.552

1.644

أعزب

8

8.500

1.414

متزوج

116

9.328

1.887

أعزب

8

9.750

1.909

متزوج 

116

9.026

1.591

أعزب

8

9.125

1.356

متزوج

116

8.491

1.702

أعزب

8

9.250

1.488

متزوج

116

8.483

1.580

أعزب

8

8.375

2.774

متزوج

116

115.543

10.494

أعزب

8

119.750

8.049

انمجبالت
الفكرة األولى
الفكرة الثانية
الفكرة الثالثة
الفكرة الرابعة
الفكرة الخامسة
الفكرة السادسة
الفكرة السابعة
الفكرة الثامنة
الفكرة التاسعة
الفكرة العاشرة
الفكرة الحادية عشرة
الفكرة الثانية عشرة
الفكرة الثالثة عشرة
الدرجة الكمية لمقياس األفكار
العقالنية والالعقالنية

االنحراف

قيم "ت" الجد لي عند درج حري (ٕٕٔ) عند مست
قيم "ت" الجد لي عند درج حري (ٕٕٔ) عند مست

المعياري

دالل (٘ٓٔ.ٜٙ = )ٓ.
دالل (ٕٔٓ.٘ٛ = )ٓ.
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قيمة"ت"

قيمة الداللة

0.415

0.679

1.455

0.211

0.148

0.833

مستوى
الداللة

غير دال
إحصائياً
غير دال

إحصائياً

غير دال
إحصائياً

1.048

0.540

0.297

0.590

غير دال
إحصائياً

غير دال

إحصائياً

1.676

1.297

0.160

0.096

0.197

0.873

غير دال

إحصائياً

غير دال

إحصائياً

غير دال

إحصائياً

0.087

0.931

غير دال

إحصائياً

0.612

0.172

1.228

0.542

0.864

0.222

غير دال

إحصائياً

غير دال

إحصائياً

غير دال

إحصائياً

0.176

1.110

0.860

0.269

غير دال

إحصائياً

غير دال

إحصائياً

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ أف قيم "ت" المحس ب أقؿ مف قيم "ت" الجد لي ف جمي المجػاالت

الدرج الكمي لممقياس هذا يدؿ عم عػدـ جػ د فػر ؽ ذات داللػ إحصػائي تعػز لمتغيػر الحالػ
االجتماعي (متز ج أعزب).

ويفسةةةر الباحةةةث ذل ػػؾ ب ػػأف األفك ػػار العقبلنيػ ػ البلعقبلنيػ ػ هػ ػ نم ػػط م ػػف أنم ػػاط التفكي ػػر ال ػػذي

يسػػتددم الداعيػ

ذلػػؾ مػػف أجػػؿ التػػدليؿ عمػ فكػرة يريػد ت صػػيم ا لمنػػاس بطريقػ سػػميم تحقػػؽ ل ػػـ

األمػػف ال ارحػ السػػعادة

بطريقػ منطقيػ

الداعيػ الحقيقػ المتميػػز بعممػ

تفكيػػر ه ػ الػػذي يقتػػرب مػػف األفكػػار العقبلني ػ

حسػػف اطبلعػ

ر ازنػ

يبتعػػد عػػف األفكػػار البلعقبلني ػ ف ػ در س ػ

دطب ػ

عمم الدع ي بؿ يعتمد عم القرآف الكريـ السيرة النب ي ف دع تػ مبتعػدا عػف أي فكػرة داطئػ

م ما كاف أثػر هػذ الفكػرة جمػيبل

طريقػ التفكيػر هػذ ليسػت ل ػا عبلقػ بالحالػ االجتماعيػ (أعػزب

متػػز ج ) بػػؿ تعم ػػد عم ػ طريقػ ػ التنشػػئ اإلسػػبلمي الص ػػحيح

طريق ػ التربيػ ػ السػػميم

كم ػػا أف

الداعي كمما كبر ف العمر تز ج زادت ثقافت أصػب ،أكثػر ات ازنػاً هػد اً أكثػر فاعميػ فػ انتقػا

األهداؼ الت يريد أف يعمم ا لمناس.

تدتم ػػؼ ه ػػذ النتيجػ ػ مػ ػ د ارسػ ػ ( كػ ػ رد اك ف ػػا ك ن ػػداس ) ٜٜٔٛ :التػ ػ أك ػػدت زي ػػادة األفك ػػار

البلعقبلني بزيادة العمر.
الفرض العاشر:

ينص الفرض العاشر عمػ  :ال توجد فروق ذات داللة إحصةائية عنةد مسةتوى  0.05بةين

متوسةطات اسةتجابات أفةراد عينةةة الدراسةة لألفكةار العقالنيةة والالعقالنيةةة تعةزى لمتغيةر التصةةنيف

الوظيفي( متطوع ,مقطوع ,مثبت ,بطالة).

لمتحقؽ مف صح هذا مػف الفػرض قػاـ الباحػث باسػتدداـ أسػم ب تحميػؿ التبػايف األحػادي

.One Way ANOVA
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جدول( ) 14
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغيرالتصنيف الوظيفي( متطوع ,مقطوع ,مثبت ,بطالة).

المجاالت

الفكرة األولى

الفكرة الثانٌ

الفكرة الثالث

الفكرة الرابع

الفكرة الخامس

الفكرة السادس

الفكرة السابع

الفكرة الثامن

الفكرة التاسع

الفكرة العاشرة

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
1.494
3
4.481
دادؿ المجم عات

262.317

120

المجم ع

266.798

123

بيف المجم عات

14.467

3

4.822

دادؿ المجم عات

348.460

120

2.904

المجم ع

362.927

123

بيف المجم عات

2.416

3

0.805

دادؿ المجم عات

217.423

120

1.812

المجم ع

219.839

123

بيف المجم عات

13.676

3

4.559

دادؿ المجم عات

318.349

120

2.653

المجم ع

332.024

123

بيف المجم عات

4.840

3

1.613

دادؿ المجم عات

289.184

120

2.410

المجم ع

294.024

123

بيف المجم عات

2.886

3

0.962

دادؿ المجم عات

277.332

120

2.311

المجم ع

280.218

123

بيف المجم عات

0.696

3

0.232

دادؿ المجم عات

301.909

120

2.516

المجم ع

302.605

123

بيف المجم عات

7.289

3

2.430

دادؿ المجم عات

283.509

120

2.363

المجم ع

290.798

123

بيف المجم عات

1.839

3

0.613

دادؿ المجم عات

322.871

120

2.691

المجم ع

324.710

123

بيف المجم عات

0.129

3

0.043

دادؿ المجم عات

436.258

120

3.635

المجم ع

436.387

123
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قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

0.683

0.564

غير دال

2.186

إحصائياً
1.661

0.179

غير دال
إحصائياً

0.444

0.722

غير دال
إحصائياً

1.718

0.167

غير دال
إحصائياً

0.669

0.572

غير دال

إحصائياً

0.416

0.742

غير دال
إحصائياً

0.092

0.964

غير دال
إحصائياً

1.028

0.383

غير دال

إحصائياً

0.228

0.877

غير دال
إحصائياً

0.012

0.998

غير دال
إحصائياً

المجاالت

الفكرة الحادٌ عشرة

الفكرة الثانٌ عشرة

الفكرة الثالث عشرة

الدرج الكلٌ لمقٌاس األفكار
العقالنٌ والالعقالنٌ

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
1.760
3
5.280
دادؿ المجم عات

298.591

120

المجم ع

303.871

123

بيف المجم عات

8.375

3

2.792

دادؿ المجم عات

344.423

120

2.870

المجم ع

352.798

123

بيف المجم عات

1.007

3

0.336

دادؿ المجم عات

339.920

120

2.833

المجم ع

340.927

123

بيف المجم عات

4.961

3

1.654

دادؿ المجم عات 13245.773

120

110.381

13250.734

123

المجم ع

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٖ) عند مست

دالل (ٖٔٓ.ٜٛ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٖ) عند مست

دالل (ٕ٘ٓ.ٚٓ = )ٓ.

قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

0.707

0.549

غير دال

2.488

إحصائياً
0.973

0.408

غير دال

إحصائياً

0.118

0.949

غير دال
إحصائياً

0.015

0.997

غير دال
إحصائياً

يتض ػػ ،م ػػف الج ػػد ؿ الس ػػابؽ أف قيمػ ػ "ؼ" المحسػ ػ ب أق ػػؿ م ػػف قيمػ ػ "ؼ" الجد ليػ ػ عن ػػد مس ػػت

دالل ػ (٘ٓ )ٓ.ف ػ جمي ػ المجػػاالت

الدرجةةة الكميةةة لممقيةةاس أي أن ػ ال ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ

إحصائي تعز لمتغير التصنيؼ ال ظيف .

ويفسر الباحث ذلؾ بأف التفكير العقبلنػ يتميػز بػ الػدعاة أكثػر مػف غيػرهـ ف ػـ مػف حبػاهـ ا﵀

القػػدرة ميػػزهـ بسػػمات تسػػاعدهـ عم ػ أدا د رهػػـ الػػدع ي ﵀ مػػف دػػبلؿ شػػرح بعػػض آيػػات الػػذكر

الحكػػيـ أ مػػف دػػبلؿ حػػديث لرس ػ ؿ ا﵀ صػػم ات ا﵀ عمي ػ
سػػيرت العطػرة المباركػ

سػػمـ أ مػػف دػػبلؿ نفح ػ إيماني ػ مػػف

هػػذ النفحػػات اإليمانيػ التػ يطرح ػػا الػػدعاة بطريقػ سػػميم

مميػزة مػػؤثرة

ف ػ اآلد ػريف تػػدؿ عم ػ عمم ػػـ اطبلع ػػـ تميػػزهـ عػػف غيػػرهـ مػػف الػػدعاة كمػػا أف غالبي ػ الػػدعاة

الجامعييف ف محافظات غزة درس ا نفس المساقات الشرعي

كما أف المكتبات المنشرة فػ المسػاجد

سػػاعدت عم ػ صػػقؿ هػػذ العقميػػات نمػػت ل ػدي ـ طريق ػ التفكيػػر السػػميم

جميعا يتميز ف بطريق تفكير عقبلن بغض النظر عف تصنيف ال ظيف .

مػػف هنػػا نجػػد أف الػػدعاة

الفرض الحادي عشر:

ينص الفرض الحادي عشر عم  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لألفكار العقالنية والالعقالنيةة تعةزى لمتغيةر المؤىةل

العممي(ثانوية عامة فأقل ,بكالوريوس ,ماجستير فما فوق).

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا مػػف الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ أسػػم ب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي
.One Way ANOVA
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جدول( ) 15
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
المؤىل العممي(ثانوية عامة فأقل ,بكالوريوس ,ماجستير فما فوق).

المجاالت

الفكرة األولى

الفكرة الثانٌ

الفكرة الثالث

الفكرة الرابع

الفكرة الخامس

الفكرة السادس

الفكرة السابع

الفكرة الثامن

الفكرة التاسع

الفكرة العاشرة

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
2.112
2
4.224
دادؿ المجم عات

262.574

121

المجم ع

266.798

123

بيف المجم عات

32.667

2

16.333

دادؿ المجم عات

330.260

121

2.729

المجم ع

362.927

123

بيف المجم عات

4.762

2

2.381

دادؿ المجم عات

215.077

121

1.777

المجم ع

219.839

123

بيف المجم عات

10.733

2

5.367

دادؿ المجم عات

321.291

121

2.655

المجم ع

332.024

123

بيف المجم عات

0.106

2

0.053

دادؿ المجم عات

293.918

121

2.429

المجم ع

294.024

123

بيف المجم عات

5.658

2

2.829

دادؿ المجم عات

274.560

121

2.269

المجم ع

280.218

123

بيف المجم عات

5.767

2

2.883

دادؿ المجم عات

296.838

121

2.453

المجم ع

302.605

123

بيف المجم عات

4.162

2

2.081

دادؿ المجم عات

286.637

121

2.369

المجم ع

290.798

123

بيف المجم عات

1.473

2

0.736

دادؿ المجم عات

323.237

121

2.671

المجم ع

324.710

123

بيف المجم عات

1.825

2

0.913

دادؿ المجم عات

434.562

121

3.591

المجم ع

436.387

123
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قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

0.973

0.381

غير دال

2.170

إحصائياً
5.984

0.003

دال عند
ٔٓٓ.

1.340

0.266

غير دال
إحصائياً

2.021

0.137

غير دال
إحصائياً

0.022

0.978

غير دال
إحصائياً

1.247

0.291

غير دال

إحصائياً

1.175

0.312

غير دال
إحصائياً

0.878

0.418

غير دال
إحصائياً

0.276

0.760

غير دال
إحصائياً

0.254

0.776

غير دال
إحصائياً

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
10.160
2
20.320

المجاالت

الفكرة الحادٌ عشرة

الفكرة الثانٌ عشرة

الفكرة الثالث عشرة

الدرج الكلٌ لمقٌاس األفكار
العقالنٌ والالعقالنٌ

دادؿ المجم عات

283.551

121

المجم ع

303.871

123

بيف المجم عات

20.594

2

10.297

دادؿ المجم عات

332.205

121

2.745

المجم ع

352.798

123

بيف المجم عات

5.754

2

2.877

دادؿ المجم عات

335.173

121

2.770

المجم ع

340.927

123

بيف المجم عات

783.219

2

391.610

دادؿ المجم عات 12467.515

121

103.037

13250.734

123

المجم ع

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٔٓٗ.ٕٛ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٖ٘ٓ.ٜٓ = )ٓ.

قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

4.336

0.015

دال عند

2.343

٘ٓٓ.
3.750

0.026

دال عند
٘ٓٓ.

1.039

0.357

غير دال
إحصائياً

3.801

0.025

دال عند
٘ٓٓ.

يتض ػػ ،م ػػف الج ػػد ؿ الس ػػابؽ أف قيمػ ػ "ؼ" المحسػ ػ ب أق ػػؿ م ػػف قيمػ ػ "ؼ" الجد ليػ ػ عن ػػد مس ػػت

داللػ (٘ٓ )ٓ.فػ جميػ المجػاالت عػػدا الفكػرة الثانيػ الحػادي عشػػرة الثانيػ عشػػرة الدرجػ الكميػ
لممقياس أي أن ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي تعز لمتغير المؤهؿ العمم .
أف قيم "ؼ" المحس ب أكبر مف قيم "ؼ" الجد لي عنػد مسػت

داللػ (٘ٓ )ٓ.فػ الفكػرة الثانيػ

الحادي عشرة الثاني عشرة الدرج الكمي لممقياس أي أن ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي تعز

لمتغير المؤهؿ العمم

التالي ت ض ،ذلؾ:

لمعرفػ اتجػا الفػر ؽ قػاـ الباحػث باسػتدداـ ادتبػار شػيفي البعػدي الجػدا ؿ
جدول( ) 16

يوضح اختبار شيفيو في الفكرة الثانية" تعزى لمتغير المؤىل العممي

ثانوٌ عام
10.357
بكالورٌوس
9.159
ماجستٌر فما فوق
10.179

ثانوية عامة

بكالوريوس

ماجستير فما فوق

10.357

9.159

10.179

0
*1.199

0

0.179

*1.020

* دال عند ٔٓٓ.
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0

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ ج د فر ؽ بيف حمم الثان ي العام البكال ري س لصال ،حمم

الثان ي ػ العام ػ

بػػيف البكػػال ري س الماجسػػتير لصػػال ،حمم ػ البكػػال ري س لػػـ يتضػػ ،فػػر ؽ ف ػ

المؤهبلت األدر .

فالدعاة مف حمم الثان ي البكال ري س ال يعتقد ف بأن يجػب أف يكػ ف الداعيػ عمػ درجػ

عالي مف الكفا ة الكماؿ بؿ يجب أف يك ف مطمعاً محباً لدع ت متميز ب ا.
جدول( ) 17

يوضح اختبار شيفيو في الفكرة الحادية عشر تعزى لمتغير المؤىل العممي

ثانوٌ عام
9.500
بكالورٌوس
8.744
ماجستٌر فما فوق
9.643

ثانوية عامة

بكالوريوس

ماجستير فما فوق

9.500

8.744

9.643

0
*0.756

0

0.143

0.899

0

* دال عند ٔٓٓ.

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ ج د فر ؽ بيف حمم الثان ي العام البكال ري س لصال ،حمم

الثان ي العام

لـ يتض ،فر ؽ ف المؤهبلت األدر .

فالدعاة مف حمم الثان ي ال يعتقػد ف ب جػ د حػؿ مثػال

صػحي ،لكػؿ مشػكم يجػب البحػث

عن ايجاد حت ال تك ف النتائج دطيرة بؿ هـ يؤمن ف ب ج د أكثر مف حؿ يتناسب م الشدص
المشكم كؿ حسب قدرات

مشكمت .
جدول( )18

يوضح اختبار شيفيو في الفكرة الثانية عشر تعزى لمتغير المؤىل العممي

ثانوٌ عام
9.429
بكالورٌوس
8.268
ماجستٌر فما فوق
8.893

ثانوية عامة

بكالوريوس

ماجستير فما فوق

9.429

8.268

8.893

0
*1.160

0

0.536

0.625

* دال عند ٔٓٓ.

0

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ ج د فر ؽ بيف حمم الثان ي العام البكال ري س لصال ،حمم

الثان ي العام

لـ يتض ،فر ؽ ف المؤهبلت األدر .
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جدول() 19

يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس تعزى لمتغير المؤىل العممي

ثانوٌ عام
121.857
بكالورٌوس
114.244
ماجستٌر فما فوق
117.393

ثانوية عامة

بكالوريوس

ماجستير فما فوق

121.857

114.244

117.393

0
*7.613

0

4.464

3.149

0

* دال عند ٔٓٓ.
يتضػػ ،مػػف الجػػد ؿ السػػابؽ ج ػ د فػػر ؽ بػػيف حمم ػ الثان ي ػ العام ػ البكػػال ري س لصػػال ،حمم ػ
لـ يتض ،فر ؽ ف المؤهبلت األدر .

