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قال تعاىل:
{اقزأ باسنِ ربِّكَ الَّذي خلَق { }2خلَقَ اإلنسانَ هن علَق {}1
اقزأ وربُّكَ األكزم { }3الَّذي علَّنَ بالقلَن{}4

علَّن اإلنسانَ ها مل يعلن{}}5
صدق اهلل العظين
سورة العمق ()1-5

أ

إنى روح واندي انطاهزة .....
إنى أيً انغانٍت....
ً...
ي وجدحَ ِ
إنى روح جدَ ِ
إنى إخىانً وأخىاحً...
إنى أعًايً وأخىانً وأقاربً...
إنى كم ين وقف بجنبً ،وقدو نً انًظاعدة واننصٍحت...
إنى أروح انشهداء وانجزحى واألطزي...
إنى انقدص انشزٌف وكم يجاهد فً فهظطٍن...

ب

حمػػدان ا ًػ ارن طًبػػكن مبكراػنك فًػ امػػك ًغب ػػال ل لػ كلظػػًـ وػػصطكغ ى كال ػ ة
الحمػػد
كممص ىػـ البةػرًي كمًػر مدروػي لصمصػـ كالمغػكرة ،كأ ػصال لصًػ كلصػال آؿ بًتػ
كالو ـ لصػال روػكؿ

الطػػكيرًف ،كارض الصهػػـ لػف (أبػػال باػػر كلمػػر كل مػػكف كلصػػال كلصػى التػػكبمًف كتػػكبمًهـ بسحوػػكف

إلى ًكـ الدًف  ..أمك بمد:

أتقدـ بأومى آًكت الةار كالمرفكف كلظًـ االمتغكف إلى أوتكذم الػداتكر الاكلػؿ /أوػكمي

وػػمًد حمدكغػػي ،لصػػال مػػك هدم ػ مػػف موػػكلدة كافًػػي كم حظػػكت هًمػػي ك هػػد بسة ػراف لصػػى يػػذ

الدراوي ف از ا لغال مًر ال زاء.

امك أتقدـ إلى أوتكذم الداتكر /محمد محمد لصًكف لمًد اصًي التربًػي كأوػتكذم الػداتكر/

محمد كفكئال ل كم الحصك لتالصهمك بقبكؿ مغكهةي الروػكلي كا رائهػك بم حظػكتهـ القًمػي فصهػـ مغػال
اؿ الةار كالتقدًر.

كأتقػػدـ ب ػكافر الةػػار إل ػى ػػكممتال ،كممػػي ارزيػػر ب ػزة ،كالػػال لمػػكدة الد اروػػكت المصًػػك

كلمكدة اصًي التربًي كالال هوـ لصـ الغاس ،كالمكمصًف فًهك.

امػػك كأتقػػدـ بكلةػػار إلػػى ال كممػػي االو ػ مًي ك كممػػي اره ػػى ك كممػػي القػػدس الماتكحػػي

الػذًف أتػػكحكا لػػال الار ػػي فػػال تطبًػػؽ أدكات الد اروػػي ،كال ًاػػكتغال أف أتقػػدـ بكلةػػار إلػػى اروػػكتذة
محامال االوتبكغي.

امك كأتقدـ بكلةار كالتقدًر إلى هبًصتال اػؿ بكوػم كلقبػ كلةػًرت (هبًصػي الوػكاراي كالػال

أهكربغك فال ةػب زًػز وػًغكء ،الصهػـ اػف لهػـ لكغػكن كممًغػكن كالحمػد
غممي المصـ كالمقؿ كال حي.

لصػال غممتػ الػذم أغمػـ لصًغػك

واحلمد هلل رب العاملني.

الباحث  /صابر محاد سالمة

ج

ممخص الدراسة بالمغة العربية

(الجمود الفكري وعالقتو بالتفاؤل والتشاؤم واالتجاه نحو التحديث لدى طمبة الجامعات
بمحافظات غزة)

منيجية الدراسة :أوتمدـ البكحث المغهج الك اال التحصًصػال .مجتمع الدراسعة :الد اروػي مػف مًػ

طصبي ال كممكت بمحكفظكت غزة ( كممي ارزير ،كممي االو مًي ،كممي اره ال ،كممي القدس

الماتكحػي  .عينة الدراسعة  :تػـ وػحب لًغػي لةػكائًي طبقًػي ماكغػي مػف الػذم بصػ لػدديـ (246

طكلب كطكلبي .أدوات الدراسة :مقًكس ال مكد الاارم ألداد (ركاًش  1980كتمرًب المقًػكس
ح أبك غكيًي ،مقًكس التاكؤؿ كالتةكؤـ إلداد (دًمبر كآمركف 1989،(dember et alتمرًب

المقًكس م دم الدوكهال ،مقًكس االت ك غحك التحدًث إلداد البكحػث .وأىم النتعاج التع تولعمت

بيا الدراسة إلى ما يم :

 -1تك د ل هي دالي إح كئًكن بًف ال مكد الاارم كالتاكؤؿ كالتةكؤـ.

 -2تك د ل هي ارتبكط ذات داللي إح كئًي بًف ال مكد الاارم كاالت ك غحك التحدًث.

 -3تك د ل هي ارتبكط ذات داللي إح كئًي بًف التاكؤؿ كالتةكؤـ كاالت ك غحك التحدًث

 -4ال تك د فركؽ دالي إح كئًي فال موتكل االت ك غحك التحدًث يًمػزل إلػى امػت ؼ موػتكل
التاكؤؿ كالتةكؤـ.
 -5تك د فركؽ ذات داللي إح كئًي االت ك غحك التحدًث تيمزل لموتكل ال مكد الاارم
 -6ال تك د فركؽ دالي إح كئًكن التاكؤؿ كالتةكؤـ تيمزل إلى موتكل ال مكد الاارم.

تمػ ػزل لمت ً ػػر (:ال ػػغس ،المو ػػتكل
 -7ال تك ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػي إح ػػكئًي ال م ػػكد الاا ػػرم ي
الدراوال ،الترتًب المً دم ،الموتكل االهت كدم .
 -8تك د فركؽ ذات داللي إح كئًي ال مكد الاارم تيمزل لمت ًر( :ال كممي .
 -9تك د فركؽ ذات داللي إح كئًي التاكؤؿ كالتةكؤـ تيمزل لمت ًر( :ال غس .

 -10ال تك د فركؽ ذات داللي إح كئًي التاكؤؿ كالتةكؤـ تيمزل لمت ًر غكع( :ال كممي ،الموتكل
الدراوال ،الموتكل االهت كدم .

 -11تك د فركؽ ذات داللي إح ػكئًي التاػكؤؿ كالتةػكؤـ تيمػزل لمت ًػر الترتًػب المػً دم (اركؿ،
ارمًر
 -12تك ػد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي االت ػػك غحػػك التحػدًث فػػال البمػػد الممرفػػال تيمػػزل لمت ًػػر:
(ال غس .

 -13ال تك د فركؽ ذات داللي إح ػكئًي االت ػك غحػك التحػدًث لصبمػد الك ػداغال كالوػصكاال تمػزل
لمت ًر غكع( :ال كممي ،الموتكل الدراوال ،الترتًب المً دم ،الموتكل االهت كدم.
د

Abstract
Intellectual Dogmatism in Relation to Optimism and Pessimism and the
attitude Towards Modernization Among Universities Students in the
Governorates of Gaza
The Methodology used in the study:
The researcher used the descriptive analytic method to collect the data of the
study.
The community of the study:
All students (male and female) in the following Palestinian universities in the
Gaza strip: Al-Azhar University, The Islamic University, Al-Aqsa University and AlQuds open University.
The sample of the study:
The researcher used the stratified random sampling to choose the sample of
the study he selected (246) students as a sample.
The tools used for collecting the data:
"The intellectual rigidity" measurement tool of (Rochesh 1989), translated into
Arabic by (Abu Nahiah).,"The Optimism/Pessimism" measurement tool of
(Dember et al. 1989), translated into Arabic by (Majdi Al- Dassoqi)."The attitude
to toward modernization " measurement tool by the researcher.
Conclusion
1. There is a statistically significant relation between the intellectual rigidity and
optimism and pessimism.
2. There is statistically significant correlate between the intellectual rigidity and
the attitude toward modernization.
3. There is statistically significant correlate between the optimism and
pessimism and the attitude to toward modernization.
4. There are no statistically significant differences in the level of the attitude to
updating due to the various levels of optimism and pessimism.
5. There are statistically significant differences among the levels of the attitude
to toward modernization due to the levels of the intellectual rigidity.
6. There are no statistically significant differences among the levels of optimism
and pessimism due to the levels of the intellectual rigidity.
7. There are no statistically significant differences among the levels of the
intellectual rigidity due to (gender, education, rank of birth (among siblings)
and economical level).
8. There are statistically significant differences among the levels of intellectual
rigidity due to university.
9. There are statistically significant differences in the levels of optimism and
pessimism due to gender.
10. There are no statistically significant differences in the levels of optimism and
pessimism due to (university, education and economical level).
11. There are no statistically significant differences in the levels of optimism and
pessimism due to rank of birth (first, last).
12. There are statistically significant differences in the levels of the attitude to
toward modernization the cognitive dimension due to gender.
13. There are statistically significant differences in the levels of the attitude to
toward modernization the behavioral and emotional dimensions due to:
university, education, rank of birth and the economical level.
ق

قاجمة المحتويات
رهـ ال احي

الموضوع
آًي هراغً .

أ

إيداء.

ب

ةار كتقدًر.

ج

مصمص الدراوي بكلص ي المربًي.

د

.Abstract the study

ق

فهرس المحتكًكت

ك

هكئمي ال داكؿ.

م

م حؽ الدراوي.

ؿ
الفلل األول – خمفية الدراسة:

مقدمي الدراوي.

2

مةاصي الدراوي.

4

أيمًي الدراوي.

5

أيداؼ الدراوي.

5

م طصحكت الدراوي.

6

حدكد الدراوي.

7

أدكات الدراوي.

8
الفلل الثان  -اإلطار النظري:

المبحث األول :الجمود الفكري:

10

مقدمي.

10

ماهكـ ال مكد الاارم.

10

غظرًكت ال مكد الاارم.

13

الغظرًكت الغاوًي الماورة لص مكد الاارم.