الثان ي العام

ويفسر الباحث ذلػؾ بػأف الداعيػ المتميػز هػ مػف يجمػ بػيف السػمات الجيػدة لمػداع

الشػرع

أف طريػػؽ العمػػـ الشػػرع كبيػػر ال يسػػتطي أحػد مػػف اإلحاطػ بكػػؿ ج انبػ
قمػت أدطػاؤ

الداعي كمما زاد عمم كمما قػؿ افتػاؤ

بػيف العمػـ
هنػػا نؤكػػد أف

كممػا جانػب الصػ اب أكثػر فػبعض المسػائؿ

الشرعي في ا ج ات نظر في ا أدل شرعي كثيرة يتعسر عم البعض منا ف م ا فكمما زاد الداعي

ف العمـ فػ البحػث تمكػف مػف رؤيػ األمػ ر بشػكؿ مدتمػؼ كمػا أف االطػبلع ال اسػ عمػ التػراث
اإلسػبلم يسػػاعد الداعيػ عمػ اتدػاذ القػرار السػػميـ هػػذا أمػػر طبيعػ فػػالعمـ ينيػػر العقػػؿ البصػػيرة
يجعػػؿ طريق ػ تفكيػػر الداعي ػ سػػميم

يعتمػػد عم ػ األفكػػار العقبلني ػ دائمػػا هنػػاؾ مق ل ػ تثبػػت أف

العمـ بحػر كبيػر مػف بمػ الشػبر األ ؿ تكبػر ادعػ

بم الشبر الثالث مات عمـ أن ال يعمـ.
يؤكد( شحات

مػف بمػ الشػبر الثػان ت اضػ

انحنػ

مػف

 )ٛٗ :ٕٓٓٙعم أف الج ؿ يعتبر مف أحد أساليب التفكير البلعقبلن .

تدتمؼ هذ النتيجػ مػ د ارسػ ( بركػات )ٕٓٙ :التػ أكػدت عمػ عػدـ جػ د فػر ؽ فػ التفكيػر

العقبلن ػ

التحصػػيؿ األكػػاديم

ال ع الدين

كمػػا بينػػت د ارس ػ ( أب ػ شػػعر )ٕٓٓٚ :ج ػ د عبلق ػ عكسػػي بػػيف

بيف األفكار البلعقبلني .

الفرض الثاني عشر:

ينص الفرض الثان عشر عم  :ال توجد فروق ذات داللة إحصةائية عنةد مسةتوى 0.05

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لألفكار العقالنية والالعقالنية تعزى لمتغير المستوى

االقتصادي(متوسط ,مرتفع ,منخفض).

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا مػػف الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ أسػػم ب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي

.One Way ANOVA
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جدول() 10

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
المستوى االقتصادي(متوسط ,مرتفع ,منخفض).
المجاالت

الفكرة األولى

الفكرة الثانٌ

الفكرة الثالث

الفكرة الرابع

الفكرة الخامس

الفكرة السادس

الفكرة السابع

الفكرة الثامن

الفكرة التاسع

الفكرة العاشرة

الفكرة الحادي عشر

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
0.067
2
0.133
دادؿ المجم عات

266.665

121

المجم ع

266.798

123

بيف المجم عات

2.641

2

1.320

دادؿ المجم عات

360.287

121

2.978

المجم ع

362.927

123

بيف المجم عات

1.183

2

0.592

دادؿ المجم عات

218.656

121

1.807

المجم ع

219.839

123

بيف المجم عات

2.939

2

1.470

دادؿ المجم عات

329.085

121

2.720

المجم ع

332.024

123

بيف المجم عات

1.788

2

0.894

دادؿ المجم عات

292.236

121

2.415

المجم ع

294.024

123

بيف المجم عات

0.152

2

0.076

دادؿ المجم عات

280.066

121

2.315

المجم ع

280.218

123

بيف المجم عات

8.167

2

4.084

دادؿ المجم عات

294.438

121

2.433

المجم ع

302.605

123

بيف المجم عات

15.917

2

7.959

دادؿ المجم عات

274.881

121

2.272

المجم ع

290.798

123

بيف المجم عات

7.960

2

3.980

دادؿ المجم عات

316.750

121

2.618

المجم ع

324.710

123

بيف المجم عات

2.676

2

1.338

دادؿ المجم عات

433.711

121

3.584

المجم ع

436.387

123

بيف المجم عات

5.512

2

2.756

دادؿ المجم عات

298.358

121

2.466
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قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

0.030

0.970

غير دال

2.204

إحصائياً
0.443

0.643

غير دال
إحصائياً

0.327

0.721

غير دال

إحصائياً

0.540

0.584

غير دال
إحصائياً

0.370

0.691

غير دال
إحصائياً

0.033

0.968

غير دال
إحصائياً

1.678

0.191

غير دال
إحصائياً

3.503

0.033

دال عند
٘ٓٓ.

1.520

0.223

غير دال
إحصائياً

0.373

0.689

غير دال
إحصائياً

1.118

0.330

غير دال

مصدر التباٌن

المجاالت

الفكرة الثانٌ عشر

الفكرة الثالث عشر

الدرج الكلٌ لمقٌاس األفكار
العقالنٌ والالعقالنٌ

درجات متوست
مجموع المربعات
الحرٌ المربعات

إحصائياً

المجم ع

303.871

123

بيف المجم عات

2.012

2

1.006

دادؿ المجم عات

350.787

121

2.899

المجم ع

352.798

123

بيف المجم عات

2.937

2

1.468

دادؿ المجم عات

337.991

121

2.793

المجم ع

340.927

123

بيف المجم عات

302.419

2

151.210

دادؿ المجم عات 12948.315

121

107.011

13250.734

123

المجم ع

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٔٓٗ.ٕٛ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٖ٘ٓ.ٜٓ = )ٓ.

قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

0.347

0.708

غير دال
إحصائياً

0.526

0.592

غير دال

إحصائياً

1.413

0.247

غير دال
إحصائياً

يتض ػػ ،م ػػف الج ػػد ؿ الس ػػابؽ أف قيمػ ػ "ؼ" المحسػ ػ ب أق ػػؿ م ػػف قيمػ ػ "ؼ" الجد ليػ ػ عن ػػد

مست

الدرجةة الكميةة لممقيةاس عػدا الفكػرة الثامنػ أي أنػ ال

دالل (٘ٓ )ٓ.فػ جميػ المجػاالت

ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي تعز لمتغير المست

االقتصادي.

أف قيم "ؼ" المحس ب أكبر مف قيم "ؼ" الجد لي عند مست

الثامنةةةة أي أن ػ ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ إحصػػائي تعػػز لمتغيػػر المسػػت

داللػ (٘ٓ )ٓ.فػ

الفكةرة

االقتصػػادي لمعرف ػ

اتجا الفر ؽ قاـ الباحث باستدداـ ادتبار شيفي البعدي الجدا ؿ التالي ت ض ،ذلؾ:

جدول( ) 13

يوضح اختبار شيفيو في الفكرة الثامنة تعزى لمتغير المستوى االقتصادي

مرتفع
10.500
متوست
8.330
منخفض
9.063

مرتفع

متوسط

منخفض

10.500

8.330

9.063

0
*2.170

0

1.438

0.732

0

* دال عند ٔٓٓ.
يتض ،مف الجد ؿ السابؽ ج د فر ؽ بيف المست

يتض ،فر ؽ ف المست يات األدر .
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المرتف

المت سط لصال ،المرتف

لػـ

هنػػا يتبػػيف أف الػػدعاة المرتفعػ مت سػػط الػػددؿ يعتمػػد ف عمػ اآلدػريف ف ػػـ أقػ ي منػ ( هػػذ

فكرة تثبت االعتمادي ) هذ الفكرة تسيطر عم أصحاب الدد ؿ المرتفع أصػحاب الم اركػز الكبيػرة
الذيف بحاج لدعـ مف أشداص آدريف لمحفاظ عم أنفس ـ.

ويفسر الباحث عدـ ج د فر ؽ ف الدرج الكمي لمقياس األفكار العقبلني البلعقبلني الت تعزي

لمتغي ػػر المس ػػت

االقتص ػػادي أف غالبيػ ػ ال ػػدعاة فػ ػ محافظ ػػات غػػزة يعيشػ ػ ف ظر فػ ػاً قاس ػػي نتيجػ ػ

الحصار االقتصادي عم غزة نتيج الحر ب المتكررة ما نتج عن ا مف انقطػاع الك ربػا

غػبل

األسعار مما جعمت الكػؿ يعػيش فػ ظػر ؼ قريبػ مػف الػبعض كمػا أف ر اتػب المػ ظفيف الجػدد أ

م ػ ظف البطال ػ متدني ػ

هنػػاؾ الكثيػػر مػػف الػػدعاة مػػف ل ػػـ مػػؤهبلت غيػػر شػػرعي

لػػدي ـ ظػػائؼ

أدري لكن ـ يعمم ف ف المجاؿ الدع ي لحب ـ لدين ـ ارضا اً لذ ات ـ.

تدتم ػػؼ ه ػػذ النتيجػ ػ مػ ػ د ارسػ ػ (أبػ ػ ش ػػعر )ٕٓٓٚ :التػ ػ أك ػػدت أف ذ ي ال ػػددؿ المت س ػػط أكث ػػر

العقبلني مف ذ ي الددؿ المرتف

المندفض

الفرض الثالث عشر:

ينص الفرض الثالث عشر عمػ  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنةد مسةتوى 0.05

بين متوسطات استجابات أفةراد عينةة الدراسةة لألفكةار العقالنيةة والالعقالنيةة تعةزى لمتغيةر مكةان

السكن(محافظة رفح ,محافظة خان يونس ,محافظة الوسطى ,محافظة غزة ,محافظة الشمال).

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا مػػف الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ أسػػم ب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي

.One Way ANOVA
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جدول( ) 11

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير مكان
السكن(محافظة رفح ,محافظة خان يونس ,محافظة الوسطى ,محافظة غزة ,محافظة الشمال).
المجاالت

الفكرة األولى

الفكرة الثانٌ

الفكرة الثالث

الفكرة الرابع

الفكرة الخامس

الفكرة السادس

الفكرة السابع

الفكرة الثامن

الفكرة التاسع

الفكرة العاشرة

الفكرة الحادٌ عشرة

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
1.926
4
7.703
دادؿ المجم عات

259.096

119

المجم ع

266.798

123

بيف المجم عات

3.035

4

0.759

دادؿ المجم عات

359.892

119

3.024

المجم ع

362.927

123

بيف المجم عات

4.102

4

1.025

دادؿ المجم عات

215.737

119

1.813

المجم ع

219.839

123

بيف المجم عات

5.545

4

1.386

دادؿ المجم عات

326.480

119

2.744

المجم ع

332.024

123

بيف المجم عات

9.298

4

2.324

دادؿ المجم عات

284.726

119

2.393

المجم ع

294.024

123

بيف المجم عات

5.013

4

1.253

دادؿ المجم عات

275.205

119

2.313

المجم ع

280.218

123

بيف المجم عات

16.709

4

4.177

دادؿ المجم عات

285.896

119

2.402

المجم ع

302.605

123

بيف المجم عات

1.203

4

0.301

دادؿ المجم عات

289.595

119

2.434

المجم ع

290.798

123

بيف المجم عات

28.213

4

7.053

دادؿ المجم عات

296.497

119

2.492

المجم ع

324.710

123

بيف المجم عات

45.368

4

11.342

دادؿ المجم عات

391.019

119

3.286

المجم ع

436.387

123

بيف المجم عات

4.548

4

1.137

دادؿ المجم عات

299.323

119

2.515
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قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

0.884

0.476

غير دال

2.177

إحصائياً
0.251

0.909

غير دال
إحصائياً

0.566

0.688

غير دال

إحصائياً

0.505

0.732

غير دال
إحصائياً

0.972

0.426

غير دال
إحصائياً

0.542

0.705

غير دال
إحصائياً

1.739

0.146

غير دال
إحصائياً

0.124

0.974

غير دال

إحصائياً

2.831

0.028

دال عند
٘ٓٓ.

3.452

0.010

دال عند
٘ٓٓ.

0.452

0.771

غير دال

المجاالت

درجات متوست
مجموع المربعات
الحرٌ المربعات

مصدر التباٌن

الفكرة الثانٌ عشرة

الفكرة الثالث عشرة

الدرج الكلٌ لمقٌاس األفكار
العقالنٌ والالعقالنٌ

إحصائياً

المجم ع

303.871

123

بيف المجم عات

10.945

4

2.736

دادؿ المجم عات

341.854

119

2.873

المجم ع

352.798

123

بيف المجم عات

14.349

4

3.587

دادؿ المجم عات

326.578

119

2.744

المجم ع

340.927

123

بيف المجم عات

602.406

4

150.601

دادؿ المجم عات 12648.328

119

106.288

13250.734

123

المجم ع

قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

0.952

0.436

غير دال
إحصائياً

1.307

0.271

غير دال

إحصائياً

1.417

0.233

غير دال
إحصائياً

ؼ الجد لي عند درج
حري (ٖٕٔ ٗ) عند مست

دالل (ٖٔٓ.٘ٔ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٗ) عند مست

دالل (ٕ٘ٓ.ٗٙ = )ٓ.

يتض ػػ ،م ػػف الج ػػد ؿ الس ػػابؽ أف قيمػ ػ "ؼ" المحسػ ػ ب أق ػػؿ م ػػف قيمػ ػ "ؼ" الجد ليػ ػ عن ػػد مس ػػت
الدرجةة الكميةة لممقيةاس عػدا الفكػرة التاسػع العاشػرة أي أنػ

دالل (٘ٓ )ٓ.ف جميػ المجػاالت

ال ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي تعز لمتغير مكاف السكف.

أف قيم "ؼ" المحس ب أكبر مف قيم "ؼ" الجد لي عند مست

داللػ (٘ٓ )ٓ.فػ

الفكةرة

التاسةةعة والعاشةةرة أي أن ػ ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ إحصػػائي تعػػز لمتغيػػر مكػػاف السػػكف لمعرف ػ
اتجا الفر ؽ قاـ الباحث باستدداـ ادتبار شيفي البعدي الجدا ؿ التالي ت ض ،ذلؾ:
جدول() 11

يوضح اختبار شيفيو في الفكرة التاسعة تعزى لمتغير مكان السكن

رفح
8.167
خان ٌونس
9.550
الوستى
8.533
غزة
8.143
الشمال
8.591

رفح

خان يونس

الوسطى

غزة

الشمال

8.167

9.550

8.533

8.143

8.591

0
*1.383

0

0.367

1.017

0

0.024

*1.407

0.390

0

0.424

0.959

0.058

0.448

* دال عند ٔٓٓ.
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0

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ ج د فر ؽ بيف رف ،داف ي نس لصال ،داف يػ نس
غزة لصال ،داف ي نس

لـ يتض ،فر ؽ ف المناطؽ األدر .

بػيف دػاف يػ نس

يتب ػػيف م ػػف د ػػبلؿ ه ػػذ الفقػ ػرة أف ال ػػدعاة فػ ػ منطقػ ػ د ػػاني نس م ػػؤمنيف بفكػ ػرة الدبػ ػرات األح ػػداث

الماضي تقرب السم ؾ الحاضر فبل يمكػف تجاهػؿ تػأثير الماضػ
ب االستفادة من .

فيجػب ربط ػا بالحاضػر لمتأسػ

جدول() 14

يوضح اختبار شيفيو في الفكرة العاشرة تعزى لمتغير مكان السكن

رفح
8.500
خان ٌونس
9.850
الوستى
9.800
غزة
8.786
الشمال
9.955

رفح

خان يونس

الوسطى

غزة

الشمال

8.500

9.850

9.800

8.786

9.955

0
*1.350

0

1.300

0.050

0

0.286

*1.064

1.014

0

1.455

0.105

0.155

1.169

* دال عند ٔٓٓ.

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ ج د فر ؽ بيف رف ،داف ي نس لصال ،داف يػ نس

0

بػيف دػاف يػ نس

غ ػزة لصػػال ،دػػاف ي ػ نس لػػـ يتضػػ ،فػػر ؽ ف ػ المنػػاطؽ األدػػر .يتبػػيف مػػف دػػبلؿ هػػذ الفق ػرة أف

الػػدعاة ف ػ منطق ػ دػػاني نس مػػؤمنيف بفك ػرة االنزعػػاج بمتاعػػب الغيػػر فينبغ ػ أف يحػػزف لمػػا يصػػيب
اآلدريف مف أضرار مشاكؿ هذ الفكرة تنتج عف أف غالبيػ الػدعاة فػ منطقػ دػاني نس يعيشػ ف

ف عائبلت ممتدة كبيرة فيتأثر ف بأحزان ـ مشاكم ـ.

ويفسر الباحث عدـ ج د فر ؽ تعزي لمتغير السكف ف األفكػار العقبلنيػ البلعقبلنيػ أف غالبيػ

الػػدعاة ف ػ محافظػػات غ ػزة عم ػ جانػػب كبيػػر مػػف ال ػ ع الػػدين

الثقاف ػ اإلسػػبلمي

الددم ػ الت ػ

تؤهم ـ ألف يميز ا بيف األفكػار السػميم الداطئػ االبتعػاد عن ػا هنػاؾ الكثيػر مػف الػدعاة مػف يػتـ

مراجعت ـ فػ أي فكػرة داطئػ مػف قبػؿ النػاس فػال ع اإلسػبلم زاد فػ السػن ات األديػرة كمػا أف
ازرة األ قاؼ تتػاب عمػؿ الػدعاة بشػكؿ جيػد داصػ فػ المسػاجد الكبيػرة الرئيسػي فػ محافظػات

غزة.

تتفػػؽ هػػذ النتيج ػ م ػ د ارس ػ ( بركػػات )ٕٓٓٙ :الت ػ أكػػدت عػػدـ ج ػ د فػػر ؽ ف ػ التفكيػػر تعػػزي

لمتغير السكف كمػا تتفػؽ مػ د ارسػ ( النجػار ) :التػ أكػدت عػدـ جػ د فػر ؽ لمػد ر التربػ ي لمػدعاة
تعزي لمتغير السكف.

144

تدتمؼ هذ النتيج م دراس ( أب شعر )ٕٓٓٚ :الت أكدت أف الطمبػ الػذيف يسػكن ف فػ القػري

لدي ـ ع دين أكثر مف الطمب الساكنيف المدف.
الفرض الرابع عشر:

ينص الفرض الراب عشر عم  :ال توجد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى 0.05

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لألفكار العقالنيةة والالعقالنيةة تعةزى لمتغيةر سةنوات

الخدمة(سنتين فأقل 5-1 ,سنوات ,ست سنوات فما فوق).

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا مػػف الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ أسػػم ب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي

.One Way ANOVA

جدول( ) 15

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
سنوات الخدمة(سنتين فأقل 5-1 ,سنوات ,ست سنوات فما فوق).

المجاالت

الفكرة األولى

الفكرة الثانٌ

الفكرة الثالث

الفكرة الرابع

الفكرة الخامس

الفكرة السادس

الفكرة السابع

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
10.935
2
21.869
دادؿ المجم عات

244.929

121

المجم ع

266.798

123

بيف المجم عات

6.821

2

3.410

دادؿ المجم عات

356.107

121

2.943

المجم ع

362.927

123

بيف المجم عات

1.153

2

0.576

دادؿ المجم عات

218.686

121

1.807

المجم ع

219.839

123

بيف المجم عات

0.264

2

0.132

دادؿ المجم عات

331.760

121

2.742

المجم ع

332.024

123

بيف المجم عات

4.850

2

2.425

دادؿ المجم عات

289.175

121

2.390

المجم ع

294.024

123

بيف المجم عات

1.482

2

0.741

دادؿ المجم عات

278.735

121

2.304

المجم ع

280.218

123

بيف المجم عات

5.946

2

2.973

دادؿ المجم عات

296.658

121

2.452

المجم ع

302.605

123
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قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

5.402

0.006

دال عند

2.024

ٔٓٓ.
1.159

0.317

غير دال
إحصائياً

0.319

0.728

غير دال
إحصائياً

0.048

0.953

غير دال

إحصائياً

1.015

0.366

غير دال
إحصائياً

0.322

0.725

غير دال
إحصائياً

1.213

0.301

غير دال

إحصائياً

المجاالت

الفكرة الثامن

الفكرة التاسع

الفكرة العاشرة

الفكرة الحادٌ عشرة

الفكرة الثانٌ عشرة

الفكرة الثالث عشرة

الدرج الكلٌ لمقٌاس األفكار
العقالنٌ والالعقالنٌ

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
3.004
2
6.009
دادؿ المجم عات

284.790

121

المجم ع

290.798

123

بيف المجم عات

1.141

2

0.570

دادؿ المجم عات

323.569

121

2.674

المجم ع

324.710

123

بيف المجم عات

10.224

2

5.112

دادؿ المجم عات

426.163

121

3.522

المجم ع

436.387

123

بيف المجم عات

3.315

2

1.658

دادؿ المجم عات

300.556

121

2.484

المجم ع

303.871

123

بيف المجم عات

0.113

2

0.057

دادؿ المجم عات

352.685

121

2.915

المجم ع

352.798

123

بيف المجم عات

3.187

2

1.593

دادؿ المجم عات

337.741

121

2.791

المجم ع

340.927

123

بيف المجم عات

211.972

2

105.986

دادؿ المجم عات 13038.762

121

107.758

13250.734

123

المجم ع

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٔٓٗ.ٕٛ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٖ٘ٓ.ٜٓ = )ٓ.

مست

قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

1.277

0.283

غير دال

2.354

إحصائياً
0.213

0.808

غير دال

إحصائياً

1.451

0.238

غير دال
إحصائياً

0.667

0.515

غير دال
إحصائياً

0.019

0.981

غير دال

إحصائياً

0.571

0.567

غير دال
إحصائياً

0.984

0.377

غير دال
إحصائياً

يتض ػػ ،م ػػف الج ػػد ؿ الس ػػابؽ أف قيمػ ػ "ؼ" المحسػ ػ ب أق ػػؿ م ػػف قيمػ ػ "ؼ" الجد ليػ ػ عن ػػد

داللػ (٘ٓ )ٓ.فػ جميػ المجػاالت

الدرجةة الكميةة لممقيةاس عػدا الفكػرة األ لػ أي أنػ ال

ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي تعز لمتغير سن ات الددم .

أف قيم "ؼ" المحس ب أكبر مف قيم "ؼ" الجد لي عند مست

داللػ (٘ٓ )ٓ.فػ

األولةةى أي أن ػ ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ إحصػػائي تعػػز لمتغيػػر سػػن ات الددم ػ
الفر ؽ قاـ الباحث باستدداـ ادتبار شيفي البعدي الجد ؿ التالي ت ض ،ذلؾ:
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الفكةرة

لمعرف ػ اتجػػا

جدول() 16

يوضح اختبار شيفيو في الفكرة األولى تعزى لمتغير سنوات الخدمة

سنتٌن فأقل
8.636
سنوات 3-5
10.195
 2سنوات فما فوق
10.028

سنتين فأقل

سنوات 3-5

 6سنوات فما فوق

8.636

10.195

10.028

0
*1.559

0

*1.391

0.167

0

* دال عند ٔٓٓ.

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ ج د فر ؽ بيف الددمػ األقػؿ مػف سػنتيف مػف ٖ ٘-سػن ات

لصال ،مف ٖ ٘-سن ات بيف الددم األقؿ مف سنتيف األكثر مف  ٙسن ات لصال ،األكثر مف
 ٙسن ات لـ يتض ،فر ؽ ف الدبرات األدر .

يتبػػيف مػػف دػػبلؿ هػػذ الفق ػرة أف الػػدعاة األكثػػر دب ػرة يفضػػم ف أف يك ػ ف الشػػدص الداعي ػ

محب باً مقب الً مف الناس فمف دبلؿ دبرت ـ ف العمؿ الدع ي يشاهد ف أف الداعي المحبػ ب مػف

قبؿ الناس يك ف ل تأثير بأفكار تقبم ـ ل يساعد ف أف يك ف داعي متميز ل حض ر ل هيب
قار ف نف س الناس.

ويفسر الباحث عدـ ج د فر ؽ تعزي الددم ف األفكار العقبلنيػ البلعقبلنيػ أف غالبيػ الػدعاة
ف ػ محافظػػات غ ػزة لػػدي ـ مػػف الثقاف ػ الديني ػ الحزبي ػ مػػا تػػؤهم ـ لممارس ػ العمػػؿ الػػدع ي ف نػػاؾ
بعض الدعاة مف صغار السف المتميزيف بالقب ؿ مف الناس مف المباقػ القػدرة عمػ الػتحكـ بػالنفس
اقام عبلقات م اآلدريف ما يؤهم ـ ليك ن ا دعاة محب بيف مقب ليف قػادريف عمػ اتدػاذ القػ اررات

الحكيم الرزين الت تساعد الناس ف التغمب عم المشاكؿ الت ت اج ـ ف حيات ـ الي مي
شئ ف دين ـ

ما يستجد عن ا مف مسائؿ فق ي

الفرض الخامس عشر:

شرعي محيرة ل ـ.

ف

يػػنص الفػػرض الدػػامس عشػػر عم ػ  :ال توجةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةائية عنةةةد مسةةةتوى

 0.05بةةين متوسةةطات اسةةتجابات أف ةراد عينةةة الدراسةةة لمميةةارات الحياتيةةة تعةةزى لمتغيةةر الحالةةة

االجتماعية(متزوج ,أعزب).

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ ادتبػػار" "T. testالجػػد ؿ()ٖٚ

ي ض ،ذلؾ:
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جدول( ) 17

المتوسططتات واالنحرافططات المعٌارٌ ط وقٌم ط "ت" لالسططتبان تعططز لمتغٌططر الحال ط االجتماعٌ ط (متططزو ,
أعزب).
االنحراف

العدد

المتوسط

متزوج

116

51.716

4.166

أعزب

8

53.500

3.423

متزوج

116

20.491

2.675

أعزب

8

20.500

2.330

ميارات اتخاذ القرار وحل

متزوج

116

26.638

2.764

المشكالت

أعزب

8

26.000

3.964

الدرجة الكمية لمقياس

متزوج

116

98.845

7.017

أعزب

8

100.000

7.091

انمجبالت
ميارات االتصال والتواصل

مع اَلخرين والعمل الجماعي
إدارة الوقت

لمميارات الحياتية

قيم "ت" الجد لي عند درج حري (ٕٕٔ) عند مست
قيم "ت" الجد لي عند درج حري (ٕٕٔ) عند مست

المعياري

قيمة"ت"

قيمة الداللة

1.183

0.239

0.009

0.993

مستوى
الداللة

غير دال
إحصائياً

غير دال

إحصائياً

0.613

0.541

غير دال

إحصائياً

0.450

0.653

غير دال

إحصائياً

دالل (٘ٓٔ.ٜٙ = )ٓ.
دالل (ٕٔٓ.٘ٛ = )ٓ.

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ أف قيم "ت" المحس ب أقؿ مف قيم "ت" الجد لي ف جمي المجػاالت

الدرج الكمي لممقياس هذا يدؿ عم عػدـ جػ د فػر ؽ ذات داللػ إحصػائي تعػز لمتغيػر الحالػ

االجتماعي (متز ج أعزب).

ويفسر الباحث ذلؾ بأف الدعاة ف محافظات غزة ينمػ ف الم ػارات الشدصػي االجتماعيػ التػ

يحتاج ن ا ف العمؿ الدع ي ك يتعامم ا بثق
يجد عمي ـ مف مشاكؿ سم كي اجتماعي

ديني

كفا ة مػ أنفسػ ـ مػ اآلدػريف مػ مجػتمع ـ مػا
أف يك ن ا قادريف عمػ تحمػؿ األمانػ المسػئ لي

بشكؿ أكبر بما يتصؿ بأم ر حيات ـ مف دبلؿ القياـ بادتيارات صحيح اكتساب قدرة عم مقا م

الضغ ط السمبي

مقا م األفكار الغربي الت انتشرت عبر سائؿ االنترنت االتصاالت الحديثػ

بػػذلؾ جػػد لػػدينا مجم ع ػ مػػف الشػػباب المتميػػز ف ػ العمػػؿ الػػدع ي المثقػػؼ المطم ػ عم ػ بػػاق

الثقافات القادر عم التمييز بيف الغث السميف القػادر عمػ نصػ ،نفسػ غيػر عػف االبتعػاد عػف
هذ األفكار الدبيث

محاربت ا التمسػؾ باألفكػار التػ ال تتنػاف مػ ديننػا عقيػدتنا ثقافتنػا التػ

تعمؿ عم تقدمنا زيادة رفعتنا كأم إسبلمي متميزة.
يؤكد( األغا ٕٕٔٓ )ٚٚ :أف بم غ مسػت

لمفرد.

مػف النضػج هػاـ مػف أجػؿ تنميػ الم ػارات الحياتيػ

ف دراس ؿ( عبيدات سعادة ٕٓٔٓ ) :تـ التأكيد عم

حسب ن ع الجنس.
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جػ د ادتبلفػات فػ اكتسػاب الم ػارة

الفرض السادس عشر

يػػنص عم ػ  :ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى  0.05بةةين متوسةةطات

استجابات أفراد عينة الدراسة لمميارات الحياتية تعزى لمتغيرالتصةنيف الةوظيفي( متطةوع ,مقطةوع,
مثبت ,بطالة).

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا مػػف الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ أسػػم ب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي

.One Way ANOVA

جدول( ) 18

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغيرالتصنيف الوظيفي( متطوع ,مقطوع ,مثبت ,بطالة).

المجاالت
مهارات االتصال والتواصل
مع اآلخرٌن والعمل الجماعً

إدارة الوقت

مهارات اتخاذ القرار وحل
المشكالت

الدرج الكلٌ لمقٌاس
للمهارات الحٌاتٌ

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
1.180
3
3.539
دادؿ المجم عات

2097.904

120

المجم ع

2101.444

123

بيف المجم عات

22.894

3

7.631

دادؿ المجم عات

838.097

120

6.984

المجم ع

860.992

123

بيف المجم عات

0.546

3

0.182

دادؿ المجم عات

991.292

120

8.261

المجم ع

991.839

123

بيف المجم عات

34.721

3

11.574

دادؿ المجم عات

5990.472

120

49.921

المجم ع

6025.194

123

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٖ) عند مست

دالل (ٖٔٓ.ٜٛ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٖ) عند مست

دالل (ٕ٘ٓ.ٚٓ = )ٓ.

قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

0.067

0.977

غير دال

17.483

إحصائياً

1.093

0.355

غير دال
إحصائياً

0.022

0.996

غير دال
إحصائياً

0.232

0.874

غير دال
إحصائياً

يتض ػػ ،م ػػف الج ػػد ؿ الس ػػابؽ أف قيمػ ػ "ؼ" المحسػ ػ ب أق ػػؿ م ػػف قيمػ ػ "ؼ" الجد ليػ ػ عن ػػد مس ػػت

دالل ػ (٘ٓ )ٓ.ف ػ جمي ػ المجػػاالت

الدرجةةة الكميةةة لممقيةةاس أي أن ػ ال ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ

إحصائي تعز لمتغير التصنيؼ ال ظيف .

ويفسةةر الباحةةث ذلػػؾ بػػأف الػػدعاة يطػ ر ف الم ػػارات الشدصػػي االجتماعيػ التػ يحتاج ن ػػا فػ

العمؿ الدع ي ك يتميز ا عف غيػرهـ مػف الػدعاة داصػ أف عػدد الػدعاة فػ محافظػات غػزة ليسػ ا
بالقميؿ

من ـ الحاصميف عم دراسات عميا ف الشريع أص ؿ الديف لػذلؾ يبحػث كداعيػ ليكػ ف

ػز فػ دع تػ
متمي اً
بأسػػم ب

فكرت ػ

ليكػ ف األفضػؿ ابتغػػا اً لمرضػاة ا﵀ لينػػاؿ القبػ ؿ بػػيف النػاس ليتميػػز عػف غيػػر

طريقت ػ حت ػ ال يك ػ ف نسػػد مكػػررة مػػف الػػدعاة اآلد ػريف رغب ػ من ػ إلثبػػات أن ػ

األفضػػؿ مػػف الػػدعاة الحاصػػميف عم ػ ش ػ ادات ف ػ مجػػاؿ الػػدع ة اإلسػػبلمي
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ليك ػ ف ف ػ نظػػر ازرة

األ قاؼ األحؽ لم ظيفي مف غير
مدتمف

مف هنا نجد أف كؿ الدعاة يتنافس ف فيمػا بيػن ـ ألسػباب كثيػرة

هذا ما يجعؿ كؿ من ـ يمتمؾ م ارات حياتي مدتمفػ عػف اآلدػر لكػن ـ فػ ن ايػ األمػر

امتمك ا الم ارات الحياتي الت تؤهم ـ لمتكيؼ التعامؿ م عالـ المتغيرات.

الفرض السابع عشر:

ي ػػنص عمػ ػ ( :ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى  0.05بةةةين متوسةةةطات

استجابات أفراد عينة الدراسة لمميارات الحياتية تعزى لمتغيةر المؤىةل العممةي(ثانويةة عامةة فأقةل,
بكالوريوس ,ماجستير فما فوق).

لمتحقؽ مف صح هذا مف الفرض قاـ الباحث باستدداـ أسم ب تحميػؿ التبػايف األحػادي One

Way ANOVA

جدول() 19

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
المؤىل العممي(ثانوية عامة فأقل ,بكالوريوس ,ماجستير فما فوق).

المجاالت
مهارات االتصال والتواصل
مع اآلخرٌن والعمل الجماعً

إدارة الوقت

مهارات اتخاذ القرار وحل
المشكالت

الدرج الكلٌ لمقٌاس
للمهارات الحٌاتٌ

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
26.835
2
53.671
دادؿ المجم عات

2047.773

121

المجم ع

2101.444

123

بيف المجم عات

23.129

2

11.564

دادؿ المجم عات

837.863

121

6.924

المجم ع

860.992

123

بيف المجم عات

41.654

2

20.827

دادؿ المجم عات

950.185

121

7.853

المجم ع

991.839

123

بيف المجم عات

283.824

2

141.912

دادؿ المجم عات

5741.369

121

47.449

المجم ع

6025.194

123

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٔٓٗ.ٕٛ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٖ٘ٓ.ٜٓ = )ٓ.

قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

1.586

0.209

غير دال

16.924

إحصائياً
1.670

0.193

غير دال
إحصائياً

2.652

0.075

غير دال
إحصائياً

2.991

0.054

غير دال

إحصائياً

يتض ػػ ،م ػػف الج ػػد ؿ الس ػػابؽ أف قيمػ ػ "ؼ" المحسػ ػ ب أق ػػؿ م ػػف قيمػ ػ "ؼ" الجد ليػ ػ عن ػػد مس ػػت

دالل ػ (٘ٓ )ٓ.ف ػ جمي ػ المجػػاالت

الدرجةةة الكميةةة لممقيةةاس أي أن ػ ال ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ

إحصائي تعز لمتغير المؤهؿ العمم .