16

غظرًي االطكر الاارم.

18

االو ـ كال مكد الاارم.

19

المبحث الثان  :التفاؤل والتشاؤم:

21

تمرًؼ التاكؤؿ كالتةكؤـ.

21

الغظرًكت التاكؤؿ كالتةكؤـ.

22

المكامؿ المؤ رة فال التاكؤؿ كالتةكؤـ.

23

االو ـ فال التاكؤؿ كالتةكؤـ.

25

المبحث الثالث :االتجاه نحو التحديث.

27
ك

رهـ ال احي

الموضوع
أ .االتجاىات.

27

مقدمي.

27

تمرًؼ االت كيكت.

28

الماكيًـ المت صي بكالت كيكت.

30

الغظرًكت الماورة لتاكًف االت كيكت.

32

أيمًي االت كيكت.

33

ماكغكت االت كيكت.

34

لكامؿ تاكًف االت كيكت.

35

م كئص االت كيكت.

35

ت غًؼ االت كيكت.

36

كظكئؼ االت كيكت.

37

تاكًف االت كيكت.

38

تاوًر االت كيكت.

39

ب .االتجاه نحو التحديث.

40

مقدمي.

40

ماهكـ التحدًث.

41

تمرًؼ التحدًث.

42

التحدًث مف الك هي الغاوًي.

43

الغظرًكت الغاوًي لصتحدًث.

45

تمصًؽ لصى الغظرًكت الغاوًي لصتحدًث.

47

لكامؿ التحدًث.

47

ارغمكط اروكوًي لصتحدًث.

49

م كئص التحدًث.

49

االت ك غحك التحدًث فال لكء االو ـ.

50

تمقًب لكـ لصال االطكر الغظرم.

52
الفلل الثالث -الدراسات السابقة:

الدراوكت المربًي كار غبًي المتمصقي بكل مكد الاارم.

55

الدراوكت المربًي كار غبًي المتمصقي بكلتاكؤؿ كالتةكؤـ.

59

الدراوكت المربًي كار غبًي المتمصقي بكالت ك غحك التحدًث.

64

تمقًب لكـ لصال الدراوكت الوكبقي.

73

فركض الدراوي.

78

ز

رهـ ال احي

الموضوع
الفلل الراب  -المني واإلجراءات:
مقدمي.

80

مغه ًي الدراوي.

80

م تم الدراوي.

80

لًغي الدراوي.

80

أدكات الدراوي.

82

مقًكس ال مكد الاارم.

82

مقًكس التاكؤؿ كالتةكؤـ.

86

مقًكس االت ك غحك التحدًث.

90

مطكات الدراوي.

90

أدكات الممكل ي االح كئًي.

96
الفلل الخامس -نتاج الدراسة وتفسيراتيا:

تمهًد.

98

غتً ي الارض اركؿ كتاوًر .

98

غتً ي الارض ال كغال كتاوًر .

99

غتً ي الارض ال كلث كتاوًر .

100

كتاوًر .

101

غتً ي الارض الراب

غتً ي الارض المكمس كتاوًر .

102

غتً ي الارض الوكدس كتاوًر .

104

غتً ي الارض الوكب كتاوًر .

105

غتً ي الارض ال كمف كتاوًر .

106

كتاوًر.

107

غتً ي الارض المكةر كتاوًر.

108

غتً ي الارض الحكدم لةر كتاوًر .

109

غتً ي الارض ال كغال لةر كتاوًر.

111

غتً ي الارض ال كلث لةر كتاوًر .

112

غتً ي الارض الراب لةر كتاوًر .

113

غتً ي الارض المكمس لةر كتاوًر .

115

غتً ي الارض الوكدس لةر كتاوًر .

116

غتً ي الارض الوكب لةر كتاوًر.

117

غتً ي الارض ال كمف لةر كتاوًر .

117

غتً ي الارض التكو

ح

رهـ ال احي

الموضوع
غتً ي الارض التكو لةر كتاوًر.

118

غتً ي الارض المةركف كتاوًر .

119

غتً ي الارض الحكدم كالمةركف كتاوًر .

120

م

122

ي الغتكئج.

تك ًكت الدراوي.

123

مقترحكت الدراوي.

123

المراج .

125

المالحق.

138

ط

قاجمة الجداول
رقم

الجدول
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عنوان الجداول
تكزً أفراد لًغي الدراوي كفق نك لصمت ًرات الت غًاًي

81

ممكمؿ ارتبكط اؿ فقرة مف فقرات المقًكس م الدر ي الاصًي لمقًكس ال مكد الاارم.

83

ًكلػ ممػػكم ت االرتبػػكط بػػًف غ ػػاى فقػرات المقًػػكس هبػػؿ التمػػدًؿ كممكمػػؿ االرتبػػكط بمػػد

85

ممكم ت ارتبكط اؿ فقرة مف فقرات الم كؿ اركؿ ( التاكؤؿ م الدر ي الاصًي.

87

ممكمؿ ألاك اركغبكخ لاقرات المقًكس.

التمدًؿ.

ممكم ت ارتبكط اؿ فقرة مف فقرات الم كؿ اركؿ ( التةكؤـ م الدر ي الاصًي.

85

88

م اكفي ممكم ت االرتبكط بًف در ي اؿ بمد مف أبمكد المقًكس كاربمكد ارمرل لصمقًكس

89

ممػػكم ت االرتب ػػكط ب ػػًف غ ػػاى ا ػػؿ بم ػػد مػػف أبم ػػكد المقً ػػكس كا ػػذلؾ المقً ػػكس اا ػػؿ هب ػػؿ

90

ممكم ت ألاك اركغبكخ لاؿ بمد مف أبمكد المقًكس كاذلؾ المقًكس ااؿ.

90

كاذلؾ م الدر ي الاصًي.

التمدًؿ كممكمؿ ال بكت بمد التمدًؿ.

10

ممكم ت ارتبكط اؿ فقرة مف فقرات الم كؿ اركؿ (الممرفال م الدر ي الاصًي.

12

ممكم ت االتوكؽ الدامصال رداة الدراوي لاقرات الم كؿ ال كلث (الوصكاال كالدر ي الاصًي.

11

اللفحة

ممكم ت ارتبكط اؿ فقرة مف فقرات الم كؿ ال كغال (الك داغال م الدر ي الاصًي.

92
93
94

م اكفي ممكم ت االرتبكط بًف در ي اؿ بمد مف أبمكد المقًكس كاربمكد ارمرل لصمقًكس

95

ممػػكم ت االرتبػػكط بػػًف غ ػػاى اػػؿ بمػػد مػػف أبمػػكد المقًػػكس ،كاػػذلؾ المقًػػكس ااػػؿ هبػػؿ

95

15

ممكم ت ألاك اركغبكخ لاؿ بمد مف أبمكد المقًكس ،كاذلؾ المقًكس ااؿ.

96

17

ممكمؿ االرتبكط بًف ال مكد الاارم كاالت ك غحك التحدًث.

99

13
14
16
18
19
20
21
22

كاذلؾ م الدر ي الاصًي.

التمدًؿ كممكمؿ ال بكت بمد التمدًؿ.

ممكمؿ االرتبكط بًف ال مكد الاارم كالتاكؤؿ كالتةكؤـ.

ممكمؿ االرتبكط بًف التاكؤؿ كالتةكؤـ كاالت ك غحك التحدًث.

98
100

غتػػكئج امتبػػكر (ت لد اروػػي الاػػركؽ بػػًف مغمالػػال كمرتامػػال التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ لصػػى مقًػػكس

102

غتػػكئج امتبػػكر (ت لد اروػػي الاػػركؽ بػػًف مغمالػػال كمرتامػػال ال مػػكد الااػػرم لصػػى مقًػػكس

103

غتػػكئج امتبػػكر (ت لد اروػػي الاػػركؽ بػػًف مغمالػػال كمرتامػػال ال مػػكد الااػػرم لصػػى مقًػػكس

104

المتكوػ ػػطكت كاالغح ارفػ ػػكت الممًكرًػ ػػي كهًمػ ػػي (ت لمقًػ ػػكس ال مػ ػػكد الااػ ػػرم تمػ ػػزل لمت ًػ ػػر

105

االت ك غحك التحدًث.
االت ك غحك التحدًث.
التاكؤؿ كالتةكؤـ.

ال غس (:ذار ،أغ ى .

م

رقم

الجدول
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

عنوان الجداول

اللفحة

المتكو ػػطكت كاالغح ارف ػػكت الممًكرً ػػي كهًم ػػي (ت لمقً ػػكس التا ػػكؤؿ كالتة ػػكؤـ تم ػػزل لمت ً ػػر

106

المتكوطكت كاالغحرافكت الممًكرًي كهًمي (ت لمقًكس االت ك غحك التحػدًث تمػزل لمت ًػر

107

م در التبكًف كم مكع المربمكت كدر كت الحرًي كمتكوط المربمكت كهًمي (ؼ كموتكل

108

ًكل امتبكر ةًاً فال ال مكد الاارم تيمزل لمت ًر غكع ال كممي.

109

ال غس( :ذار ،أغ ى .
ال غس(:ذار ،أغ ى .

الداللي تمزل لمت ًر غكع ال كممي.

م در التبكًف كم مكع المربمكت كدر كت الحرًي كمتكوط المربمكت كهًمي (ؼ كموتكل

110

الداللي تيمزل لمت ًر غكع ال كممي.
م در التبكًف كم مكع المربمكت كدر كت الحرًي كمتكوط المربمكت كهًمي (ؼ كموتكل

111

ًكل امتبكر ةًاً فال االت ك غحك التحدًث تمزل لمت ًر غكع ال كممي.

112

الداللي تمزل لمت ًر غكع ال كممي.