ويفسةةةةر الباحةةةةث ذلػ ػػؾ بػ ػػأف بعػ ػػض الػ ػػدعاة الحاصػ ػػميف عم ػ ػ مػ ػػؤهبلت غيػ ػػر شػ ػػرعي يمتحق ػ ػ ف

بالجامعػػات لد ارس ػ الش ػريع اإلسػػبلمي
تدريس ـ بشكؿ مكثؼ

كمػػا قامػػت الجامعػػات بعمػػؿ دبم ػ ـ لمػػدة عػػاـ لمدطبػػا

تػػـ

قد التحؽ ب دريج الجامعات كمػا قامػت ازرة التربيػ التعمػيـ باسػتحداث
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التعم ػػيـ الث ػػان ي الش ػػرع

ق ػػد ت ػػـ تأس ػػيس كمي ػػات ش ػػرعي متدصصػ ػ بالعم ػػؿ ال ػػدع ي المتمي ػػز فػ ػ

محافظػػات غ ػزة كمػػا قامػػت بعػػض الجماعػػات اإلسػػبلمي عمػ فػػت ،مػػدارس إسػػبلمي لطمب ػ المرحم ػ
كمدارس الدع ة اإلسبلمي

االبتدائي

مف م ارات سمات شدصي

كؿ هذ التط رات جعمػت الداعيػ يتميػز عػف غيػر بمػا يمتمػؾ

م ارات اجتماعي ساعدت عمػ اإلبػداع كمػا أف االجت ػاد االطػبلع

المستمر لمداعي يساعد عم التأثير اإلقناع ف اآلدريف لما يحقؽ الدير لمدع ة اإلسبلمي . .
ف دراس ؿ( عبيدات سعادة ٕٓٔٓ ) :تـ التأكيد عم

حسب ن ع الكمي التدصص.

جػ د ادتبلفػات فػ اكتسػاب الم ػارة

الفرض الثامن عشر:

ينص عم  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين متوسطات اسةتجابات

أفةةةراد عينةةةة الدراسةةةة لمميةةةارات الحياتيةةةة تعةةةزى لمتغيةةةر المسةةةتوى االقتصادي(متوسةةةط ,مرتفةةةع,

منخفض).

لمتحقؽ مف صح هذا مف الفرض قاـ الباحث باستدداـ أسم ب تحميػؿ التبػايف األحػادي One

.Way ANOVA

جدول() 40

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
المستوى االقتصادي(متوسط ,مرتفع ,منخفض).

المجاالت
مهارات االتصال والتواصل
مع اآلخرٌن والعمل الجماعً

إدارة الوقت

مهارات اتخاذ القرار وحل
المشكالت

الدرج الكلٌ لمقٌاس
للمهارات الحٌاتٌ

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
5.050
2
10.100
دادؿ المجم عات

2091.343

121

المجم ع

2101.444

123

بيف المجم عات

0.251

2

0.126

دادؿ المجم عات

860.741

121

7.114

المجم ع

860.992

123

بيف المجم عات

3.128

2

1.564

دادؿ المجم عات

988.711

121

8.171

المجم ع

991.839

123

بيف المجم عات

24.179

2

12.090

دادؿ المجم عات

6001.014

121

49.595

المجم ع

6025.194

123

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٔٓٗ.ٕٛ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٖ٘ٓ.ٜٓ = )ٓ.
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قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

0.292

0.747

غير دال

17.284

إحصائياً
0.018

0.982

غير دال
إحصائياً

0.191

0.826

غير دال
إحصائياً

0.244

0.784

غير دال

إحصائياً

يتضػػ ،مػػف الجػػد ؿ السػػابؽ أف قيم ػ "ؼ" المحس ػ ب أقػػؿ مػػف قيم ػ "ؼ" الجد لي ػ عنػػد مسػػت

دالل ػ (٘ٓ )ٓ.ف ػ جمي ػ المجػػاالت

إحصائي تعز لمتغير المست

الدرجةةةة الكميةةة لممقيةةةاس أي أن ػ ال ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ

االقتصادي.

ويفسةةر الباحةةث ذلػػؾ بػػأف غالبي ػ الػػدعاة ف ػ محافظػػات غ ػزة يعيش ػ ف ظر ف ػاً اقتصػػادي متقارب ػ

نتيجػ لمظػػر ؼ التػ نمػػر ب ػػا فػ محافظػػات غػزة مػػف سػػنيف

بػػالرغـ مػػف ذلػػؾ يعمػػؿ الػػدعاة بكافػ

ج ػػدهـ مػػف أجػػؿ الت اصػػؿ م ػ اآلد ػريف ف ػ مناسػػبات ـ أف ػراح ـ أح ػزان ـ يشػػعر ا بمػػا يشػػعر ب ػ
الناس فػ نفػس ال قػت قػادريف عمػ إدارة قػت ـ بشػكؿ سػميـ بحيػث ال يػؤثر عمم ػـ عمػ عبػادت ـ
دع ت ـ ال ينس ف أ الدهـ عائبلت ـ الت هـ بحاج إلي ـ كما أف الداعيػ الجيػد هػ القػادر عمػ

اتدػػاذ الق ػرار المناس ػػب السػػميـ فػ ػ حػػؿ المشػػكبلت التػ ػ ت اج ػ
مجتمع ػ

ت اجػ ػ مػػف يمجػػأ إليػ ػ مػػف أبن ػػا

ب ػػذا يك ػ ف الػػدعاة قػػد امتمك ػ ا مجم ع ػ مػػف الم ػػارات الحياتي ػ الت ػ تػػؤهم ـ تميػػزهـ عػػف

غيرهـ ليك ن ا دعاة قادة ل ذ األم

بالرغـ مما يعان ن مف أزمات اقتصادي

حصار عمي أثنا

دع ت الحديث عف كب ،الش ات.

تدتمػػؼ هػػذ النتيج ػ م ػ د ارس ػ (أب ػ شػػعر )ٕٓٓٚ :الت ػ أكػػدت أف ذ ي الػػددؿ المت سػػط أكثػػر

العقبلني مف ذ ي الددؿ المرتف

الفرض التاسع عشر:

المندفض

يػػنص عم ػ  :ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى  0.05بةةين متوسةةطات

استجابات أفراد عينة الدراسة لمميارات الحياتية تعزى لمتغير مكان السكن(محافظة رفح ,محافظة

خان يونس ,محافظة الوسطى ,محافظة غزة ,محافظة الشمال).

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ أسػػم ب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي

.Way ANOVA
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One

جدول( ) 43

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير مكان
السكن(محافظة رفح ,محافظة خان يونس ,محافظة الوسطى ,محافظة غزة ,محافظة الشمال).
المجاالت
مهارات االتصال والتواصل
مع اآلخرٌن والعمل الجماعً

إدارة الوقت

مهارات اتخاذ القرار وحل
المشكالت

الدرج الكلٌ لمقٌاس
للمهارات الحٌاتٌ

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
50.452
4
201.810
دادؿ المجم عات

1899.634

119

المجم ع

2101.444

123

بيف المجم عات

73.187

4

18.297

دادؿ المجم عات

787.805

119

6.620

المجم ع

860.992

123

بيف المجم عات

18.012

4

4.503

دادؿ المجم عات

973.826

119

8.183

المجم ع

991.839

123

بيف المجم عات

568.749

4

142.187

دادؿ المجم عات

5456.445

119

45.852

المجم ع

6025.194

123

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٗ) عند مست

دالل (ٖٔٓ.٘ٔ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٗ) عند مست

دالل (ٕ٘ٓ.ٗٙ = )ٓ.

قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

3.161

0.017

دال عند

15.963

٘ٓٓ.
2.764

0.031

دال عند
٘ٓٓ.

0.550

0.699

غير دال

إحصائياً

3.101

0.018

دال عند
٘ٓٓ.

يتضػػ ،م ػػف الج ػػد ؿ السػػابؽ أف قيمػ ػ "ؼ" المحسػ ػ ب أكبػػر م ػػف قيمػ ػ "ؼ" الجد لي ػ عن ػػد مس ػػت

الدرجةةةة الكميةةةة لممقيةةةاس ع ػػدا م ػػارات اتد ػػاذ القػػرار ح ػػؿ

دالل ػ (٘ٓ )ٓ.فػ ػ جميػ ػ المجػػاالت

المشكبلت أن ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي تعز لمتغير مكاف السكف.

لمعرف اتجا الفر ؽ قاـ الباحث باستدداـ ادتبار شيفي البعدي الجدا ؿ التالي ت ض ،ذلؾ:
جدول( ) 41

يوضح اختبار شيفيو في مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرٌن والعمل الجماعً تعزى لمتغير مكان السكن
رفح
51.792
رفح
51.792
خان ٌونس
53.950
الوستى
50.200
غزة
52.679
الشمال
51.091

خان يونس
53.950

الوسطى
50.200

غزة
52.679

الشمال
51.091

0
2.158

0

1.592

*3.750

0

0.887

1.271

2.479

0

0.701

2.859

0.891

1.588

* دال عند ٔٓٓ.

153

0

لـ يتض،

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ ج د فر ؽ بيف داف ي نس ال سط لصال ،داف ي نس

فر ؽ ف المحافظات األدر .

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ أف الدعاة ف محافظ داني نس يمتمك ف م ارات االتصػاؿ الت اصػؿ

مػ اآلدػريف العمػػؿ الجمػاع بشػػكؿ أكبػر مػف الػػدعاة فػ بػػاق محافظػات غػزة ذلػػؾ ارجػ لطبيعػ

العػائبلت الممتػػدة فػ محافظػ دػػاني نس أف صػم الق اربػ بػيف الػػدعاة عػػائبلت ـ الكبيػرة تسػ ؿ ل ػػـ
االتصػػاؿ الت اصػػؿ مشػػاركت ـ ف ػ مناسػػبات ـ االجتماعي ػ المدتمف ػ أف يك ػ ف قريب ػاً مػػن ـ ف ػ أي

حدث يصيب ـ.

جدول( ) 41

يوضح اختبار شيفيو في إدارة الوقت تعزى لمتغير مكان السكن

رفح
19.417
خان ٌونس
20.950
الوستى
19.867
غزة
21.464
الشمال
20.864

رفح

خان يونس

الوسطى

غزة

الشمال

19.417

20.950

19.867

21.464

20.864

0
1.533

0

0.450

1.083

0

*2.048

0.514

*1.598

0

1.447

0.086

0.997

0.601

* دال عند ٔٓٓ.

يتض ،مف الجد ؿ السابؽ ج د فر ؽ بػيف رفػ ،غػزة لصػال ،غػزة
غزة

بػيف ال سػط

0

غػزة لصػال،

لـ يتض ،فر ؽ ف المحافظات األدر

يتبيف مف دبلؿ الجد ؿ السابؽ أف الدعاة ف مدينت رفػ ،غػزة قػادريف عمػ إدارة ال قػت بشػكؿ

أكبر ذلؾ يع د ألسباب بيئي أف أهؿ المدف عبلقات ـ االجتماعي أقؿ بكثير مف أصحاب العائبلت
ػادر عمػ الػػدع ة
الممتػػدة كمػػا أف اهتمامػػات ـ المدتمفػ المتن عػ تجعػػؿ الداعيػ يػػدير قتػ ليكػ ف قػ اً
العمؿ بشكؿ أكبر.
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جدول( ) 44

يوضح اختبار شيفيو في الدرج الكلٌ لمقٌاس للمهارات الحٌاتٌ تعزى لمتغير مكان السكن

رفح
97.750
خان ٌونس
102.300
الوستى
96.333
غزة
100.786
الشمال
98.273

رفح

خان يونس

الوسطى

غزة

الشمال

97.750

102.300

96.333

100.786

98.273

0
*4.550

0

1.417

*5.967

0

3.036

1.514

*4.452

0

0.523

4.027

1.939

2.513

* دال عند ٔٓٓ.

يتضػػ ،مػػف الجػػد ؿ السػػابؽ جػ د فػػر ؽ بػػيف رفػػ ،دػػاف يػ نس لصػػال ،دػػاف يػ نس
يػ ػ نس ال س ػػط لص ػػال ،د ػػاف يػ ػ نس

المحافظات األدر

ب ػػيف ال س ػػط

0

بػػيف دػػاف

غػ ػزة لص ػػال ،غػ ػزة ل ػػـ يتض ػػ ،ف ػػر ؽ فػ ػ

ويفسةةةر الباحةةةث ذل ػػؾ ب ػػأف البيئػ ػ التػ ػ يع ػػيش في ػػا ال ػػدعاة تف ػػرض عم ػػي ـ أنم ػػاط م ػػف العبلق ػػات

اإلنساني القدرة عم االتصاؿ الت اصؿ بالجمػاهير ليكػ ف مسػم ع الكممػ

ػادر عمػ اتدػاذ القػرار
ق اً

ػر ذلػؾ لكثػرة المسػاجد في ػا تنػ ع الثقافػات
السميـ كما أف الدعاة فػ المػدف يتطمػب مػن ـ ج ػداً كبي اً

ب ػػيف الن ػػاس بينم ػػا فػ ػ المحافظػ ػ ال س ػػط ع ػػدد المس ػػاجد قمي ػػؿ ب ػػذلؾ يس ػػتطي ال ػػدعاة أف يك نػ ػ ا

معر فيف بعد قت قصير مف االشتغاؿ بعمؿ الدع ة يك ف األثر الذي يحدث ن أكبر لػذلؾ يحتػاج

الداعي ػ ف ػ منػػاطؽ غ ػزة دػػاني نس رفػػ ،المػػتبلؾ م ػػارات كبي ػرة لمت اصػػؿ االتصػػاؿ م ػ اآلد ػريف
قدرة إلدارة قت ـ بشكؿ أكبر ليتـ تعرؼ الناس عمي ـ أف يشػارك ا النػاس فػ مشػاكم ـ ليسػتطيع ا

اتداذ القرار حؿ مشكبلت ـ المتن ع المتعددة المستمرة كؿ هذ األم ر جعمت الدعاة ف مناطؽ
داني نس غزة أكثر قدرة المتبلؾ الم ارات الحياتي .
تتفػػؽ هػػذ النتيج ػ م ػ د ارس ػ ( اف ػ

الحياتي تعزي لمتغير السكف.

ٕٓٔٓ) الت ػ أكػػدت ج ػ د فػػر ؽ ف ػ امػػتبلؾ الم ػػارات
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الفرض العشرون:

يػػنص عم ػ  :ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى  0.05بةةين متوسةةطات

استجابات أفراد عينة الدراسة لمميارات الحياتية تعزى لمتغير سةنوات الخدمةة(سةنتين فأقةل5-1 ,
سنوات ,ست سنوات فما فوق).

لمتحقػػؽ مػػف صػػح هػػذا مػػف الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ أسػػم ب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي

.One Way ANOVA

جدول() 45

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
سنوات الخدمة(سنتين فأقل 5-1 ,سنوات ,ست سنوات فما فوق).

المجاالت
مهارات االتصال والتواصل
مع اآلخرٌن والعمل الجماعً

إدارة الوقت

مهارات اتخاذ القرار وحل
المشكالت

الدرج الكلٌ لمقٌاس
للمهارات الحٌاتٌ

درجات متوست
مصدر التباٌن مجموع المربعات
الحرٌ المربعات
بيف المجم عات
4.899
2
9.798
دادؿ المجم عات

2091.645

121

المجم ع

2101.444

123

بيف المجم عات

13.829

2

6.915

دادؿ المجم عات

847.162

121

7.001

المجم ع

860.992

123

بيف المجم عات

15.906

2

7.953

دادؿ المجم عات

975.933

121

8.066

المجم ع

991.839

123

بيف المجم عات

5.937

2

2.969

دادؿ المجم عات

6019.256

121

49.746

المجم ع

6025.194

123

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٔٓٗ.ٕٛ = )ٓ.

ؼ الجد لي عند درج حري (ٖٕٔ ٕ) عند مست

دالل (ٖ٘ٓ.ٜٓ = )ٓ.

قٌم "ف"

قٌم
الدالل

مستو الدالل

0.283

0.754

غير دال

17.286

إحصائياً

0.988

0.375

غير دال
إحصائياً

0.986

0.376

غير دال
إحصائياً

0.060

0.942

غير دال
إحصائياً

يتضػػ ،مػػف الجػػد ؿ السػػابؽ أف قيم ػ "ؼ" المحس ػ ب أقػػؿ مػػف قيم ػ "ؼ" الجد لي ػ عنػػد مسػػت

دالل ػ (٘ٓ )ٓ.ف ػ جمي ػ المجػػاالت

إحصائي تعز لمتغير سن ات الددم .

الدرجةةةة الكميةةة لممقيةةةاس أي أن ػ ال ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ

ويفسر الباحث ذلؾ بأف الدعاة يحا ل ف اكتساب الم ارات الحياتي مف دبلؿ العبلقات المدعمػ

أي جػ د مػػا يػػدعـ اكتسػػاب الم ػػارة مػػف دػػبلؿ مبلحظػ بعػػض نمػػاذج الػػدعاة الم هػ بيف تقميػػدهـ
كأمثاؿ الشي ،محمد كشؾ غير مف الدعاة مػف دػبلؿ آ ار النػاس فػجف ت َػـ تشػجيع ـ اسػتمر ا فػ
نفػػس الطريق ػ اف تػػـ ذم ػػـ قػػام ا بتغييػػر بعػػض الم ػػارات األسػػاليب الت ػ ال تتفػػؽ م ػ مي ػ ؿ آ ار
الناس كما الممارسػ الددمػ ل ػا د ر لكػف لػيس بػالكبير لػذلؾ يجػب عمػ الػدعاة أف يك نػ ا لكػؿ
من ـ قد ة حسن يتدط آثػار

يحػا ؿ عػرض األدلػ البػراهيف ليكػ ف أكثػر إقناعػا
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ينػاقش النػاس

بأسم ب عمم دقيؽ هذا يحتاج من لدراس عممي اطبلع اس

كما يجب عم الداعي استدداـ

األسػػاليب الحديثػ مثػػؿ لعػػب الػػد ر الد ارسػػات الميداني ػ لمتعػػرؼ عمػ مشػػاكؿ النػػاس بصػ رة اقعي ػ
معرف آرائ ـ بكؿ صراح

ض ح كما يجب عم الداعي تنمي تفكير زيادة ثقت بنفس

ػادر عمػ التعامػؿ مػ اآلدػريف هػذ األمػ ر جميع ػا إذا امتمك ػا الداعيػ
الشدصي ليك ف ق اً

بقد ارتػ

تعمم ػا

باإلضػػاف لم هبت ػ اإلبداعي ػ تجعم ػ أفضػػؿ بكثيػػر مػػف الػػدعاة الػػذيف ل ػػـ سػػن ات كبي ػرة ف ػ العمػػؿ

الدع ي.