المتكوػ ػػطكت كاالغح ارفػ ػػكت الممًكرًػ ػػي كهًمػ ػػي (ت لمقًػ ػػكس ال مػ ػػكد الااػ ػػرم تمػ ػػزل لمت ًػ ػػر

113

المتكوػػطكت كاالغح ارف ػػكت الممًكرًػػي كهًم ػػي (ت لمقًػػكس التا ػػكؤؿ كالتةػػكؤـ تم ػػزل لمت ً ػػر

114

المتكوطكت كاالغحرافكت الممًكرًي كهًمي (ت لمقًكس االت ك غحك التحػدًث تمػزل لمت ًػر

115

المتكوػ ػػطكت كاالغح ارفػ ػػكت الممًكرًػ ػػي كهًمػ ػػي (ت لمقًػ ػػكس ال مػ ػػكد الااػ ػػرم تمػ ػػزل لمت ًػ ػػر

116

المتكو ػػطكت كاالغح ارف ػػكت الممًكرً ػػي كهًم ػػي (ت لمقً ػػكس التا ػػكؤؿ كالتة ػػكؤـ تم ػػزل لمت ً ػػر

117

المتكوطكت كاالغحرافكت الممًكرًػي كهًمػي (ت لمقًػكس االت ػك غحػك تمػزل لمت ًػر الترتًػب

118

م در التبكًف كم مكع المربمكت كدر كت الحرًي كمتكوط المربمكت كهًمي (ؼ كموتكل

119

م در التبكًف كم مكع المربمكت كدر كت الحرًي كمتكوط المربمكت كهًمي (ت كموػتكل

120

م در التبكًف كم مكع المربمكت كدر كت الحرًي كمتكوط المربمكت كهًمي (ت كموػتكل

121

الموتكل الدراوال (:اركؿ ،الراب .
الموتكل الدراوال(:اركؿ ،الراب .
الموتكل الدراوال(:اركؿ ،الراب .

الترتًب المً دم(:اركؿ ،ارمًر .

الترتًب المً دم (:اركؿ ،ارمًر .
المً دم( :اركؿ ،ارمًر .

الداللي تمزل لمت ًر الموتكل االهت كدم( :مغماض ،متكوط ،مرتا .
الداللي تمزل لمت ًر الموتكل االهت كدم(:مغماض ،متكوط ،مرتا .
الداللي تمزل لمت ًر الموتكل االهت كدم(:مغماض ،متكوط ،مرتا .

ؾ

مالحق الدراسة
رقم

الموضوع

الممحق

اللفحة

1

مقًكس ال مكد الاارم.

138

2

مقًكس التاكؤؿ كالتةكؤـ.

142

3

مقًكس االت ك غحك التحدًث.

145

4

أومكء المحامًف لمقًكس االت ك غحك التحدًث.

148

5

توهًؿ مهمي البكحث.

149

ؿ

الفصن األوه
خمفًُ الدراشـــُ
 يقديت اندراطت:
 يشكهت اندراطت :
 أهًٍت اندراطت:
 أهداف اندراطت:
 يصطهحاث اندراطت:
 حدود اندراطت:
 أدواث اندراطت:

مقدمة الدراسة:
كًمد ال مكد الاارم مف الم ػطصحكت الغاوػًي الحدً ػي غكلػكن مػك ،كالتػال اوػتأ رت بكيتمػكـ

المدً ػػد م ػػف المصم ػػكء ،كبكل ػػذات ف ػػال م ػػكؿ لص ػػـ ال ػػغاس مغ ػػذ بداً ػػي الو ػػتًغكت م ػػف الق ػػرف المةػ ػرًف
المً دم ،كًظهر اأبرز المهتمًف فال يذا ال كغب لكلـ الغاوال ارمرًاال مًصتػكف ركاػًش ،حًػث

هدـ ت ك نار غظرًػنك لهػذا الماهػكـ لػكـ (1960ـ فػال اتكبػ بمغػكاف عالمقػؿ المتاػت كالمقػؿ المغ صػؽ

حًث حدد فًػ

كاغػب كأبمػكد الةم ػًي التػال تك ػؼ بػكل مكد الااػرم ،أك المقػؿ المغ صػؽ ،حًػث

ً ػػػؼ ركا ػػًش ال مػ ػػكد الااػػػرم بأغ ػ ػ أوػػػصكب لصمقػ ػػؿ ًتوػػػـ بػ ػػكلتااًر ال كمػػػد ،كالػ ػػذم ًمتػػػد فػ ػػال

الةم ًي لصى مت ؿ بًف هطبًف أحديمك يك االغ

ؽ فال ألصى در كتػ  ،كاخمػر يػك االغاتػكح،

(الحربػػال 1 :2003 ،كًػػرل إبػرايًـ كوػػصًمكف (1992ـ أف ال مػػكد الااػػرم ظػػكيرة إغوػػكغًي ،كأف
البحػػث فػػال مظكيريػػك ًمغػػال البحػػث فػػال ػػذكر التم ػػب كاالغ ػ ؽ ،ك مػػكد المقػػؿ ك غكئًػػي التااًػػر

القطمػال ،كالمػػدكاف كالتوػػصط ،كالتػػال هػد تبػػدك فػػال حًػػكة االغوػػكف المػكدم كفػػال أوػػصكب تااًػػر كاًاًػػي

تغككل لصمكلكلكت كارفاكر.

لق ػػد ذا ػػر ركبػ ػال ( 1989أف ماه ػػكـ ال م ػػكد الاا ػػرم أ ػػب م ػػف المكل ػػكلكت المهم ػػي

كال دًرة بكلداروي م ك نك إذا مك أمذغك فال االلتبػكر طبًمػي ال مػكد الااػرم امت ًػر ممرفػال مػف
مت ً ػرات الةم ػػًي ذلػػؾ طبقػػكن لماهػػكـ ركاػػًش الػػذم ًؤاػػد لصػػى أف ال مػػكد الااػػرم ًمغػػال فػػال
كيرة مقككمي الت ًر فال ارفاكر كالممتقدات كالممصكمكت الممكلاي لغوؽ ممتقدات الارد ،إغػ اصمػك

ازدادت يذ المقككمي ات

غوؽ الممتقدات إلى االغ

ؽ كال مكد.

كهػد أةػػكر حكمػػد (2003؛  20إلػى أغػ لػػف ًاػػكف وػػه ن لصػى الةػػمص أف ًحػػدث ت ًػ انر

أك تمدً ن فال وصكؾ ارمرًف اذا لـ ًدرس الومكت الةم ػًي المقصًػي لصاػرد ،رغهػك توػكيـ إلػى حػد
ابًر فال التمرًؼ بقدرات ارفراد الممتصاي المقصًي كالةم ًي

ػدًـ هػدـ االغوػكف ،كازدادت الحك ػي لد اروػت بزًػكدة
كالةػؾ أف ال مػكد كاالغاتػكح الااػرم ه ن
التا ر الممرفال ،ك ر المكلـ الذم غمًش فً  ،كحك ي االغوكف رمً االغوكف فال ممتصؼ بقكع
اررض ،ف قكفػػي يػػذا الم ػػر ل ػػر الممصكمػػكت لػػًس براػػي وػػكاغي ،كاغمػػك يػػال بحػػر متحػػرؾ
ػكلحهك

بكلمك ػكت المتتكلًػي ،كالبػ ىد مػف متكبمتهػك لػف ا ػب ،كبػكلال تػكـ ،حتػى ًماػف االفػكدة مػف
كغبػذ طكلحػ  ،كالمػكاطف المربػال ال ًػزاؿ مػكرج دائػرة التػأ ًر كالامػؿ فػال قكفػي ل ػر الممصكمػكت،
كذلػؾ رف تااًػر مػك زاؿ ًت ػؼ بوػمكت مغهػك :تقصػًص التوػكم فػال تااًػر المػكاطف الممك ػر،

الم ػكالة فػال مػدح ذاتػ  ،تهمػًش المكلػكلًي فػال ه ار ارتػ كحًكتػ  ،مكهاػ مػف اخمػرًف  :ممغػكن
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موكوػك بارامتػ كابرًكئػ  ،االلتقػكد المطصػؽ فػال
كلدغكن ،االلتزاز الةدًد بآرائ  ،كالموكس بهك ًمد
ن
غظرًػي المػؤامرة ،كبمك ػي مػف الػذًف ال ًتاقػكف ممػ فػال الػرأم ،أك ًمتصاػكف ممػ فػال المغه ًػي،

التم ب لد ال قكفكت ارمرل مف غًر لصـ.

تمتبػػر وػػمي التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ بمػػد أوكوػػال لصةم ػػًي ًماػػف تمصمػػ كااتوػػكب مػػف البًئػػي

كالمب ػرة ،ممػػك ً مػػؿ مػػف لمصًػػي تمدًص ػ أم ػ انر ًوػػً انر لً ػػب غمط ػكن مػػدلمكن لةم ػػًي الاػػرد بػػدؿ اف
ًاكف غمطنك لهك محبطنك إف تمزًز ك هي الغظر المتاكئصي ت مؿ الاػرد أا ػر هػدرة لصػى تمصػـ الماػكيًـ

كالمهكرات الممتصاي كالغ كح فػال إتقكغهػك ،امػك ت مصػ أا ػر هػدرة لصػى تطػكًر ماهػكـ إً ػكبال لذاتػ ،
كتمد بحًكة مةرهي فمكلي هكدرة لصى مكا هي ال ػمكب بمػك توػتحؽ مػف طكهػي كاغامػكؿ مماػف دكف

زًكدة أك غق كف(Dreher.1995, 55
امػػك توػػكلد لصػػى تطػػكًر ماهػػكـ التقبػػؿ كالتقػػدًر كاالحت ػراـ لحػػكالت الاةػػؿ كالغ ػػكح التػػال

تمر فال حًكت  ،كالتبكريك مبرات ًماف االفكدة مغهك فال مرات الحقي مف م ؿ ممرفي أوبكب يػذا

الغ كح أك الاةؿ كأمذ المبرة مغهك لت ب بم كبي ت ذًي ار مي ) (Feedbackممززة لتمصم .