وبناءا عمي ما تقدم نأكدعمي النتائج التالية:

ت جد عبلق ارتباطي م جب بيف الدرج الكمي لتقدير الذات الدرج الكمي لؤلفكار العقبلنيػ
البلعقبلني لد الدعاة ف محافظات غزة.

ت جد عبلق ارتباطي م جب بيف الدرج الكمي لتقدير الػذات مقيػاس الم ػارات الحياتيػ عػدا
م ارة اتداذ القرار لد الدعاة ف محافظات غزة.

ال ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ إحصػػائي بػػيف مت سػػطات اسػػتجابات أف ػراد عين ػ الد ارس ػ لتقػػدير
الذات تعز لمتغير" الحال االجتماعي التصنيؼ ال ظيف المؤهؿ العمم سن ات الددم ".

ت جد فر ؽ ذات دالل إحصائي بػيف مت سػطات اسػتجابات أفػراد عينػ الد ارسػ لتقػدير الػذات
تعز لمتغير( المست

االقتصادي مكاف السكف).

ال ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ إحصػػائي بػػيف مت سػػطات اسػػتجابات أف ػراد عين ػ الد ارس ػ لؤلفكػػار
العقبلني ػ ػ البلعقبلني ػ ػ تعػ ػػز لمتغيػ ػػر" الحال ػ ػ االجتماعي التصػ ػػنيؼ ال ػ ػ ظيف

االقتصادي مكاف السكف سن ات الددم ".

المسػ ػػت

ت ج ػػد ف ػػر ؽ ذات داللػ ػ إحص ػػائي ب ػػيف مت س ػػطات اس ػػتجابات أفػ ػراد عينػ ػ الد ارسػ ػ لؤلفك ػػار
العقبلني البلعقبلني تعز لمتغير المؤهؿ العمم

الثان ي العام .

ف الدرج الكمي لممقيػاس لصػال ،حممػ

ال ت جػػد فػػر ؽ ذات داللػ إحصػػائي بػػيف مت سػػطات اسػػتجابات أفػراد عينػ الد ارسػ لمم ػػارات
الحياتيػ ػ ػ تع ػ ػػز لمتغي ػ ػػر" الحالػ ػ ػ االجتماعي التص ػ ػػنيؼ ال ظيف المؤه ػ ػػؿ العمم المس ػ ػػت ي

االقتصادي سن ات الددم ".

ت جػػد فػػر ؽ ذات دالل ػ إحصػػائي بػػيف مت سػػطات اسػػتجابات أف ػراد عين ػ الد ارس ػ لمم ػػارات
الحياتي ػ ػ تعػ ػػز لمتغيػ ػػر مكػ ػػاف السػ ػػكف ف ػ ػ الدرج ػ ػ الكمي ػ ػ لممقيػ ػػاس ذلػ ػػؾ لصػ ػػال ،منطق ػ ػ

داني نس.
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توصيات الدراسة
سم مكانت

نظ اًر ألهمي عمؿ الداعي ف المجتمعات المسمم
توصيات خاصة بالدعاة:

فجف الباحث ي ص بما يم :

 -1يجب عم جمي الدعاة اإلكثار مف الصبلة القياـ الصياـ الدعا
ذا بصيرة.

الذكر الت ج ﵀ ليك ف

 -2زيادة االهتماـ بالدعاة ذ ي الددؿ المندفض المت سط لتحسيف تقدير الذات لدي ـ.
 -3االهتماـ بتحسيف الذات ذلؾ لجمي الدعاة داص ف المحافظ ال سط
 -4االهتماـ بتأهيؿ الدعاة ف

البلعقبلني

م ض ع األفكار العقبلني

داني نس.

ندص بالذكر الحاصميف

عم الثان ي العام .

 -5االهتماـ بالدعاة داص ذ ي الددم لسن ات مرتفع ف األفكار البلعقبلني .
 -6عمؿ رش عمؿ لمدعاة ف محافظ ال سط

رف ،لتحسيف مدي امتبلك ـ لمم ارات الحياتي .

 -7عمؿ د رات لمدعاة لتنمي م ارات ـ االجتماعي داص لمنطق داني نس غزة.
 -7االبتعاد عف التحزب التعصب األعم
 -9التركيز عم األم ر العقائدي
-10
-11
-12

الذي يزيد مف فرق المجتم .

مشاكؿ المجتم .

االبتعاد عف اآل ار الغريب الت تزيد مف التفكؾ الشك ؾ بيف الناس.
مشارك األهال ف جمي مناسبات ـ االجتماعي .
سرع اتداذ القرار ف

السياسي .

المشكبلت المجتمعي م الحيط

الحذر لبلبتعاد عف المشاكؿ

توصيات خاصة بوزارة األوقاف:
ٔ .يفضؿ ت ظيؼ الدعاة ف مناطؽ سكن ـ.

ٕ .ادتيار الدعاة بنا ً عم سمات قدرات مؤهبلت عممي .
ٖ .عمؿ رش عمؿ لمدعاة لطرح الم اضي كيفي أدا الدطب الق ي الناجح .
ٗ .متابع عمؿ الدعاة ف كاف المساجد.

٘ .عمؿ مؤتمرات عممي لمدطبا لتقدير أفضؿ الدطبا

أحسف الم اضي .

 .ٙعمؿ مجم متدصص بالم اضي الدع ي .

 .ٚتبادؿ الزيارات بيف الدطبا الكتساب م ارات اإللقا .

 .ٛزيادة ر اتب ددؿ الدعاة ليك ف ج دهـ منصباً عم العمؿ الدع ي.
 .ٜعمؿ دبم مات متدصص بالجامعات الفمسطيني لمدعاة.
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إيفاد بعض الدعاة إلكماؿ دراست ـ باألزهر الشريؼ لمزيد مف اكتساب الدبرة.

ٓٔ.
ٔٔ.
ٕٔ.

حث الدعاة عم

إكماؿ دراست ـ االلتحاؽ بالدراسات العميا ف

كميات الدع ة.

ند ات لمدعاة بحض ر أساتذة جامعييف متدصصيف ف

النفس عمـ االجتماع.

الجامعات الفمسطيني

مجاالت الشريع

التربي

عمـ

توصيات خاصة باإلعالم الفمسطيني:
 -1تغطي

سائؿ اإلعبلـ لبعض الدطب المميزة لمدعاة.

 -2متابع الرأي العاـ ح ؿ د ر الدعاة ف ت عي الناس.
 -3تسميط الض

عم مشاكؿ الدعاة لتحسيف أ ضاع ـ.

 -4عمؿ ند ات ح ارات مستمرة م الدعاة لزيادة ال ع الجماهيري.
توصيات خاصة بالجامعات الفمسطينية:

 -1عمؿ ح افز لكؿ طالب يحفظ أج از مف القرآف الكريـ.
 -2قب ؿ الطمب ف كميات الدع ة بنا ً عم ادتبارات لمقدرات السمات الشدصي المطم ب ت افرها
ف الداعي .
 -3االهتماـ بتدريس بعض المساقات لمتعرؼ عم كيفي التعامؿ م جمي فئات المجتم .
 -4تدريب طبلب كمي الدع ة الشريع أص ؿ الديف عم كيفي الدطاب ال عظ اإللقا .
 -5عم

الجامع االستفادة مف الطبلب األ ائؿ المميزيف بت فير فرص عمؿ ل ـ بالجامع أ

بالتنسيؽ ل ـ م

ازرة األ قاؼ.

 -6عم الكميات الجامعات معرف مد حاج المجتم لتدريج الدعاة الدطبا

ال عاظ.

الدراسات والبحوث المقترحة:

 -3دراس العبلق بيف تقدير الذات السم ؾ العد ان ...
 -1دراس العبلق بيف تقدير الذات القمؽ االجتماع ...

 -1دراس العبلق بيف تقدير الذات المساندة االجتماعي الم ارات االجتماعي ...
 -4دراس العبلق بيف األفكارالعقبلني البلعقبلني بالقيـ االجتماعي ...

 -5دراس العبلق بيف األفكارالعقبلني البلعقبلني م ارات صن القرار...
 -6دراس الم ارات الحياتي الداف لبلنجاز أكاديميا اجتماعيا...
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المصادر:

القران الكريم.-المراجع.

 -3إبتساـ حسف مدن ( ٕٗٓٓ ) األفكار الالعقالنية وعالقتيا بمستوى التفكير التجريدي
والميارات االجتماعية والفعالية الذاتية ,دراس

صفي ارتباطي مقارن بيف عين مف

الطالبات الطبلب بالمرحم الجامعي ف محافظ جدة رسالة دكتوره غير منشوره كمي
التربي لمبنات محافظ جدة السع دي .

 -1إبراهيـ الفق (  ) ٕٓٓٚقوة التفكير مكتب الن ض المصري

القاهرة مصر ص ٕ- ٙ

ٗ.ٙ

 -1إبراهيـ بيمكبلن (  ) ٕٓٓٛتقدير الذات وعالقتو بقمق المستقبل لدى الجالية العربية
المقيمة بمدينة أوسمو في النرويج,قسـ العم ـ النفسي التربي االجتماعي ف االكاديمي
الدنمارؾ.

العربي المفت ح

 -4إحساف األغا (ٕٕٓٓ):البحث التربوي وعناصره – مناهج
اإلسبلمي

غزة.

 -5إحساف االغا فتحي

الم ل

أد ات

طٗ الجامع

( ٕٔٓٓ ) تدريس العموم الجامع االسبلمي

غزة

فمسطيف.

 -6أحبلـ حسف محم د(  ) ٕٓٓٚاألفكار العقالنية والالعقالنية وميارات إتخاذ القرار لد

طبلب التعميـ الثان ي العاـ الفن المنبسطيف العصابيف مجمة دراسات الطفولة العدد

ٔ ص ٔ.ٛٛ -

 -7أحمد محمد صال :)ٜٜٔ٘( ،مقياس تقدير الذات لطالب الجامعة مجمة التقويم النفسي
والتربوي تصدر عف جماع القياس التق يـ الترب ي الفمسطين

السادس.

 -8أسام عبيدات

السن الثالث

العدد

سائدة سعادة ( ٕٓٔٓ ) الميارات الحياتية المتوفرة في مخرجات التعميم

العالي االردني بما يتطمبو سوق العمل المحمي المجمة العربية لضمان جودة التعميم

الجامعي المجمد ٖ العدد ٘ قسـ أص ؿ التربي
ال اشمي

االردف.
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اإلدارة كمي العم ـ الترب ي

الجامع

 -9أشرؼ عبدال ادي أب دي ( ٖٕٓٓ ) فاعمية برنامج إرشادي جمعي في تنمية دافع
االنجاز والذكاء االنفعالي لدى طمبة الصف الثامن من التعميم األساسي الجامع

ال اشمي

االردف.

 -30أمزياف زبيدة (  ) ٕٓٓٚعالقة تقدير الذات لممراىق بمشكالتو وحاجاتو اإلرشادية,
دراسة مقارنة في ضوء متغير الجنس ,كمي اآلداب العم ـ اإلنساني بقسـ عمـ النفس

جامع الحاج دضر باتن الجزائر.

 -33أمؿ أحمد (ٕٗٓٓ ) مشكالت وقضايا نفسية ,مؤسس الرسال

بير ت لبناف.

 -31أيف م ل د يسمين ( ٕٔٔٓ ) تقدير الذات وعالقتو بظيور السموك العدواني عند النساء
المتأخرات في سن الزواج ,دراس مقارن

اإلنساني االجتماعي

 -31باسـ محمد عم

قسـ عمـ النفس عم ـ التربي بكمي العم ـ

جامع م ل د معمري تيزي الجزائر.

دحادح (  ) ٕٓٓٛفعالية برنامج إرشاد جمعي في تفنيد األفكار

الالعقالنية وتأكيد الذات في خفض مستوى االكتئاب وتحسين مفيوم الذات لد الطمب

المكتئبيف مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية واالجتماعية واالنسانية ,جامع السمطاف

قاب س المجمد ٕٓ العدد ٔ سمطن عماف ص ٖٔ .

 -34بمقيس إسماعيؿ داغستان ( ٕٔٔٓ ) استخدام جداول األ نشطة المصورة مدخال إل كساب
بعض الميارات الحياتية لد

أطفاؿ الر ض الذات ييف مجمة جامعة القدس المفتوحة

لألبحاث والدراسات العدد ٕٕ كمي التربي

جامع الممؾ سع د الرياض السع دي .

 -35ب جت أحمد أب طام ( ) ٕٜٓٓمدى توظيف الميارات الحياتية في مناىج التربية
الرياضية في الجامعات الفمسطينية بحسب أري الطمبة قسـ التربي الرياضي كمي التربي
التكن ل جيا جامع دض ريا الضف الغربي

فمسطيف.

 -36ثائر رشيد حسف ( ٕ٘ٓٓ ) تقدير الذات البدنية والميارية وعالقتو بدقة أداء الميارات
ال ج مي بكرة الطائرة ,بحث صف
مجمة التربية الرياضية جامع ديال

عم

العب

منتدب محافظ ديال

كمي التربي

مجمد ٗٔ العدد ٕ.

 -37جماؿ الدطيب( ٗ ) ٜٜٔموسوعة دار عمم النفس مكتب مدي ل

القاهرة مصر.

 -38حساـ محمد مازف( ٕٕٓٓ ) التربية العممية وابعاد التنمية التكنولوجية والميارات
الحياتية والثقافية العممية الالزمة لممواطن العربي ,المؤتمر العممي السادس المجمد
األ ؿ التربي العممي

ثقاف المجتم

جامع عيف شمس القاهرة.

 -39حسف بف عم بف محمد الزهران ( ٕٓٔٓ ) األفكار الالعقالنية وعالقتيا بإدارة الوقت
لد

عين مف طبلب جامع حائؿ رسالة دكتوراة غير منشوراه كمي التربي

النفس جامع أـ القر

السع دي .
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قسـ عمـ

 -10حمداف ي سؼ األغا( ٕٕٔٓ ) فاعمية توظيف استراتيجية  Seven ESالبنائية في
تنمية الميارات الحياتية ف مبحث العم ـ العام الفمسطين لد

االساس

طبلب الصؼ الدامس

رسالة ماجستير قسـ المناهج طرؽ التدريس كمي التربي

جامع االزهر

غزة فمسطيف.

 -13الحميدي محمد الضيداف ( ٖٕٓٓ ) تقدير الذات وعالقتو بالسموك العدواني لدى طمبة
المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض رسالة ماجستير غير منشورة ,الرياض السع دي .

 -11دالد فرحاف العنزي( ) ٕٜٓٓاألفكار الالعقالنية لدى مدمني الحشيش واالمفيتامين
لنزالء مستشفى األمل لمصحة النفسية مقارنة بالعاديين ,رسالة ماجستير في العموم
االجتماعية قسـ العم ـ االجتماعي

السع دي .

 -11راض

ال قف

جامع نايؼ العربي لمعم ـ األمني

(  ) ٜٜٔٛمقدمة في عمم النفس الطبع الثاني

الرياض

عماف األردف ص

ٔٓ.ٙ

 -14أرفت الجديب (  ) ٕٜٓٓتصور مقترح لتنمية الميارات الحياتية لد طبلب جامع أـ
القر

رسالة ماجستير ,الرياض السع دي .

 -15رشاد م س

( ٕٔٓٓ ) معجم الصحة النفسية المعاصرة القاهرة الفار ؽ الحديث

لمطباع النشر مصر.

 -16رضا هندي مسع د ( ٕٕٓٓ ) فعالية استخدام استرتيجية التعمم التعاوني في تدريس
الدراسات االجتماعية عمى تنمية الميارات الحياتية والتحصيل واالتجاه نحو المادة لد

تبلميذ الصؼ األ ؿ اإلعدادي ,مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس العدد ٓٛ

الجمعي المصري لممناهج طرؽ التدريس جامع عيف شمس القاهرة.

 -17رض اف شعباف

هريدي عادؿ (ٕٔٓٓ) العالقة بين المساندة االجتماعية وكل من

مظاىر االكتئاب وتقدير الذات والرضا عن الحياة مجمة عمم النفس العدد  ٘ٛالقاهرة.

 -18ر ح مر ح عبدات (  ) ٕٜٓٓمستوى تقدير الذات عند األشخاص المعاقين العاممين
والغير عاممين في دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة مقدمة إلى المؤتمر الدولي

الثالث لإلعاقة والتأىيل المممكة العربية السعودية .ٕٙ

 -19زكريا أحمد الشربين ( ٕ٘ٓٓ ) االفكار الالعقالنية وبعض مصادر اكتسابيا دراس عم
عين مف طمب الجامع  ,مجمة دراسات نفسية رابط األدصائييف النفسييف المصري

القاهرة المجمد ٘ٔ العدد ٗ ص ٕٖ٘.
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 -10زياد بركات (  ) ٕٓٓٙالتفكير اإليجابي والسمبي لدى طمبة الجامعة ,دراسة ميدانية ف
ض

بعض المتغيرات رسالة دكتوراة غير منشورة جامع القدس المفت ح

منطق ط لكرـ التعميمي

الضف الغربي

فمسطيف.