(Whit & C, 1974, 216-218

كلق ػػد ايتم ػػت المدً ػػد م ػػف الد ارو ػػكت بد ارو ػػي و ػػمي التا ػػكؤؿ كالتة ػػكؤـ بم هتػ ػ بكلمدً ػػد م ػػف

المت ًرات الغاوًي كاال تمكلًي مغهك لدد مػف الد اروػكت الوػكبقي حػكؿ د اروػي الم هػي بػًف االريػكؽ
الغاوػػال مػػف اػػؿ التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ لػػدم طصبػػي ال كممػػي القػػدس الماتكحػػي د اروػػي ةػػكيًف (2014

كد اروػػي التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ كالتوػػكم كالرلػػك لػػف الحًػػكة لػػدل طػ ب اصًػػي اخداب ب كممػػي وػػمكد،
د اروػػي بػػف حمًػػد ( 2014كد اروػػي التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ كالتوػػكم لػػدم طصبػػي كممػػي اره ػػى ب ػزة،

كل هتهمػك بكلتػدًف د اروػي محوػًف ( 2012كد اروػي ةػًكع وػمي التاػكؤؿ كالتةػكؤـ لػدل الطصبػي

ال كممًًف الًمغًػًف د اروػي الحمًػرم ( 2004كد اروػي التاػكؤؿ كالتةػكؤـ ،كالػدلـ اال تمػكلال لػدل
طصبي كممي الوصطكف هكبكس دراوي حوف ك اكظـ (. 2003

وػػمي التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ كهػػد تاػػكف أحػػد محػػددات االت ػػك غحػػك التحػػدًث لمػػك تطصػػب ارمػػذ
بكلحدًث  ،حًث ًةًر م طص التحدًث الػال الحراػي االً كبًػي لصم تمػ غحػك ارمػكـ ،كيػك غمػك

الم تمػ أك تقدمػ كتطػكر  ،كًمبػر لػف ذلػؾ التقػدـ أك التطػكر حوػب وػرلي الت ًػر اال تمػكلال

االً ػكبال كةػمكل  ،أم االغتقػكؿ بػكلم تم ااػؿ مػف حكلػي تقصًدًػي وػكبقي ،إلػى حكلػي دًػدة أك
موتحد ي لـ ًألاهك مف هبؿ ،حكلي أا ر تمقًدان أك غل كن مػف غكحًػي الغمػك ،أا ػر رفكيًػي كهػكة مػف
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غكحًػي التقػدـ أك التطػكر ،كًطصػؽ لصػى يػذ الحكلػي ال دًػدة أك الموػتحد ي" الحدا ػي أك الم ػرًي
كالممصًي التال تالال إلى يذ الحكلي تمرؼ" بكلتحدًث أك الت دًدم (محمد. 98-97 ،1977 ،

هػد حظػال ماهػكـ التحػدًث رغػـ حدا تػ الغوػبًي بكيتمػكـ مػف كغػب المغةػ صًف بػكلمصكـ
اال تمكلًػي ،فر ػكؿ االهت ػكد ًتغػككلكف التحػدًث مػف مغظػكر ارمػذ كالتطبًػؽ لصتاغكلك ًػكت التػال
مف ةأغهك أف تحقؽ مزًدان مف الوًطرة أك التحاـ فال م كدر الطبًمي ،كبكلتكلال مزًدان مف الزًكدة

فال ممدؿ إغتكج اؿ فرد مف الواكف ،كًتغككؿ لصمكء ارغ ركبكلك ًك التحدًث مف ك هي أمرل ،إذ

ًرازكف لصى لمصًي التبكًف التال تةمص الم تممكت الحدً ي ،كًهتمكف فال الكهت غاو
مػك تالػال إلًػ لمصًػي التحػدًث فػال بمػض ارحًػكف مػف آ ػكر وػًئي تت صػى فػال

بدراوي

ػكر لدًػدة مػف

التػكتر كارمػراض المقصًػي ،كالطػ ؽ كاغحػراؼ ارحػداث كال ػراع المرهػال كالػدًغال كالطبقػال ،أمػك
لصمػكء الوًكوػًي ًهتمػكف لصػى ك ػ الم ػكص بمةػا ت الدكلػي كالحاكمػي ،كبػكلطرؽ التػال تص ػأ

إلًهك الحاكمكت ،اال تزًد مف هػدرتهك لصػى ارمػذ بػكلت ًر كالتاًػؼ ممػ مػف غكحًػي ،بػؿ كبسحػداث
ت ًًرات دًدة اوت كبي لصحك ي إلى الت ًر كم كبهي لص راع اال تمكلال.

(الغا كم71 ،1980 ،

مشكمة الدراسة :
ًػرم البكحػث أف لكلمغػك الحػدًث ًوػًطر لصًػ ال مػكد الااػرم ،كأ ػبحغك أوػرل لصمااػرًف

ال ػربًًف كلػػدـ تقبػػؿ آراء اخم ػرًف كالتموػػؾ بأرًغػػك تحػػت أم موػػمًكت حزبًػػي كأًدًكلك ًػػيً ،متبػػر
ال مػػكد الااػػرم أوػػكس هػػد تقػػكـ لصًػػي طرًقػػي تااًػػر الاػػرد ،ك غظ ػ نار ريمًػػي ال كغػػب الممرفػػال فػػال

تحقًػػؽ التكافػػؽ الغاوػػال كاال تمػػكلال لصاػػرد ػػكءت فاػرة الػربط بػػًف التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ كاالت ػػك غحػػك
التحػػدًث ك ال مػػكد الااػػرم ،كمػػف ػػـ تبصػػكرت فا ػرة الد اروػػي الحكلًػػي فػػال المغ ػكاف التػػكلال( :ال مػػكد
الاارم كل هت بكلتاكؤؿ كالتةكؤـ كاالت ك غحك التحدًث لدل طصبي ال كممكت بمحكفظكت غزة .

تتمحور مشكمة الدراسة ف السؤال الرجيس التال :
مك ل هي ال مكد الاارم بكلتاكؤؿ كالتةكؤـ كاالت ك غحك التحدًث لدم الطصبي ال كممي؟
ويتفرع عن ىذا السؤال األسجمة التالية:
 -1يؿ تك د ل هي بًف ال مكد الاارم ا مف التاكؤؿ كالتةكؤـ لدل لًغي الدراوي؟

 -2يػؿ تك ػد ل هػي دالػي إح ػكئًكن بػًف ال مػكد الااػرم كاالت ػك غحػك التحػدًث لػدل لًغػي
الدراوي ؟
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 -3يػؿ تك ػد فػركؽ دالػي إح ػػكئًكن فػال االت ػك غحػك التحػدًث تيمػزم إلػى امػت ؼ موػػتكم
ال مكد الاارم(مرتا – مغماض لدل لًغي الدراوي ؟

 -4يػؿ تك ػد فػركؽ دالػي إح ػكئًكن فػال ال مػكد الااػرم يًمػزل لمت ًػر( :ال ػغس ،ال كممػي،
التم ص ،الموتكم االهت كدم ،الترتًب المً دم لدل لًغي الدراوي؟
 -5يػؿ تك ػد فػركؽ دالػي إح ػكئًنك فػال التاػكؤؿ كالتةػكؤـ يًمػزل لمت ًػر( :ال ػغس ،كال كممػي،
التم ص .الموتكم االهت كدم ،الترتًب المً دم لدم لًغي الدراوي؟
 -6يػػؿ تك ػػد فػػركؽ دالػػي إح ػػكئًكن فػػال االت ػػك غحػػك التحػػدًث يًمػػزل لمت ًػػر( :ال ػػغس،
كال كممي ،التم ص .الموتكم االهت كدم ،الترتًب المً دم لدل لًغي الدراوي؟

أىمية الدراسة:
تامف أيمًي الدراوي الحكلًي فًمك ًصال:
األىمية النظرية لمدراسة:
تتم ػػؿ اريمًػػي الغظرًػػي لصد اروػػي الم هػػي بػػًف ال مػػكد الااػػرم كالتاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ كاالت ػػك
غحك التحدًث لدم طصبي ال كممي ،امك تتم ؿ اريمًي ممرفي موتكم ال مػكد الااػرم بأغهػك تػدرس
فئي مهمي مف فئكت الم تم أال كمدم طصبي ال كممي يـ ًؿ الموػتقبؿ الػذم وػكؼ ًقػكـ بمدمػي

الم تم  ،امك تتم ؿ أيمًي الدراوي الغظرًي بقصي الد اروػكت الوػكبقي حػكؿ المكلػكع فػال حػدكد لصػـ

البكحػػث فػػال الم تم ػ الاصوػػطًغال ،امػػك تتم ػػؿ اريمًػػي الغظرًػػي لص ػى محككلػػي الاةػػؼ لػػف مػػدل

ةػػًكع ال مػػكد الااػػرم لػػدم طصبػػي ال كممػػي ًك ػػؼ يػػذا الػػغمط مػػف التااًػػر بػػًف الطصبػػي ال كممػػي،
كتـ ل هي يذ الطرًقي مف التااًر با ن مف التاكؤؿ كالتةكؤـ كاالت ك غحك التحدًث.
األىمية التطبيقية لمدراسة:
تزكًػد البػكح ًف كالمهتمػًف بغتػكئج يػذ الد اروػي لكلػ مطػي ،كبػرامج إرةػكدًي لصحػد مػف

موتكم مف ال مكد الاارم لدم الطصبػي كل هتهػك بتاػكؤلهـ كتمػؼ مػف تةػكؤمهـ ،كتػكلًتهـ بم هػي

ال مػػكد الااػػرم بوػػمكت الةم ػػًي الطصبػػي ،امػػك تاً ػػد الػػتماف مػػف إلػػداد المقًػػكس االت ػػك غح ػػك
التحدًث ،هد تاًد الدراوي المكمصًف م الةبكب كالمكمصًف فال برغكمج االرةػكد كالتك ًػ الغاوػال ،هػد
تاًد الدراوي بممرفي الغمط المكـ لتااًر الةبكب ال كممال فال الم تم الاصوػطًغال ،امػك تاًػد التغبػؤ

إلى حد مك بطبًمي أداء كااكء الةبكب الاصوطًغال فال الموتقبؿ.
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أىداف الدراسة:

تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية:-
 التمػػرؼ لص ػى طبًمػػي الم هػػي بػػًف ا ػ نؿ مػػف ال مػػكد الااػػرم كالتاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ لػػدم طصبػػي
ال كممي؟
 التمػػرؼ لص ػى طبًمػػي الم هػػي بػػًف ا ػ نؿ مػػف ال مػػكد الااػػرم كاالت ػػك غحػػك التحػػدًث لػػدم
طصبي ال كممي؟
 التمػػرؼ لصػى طبًمػػي الم هػػي بػػًف اػ نؿ مػػف التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ كاالت ػػك غحػػك التحػػدًث لػػدم
طصبي ال كممي؟
 التمػػرؼ لصػى طبًمػػي الم هػػي بػػًف اػ نؿ مػػف االت ػػك غحػػك التحػػدًث كالتاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ لػػدم
طصبي ال كممي؟
 التمرؼ لصى الاركؽ فال موتكم ال مكد الاارم بػكمت ؼ مت ًػرات( :ال ػغس ،ال كممػي،
التم ص ،الموتكم االهت كدم ،الترتًب المً دم ؟