 -13زينب شقير ( ٖٕٓٓ ) الشخصية السوية والمضطربة كمي التربي
الثاني

مكتب الن ض المصري

 -11سامي لطف

األنصاري

القاهرة مصر.

دميم عبد المنعـ مرس

برنامج

جامع طنطا الطبع

(  ) ٕٓٓٚالتفكير الغير العقالني

وعالقتو بالسموك العدواني في ضوء بعض اساليب المعاممة الوالدية ف مرحم الطف ل

المتادرة مجمة الدراسات الطفولة ,جامع عيف شمس مصر.

 -11سعد عبدا﵀ المش ح (  ) ٕٓٓٚالعوامل النفسية لواقع الظاىرة اإل رىابية الندوة
العممية,استشراف التيديدات اإلرىابية ,قسـ الند ات المقا ات العممي
البح ث جامع نايؼ العربي لمعم ـ األمني

مركز الدراسات

الرياض السع دي .

 -14سماح أسيد عبد السبلـ شحات (  ) ٕٓٓٙاألفكار الالعقالنية لدى المديرين ذوي
االضطرابات النفسجسمية ف

ض

بعض المتغيرات النفسي

رسالة ماجستير كمي

اآلداب قسـ عمـ النفس مصر.

 -15سماح كاظـ نمر ( ٕٔٔٓ ) أحالم اليقظة وعالقتيا بتقدير الذات لدى طالب المرحمة
الثانوية جامعة بغداد مجمة العموم النفسية ,العدد  ٜٔالعراؽ.

 -16سمر عبد المنعـ صايم ( ٕٓٔٓ) الميارات الحياتية المتضمنة في منياج المغة العربية
لمصف الثالث األساسي ومدى ممارستيا لدى تالميذ مدارس وكالة الغوث الدولية" جامع

األزهر – غزة.

 -17سيد احمد غنيـ ( ٓ ) ٜٔٛسيكولوجية الشخصية محدداتيا وقياسيا ونظرياتيا ,كمي
اآلداب جامع عيف شمس دار الن ض العربي

مصر ص .ٚ٘ٛ

 -18شاي عبدا﵀ مجم ( ٕٔٔٓ ) األفكار الالعقالنية وعالقتيا بالضغوط النفسية لد طمب
كمي التربي بصعدة مجمة جامعة دمشق جامع عمراف المجمد  ٕٚس ريا.

 -19صال ،حسف الداهري (  ) ٕٓٓٛعمم النفس الطبع األ ل

دار صفا لمنشر الت زي

عماف األردف.

 -40الصحاح مدتار ( ٕٔٓٓ ) مجمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ,المكتب العصري
بير ت لبناف.

 -43الصدؽ المصطف

محج ب (  ) ٜٜٔٛتقدير الذات لدى الشيوخ والمسنيين وعالقتو

باالكتئاب دراسة ميدانية بالوالية الشمالية رسالة ماجستير غير منشورة جامع

الدرط ـ الس داف ص .ٕٛ
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 -41ضيا عثماف جحج ح ( ٕٕٔٓ ) األفكار الالعقالنية وعالقتيا ببعض االضطرابات
النفسية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ,الجامع اإلسبلمي

غزة

فمسطيف.

 -41ط عبد العظيـ حسيف (  ) ٕٓٓٚاستراتيجيات إدارة الغضب والعدوان دار الفكر عماف
األردف ص ٖٕٕ.

 -44عادؿ سميماف ( ٖٕٓٓ ) الرضا عن الحياة وعالقتو بتقدير الذات لد مديري المدارس
الحك مي

مديريات محافطات فمسطيف الشمالي

مديرات ا ف

الدراسات العميا جامع نجاح ال طني

 -45عبد الرحمف جمع

نابمس فمسطيف.

رسالة ماجستير كمي

اف (ٕٓٔٓ ) الميارات الحياتية وعالقتيا بالذكاءات المتقدة لدى

طمبة المرحمة الثانوية في قطاع غزة" الجامع اإلسبلمي – غزة – فمسطيف.

 -46عبد الستار إبراهيـ ( ٗ ) ٜٜٔالعالج النفسي السموكي المعرفي الحديث أساليبو وميادين
تطبيقو دار الفجر القاهرة مصر.

 -47عبد الفتاح عبدالقادر أب شعر ( )ٕٓٓٚاألفكار الالعقالنية لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية وعالقتيا ببعض المتغيرات ,الجامع اإلسبلمي غزة فمسطيف.

 -48عبد الكريـ جرادات

معا ي غزاؿ (  ) ٕٜٓٓأنماط تعمق الراشدين وعالقتيا بتقدير

الذات والشعور بالوحدة المجمة االردنية في العموم التربوية مجمد ٘ العدد ٔ ص

٘ٗ.٘ٚ-

 -49عبد ا﵀ عسكر ( ٔ :) ٜٜٔاختبار تقدير الذات لممراىقين والراشدين مكتب األنجم
المصري

القاهرة مصر.

 -50عبد رب عم

شعباف ( ٕٓٔٓ ) الخجل وعالقتو بتقدير الذات ومستوى الطموح لد

المعاقيف بصرياً بغزة رسالة ماجستير الجامع االسبلمي

غزة فمسطيف.

 -53عطا أحمد شقف (  ) ٕٓٓٛتقدير الذات وعالقتو بالمشاركة السياسية لد طمب جامع
القدس المفت ح بغزة ,رسالة ماجستير مع د البح ث الدراسات العربي
الترب ي النفسي

قسـ الدراسات

جامع الد ؿ العربي المنظم لمتربي الثقاف العم ـ القاهرة مصر.

 -51عم بف دميؿ بف عض اف القبيس (  ) ٕٓٓٛالتفاؤل والتشاؤم وعالقتيما بتقدير الذات
ووجية الضبط لد عين مف طبلب المرحم الثان ي

رسالة ماجستير كمي التربي

قسـ

عمـ النفس الترب ي جامع الممؾ دالد الرياض السع دي .

 -51عم

حسيف

حسيف عبد الزهرة عبد اليم ( ٕٔٔٓ ) التوافق النفسي واالجتماعي

وعالقتو بتقدير الذات لد

طمب كمي التربي الرياضي بجامع كرببل

لعموم التربية الرياضية المجمد ٔٔ العدد ٖ ص  ٔٚٚالعراؽ.
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مجمة القادسية

 -54عم م س عم دبابش ( ٕٔٔٓ ) فعالية برنامج إرشادي مقترح لمتخفيف من القمق
االجتماعي لد

أثر عم

طمب المرحم الثان ي

تقدير الذات رسالة ماحستير غير

منشورة كمي التربي قسـ عمـ النفس جامع األزهر غزة فمسطيف.

 -55عيد الغا ي (  ) ٕٓٓٛالميارات الحياتية المتضمنة في محتوى مناىج العموم الفمسطينية
لمصؼ األ ؿ الثان

المستقبل كمي التربي

 -56غادة قص

مصطف

األساسييف بحث مقدم لمؤتمر الطفل الفمسطيني وتحديات

الجامع االسبلمي

غزة فمسطيف.

عبد الكريـ (  ) ٕٜٓٓأثر برنامج قائم عمى التعميم النشط في

الدراسات االجتماعية لتنمية بعض الميارات الحياتية والتحصيل لد

التبلميذ المعاقيف

عقميا القابميف لمتعمـ رسالة ماجستير غير منشورة ,قسـ المناهج طرؽ التدريس كمي
التربي بقنا جامع جن ب ال ادي مصر.

 -57غرـ ا﵀ بف عبد الرزاؽ بف صال ،الغامدي(  ) ٕٜٓٓالتفكير العقالني والتفكير الغير
عقالني ومفيوم الذات ودافعية اإل نجاز لد عين مف المراهقيف المتف قيف دراسيا العادييف
بمدينت جدة مك المكرم

 -58فاطم عيس

رسالة دكتوراة ,جامع أـ القر

( ٕٔٓٓ ) فاعمية مواقف تعميمية مقترحة في تنمية بعض الميارات

الحياتية لطفؿ ما قبؿ المدرس
التربي

السع دي .

رسالة ماجستير قسـ المناهج طرؽ التدريس كمي

جامع حم اف مصر.

 -59فايز محمد أب حجر(  )ٕٓٓٙبرنامج مقترح في النشاط المدرسي لتنمي الميارات الحياتية
في العموم لممرحمة األساسية العميا في فمسطين لمبرنامج المشترك بين جامعة عين

شمس وجامعة األقصى.

 -60فتحي صبح الم ل

ع ض سميماف قشط (  ) ٕٓٓٙمستوى الميارات الحياتية لدى

الطمبة خريجي كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة كمية التربية ,الجامع اإلسبلمي
غزة فمسطيف.

 -63فط ـ بنت محمد البراؽ (  ) ٕٓٓٛالتفكير الالعقالني وعالقتو بتقدير الذات ومركز
التحكم لد طبلب الجامعات بالمدين المن رة رسالة ماجستير غير منشورة السع دي .

 -61ف د بف حامد بف صباح العنزي (  ) ٕٓٓٚعالقة القمق باألفكار الالعقالنية ,دراسة
مقارنة بين األحداث المنحرفين وغير المنحرفين ف مدين الرياض ,رسالة ماجستير ,كمي

الدراسات العميا الصح النفسي

جامع نايؼ العربي لمعم ـ األمني
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الرياض السع دي .

 -61فؤاد إسماعيؿ عياد

هد

سعد الديف( ٕٓٔٓ ) فاعمية تصور مقترح لتضمين بعض

الميارات الحياتية في مقرر التكنولوجيا لمصؼ العاشر األساس بفمسطيف مجمة جامعة

األقصى" سمسمة العموم االنسانية" المجمد ٗٔ العدد ٔ غزة فمسطيف ص ٗ-ٔٚ
.ٕٔٛ

 -64ف از ر بيف أب ج ؿ(ٖٕٓٓ) القمق لدى طمبة كمية الحكومية بغزة وعالقتو بتقدير الذات
وبعض المتغيرات األخرى" جامع النيميف.

 -65قحطاف أحمد الظاهر ( ٕٗٓٓ ) مفيوم الذات بين النظرية والتطبيق الطبع األ ل
دار ائؿ لمنشر.

 -66كماؿ الدس قس( ٓ ) ٜٔٛالنمو التربوي لمطفل والمراىقة دار الن ض العربي
األ ل

الطبع

بير ت لبناف.

 -67لطيؼ مك

ب ار حسف (ٕٓٔٓ ) الصالبة الشخصية وعالقتيا بتقدير الذات لدى

المدرسين في الجامعة ,مركز الدراسات الترب ي
والنفسية جامع بغداد العدد ٖٔ.

االبحاث النفسي مجمة البحوث التربوية

 -68محمد أحمد شاهيف (  ) ٕٓٓٚدرجة تقدير الذات لدى عينة من طمبة الجامعة في
فمسطين وعالقتيا بالتفكير الالعقالني وفاعمية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في

تحسينيا جامع القدس المفت ح

راـ ا﵀ البيرة فمسطيف.

 -69محمد الشنا ي (  ) ٜٜٔٙالعممية اإلرشادية دار غريب لمطباع
مصر ص ٖ.ٚ

 -70محمد الطحاف م س

النشر القاهرة

نجيب (  ) ٕٓٓٛفاعمية برنامج إرشادي جمعي يستند إلى

النظرية اإل نسانية في كل من مستوى االضطرابات السكوسوماتية وتقدير الذات لدى

النساء ف فمسطيف مجمة عممية محكمة جامع عماف العربي لمدراسات العميا المجمد
ٕٔ العدد ٕ ص ٖ.ٜٔ

 -73محمد بف عبدا﵀ المط ع ( ) ٕٓٓٙتأثير الطالق في تقدير الذات لدى األبناء مجمة
رسالة التربية وعمم النفس مجمد ٗ العدد( )17الرياض ص ٖٗ.٘٘ -

 -71محمد حامد النجار (  )ٜٜٔٚتقدير الذات والتوافق النفسي واالجتماعي لدى معاني
جسميا بقطاع غزة ,الجامع اإلسبلمي – غزة – فمسطيف.
االنتفاضة
ً
 -71محمد حسف قطنان ( ٕٔٔٓ ) تطوير الذات د رات تدريبي الطبع األ ل
لمنشر

الت زي

عماف االردف.
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دار جرير

 -74محمد سيد الرحمف (  ) ٜٜٔٛنظريات شدصي

دار قبا لمطباع النشر الت زي

القاهرة مصر.
 -75محمد صاي (  ) ٕٓٓٚمفيوم الذات دراسة ميدانية ,مقارن بيف السجنا
رسالة ما جستير غير منشورة ,كمي التربي

األحداث

جامع حمب س ريا.

 -76محمد عبد العاؿ (  ) ٕٓٓٛتقدير الذات وقضية اإل نجاز الفائق قراءة جديدة في

سيكولوجية المبدع المؤتمر العممي االول قسـ الصح النفسي كمي التربي جامع بن .

 -77مر اف بف ناف المحمدي ( ٕٕٓٓ ) األفكار العقالنية والغير عقالنية وعالقتيا بوجيتي
الضبط الداخمي والخارجي لد

عين مف طبلب كمي المعمميف بمحافظ جدة رسالة

ماجستير غير منشورة كمي التربي عمـ النفس جامع أـ القر .

 -78مريـ حميد المحيان

سميرة محارب العتيب

( ٕٓٔٓ ) تقدير الذات لدى الطالب

الموىوبين و المتفوقيين متدني التحصيل الدراسي – قراءة سيكولوجية ,بح ث دراسات

عممي ف مجاؿ الم هب اإلبداع المؤتمر العربي السادس لرعاية الموىوبين والمتفوقين
جامع أـ القر

عماف األردف.

كمي اآلداب العم ـ االداري

قسـ التربي

عمـ النفس فندؽ ه ليدي آف

 -79ممد ح جابر (  ) ٕٓٓٛاألفكار الالعقالنية كإحدى إشكاالت األمن الفكري المؤشرة
باضطراب الشخصية ,المؤتمر الوطني األ ول لألمن الفكري المفاهيـ التحديات كرس

األمير نايؼ بف عبد العزيز لمدراسات األمف الفكري بجامع الممؾ سع د جامع الممؾ
فيصؿ السع دي .

 -80ممد ح صابر (  ) ٕٜٓٓاألفكار الالعقالنية كإحدى إشكاالت األمن الفكري المؤشرة
باضطراب الشخصية.

 -83ناصر بف عبد العزيز بف عمر الصق اف ( ٕ٘ٓٓ ) تقييم فعالية العالج العقالني
االنفعالي في خفض درجة القمق واألفكار الالعقالنية لد مدمن المددرات دراس شب

تجريبي عم النزال المدمنييف بمستشف الممؾ ف د بالقصيـ رسالة ماجستير قسـ العم ـ

االجتماعي

جامع نايؼ العربي لمعم ـ األمني

السع دي .

 -81ناصر ميزاب (  ) ٕٓٓٚالمعاممة الوالدية لمحدث الجانح وعالقتيا بمفيوم الذات ,رسالة
دكتوراة غير منشورة ,قسـ عمـ النفس جامع الجزائر الجزائر.

 -81نبيؿ محمد الفحؿ( ٕٓٓٓ ) تقدير الذات ودافعية اإلنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية ف
كؿ مف مصر السع دي

دراس ثقافي

مجمة عمم النفس العدد ٗ٘ القاهرة ص.ٕٗٙ
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 -84نش ة كرـ عمار أب بكر دردير ( ٕٓٔٓ ) فاعمية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في
تنمية أساليب مواجية الضغوط الناتجة عن األحداث الحياتية لد طمب الجامع
قسـ اإلرشاد النفس

دكتوراه مع د الدراسات الترب ي

جامع القاهرة مصر.

رسالة

 -85نصر حسيف عبد األمير ( ٕٔٔٓ ) تقدير الذات وعالقتيا باألداء المياري لبلعبيف
الناشئيف الشباب بكرة السم
ٗ العدد ٖ.

 -86نعماف محمد م س

كمي التربي

مجمة التربية الرياضية ,جامع بابؿ المجمد

( ٕ٘ٓٓ ) تحميل مضمون التفكير الالعقالني لمطمبة الجامعيين

باستدداـ الصيغ العربي لقائم المعتقدات البلعقبلني

المجمد  ٜٔالعدد ٘ ٚص ٜٔٙ
عم سمارة

 -87هت ؼ سمارة

المجمة التربوية جامع الك يت

محمد دير ( ٕٕٔٓ ) درجة تقدير معممي المرحمة

األساسية الدنيا في المدارس التابعة لمديرية تربية لواء الرصيفية لذواتيم وعالقتيا
بدافعية اإل نجاز لدييم مجمة جامعة النجاح لالبحاث( العموم االنسانية ) كمي التربي

مجمد  ٕٙالعدد ٖ ص ٕ ٙٙاالردف.

 -88هد ابراهيـ بشير(  ) ٕٓٓٚدور مكتبة الروضة في تنمية بعض الميارات الحياتية لد
أطفاؿ ماقبؿ المدرس

مجمة كمية التربية جامع طنطا كمي رياض االطفاؿ المجمد ٔ

العدد .ٖٙ

 -89هد

بساـ سعد الديف (  ) ٕٓٓٚالميارات الحياتية المتضمنة في مقرر التكنولوجيا

لمصؼ العاشر مد اكتساب الطمب ل ا رسالة ماجستير قسـ المناهج طرؽ التدريس

كمي التربي

 -90هد

الجامع اإلسبلمي

غزة فمسطيف.

عبد الفتاح( ٕٔٔٓ ) فعالية برنامج قائم عمى األ لعاب الكمبيوترية في تنمية

الميارات الحياتية والدافع لالنجاز لد التبلميذ ذ ي اإلعاق الذهني القابميف لمتعمـ مجمة

التربية العممية المجمد ٖٔ العددٗ ب رسعيد مصر ص ٖ.ٜٛ -ٚ

 -93هشاـ إبراهيـ عبدا﵀ (  ) ٜٜٔٚاثر العالج العقالني في خفض مستوى االكتئاب لد
الشباب الجامع

مجمة االرشاد النفسي العدد .ٚ

 -91هند القس س ( ٘ ) ٜٔٛالعالقة بين تقدير الذات ومدركات النجاح والفشل ,رسالة
جامعية غير منشورة( ماجستير ) ,الجامع األردني

 -91حيد مصطف

كامؿ ( ٖٕٓٓ ) عالقة تقدير الذات بالقمق االجتماعي لدى االطفال

ضعاف السمع ,كمي التربي الن عي

 -94ازرة التربي

عماف األردف.

ببن ا جامع الزقازيؽ مصر.

التعميـ الفمسطيني ( ٕٗٓٓ ) دليل المعمم في مبحث العموم العامة لمصف

الخامس األساسي ,الجز األ ؿ غزة فمسطيف.
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ملحق رقم

قائمة املالحق

3

أسماء األساتذة المحكمين ألدوات الدراسة.

1

مقياس تقدير الذات في صورتو األ ولية.

1

مقياس تقدير الذات في صورتو النيائية.

4

مقياس التفكير العقالني والالعقالني في صورتو النيائية.

5

مقياس الميارات الحياتية في صورتو األولية.

6

مقياس الميارات الحياتية في صورتو النيائية.

7

عدد الدعاة في محافظات قطاع غزة.

8

كتاب تسييل ميمة الباحث موجو من الدراسات العميا.
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ممحق رقم()3
أسماء األساتذة المحكمين ألدوات الدراسة:
-3

د .إبراىيم حمد ,عمم االجتماع ,جامعة األ زىر – غزة.

-1

د .محمد عسمية ,عمم النفس ,جامعة األقصى -غزة.

-1

د .عون محسن ,جامعة األقصى – غزة.

-4

د .سمير قوتو ,الجامعة اإلسالمية – غزة.

-6

د .أنور حمودة البنا ,عمم النفس ,جامعة األقصى – غزة.

-7

د .عاطف األغا ,الجامعة اإلسالمية – غزة.

-5

-8

د .جميل الطيراوي ,الجامعة اإلسالمية – غزة.

د .ختام السحار ,رئيس قسم عمم النفس ,الجامعة اإلسالمية – غزة.
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ممحق رقم( ) 1

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ

مقياس تقدير الذات في صورتو األولية
إعداد الدكتور :أحمد محمد حسن صالح

يق ـ الباحث بجج ار دراس لنيؿ درج الماجستير مف قسـ عمـ النفس بكمي التربي بجامع

األزهر بعنوان تقدير الذات وعالقتو باألفكار العقالنية والالعقالنية والميارات الحياتية لدى

الدعاة في محافظات غزة ,راجياً منكـ ق ار ة كؿ فقرة اعطا رأيكـ ف كؿ عبارة حسب ما تشعر
ب بكؿ أمان لما ف ذلؾ مف أهمي ف نتائج الدراس

.

ض عبلم ( ) xأماـ االدتيار الذي تعتقد أن ينطبؽ عميؾ عند كؿ فقرة .ربما تتردد ف ادتيار

اإلجاب عف بعض العبارات

ف هذ الحال ادتر اإلجاب األقرب لبلتفاؽ م

أن ال ت جد عبارة صحيح أدر داطئ

إنما اإلجاب ه الت تنطبؽ عميؾ.

إف ال دؼ مف هذ المعم مات ه ألغراض البحث العمم فقط

السري

ج

نظرؾ الحظ

ستك ف اإلجاب م ض العناي

لذلؾ ال داع لكتاب اسمؾ.

شاكريف لكـ حسف تعا نكـ

 -الحالة االجتماعية:

متز ج

 طبيعة العمل  :متط ع المؤىل العممي : -المستوى االقتصادي:

غير متز ج

مثبت

مقط ع

ثان ي عام فأقؿ
مت سط

ماجستير فما ف ؽ

مرتف

 -مكان السكن :محافظ رف ،محافظ داني نس

 -سنوات الخدمة:

بكال ري س

بطال

سنتيف فأقؿ

محافظ ال سط

ٖ ٘-سن ات
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مندفض
محافظ غزة محافظ الشماؿ

ست سن ات فما ف ؽ

مقٌاس تقدٌر الذات
م

ينطبق

المفردات

.3

أنا راض عن نفسي

.1

أنا محبوب بين الخطباء

.1

يثق بي والدي فيما أقوم بو من أعمال

.4

أشعر أن زمالئي ييزؤن مني

.5

أنا غير راض عن نفسي

.6

أنا قمق من مستقبمي

.7

أشعر بالسعادة عندما أكون في المسجد

.8

والدي ال يفيمني

.9

أجد صعوبة في التحدث أمام الناس والمسؤولين في الخطبة

.30

أخجل من مظيري الشخصي

.33

أشعر بخيبة أمل وال أستطيع التحرر من أفكاري السوداوية

.31

أقبل النقد الموجو من اَلخرين

.31

أقضي وقتا طيبا مع أسرتي بالمنزل

.34

عظيم
مستقبل
أتوقع أن يكون لي
ٌ
ٌ
أتوقع الفشل دائما في عممي المقبل

.36

أشعر أن زمالئي أفضل مني

.37

والدي يراعي مشاعري

.38

أقوم بأعمالي بأقصى ما لدي من جيد

.39

ال أشعر بقيمة آرائي لدي اَلخرين

.10

أعتمد كثي ار عمى اَلخرين فيما أقوم بو من أعمال

.13

يفقدني زمالئي عنما أغيب عنيم

.11

أدائي الخطابي والميني ليس كما أود أن يكون

.11

أنا غير سعيد

.14

أميل إلى التفكير في اإلصالح من شأني معظم األوقات

.15

أشعر دائماً أن الناس يراقبوني في الطريق

.35

.16
.17

أفضل أن أكون وحيداً معظم الوقت
والدي ال ييتم بي

.18

ال أحب أن يتفوق عمى أحد من زمالئي
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ال ينطبق

م

ينطبق

المفردات

.19

أشعر أنني معتد بنفسي وسط زمالئي ومسئولي وأسرتي والناس

.10

ال أشعر بقيمة ذاتي لدى اَلخرين

.13

أستطيع أن أكون صداقات سريعة بالمساجد

.11

عالقتي مع اَلخرين مستقرة دائما

.11

يعمق عمى والدي آماال كبيرة

.14

ال أرضى لنفسي الفشل

.15

أشعر بأني جدير باحترام نفسي

.16

أشعر بالرضا عن حياتي االجتماعية

.17

أعتقد أن زمالئي يذكروني دائما بالسوء

.18

أشعر أنني قادر دائما جذب انتباه اَلخرين

.19

أتضايق بسرعة عندما يمومني أحد

.40

أحب أن أتخذ ق ارراتي بنفسي وأتمسك بيا

.43

أعتقد أن الناس يسيئون فيم ما أقول

.41

أشعر بأىمية وجودي في أسرتي

.41

أشعر بأنني قادر عمى انجاز ما يطمبو مني دائرة الوعظ

.44

أشعر في كثير من األحيان أنني ال أصمح في شيء أبدا

.45

ال أشعر أن والدي يفيمون آرائي دائما

.46

أعتقد أن المسؤولين يثقون فيما أقوم بو من أعمال

.47

أشعر بالحرج دائما عندما أتحدث مع والدي

.48

ال أجد صعوبة في إقناع اَلخرين بوجية نظري

.49
.50

أتمسك أ
بريي في المناقشات طالما كان صواباً

أشعر أنني استطيع أن أحقق أىدافي المنشودة

.53

أنا بحاجة إلى الدعم والتشجيع لما أقوم بو من أعمال

.51

نشاطاتي ضعيفة بالمساجد

.51

أجد صعوبة في تحضير خطاباتي بمفردي

.54

أشارك أسرتي دائما في مشروعاتي المستقبمية

.55

ال أستطيع أن أحتفظ باألصدقاء

.56

تقديري لذاتي ضعيف

.57

أجد صعوبة بالغة في التعامل مع الجنس اَلخر

.58

ال أعتقد أن ما درستو سيفيدني كثي ارً
174

ال ينطبق

ممحق رقم( ) 1

مقياس تقدير الذات في صورتو النيائية:
إعداد الدكتور :أحمد محمد حسن صالح

يق ـ الباحث بجج ار دراس لنيؿ درج الماجستير مف قسـ عمـ النفس بكمي التربي بجامع

األزهر بعنوان تقدير الذات وعالقتو باالفكار العقالنية والالعقالنية والميارات الحياتية لدى
الدعاة في محافظات غزة ,راجياً منكـ ق ار ة كؿ فقرة اعطا رأيؾ ف كؿ عبارة حسب ما تشعر ب
بكؿ أمان لما ف ذلؾ مف أهمي ف نتائج الدراس

.

ض عبلم ( ) xأماـ االدتيار الذي تعتقد أن ينطبؽ عميؾ عند كؿ فقرة .ربما تتردد ف ادتيار

اإلجاب عف بعض العبارات

ف هذ الحال ادتر اإلجاب األقرب لبلتفاؽ م

أن ال ت جد عبارة صحيح أدر داطئ

إنما اإلجاب ه الت تنطبؽ عميؾ.

إف ال دؼ مف هذ المعم مات ه ألغراض البحث العمم فقط

السري

لذلؾ ال داع لكتاب اسمؾ.

متز ج

 -طبيعة العمل  :متط ع

 -المستوى االقتصادي:

غير متز ج

مثبت

مقط ع

ثان ي عام فأقؿ
مت سط

بكال ري س

بطال
ماجستير فما ف ؽ

مرتف

 -مكان السكن :محافظ رف ،محافظ داني نس

 -سنوات الخدمة:

ستك ف اإلجاب م ض العناي

شاكريف لكـ حسف تعا نكـ

 -الحالة االجتماعية:

 -المؤىل العممي :

ج

نظرؾ الحظ

سنتيف فأقؿ

محافظ ال سط

ٖ ٘-سن ات





175

مندفض
محافظ غزةمحافظ الشماؿ.

ست سن ات فما ف ؽ.



مقٌاس تقدٌر الذات
ـ

نعـ

المفردات

ٔ.

أنا راض عف نفس .

ٕ.

أنا محب ب بيف الدطبا .

ٖ.

أشعر اف زمبلئ ي زؤف من .

ٗ.

أنا غير راض عف نفس .

٘.

أنا قمؽ مف مستقبم .

.ٙ

أشعر بالسعادة عندما أك ف ف المسجد.

.ٚ

أجد صع ب ف التحدث أماـ الناس المسؤ ليف ف الدطب .

.ٛ

أدجؿ مف مظ ري الشدص .

.ٜ

أشعر بديب أمؿ ال أستطي التحرر مف أفكاري الس دا ي .

ٓٔ.

أقبؿ النقد الم ج مف اآلدريف .
قتا طيبا م أسرت بالمنزؿ.

ٔٔ.

أقض

ٕٔ.

أت ق أف يك ف ل مستقبؿ عظيـ .

ٖٔ.

أت ق الفشؿ دائما ف عمم المقبؿ.

ٗٔ.

أشعر أف زمبلئ أفضؿ من .

٘ٔ.

أق ـ بأعمال بأقص ما لدي مف ج د.

.ٔٙ

ال أشعر بقيم آرائ لد اآلدريف .

.ٔٚ

أعتمد كثي ار عم اآلدريف فيما أق ـ ب مف أعماؿ.

.ٔٛ

يفقدن زمبلئ عنما أغيب عن ـ .
الم ن ليس كما أ د أف يك ف.

.ٜٔ

أدائ الدطاب

ٕٓ.

أنا غير سعيد .

ٕٔ.

أميؿ إل التفكير ف اإلصبلح مف شأن معظـ األ قات.

ٕٕ.

أشعر دائماً أف الناس يراقب نن ف الطريؽ.

ٕٗ.

ال أحب أف يتف ؽ عم أحد مف زمبلئ .

ٖٕ.

أفضؿ أف أك ف حيداً معظـ ال قت.

ٕ٘.

أشعر أنن معتد بنفس

سط زمبلئ

.ٕٙ

ال أشعر بقيم ذات لد اآلدريف .

مسئ ل

176

أسرت

الناس.

ال

أحيانا

ـ

نعـ

المفردات

.ٕٚ

أستطي أف أك ف صداقات سريع بالمساجد.

.ٕٛ
.ٕٜ

عبلقت م اآلدريف مستقرة دائماً .
ال أرض لنفس الفشؿ.

ٖٓ.

أشعر بأن جدير باحتراـ نفس .

ٖٔ.

أشعر بالرضا عف حيات االجتماعي .

ٕٖ.

أعتقد أف زمبلئ يذكر ن دائما بالس .

ٖٖ.

أشعر انن قادر دائما جذب انتبا اآلدريف.

ٖٗ.

أتضايؽ بسرع عندما يم من أحد .

ٖ٘.

أحب أف أتدذ ق اررات بنفس

.ٖٙ

أعتقد أف الناس يسيئ ف ف ـ ما أق ؿ .

.ٖٚ

أشعر بأهمي ج دي ف أسرت .

.ٖٛ

أشعر بأنن قادر عم انجاز ما تطمب من دائرة ال عظ .

.ٖٜ

أشعر ف كثير مف األحياف أنن ال أصم ،ف ش

ٓٗ.

أعتقد أف المسؤ ليف يثق ف فيما أق ـ ب مف أعماؿ .

أبداً .

ال

أحيانا

أتمسؾ ب ا.

نظري .

ٔٗ.

ال أجد صع ب ف إقناع اآلدريف ب ج

ٕٗ.
ٖٗ.

أتمسؾ برأي ف المناقشات طالما كاف ص اباً .

أشعر انن استطي أف أحقؽ أهداف المنش دة .

ٗٗ.

أنا بحاج إل الدعـ التشجي لما أق ـ ب مف أعماؿ.

٘ٗ.

نشاطات ضعيف بالمساجد .

.ٗٙ

أجد صع ب ف تحضير دطابات بمفردي.

.ٗٚ

ال أستطي أف أحتفظ باألصدقا .

.ٗٛ

تقديري لذات ضعيؼ.

.ٜٗ

أجد صع ب بالغ ف التعامؿ م الجنس اآلدر.

ٓ٘.

ال أعتقد أف ما درست سيفيدن كثي اًر.
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ممحق رقم( ) 4
بسم هللا الرحمن الرحيم

الصورة النهائيت لمقياس األفكار العقالنية والالعقالنية
إعداد الدكتور :سميمان الريحاني

يق ـ الباحث بجج ار دراس لنيؿ درج الماجستير مف قسـ عمـ النفس بكمي التربي بجامع األزهر
بعنوان تقدير الذات وعالقتو باأل فكار العقالنية والالعقالنية والميارات الحياتية لدى الدعاة في محافظات
غزة راجياً منكـ ق ار ة كؿ فقرة اعطا رأيؾ ف كؿ عبارة حسب ما تشعر ب بكؿ أمان لما ف ذلؾ مف
أهمي ف نتائج الدراس  .

ض عبلم (  ) xأماـ االدتيار الذي تعتقد أن ينطبؽ عميؾ عند كؿ فقرة .ربما تتردد ف

اإلجاب عف بعض العبارات

ف هذ الحال ادتر اإلجاب األقرب لبلتفاؽ م
إنما اإلجاب ه الت تنطبؽ عميؾ.

ت جد عبارة صحيح أدر داطئ

إف ال دؼ مف هذ المعم مات ه ألغراض البحث العمم

السري

لذلؾ ال داع لكتاب اسمؾ.

 المؤىل العممي : -الحالة االجتماعية:

متز ج
بطال

مت سط

 -مكان السكن:محافظ رف،

 -سنوات الخدمة:

ستك ف اإلجاب م ض العناي

بكال ري س

ماجستير فما ف ؽ

غير متز ج

متط ع

 -المستوى االقتصادي:

نظرؾ الحظ أن ال

شاكريف لكـ حسف تعا نكـ

ثان ي عام فأقؿ

 -طبيعة العمل:

فقط

ج

ادتيار

محافظ غزة

مقط ع

مرتف

مندفض

محافظ داني نس

سنتيف فأقؿ

مثبت

محافظ الشماؿ

ٖ ٘-سن ات
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محافظ ال سط

ست سن ات فما

ـ

نعـ

العبارات

ٔٔ .ال أتردد أبدا ف التضحي برغبات ف سبيؿ إرضا اآلدريف.
2 .2أؤمف بأف كؿ شدص يجب أف يسع دائما لتحقيؽ أهداف بأقص ما يمكف مف الكماؿ.
3 .3أفضؿ السع

ار إصبلح المسيئيف بدال مف عقاب ـ ل م ـ.

ٗٗ .ال أستطي أف أقبؿ نتائج أعماؿ تأت عم غير ما أت ق .
٘ .أؤمف بأف كؿ شدص قادر عم تحقيؽ سعادت بنفس .
 .ٙيجب أال يشغؿ الشدص نفس ف التفكير بجمكاني حد ث الك ارث المداطر.
 .ٚأفضؿ تجنب الصع بات بدال مف م اج ت ا.
 .ٛمف المؤسؼ أف يك ف اإلنساف تابعاً لآلدريف معتمدا عمي ـ.