 التمرؼ لصى الاركؽ فال موتكم التاكؤؿ كالتةكؤـ بكمت ؼ مت ًػرات( :ال ػغس ،ال كممػي،
التم ص ،الموتكم االهت كدم ،الترتًب المً دم ؟

 التمػػرؼ لص ػى الاػػركؽ فػػال موػػتكم االت ػػك غحػػك التحػػدًث بػػكمت ؼ مت ً ػرات( :ال ػػغس،
ال كممي ،التم ص ،الحكلي اال تمكلًي ،الموتكم االهت كدم ،الترتًب المً دم ؟

ملطمحات الدراسة:
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الجمود الفكري:
غقػ ن لػػف

ػ ح الػػدًف أبػػك غكيًػػي (ً 1987مرفػ ركاًػػتش (Rokeach,1960, 5

ال مكد الاارم بأغ  :عطرًقي مغ صقػي فػال التااًػرً ،ماػف أف ت ػكحب أم أًدًكلك ًػي أك لقًػدة ؛
ب ػػرؼ الغظػػر لػػف محتكايػػك ،م ػ التم ػػب لػػد أ ػػحكب الممتقػػدات الملػػكدة ،كالتوػػكم م ػ

أ حكب الممتقدات المتةكبهيع.
-1

التفاؤل والتشاؤم:
ًمرؼ التاكؤؿ بأغ غزلي تاكؤلًي تةًر إلى تكه و لكـ لصغتكئج لصى أغهك إً كبًي أا ػر مػف

اكغهك وصبًي لصى أف تاكف ومي كبتي غوبًكن .كًمرؼ التةكؤـ بأغ غزلي التةكؤمًي تةًر إلى تكه

لكـ لحدكث غتكئج وصبًي أا ر مف االً كبًي لصى أف تاكف ومي كبتي غوبًكن.

(أبك الدًكر64 ،2010 ،
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تعريف الباحثين من إعداد ديمبر ()2989
المجال األول :التفاؤل
كًمرؼ البكحث التاكؤؿ غظرًكن بأغ تكه الارد بأف يغػكؾ أمػك انر إً كبًػي وػكؼ تحػدث لػ ،

ك ًوػػتبمد ارمػػكر الوػػصبًي ،أغػ بػػذؿ ه ػػكرل هػػد فػػال وػػبًؿ تحقًقػ  ،كيػػذا اللتقػػكد بػػأف ارمػػكر

وكؼ تاكف فال

كلح .

المجال الثان  -التشاؤم:
كًمرؼ البكحث غظرًنك بأغ تكه الارد المكـ لكهكع أحداث وصبًي فال الموتقبؿ بػدؿ حػدكث

أحػداث إً كبًػي ،كيػػك ال ًقػكـ ببػػذؿ ال هػكد فػػال وػبًؿ تحقًػؽ أيدافػ اللتقػكد بػػأف الاةػؿ وػػًاكف
حصًا ( .غبًؿ ،ةكًمؿ  ،2014ص 145
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االتجاه نحو التحديث:

يعرف الباحث االتجاه نحو التحديث كما يم :
يػػك م مػػؿ ارفاػػكر كالممتقػػدات التػػال ًمتصاهػػك الاػػرد حػػكؿ التحػػدًث كمػػك ًتكلػػد لغهػػك مػػف

الةمكر الك داغال ًتم ؿ لمصًنك بوصكؾ أمك الرفض أك القبكؿ لمكلكع التحدًث

حدود الدراسة:
-1

الحد الموضوع :
تقت ر الدراوي لصػى( :ال مػكد الااػرم كل هتػ بكلتاػكؤؿ كالتةػكؤـ كاالت ػك غحػك التحػدًث

لدل طصبي ال كممكت فال محكفظكت غزة .
-1

الحد البشري:
اهت رت الد اروي الحكلًي لصال طصبي ال كممػكت الاصوػطًغًي ب ػزة ( :كممػي ارزيػر ،كممػي

االو مًي ،كممي اره ى ،كممي القدس الماتكحي
-3

الحد المكان :
طبق ػت لص ػى طصبػػي ال كمم ػػكت الاصوػػطًغًي ( :كممػػي ارزيػػر ،كممػػي االو ػ مًي ،كممػػي

اره ى ،كممي القدس الماتكحي فال محكفظي غزة.
-4

الحد الزمان :
تـ إ راء تطبًؽ الدراوي لصى الا ؿ اركؿ مف المكـ الدراوال (2017- 2016ـ .
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أدوات الدراسة:
 -1مقًكس ال مكد الاارم ألداد (ركاًش  1980كتمرًب المقًكس

ح أبك غكيًي.

 -2مقًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكس التاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؤؿ كالتةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؤـ إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد( :دًمبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر كآمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركف (demberetal.1989
تمرًب المقًكس م دم الدوكهال.
 -3مقًكس االت ك غحك التحدًث إلداد البكحث.
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الفصن الثانٌ
اإلطـــــار الهظــــــرٍ
 انًبحث األول :انجًىد انفكزي:
 انًبحث انثانً :انخفاؤل وانخشاؤو:
 انًبحث انثانث :االحجاه نحى انخحدٌث:

المبحث األول :الجمود الفكري:
مقدمة:
إف االغو ػػكف لػػػرؼ ا بكلمق ػػؿ كأف المقػػػؿ غممػػػي كًتوػ ػ فػػػال م كالتػ ػ كامت ك ػػكت كاػػػذلؾ أف
ال مػػكد الااػػرم ل ػ أ ػػكر وػػصبًي فػػال التااًػػر بم ػ ؼ االغاتػػكح الااػػرم الػػذم ًمطػػال أت ػػك التطػػكر
كالتقدـ كبغكء ل هكت كاومي كاالغمراط بكلم تممكت كال كممكت كال قكفكت .

ًمد ماهكـ ال مكد الاارم مف الماكيًـ الغاوًي الحدً ػي غكلػكن مػك ،كالتػال اوػتأ رت بكيتمػكـ

المدًد مف المصمكء ،كبكلذات فال م كؿ لصػـ الػغاس مغػذ بداًػي الوػتًغكت تقرًبػكن مػف القػرف المةػرًف،
كًر

الالؿ إلى ركاًش فال اوتمداـ ماهكـ ال مكد الاارم ،كاغتقؿ ماهكـ ال مكد الااػرم مػف

مًػػداف الاصوػػاي إلػػى مًػػداف لصػػـ الػػغاس لػػف طرًػػؽ لػػدة م ػػطصحكت مهػػدت لهػػذا االغتقػػكؿ م ػػؿ:

الاكةػػًي ،كممػػكدة الوػػكمًي .كيغػػكؾ المدًػػد مػػف الماػػكيًـ المتدامصػػي مػ ماهػػكـ ال مػػكد الااػػرم كمػػف

تصػػؾ الماػػكيًـ( :التم ػػب – التو ػػصط  -االغ ػػ ؽ الااػػرم – ال ػػكرة الاارًػػي الغمطًػػي – القكال ػػب

الغمطًي – الت صب– التطرؼ– الاكةًي– ال مػكد الػذيغال– االغحػراؼ الااػرم– القطمًػي ال زمًػي–
ال رامي المقصًي ( .الحربال2 :2003،

مفيوم الجمود الفكري (الدجماتية):
ًمتبػر ركاػًش يػك أكؿ مػف أدمػؿ م ػطص الد مكتًػي فػال هػكمكس لصػـ الػغاس .كمػف

مػ ؿ هػكد ركاػًش مصػص أف ال مػكد الااػرم الد مكتًػي لػًس مػرادؼ لمػك ً ػطص

لصًػ

بكاللتقػكد فػال ارًػدكلك ًكت المحكفظػي فػال مقكبػؿ ارًػدكلك ًكت الصًبرالًػي ،بػؿ يػال طرًقػي فػال

التااًػر ب ػض الغظػر لػف المحتػكل الػذم ًتبغػك الاػرد حًػث ك ػؼ اربمػكد الةم ػًي ك كاغبهػك
كتك ًؼ ال مكد الاارم.
ك ػؼ ركاػًش تمرًػؼ ال مػكد الااػرم الد مكتًػي :أوػصكب

كمػد فػال التااًػر كغظػرة

توػصطًي إلػى الحًػكة ،كتةػدد مػ أ ػحكب الممتقػدات المغكيلػي كتوػكم مػ أ ػحكب الممتقػدات
المتةػكبهي ،فػكلارد الػد مكتال ال ًتقبػؿ ال دًػد مػف ارفاػكر ،كًتم ػب لػد مػف ًمػكلؼ ممتقداتػ ،
اوتبدادًك .
توصطًك
كيك
كًتمذ مف الوصطي ات ن
ن
ن

كًػرل ركاػًش أف ال مػكد الااػرم غظػكـ لصمقػؿ ًتوػـ بػكلتااًر ال كمػد ،كيػك ًمتػد فػال

الةم ػًي لصػى مت ػؿ بػًف هطبػًف ،أحػديمك:يػك االغ ػ ؽ فػال ألصػى در كتػ  ،كال ػكغال يػك

االغاتكح ،كًتوـ الد مكتًكف بكلتةدد م أ حكب الممتقػدات المغكيلػي دكف أم محككلػي لصتمػرؼ
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إلػى تصػؾ ارفاػكر كالممتقػدات ،كفػال مقكبػؿ ذلػؾ ًتوػمكف بكلتوػكم
المةكبهي( .الحربال1 ،2003 ،

مػ أ ػحكب الممتقػدات

ويقدم روكيش تعريفين لمدجماتية ىما:
التعريعف األول -كيػك التمرًػؼ اال ارئػال الػذم التمػد لصًػ ركاػًش فػال ت ػمًـ مقًػكس
ػكر لصم هػي المماػف
الد مكتًػي ،كالػذم ًم ػؿ الم ػدر المػكص بكةػتقكؽ الاػركض التػال تقػدـ ت نا
هًكمهػك بػًف الم ػكئص البغًكًػي الممتصاػي لغظػكـ االلتقػكد -االغاػكر .كًمًػز التمرًػؼ اركؿ بػًف

الد مكتًًف ،كغًر الد مكتًًف لصى موتكل اربمكد ال

ي التال ًتمذيك التغظًـ الممرفال كيال:

أ( .بمد االلتقكد  -االغاكر( أم ل هي الغظكمًف ببملهمك.

ب( .بمد المرازًي  -الطرفًي( كيك بمد لت غًؼ الممتقدات مف حًث اريمًي.
ت( .البمد الزمغال( كًةمؿ اربمكد ال

ي :المكلال ،الحكلر ،الموتقبؿ.

ػبًك
التعريف الثان  -كيك التمرًؼ الغظرم فًرل ركاًش بأف الد مكتًػي تغظػًـ ممرفػال م صػؽ غو ن

لممتقداتغك بم كص الكاه ً ،غتظـ حكؿ م مكلي مف الممتقدات المرازًي محكريك طبًمي الوصطي
لكمك لاهـ أغمكط التم ب كالتوكم المك هي غحك اخمرًف.
المطصقي ،كًقدـ لغك نا
إطكر ن
)الحربال12 ،2003 ،
البػد أف تك ػد بػأم هػد ر فػال المت ًػرات اال تمكلًػي المهمػي
كًرل ركاػًش أف الد مكتًػي ى
اكلتػدًف أك التح ػًؿ الد اروػال أك الاصوػاي أك المصػكـ أك اخداب كأف اػ ن مػف ماهػكـ الد مكتًػي أك

الت صب أك ال مكد ًةًر إلى ةاؿ مف أةاكؿ مقككمي الت ًًر.

وذكعر سعالمة ) (1982أف ركاػًش لػرض ك ػانك لصد مكتًػي اوػمي ةم ػًي لكمػي:
تلمف مك ًصال:
 -1لدـ الرغبي فال امتبكر البريكف ال دًد بمد أف ًتاكف الرأم فم ن.
متكحك.
 -2مقككمي تمطًؿ الحاـ حتى ًاكف البريكف الاكفال ن

 -3المًؿ الورً لرفض أم دلًؿ أك مغكهةكت تتمكرض م ممتقدات الةمص.
 -4المًؿ إلى الغظر إلى الم كالت ال دلًي لصى أغهك أبًض كأوكد فقط.

اوتغكدا إلى بريكف غًر اكؼ.
 -5المًؿ إلى تاكًف ممتقدات هكًي ،كمقككمي الت ًًر بحد ة،
ن
 -6المًؿ إلى إيمكؿ ارةمكص اخمرًف بوبب ممتقداتهـ الممكلاي.
 -7المًؿ إلى إفراز ممتقدات متغكهلي فال أووهك المغطقًي.
 -8لدـ احتمكؿ ال مكض( .و مي12 ،1982 ،
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يذ الدراوكت تغككلت ل هي ال مػكد الااػرم مػ مت ًػرات غاوػًي لدًػدة ،كاوػتمدـ ممظػـ

اربحكث لصى مقًكس ركاًش أيمهك :غ حظ مف مػ ؿ المػرض الوػكبؽ لد اروػكت أغهػك تمػت فػال
بًئػكت لربًػي كهصًصػي أ غبًػ  ،كأغهػك لػـ تتغػككؿ مت ًػرات البحػث الحػكلال د اروػي لصًػكف (2014

كد اروػي حمدكغػي ( 2014كد اروػي ال ػراؼ ( 2011كالتػدًف د اروػي القحطػكغال ( (2009كد اروػي

الطهػراكم ( 2005كد اروػػي لبػػد الممتػػكر ( 2004كد اروػػي إبػرايًـ كوػػصًمكف ) 1992كد اروػػي
لبػد الاػرًـ ) (1985كهػد أ ػرل بػركاف ) (2001المكمصػي كارغظمػي االًمكغًػي المغاتحػي كالمغ صقػي

ألطًػػت الائػػي الموػػتهدفي لطصبػػي ال كممػػي مةػػترؾ فػػال مً ػ الد اروػػكت لص مػػكد الااػػرم ،ألطًػػت
بمػػض الد اروػػكت الائػػي الموػػتهدفي هصًصػػي لطصبػػي ال كممػػي كد اروػػي الحربػػال ) (2003د اروػػي ركبػػال
).(1989

تعريف عمم النفس لمجمود الفكري:
ًمػػرؼ حو ػػًف لبػػد الق ػػكدر فػػال مكوػػكلي لص ػػـ ال ػػغاس كالتحصًػػؿ الغاوػػال ،ال مػػكد الاا ػػرم

بأغ  :حكلي مف االغقبكض الموتمر لصمل ت امك ًتلػمف لػدـ القػدرة لصػى ت ًًػر أفمػكؿ الاػرد أك
ات كيكت لغدمك ًقتلى الكاه ذلؾ ( .لبد الممتكر428 :2004 ،

كمعععا يشعععير فينكيعععل ( )finkelف ػػال مكو ػػكلي لص ػػـ ال ػػغاس الممت ػ ػرة إل ػػى أف :ال م ػػكد
الااػػرم م ػػطص غًػػر محػػدد التمرًػػؼ عإال أغػ ًظهػػر بكلػػكح لغػػدمك ًاةػػؿ الةػػمص فػػال ت ًًػػر

وػػصكا فػػال المكاهػػؼ ال دًػػدة كال مػػكد لاوػ ػ المركغػػي ،فكلةػػمص المػػرف هكبػػؿ لصت ًًػػرً ،تحم ػػؿ
ال مكض ،مبدع كلدً هدر مف المكافقي كالقبكؿ( .لبد الممتكر428 :2004 ،

و يعرف روكيش :ال مكد الاارم بكغي غظكـ ممرفال م صؽ غوػبًكى لصممتقػدات كال ممتقػدات

حػػكؿ الحقًقػػي أك الكاه ػ ًغػػتظـ حػػكؿ م مكلػػي مرازًػػي مػػف الممتقػػدات حػػكؿ وػػصطي مطصقػػي ،كالتػػال

تكفر بدكريك يًا ن لغمكذج مف التم ب غحك اخمرًف ،كتحد مف التوكم ممهـ.

( كف دات289 :2001 ،

تعقيععبً :تبغػػك البكحػػث الغظرًػػي الممرفًػػي لتمرًػػؼ ركاػػًش ًػػرم أف وػػمكدة كتقبػػؿ الطكلػػب
ال كممال بكالغاتكح ال قكفكت ،كتمطال ارورة المحاـ ارابر لدل ارفراد فال مػكديـ الااػرم وػكاء
البػد االمػت ط كالتمكمػؿ مػ الم تمػ  ،اػال ًصػًف الااػر
اكغت لكدات ك تقكلًد كالغوًج اال تمكلال ى
كالتقبؿ رام اخمر ـ ًمطال حرًي التحاـ بكلمقؿ كالحامي ،كاتمكذ القرار المغكوب.
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أف تحدث التمرًاكت حكؿ ال مػكد كالراػكد ل مػكد المقػؿ بػؿ كاالغوػكف كًغػتج لػدـ تًوػًر

االغوكف لصحًكة حوب لقص كال ًتكااب بكلتحدًث ،ممك ًغماس لصًهك غاوًك كلقصًك كلدـ تاًاػ مػ
الحدا ي .

النظريات الجمود الفكري:
كهد أةػكر ارلوػر ) (1964إلػى بمػض الغظرًػكت التػال تطرهػت إلػى تاوػًر ال مػكد فػال

الةم ًي كمغهك:
-1

الجمود من وجية نظر التحميل النفس :
ًمتقد الا ًر مف البكح ًف أف ماهكـ ال مكد ًر

فال أوكو إلى غظرًي التحصًػؿ الغاوػال

مف م ؿ مبدأ إ بكر التارار ،كالذم ًمتبر ال مكد أحد أك ه  ،كمبدأ إ بكر التاػرار مبػدأ أ ػًؿ

فال الغاس ًدف المرء إلى تارار الوػصكؾ حتػى لػك أدل إلػى وػكء التكافػؽ  .كظػكيرة ال مػكد تمغػال

تحقًقك لصتكافؽ.
اوتمرار الارد فال إ دار وصكؾ ممًف ًتطصب تمدًؿ أك ت ًًر يذا الوصكؾ
ن
-1

الجمود من وجية النظر الفسيولوجية " جولد شتين" :
بدراوي أ رايك مف م ؿ م حظت لصم كبًف هكـ كلد ةتًف بمصؿ فال ال هكز الم بال،

كهػد ك ػد أف ال مػكد

ػاي أوكوػًي لوػصكاهـ مػك دلػك إلػى تاوػًر ذلػؾ بػأف المصػؿ فػال ال هػكز

ال فال زء مف ال هكز الم بال المرازم ،كيذا المزؿ يك وبب ال مكد.
الم بال ًحدث لز ن
ويرتبط ىذا العزل بنوعين من الجمود ىما:

أ .الجمود األول  :كًظهر فال الم ز لف االغتقكؿ مف غمط إلى غمػط آمػر ،بممغػى أف الةػمص
إذا تمرض لمكهؼ دًد ًتطصب اوت كبي دًدة فسغ إـ أف ًوتمر فال الغمط الوصكاال الذم وبؽ
كأف اتمذ فال المكاهؼ الوكبقي كال ًغكوب المكهؼ الرايف ،أك أف ًم ز لف إ دار أم اوػت كبي

أمر فال غكًي الةدة.
إذا اكف المكهؼ ًتلمف نا
ب .الجمود الثانوي  :كًر

إلى مصؿ فال الغمكع الةكاال ًؤدم بكلمرًض إلى الم ػز التػكـ لػف

الك كؿ إلى الموتكل الت رًبال فال تااًر كوػصكا  ،كً مصػ مقً نػدا بكلموػتكل المػكدم كالمحوػكس
فال تااًر كوصكا  .كالاػرؽ بًغهمػك أف اركلػى غػكتج مػف الػطراب فػال مًاػكغزـ تاػكف ارغمػكط فػال
حًف أف ال مكد ال كغكم غكتج مف الطراب فال الممصًكت المقصًي المصًك الت رًدًي.