 .ٜأؤمف بأف ماض اإلنساف يقرر سم ك ف الحاضر المستقبؿ.
ٓٔ .يجب أف يسم ،الشدص لمشكبلت اآلدريف أف تمنع مف الشع ر بالسعادة.
ٔٔ .أعتقد أف هناؾ حؿ مثال لكؿ مشكم ال بد مف ال ص ؿ إلي .
ٕٔ .أف الشدص الذي ال يك ف جديا رسميا ف تعامم م اآلدريف ال يستحؽ احترام ـ.
ٖٔ .أعتقد أف مف الحكم أف يتعامؿ الرجؿ م المرأة عم أساس المسا اة.
ٗٔ .يزعجن أف يصدر عن سم ؾ يجعمن غير مقب ؿ مف قبؿ اآلدريف.
اف لـ تتصؼ بالسعادة أ

٘ٔ .أؤمف بأف قيم الفرد ترتبط بمقدار ما ينجز مف أعماؿ حت
التعاس .

 .ٔٙأفضؿ األمتناع عف معاقب مرتكب اآلعماؿ الشريرة حت أتبيف األسباب.
 .ٔٚأتد ؼ دائما مف تسير األم ر عم غير ما أريد.
 .ٔٛأ مف بأف أفكار فمسفت ف الحياة تمعب د ار كبي ار ف شع ر بالسعاد أ التعاس .
 .ٜٔأؤمف بأف مف أمكاني حد ث أمر مكر ال يقمؿ مف احتماؿ حد ث .
ٕٓ .أعتقد أف السعادة ه ف الحياة الس م الت تدم مف تحمؿ المسؤ لي

م اج

الصع بات.

ٕٔ .أفضؿ االعتماد عم النفس ف كثير مف االم ر رغـ إمكاني الفشؿ في ا.
ٕٕ .اليمكف لمفرد أف يتدمص مف تأثير الماض حت

اف حا ؿ ذلؾ.

ٖٕ .مف غير الحؽ يحرـ الفرد نفس مف السعادة إذا شعر بأن غير قادر عم إسعاد غير ممف
يعان ف مف الشقا .
ٕٗ .اشعر باضطراب شديد حيف أفشؿ ف ايجاد الحؿ الذي اعتبر حبل مثاليا لما أ اج مف
مشكبلت.
ٕ٘ .يفقد الفرد هيبت احتراـ الناس ل اذا أكثر مف المرح المزاح.
 .ٕٙأف تعامؿ الرجؿ م المرأة مف منطمؽ تف ق عمي ا يضر ف العبلق الت يجب أف تق ـ بيف
بين ما.
 .ٕٚأؤمف بأف رضا جمي الناس غاي ال تدرؾ.
 .ٕٛأشعربأف القيم ل إذا لـ أنجزاألعماؿ الم كم ل بشكؿ يتصؼ بالكماؿ م ماكانت الظر ؼ.
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ال

أحيانا

مف ال اجب االبتعاد عن ـ احتقارهـ.

 .ٕٜبعض الناس مجب ليف عم الشر الدس النذال

ٖٓ .يجب أف يقبؿ اإلنساف باألمر ال اق إذا لـ يكف قاد ار عم تغيير .
تعاست ـ.

ٖٔ .أؤمف بأف الحظ يمعب د ار كبي ار ف مشكبلت الناس

ٕٖ .يجب أف يك ف الشدص حذ ار يقظا مف إمكاني حد ث المداطر.
ٖٖ .أؤمف بضر رة م اج

الصع بات بكؿ ما أستطي بدال مف تجنب ا االبتعاد عن ا.

ٖٗ .اليمكف أف أتص ر نفس د ر مساعدة مف هـ أق

من .

ٖ٘ .أرفض أف أك ف داضعاً لتأثير الماض .

 .ٖٙغالبا ما تؤرقن مشكبلت اآلدريف تحرمن مف الشع ر بالسعادة.
 .ٖٚمف العبث أف يصر الفرد عم إيجاد ما تعتبر الحؿ المثال لما ت اج

مف المشكبلت.

 .ٖٛال أعتقد أف ميؿ الفرد لممداعب الزاج يقمؿ ـ احتراـ الناس ل .
 .ٖٜأرفض التعامؿ م الجنس اآلدر عم أسس المسا اة.
اف كانت سببا ف رفض اآلدريف ل .

ٓٗ .أفضؿ التمسؾ بأفكار رغبات لمشدصي حت

ٔٗ .أؤمف أف عدـ قدرة الفرد عم ال ص ؿ إل الكماؿ فيما يعمـ ال يقمؿ مف قيمت .
ٕٗ .ال أتردد ف ل ـ عقاب مف يؤذي اآلدريف يس

إلي ـ .

ٖٗ .أؤمف بأف كؿ ما يتمن الفرد يدرك .
ٗٗ .أؤمف بأف الظر ؼ الدارجي عف إرادة اإلنساف غالبا ما تقؼ ضد تحقيق لسعادت .
٘ٗ .ينتابن د ؼ شديد مف مجرد التفكير بجمكاني

ق ع الح ادث الك ارث.

 .ٗٙيسرن أف أ اج بعض المصاعب المسؤ ليات الت تشعرن بالتحدي.
 .ٗٚأشعر بالضعؼ حيف أك ف حيدا ف م اج

مسؤ ليات .

 .ٗٛأعتقد أف اإللحاح عم التمسؾ بالماض ه عذر يستددم البعض لتبرير عدـ قدرت ـ
عم التغيير.

 .ٜٗمف غير الحؽ أف يسعد الشدص ه ير غير يتعذب.
ٓ٘ .مف المنطق أف يفكر ف أكثر مف حؿ لمشكبلت أف يبدأ بما ه عمم

ممكف بدال مف

اإلصرارعم البحث عف ما يعتبر حبل مثاليا.
ٔ٘ .أؤمف بأف الشدص المنطق يجب أف يتصرؼ بعف ي بدال مف أف يقيد نفس بالرسمي
الجدي .
ٕ٘ .مف العيب عم الرجؿ أف يك ف تابعاً لممرأة.

181

ممحق رقم( ) 5

مقياس الميارات الحياتية في صورتو االولية.
إعداد الباحث
ـ

نعـ

العبارة
بعد ميارات االتصال والتواصل مع االخرين والعمل الجماعي

ٔ

أتحدث م الغربا بكؿ س ل .

ٕ

أشارؾ ف د رات ند ات االتصاؿ م اآلدريف.

ٖ

أ ظؼ لغ الجسد اإليما ات لت ضي ،فكر ما.

ٗ

أتعصب لمفكرة الت أداف عن ا لقناعت ب ا.
ج اآلدريف.

٘

أحب االبتسام ف

ٙ

أعتذر بس ل لمف أعتقد أن أدطأت ف حق .

ٚ

أستم بجصغا لآلدريف .

ٛ

أحب أف أستم لما يق ل اآلدر ف عن مف مدح ثنا .

ٜ

أقاط مف أتحدث مع بس ل عندما يدالفن الرأي.

ٓٔ

أستطي إقام عبلقات جيدة م اآلدريف.

ٔٔ

أجيب عم أسئم الناس ل كانت عم حساب قت .

ٕٔ

أستقبؿ اتصاالت الناس ف كؿ األ قات.

ٖٔ

أفضؿ اف ال أشارؾ بالمناسبات .

ٗٔ

أغضب عند اإلسا ة ل .

٘ٔ

أحب العمؿ ف إطار الجماع .

ٔٙ

أفضؿ زعام الجماع ف أي عمؿ جماع .
قدرات .

ٔٚ

أؤمف بتقسيـ األد ار كؿ حسب م اهب

ٔٛ

أشارؾ الناس ف األفراح األتراح.

ٜٔ

أستطي التركيز جيدا مف دبلؿ العمؿ بمفردي.

ٕٓ

أشعر ف نفس أنن قد لآلدريف.

ٕٔ

أستطي تحمؿ اإلسا ة مف اآلدريف.

ٕٕ

أشعر بان عب عم االدريف .

ٖٕ

أستطي تحمؿ اإلسا ة إل دين .
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ال

أحياناً

بعد إدارة الوقت
ٕٗ أفضؿ االلتزاـ بجد ؿ الدطاب الم كؿ ال .
ٕ٘ لدي مفكر بالم اعيد.
 ٕٙأقسـ الدطب إل أج از حت يس ؿ ف م ا.
 ٕٚألتزـ بالم اعيد ل كانت عم حساب الشدص .

ٕٛ

أقابؿ الناس بم عد سابؽ.

 ٕٜأتضايؽ ممف ال يمتزـ بالم اعيد.
ٖٓ اتمت عندما اطيؿ بالدطب .
ٖٔ أقض

قت ف مساعدة األدريف.

ٕٖ أدالؼ الم اعيد الت تتزامف م

قت الصبلة.

بعد ميارات اتخاذ القرار وحل المشكالت
تر ي.

ٖٖ

أحؿ مشاكم بعقبلني

ٖٗ

أساعد األدريف ف حؿ مشاكم ـ ل كاف عم حساب قت .

ٖ٘

تس يؼ المشكبلت قد يعتبر حبل ل ا.

ٖٙ

أستطي اتداذ ق اررات صائب عند الغضب.

ٖٚ

أتنازؿ عف حق ف تس ي دبلفات م األدريف.

ٖٛ

أفضؿ حؿ مشكبلت م األدريف د ف الرج ع ألسباب ا الجذري .
ل كانت عم حساب أحد األطراؼ .

ٖٜ

أفض النزاعات بالت افؽ

ٓٗ

أتردد ف تنفيذ تعميمات أصحاب القرار.

ٔٗ

اسام ،مف ادطأ ف حق .

ٕٗ

أتحمؿ أعبا العمؿ اف دالؼ قناعات

ٖٗ

أراج مسئ ل ف حد د الممكف ألي مشكم ف العمؿ.

ٗٗ

أتدذ قراري ببل مش رة ال أتردد.

٘ٗ

أتدذ قراري لحؿ أي دبلؼ اجت ادي بيف اثنيف ف المسجد.

قدرات .
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نعـ

العبارة
بعد ميارات االتصال والتواصل مع االخرين والعمل الجماعي

ٔ

أتحدث م األدريف بكؿ س ل .

ٕ

أشارؾ ف د رات ند ات االتصاؿ م اآلدريف.

ٖ

أ ظؼ لغ الجسد اإليما ات لت ضي ،فكر ما.

ٗ

أتعصب لمفكرة الت أداف عن ا لقناعت ب ا.
ج اآلدريف.

٘

أحب االبتسام ف

ٙ

أعتذر بس ل لمف أعتقد أنن أدطأت ف حق .

ٚ

أستم بجصغا لآلدريف .

ٛ

أحب أف أستم لما يق ل اآلدر ف عن مف مدح ثنا .

ٜ

أقاط مف أتحدث مع بس ل عندما يدالفن الرأي.

ٓٔ

أستطي إقام عبلقات جيدة م اآلدريف.

ٔٔ

أجيب عم أسئم الناس ل كانت عم حساب قت .

ٕٔ

أستقبؿ اتصاالت الناس ف كؿ األ قات.

ٖٔ

أحب العمؿ ف إطار الجماع .

ٗٔ

أفضؿ زعام الجماع ف أي عمؿ جماع .
قدرات .

٘ٔ

أؤمف بتقسيـ األد ار كؿ حسب م اهب

ٔٙ

أشارؾ الناس ف األفراح األتراح.

ٔٚ

أستطي التركيز جيدا مف دبلؿ العمؿ بمفردي.

ٔٛ

أشعر ف نفس أنن قد لآلدريف.

ٜٔ

أستطي تحمؿ اإلسا ة مف اآلدريف.

ٕٓ

أستطي تحمؿ اإلسا ة إل دين .
بعد إدارة الوقت

ٕٔ أفضؿ االلتزاـ بجد ؿ الدطاب الم كؿ إل .
ٕٕ لدي مفكر بالم اعيد.
ٖٕ أقسـ الدطب إل أج از حت يس ؿ ف م ا.
ٕٗ ألتزـ بالم اعيد ل كانت عم حساب الشدص .

ٕ٘

أقابؿ الناس بم عد سابؽ.

 ٕٙأتضايؽ ممف ال يمتزـ بالم اعيد.
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 ٕٚأقض

قت ف مساعدة اآلدريف.

 ٕٛأدالؼ الم اعيد الت تتزامف م

قت الصبلة.

بعد ميارات اتخاذ القرار وحل المشكالت
تر ي.

ٕٜ

أحؿ مشاكم بعقبلني

ٖٓ

أساعد األدريف ف حؿ مشاكم ـ ل كاف عم حساب قت .

ٖٔ

تس يؼ المشكبلت قد يعتبر حبل ل ا.

ٕٖ

أستطي اتداذ ق اررات صائب عند الغضب.

ٖٖ

أتنازؿ عف حق ف تس ي دبلفات م األدريف.

ٖٗ

أفضؿ حؿ مشكبلت م األدريف د ف الرج ع ألسباب ا الجذري .
ل كانت عم حساب أحد األطراؼ .

ٖ٘

أفض النزاعات بالت افؽ

ٖٙ

أتردد ف تنفيذ تعميمات أصحاب القرار.

ٖٚ

أتحمؿ أعبا العمؿ اف دالؼ قناعات

ٖٛ

أراج مسئ ل ف حد د الممكف ألي مشكم ف العمؿ.

ٖٜ

أتدذ قراري ببل مش رة ال أتردد.

ٓٗ

أتدذ قراري لحؿ أي دبلؼ اجت ادي بيف اثنيف ف المسجد.

قدرات .
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Abstract
It is clear that the preacher for Allah in our time is considered a deputy
of the Prophet peace be upon him in the speech and done and for the deep
impact in the souls of people and their actions role model , wisdom and
beautiful preaching. Therefore , it is necessary to concern in him , his style
and his knowledge and guide his behavior away his internal and use
rational in his speech and call. Also , practicing life skills as a way of
contact and communicate with people inside and outside the mosque, with
Muslims and non-Muslims, in every time and all times.
This study aimed to identify the relationship between self-esteem , ideas of
rationality and irrationality , life skills for assigned and non-assigned
preachers in the Ministry of Awqaf and others depending on the taxonomic
variables (marital status married or unmarried, job classification,
educational qualification economic level, the years of service).
The researcher used for this a self-esteem scale from the preparation of
Ahmad Saleh, and the ideas of rationality and irrationality scale from
preparation of Suleiman Rihani and they were rationed and displayed on
the referees, and life skills scale from the researcher preparation.
The study depended on the descriptive analytical approach, and the
researcher followed random method, which included (124) preachers for a
sample of community study (600) preachers from the Ministry of Awqaf
and others .
The researcher achieved the procedures of validity and reliability for the
measurements and used several statistical methods ,from the most
important, Pearson and Spearman tests to find a relationship between selfesteem and ideas of rationality and irrationality, and between self-esteem
and life skills depending on the taxonomic variables . Also the researcher
used (t-test) to clarify the differences and determine trend. This study has
applied in the Islamic calendar (1435) and calendar year (2013) using the
program (spss). This study was conducted on the Gaza Strip (Rafah, Khan
Younis, Middle Area , Gaza and North Gaza).
The study has concluded the following results:
There is a positive correlation between total score of self-esteem and the
total score of the ideas of rationality and irrationality among preachers in
the governorates of Gaza.
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There is a positive correlation between the total score for self-esteem and
life skills scale except the skill of decision-making among preachers in the
provinces of Gaza.
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample for the self-esteem due to the variable
marital status.
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample to self-esteem due to the variable functional
classification.
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample to self-esteem due to the variable
qualification.
There are statistically significant differences between the mean
responses of the study sample for the self-esteem due to the variable
economic level in favor of the average level.
There are statistically significant differences between the mean
responses of the study sample for the self-esteem due to the variable place
of residence in favor of Khan Yunis and Gaza City,
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample for the self-esteem due to the variable years
of service.
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample of the ideas of rationality and irrationality
due to the variable marital status.
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample of the ideas of rationality and irrationality
due to the variable job classification.
There are statistically significant differences between the mean
responses of the study sample to the ideas of rationality and irrationality
due to the variable academic qualification in the total score of scale in favor
of the high school holders.
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample of the ideas of rationality and irrationality
due to the variable the economic level in the total score of the scale.
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample of the ideas of rationality and irrationality
due to the variable the place of residence in the total score of the scale.
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample of the ideas of rationality and irrationality
due to the variable the years of service in the total score of the scale.
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample life skills due to the variable marital status.
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There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample for life skills due to the variable the nature of
work.
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample for life skills due to the variable academic
qualification.
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample for life skills due to the variable the
economic level.
There are statistically significant differences between the mean
responses of the study sample life skills due to the variable the place of
residence in the total score of scale in favor of Khan Younis area.
There are no statistically significant differences between the mean
responses of the study sample life skills due to the variable years of service.
Therefore, the researcher recommended the following:
Choosing preachers with high cultural , style and preaching means
competence for this job and following-up the views of people and their
training period before proofed.
Moral distinguished is important and avoiding defamation , sedition and
confrontation toward autism.
The attention of preaching speech to the interests of the nation and the
public interest based on the lack of radicalism and intolerance.
Establishing control from the doctrine of Allah and the certainty of
reward for the preachers.
The researcher recommended the officials to communicate with
preachers to follow up their questions and needs, and present them the
psychological and material support.
The researcher recommended the preachers to give priority for
rationality , logical arguments and the evidence based on the Quran ,
Sunnah , the stories of the prophets , Sahaba , the personalities and needs of
the people and the reality.
The researcher recommended the need to distinguish the preaching
speech with the human dimension and the need for communication with all
the people in a wisdom , kind ,convenience and soft preaching at all times
and places inside and outside the mosque in word and deed.
The researcher recommended the preacher to be a good model in the
management of dialogue , good behavior and kindly communicate with
others.
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