(وكوف م ًد139-136 ،2008 ،
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-3

الجمود من وجية النظر الطبوغرافية كيرت ليفين ):(Leven

متمكًز مف الغظـ الوًاكلك ًي ،كأف )ً (Levenرل لًاًف ال مكد يك
نا
بغكء
أف لصةم ًي ن
المكمؿ الػذم ًحػدد الم هػي بػًف تصػؾ الػغظـ ،كًػرل أف ال مػكد ال ًحػكؿ دكف ال مػكد إلػى هوػمًف
) (Levenاالت كؿ ،كلاغ ًؤ ر فً كً مص

مبنك( .حوًف القحطكغال28- 2007،

كهوـ لًاًف رئًوًف يمك:
ػاًك مك ن ػك بػكلارد ك الوػصكؾ ،كلاغػ ماهػكـ ًغ ػب
أ .الجمود الطبوغراف  :كيك لًس
ماهكمػك ك ن
ن
أوكوكن لصى ك ؼ بغكء الةم ًي ،فهك أحد المكامؿ الةم ًي المؤ رة فال إدراؾ كتغظًـ الم كؿ

طػك بمكاهػؼ محػددة كلػك ناز لػف
الوػًاكلك ال ،كتاػكًف الاصًػكت بحًػث ًماػف أف ً مػؿ الاػرد مرتب ن
مكا هي مكاهؼ دًدة.

ب .الجمعود السعموك  :كيػك التةػبث بػغمط وػصكاال كاحػد كبػدكاف كحك ػكت كأيػداؼ كبتػي ال
تت ًر( .وكوف م ًد140-139 ،2008 ،

-4

نظرية التعمم االجتماع : Social learning theory

كيػال الغظرًػي التػال تقػكؿ بػأف ارطاػكؿ ًاتوػبكف االت كيػكت الوػصبًي إزاء ممتصػؼ

ال مكلػكت غتً ػي وػمكلهـ لك هػكت غظػر وػصبًي حػكؿ يػذ ال مكلػكت مػف هبًػؿ ارةػمكص

المهمػًف فػال حًػكتهـ ،أك غتً ػي لماكفػأة يػؤالء ارةػمكص لألطاػكؿ لغػد الت ػرً بم ػؿ ك هػكت

الغظر يذ (Stephan & Rosen field, 1978, 36) .

فقد ك د آةمكر كدًؿ بكاك ) (Ashmore and Del Boca, 1976أف أفاكر ارطاكؿ
المت صبي تاكف هرًبي مف أفاكر كالدًهـ ،كأف ارطاكؿ هد ًتمصمكغهك مف م حظتهـ لكالػدًهـ .فػكذا

ػ القػكؿ أف أفاػكر ارطاػكؿ تتةػاؿ غتً ػ ني لم حظػكتهـ لآلمػرًف ذكم الةػأف فػال حًػكتهـ.

فكلكالداف أكل الغمكذج التال ًحكاال ارطاػكؿ وػصكاهك ،فهػـ ًتكحػدكف بكل ارةػدًف كًاكغػكف لرلػي

الوػتدمكج أةػاكؿ ال مػكد الااػرم التػال تك ػد لػدل ال ارةػدًف ،كبك ػ مػكص الكالػدًف كالمدروػًف،
رف ذلؾ ًم ؿ بكلغوبي لهـ دلمكن لألةاكؿ المرغكب فًهك مف الوصكؾ

)(Stephan & Rosen field, 1978, P.89

كيك المغحى الذم ًػذيب إلًػ بػكح كف م ػؿ):بأغػدك ار( ك)كالتػرز( كغًريمػك ،ممػف ًؤاػدكف

لصػى أف الػتمصـ ًحػدث مػف مػ ؿ غمػكذج ا تمػكلال كمػف مػ ؿ المحكاػكة أك الػتمصـ مػف مػ ؿ

المبرة ،كيك ًتـ مف م ؿ دلـ ذاتال بدالن مف الدلـ المكر ال) .لبد ا (123، 1989 ،

14

-5

نظرية انساق المعتقدات: Belief system theory

هػدـ يػذ الغظرًػي ركاًػتش كدلمهػك يػك كزمػ ؤ بكلمدًػد مػف الد اروػكت الت رًبًػي .كتقػكـ

يذ الغظرًي لصى أوكس ماهكـ) :ال مكد( فال ل هت بماهػكمال )تاػت الػذيف open-minded

كاغ

ه  (close-mindedكيك مك ًم ؿ لب اغوكؽ الممتقدات.

كتمتػد اغوػكؽ الممتقػدات يػذ لبػر مت ػؿ غػكئال القطػب ًقػ ارةػمكص ) :مغ صقػًف

الػذيف( فػال احػد هطبًػ كارةػمكص) :مغاتحػًف الػذيف( فػال القطػب اخمػر .كبػًف يػكتًف الائتػًف

المتطرفتًف ًق ممتصؼ ارةمكص فال يذا المت ؿ الذم ًماف هًكو بده .

فكلةػمص ذك التااًػر ال كمػد )مغ صػؽ الػذيف( ال ًوػتطً أف ًتقبػؿ أفاػكر غًػر أك

ًتاهمهك .بًغمك الةػمص ) :مغاػت الػذيف ( ًماغػ أف ًامػؿ ذلػؾ دكف أم

الرغـ مف امت ؼ ملمكغهك مم (Rokeach, M. a, 1960, 31
كًػرل ركاًػتش أف يغػكؾ

أغوكؽ الممتقدات يال:

ػمكبكت ،كذلػؾ لصػى

ػي كاغػب يكمػ ًغب ػال كلػمهك فػال الحوػبكف أ غػكء تغػككؿ

الممرفًػي كارًدًكلك ًػي كاالغامكلًػي):الةم ػًي( ،كأف يػذ ال كاغػب لصػى ل هػي ببملػهك

البمض ،كتوتمدـ بكلتبكدؿ لصى أوكس افتراض أف أم اغامػكؿ لػ مظهػر ممرفػال متطػكبؽ ممهػك،
كبممغػى آمػر ًماػف القػكؿ :أف اغوػكؽ الممتقػدات لهػك

ػي أغمػكط أوكوػًي مػف القبػكؿ

Acceptanceكالػرفض  Rejection :يػال هبػكؿ كرفػض) :ارفاػكر ،كارةػمكص ،كالوػصطي(

كالغمط اركؿ ممرفًكن كال كغال ًم ؿ التم ب كالغاكر كال كلث يك الوصطي.

)(Rokeach, M., 1985, 153-171

غظر ،رغ مغحغى أغوكؽ الممتقدات ًمد مغحغى ممرفال بةاؿ أوكوال فهك
لاف م ذلؾ نا

ال ًهتـ بكل كغب االغامكلال لإلغوكف ،كذلػؾ لصػى أوػكس أغػ إذا مػك اػكف ال ػرض الوػكبؽ ػحًحكن
غوتطً الك كؿ إلى اكفي أةاكؿ الغكاحال االغامكلًي لإلغوكف مف م ؿ د اروػي لمصًكتػ الممرفًػي
"فكلطرًقػي التػال غقبػؿ أك غػرفض بهػك ارفاػكر كارةػمكص كالوػصطي طرًقػي كاحػدة ،كأف امتصاػت

ػكء لصػى ذلػؾ ،اذا لرفغػك ةػًئكن ممًغػنك لػف الطرًقػي التػال ًػربط بهػك الةػمص
مظكيريػك الغكلًػي .كبغ ن
غاوػ بمػكلـ ارفاػكر فوػغاكف هػكدرًف أًلػنك لصػى ممرفػي الطرًقػي التػال ًػربط بهػك غاوػ بمػكلـ

ارةمكص كالوصطي.

كلصػى ذلػؾ ًمتبػر ركاًػتش الدكغمكتًػي لػكم ن رئًوػًنك فػال التم ػب ،كيػذا المكمػؿ الػذم
ًقكؿ ب ركاًتش ًغكظر لكمؿ الت صب بكلرأم الذم ًقكؿ ب آًزغؾ يابمد مف ابمكد الةم ًي.

)ماصاًف كغركس270، 2002 ،
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النظريات النفسية المفسرة لمجمود الفكري:
 -2نظرية التشريط الكالسيك والتشريط الفعال:
ا يمػػك ل ػ دكر مهػػـ فػػال ااتوػػكب االت كيػػكت ك ارفاػػكر التم ػػبًي مػػف م ػ ؿ لمصًػػكت
التمزًػػز كاالهت ػراف الممتصاػػي فكلةػػمص عًاكفػػأ ع أك عًمكهػػبع اللتغكه ػ فا ػرة أك ات ػػك ممػػًف ،فتكه ػ

الةػػمصع لصماكفػػأةع إذا مػػك أ ػػدر وػػصكاكن ًماػػس ات كي ػكن تؤًػػد ال مكلػػي التػػال ًغتمػػال إلًهػػك غحػػك
مكلي أمرلً ،ؤدم ب إلػى تاػرار إ ػدار لػغاس الوػصكؾ امػك أف تكهمػ علصمقػكبع إذا مػك أ ػدر

وصكاكن ًتغكفى م مك تمتغق

مكلت مػف هػًـ ،كممػكًًر تػؤدم بػ إلػى ت غػب إ ػدار يػذا الوػصكؾ.

(ممتز لبد ا 147 -144 ،1997 ،
 -1نظرية التعمم االجتماع :

كي ػ ػػك المغحغ ػ ػػى ال ػ ػػذم ً ػ ػػذيب إلًػ ػ ػ

ع بأغ ػ ػػدك ار ع  A.Banduraك ع كالت ػ ػػرز ع walters

كغًريمك كيـ ًؤادكف لصى أف التمصـ ًحدث مف م ؿ القػدكة اال تمكلًػي ،كمػف مػ ؿ المحكاػكة،

كيك ًتـ مف م ؿ تدلًـ ذاتال بدالن مف التدلًـ المػكر ال ،فكرطاػكؿ ًمًصػكف ،إلػى محكاػكة أةػاكؿ
المغػػؼ الممتصاػػي التػػال ًةػػكيدكغهك مػػف مػ ؿ كوػػكئؿ االلػ ـ المدًػػدة ،كمػػك ًماػػف أف تغطػػكم لصًػ

المػػكدة االل مًػػي مػػف مةػػكلر ارايًػػي أك مػػكت لػػبمض ارةػػمكص كال مكلػػكت ،فكرطاػػكؿ الػػذًف
ًتكحػػدكف بكل ارةػػدًف ًاكغػػكف لرلػػي الوػػتدمكج أةػػاكؿ التم ػػب التػػال تك ػػد لػػدل الابػػكر ،كبك ػ

مكص الكالدًف كالمدروًف ،رف ذلؾ ًم ؿ بكلغوبي لهـ دلمكن لألةاكؿ المرغكبي مف الوصكؾ.

(ممتز لبد ا 143 – 141 ،1997 ،

 -3النظريات الدينامية:
كيػػال تصػػؾ الغظرًػػكت التػػال توػػتغد إلػػى غظرًػػي التحصًػػؿ الغاوػػال ،كالتػػال تؤاػػد أيمًػػي ك ػػكد

دًغكمًكت ممًغي لدل ةم ًي الارد تمكرس تأ ًريك فال ت رفكت الممتصاي ،كتظهر تصؾ الغظرًػكت
فال مغحغًف يمك مغحى الةم ًي التوصطًي ،كمغحى االحبكط ك المدكاف.

 منحععى الشخلععية التسععمطية( :ردكرغػػك كآمػرًف ًماػػف الغظػػر إلػػى غظرًػػي (أدكرغػػك كآمػػركف
بكلتبكريػػك ت ػربط بػػًف أ ػزاء ظػػكيرة ذات أربمػػي موػػتكًكت ،كيػػال التغةػػئي ال ػػكرمي كالمقػػكب
الذل ًتوبب فال

راع ةدًد دامؿ الارد كالى لداء لد وصطي الكالدًف ،كبكتوكع مكهاػ مػف

الوصطي ب ػكرة لكمػيً ،ػتـ ابػت ك إ ازحػي المػكؼ كالحك ػي إلػى االوتوػ ـ لصوػصطي ،تظهػر
يذ المًاكغزمكت الغاوػًي لصػى الوػط فػال ةػاؿ ألػراض مػف توػمي وػمكت مت زمػي الظهػكر
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ي ػػذ الو ػػمكت ي ػػال( :التقصًدً ػػي – المل ػػكع التو ػػصطال-الم ػػدكاف التو ػػصطال -ممكرل ػػي التأم ػػؿ

ال ػػذاتال -التطً ػػر كارفا ػػكر الغمطً ػػي-الق ػػكة كالمة ػػكغي– التدمًرً ػػي– االو ػػقكط– ال ػػغس  ،ي ػػذ
الوػػمكت التػػال تاػػكف الةم ػػًي التوػػصطًي ،كأمً ػ انر تػػغماس يػػذ الوػػمكت فػػال

ػػكرة ممتقػػدات

ا تمكلًي كات كيكت ،كوصكاًكت ت حظ غكلبنك فال الممتقدات الملكدة لصدًمقراطًي.

( كف دات297 – 293 ،2000 ،

 منحى اإلحباط والعدوانً :رل يذا المغحى أف ال مػكد الااػرم ًػؤدم كظًاػي غاوػًي مك ػي
تتمصص فال التغاًس لمك ًتاكلػؿ فػال الػغاس مػف لػدكاف كارايًػي كاحبػكط مابػكت ،كذلػؾ لػف
طرًؽ االزاحي كاالبداؿ دفكلكن لف الذات( .زيراف219 ،2000 ،

كًػػرل االت ػػك التحصًصػػال أف يغػػكؾ الا ً ػر مػػف الوػػصكؾ ًتحػػدد بػػكل رائز كبمك ػػي ال رً ػزةي
ال غوًي ،كلغدمك يًحبط التمبًر لف يذ ال رائز تيوت كر ال رًزة المدكاغًي ،ـ تأتى بمد ذلػؾ فػرض

االحب ػػكط أك الم ػػدكاف ك ًح ػػدث ي ػػذا لغ ػػدمك ًم ػػكؽ ه ػػد الا ػػرد غح ػػك ي ػػدؼ مم ػػًف تتح ػػرؾ ال رًػ ػزة
المدكاغًي التال تحرؾ الوصكؾ بهدؼ تحطًـ المكائؽ.

(Rita. L. Atkinson. et al,1993, 438

غظرًػي االحبػػكط أف التم ػب يػػك تغاػًس لمػػدكاف مػزاح غػكتج لػػف االحبػكط ،فمغػػدمك يًمػػكؽ

الةػػمص لػػف تحقًػػؽ أيداف ػ  ،فسغ ػ ًمػػر بمب ػرة االحبػػكط الػػذم ًػػؤدل إلػػى الةػػمكر بكلمػػدكاف ت ػػك

م در االحبكط ،كفى ا ًر مف الحكالت هد ًاكف غًػر مقبػكؿ ا تمكلًػنك أف ًظهػر ذلػؾ المػدكاف

ت ك الم در ار صالRobert. S. Feldman, 1989, 173) .

 النظريعة المعرفيععة :كيػال الغظرًػي التػػال تمطػال ايتمكمػكن أوكوػػًكن لصممصًػكت الممرفًػي ك االدرااًػػي
التػػال تحػػدث لػػدل ارفػراد ،ك تقػػكـ لصػػى أوكوػػهك غظرًػػي الوػػصكؾ بػػًف ال مكلػػكت ك تمتبػػر يػػذ

الغظرًػػي أحػػد االت كيػػكت الغظرًػػي كالبح ًػػي الحدً ػػي اليتمكمهػػك بأةػػاكؿ الوػػصكؾ الممتصاػػي بػػًف
ال مكل ػػكت ،كه ػػد كلػ ػ م محه ػػك اروكو ػػًي بك ػ ػ ل ػػكـ :ع تكفًػ ػؿ كزمػ ػ ؤ ع ك تة ػػًر ي ػػذ

الغظرً ػػي إل ػػى أيمً ػػي ال ػػدكر ال ػػذم تؤدًػ ػ الممصً ػػكت الممرفً ػػي ف ػػال تحدً ػػد أفا ػػكر ارفػ ػراد لػػػف
ال مكلػكت الدامصًػػي التػػال ًغتمػػكف إلًهػػك كال مكلػػكت المكر ًػػي التػػال ال ًغتمػػكف إلًهػػك كالمك ػػكدة

فال الم تم  ،كًرتبط يػذا الممػؿ ارتبكطػنك ك ًقػنك بكلغظرًػي الممرفًػي أك بكلاًاًػي التػال توػهـ بهػك
الممصًكت الممرفًي المدًػدة فػال غةػأة االت كيػكت التم ػبًي بأةػاكلهك الممتصاػي بػًف ال مكلػكت.

فهػػال تمتػػد بممصًػػي الت ػػغًؼ إلػػى فئػػكت ،كبػػكالدراؾ اال تمػػكلال إلػػى د اروػػي القكالػػب الغمطًػػي
التال ًاكغهك أفراد ال مكلكت الممتصاي لف بملػهك الػبمض ،كأةػاكؿ التحًػزات التػال تك ػد بػًف
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يػػذ ال مكلػػكت ،كمػػك ًترتػػب لصػػى ذلػػؾ مػػف تمًًػػز أم أغهػػك تهػػتـ بػػدكر الت ػػكرات المقصًػػي فػػال

الغظر إلى ارةمكص كارحداث اال تمكلًي ( .ممتز لبد ا 130 -129 ،1997 ،

ًرم البكحث :أغ مف الطبًمال لغدمك ًاكف وصكؾ الارد غكب مف ال مكد الااػرم كًاكفػأ
الارد لصى ذلؾ فسغ ًممؿ لصى تارار يذا الوصكؾ ،ك ذلؾ تبمكن لمبكدئ يذ الغظرًي.
ًتبغك البكحث :الغظرًي الممرفًػي يػال اروػكس فػال ت ًػر الااػر لغهػك بػكل مكد الااػرم كيػال الغظرًػي

ارهػػرب ل كمػػد المقػػؿ كتصػػًف المقػػؿ كاتو ػػكل الغظرًػػي الممرفًػػي التػػال تمًػػز بكلمقػػؿ كارفاػػكر التػػال

ًغتمػػال إلًهػػك الاػػرد كالتاًػػؼ مػ بًئتػ كًحػػدث إغػ ؽ كبػػت غوػػبًكن لصاػػرد مػػف مػ ؿ ممرفػػي ارفاػػكر

الامًي لدً .

نظرية اإلطار الفكري (:(Mental frame theor
ًػرل د .لصػال الػكردم فػال أف يغػكؾ هػكل ال ةػمكرًي تغب ػؽ مػف أغػكار الػغاس كًاػكف لهػك

ا هر ال ًوتهكف ب فال غ كح الارد أك غبكغ أك تاكه .

كالارؽ الذم غ ار أحًكغكن بًف فػرد كآمػر فػال مبصػ الغ ػكح كالمركغػي الاارًػي رغػـ تةػكبههمك

فال الومال كالذاكء غكتج فال ارغصب مف اػكف أحػديمك ًوػم لقػكا ال ةػمكرًي بكالغب ػكؽ كًوػتاًد
مغهك فال حًكت الممصًػي بًغمػك ًاػدح اخمػر طػكؿ كهتػ  ،كً هػد غاوػ فًاػب بػذلؾ تصػؾ القػكل ،كال

ً

ال لحدوهك كحكافزيك المكرهي ،كلذا ت ار هد ابتمد رغـ أغا لف طرًؽ الغ كح.

فكالطػكر الااػرم الػذم ًغظػر االغوػكف مػف م لػ إلػى الاػكف مؤلػؼ ػزؤ ارابػر مػف

الم ػطصحكت كالمألكفػكت كالماترلػكت التػال ًػكحال بهػك الم تمػ إلًػ كًمززيػك فػال ألمػكؽ لقصػ

البػكطف .كاالغوػكف اذنا متػأ ر بهػك مػف حًػث ال ًةػمر فهػك حػًف ًغظػر إلػى مػك حكلػ ال ًػدرؾ أف
غظرت مقًدة كمحدكدة ،كاؿ ًقًغ ي اغ حر فال تااًر  ،كيغك ًامػف المطػر فهػك ال ًاػكد ًػرل أحػدان
الممػكلؼ لػ
ًمكلا فال رأً حتى ً كر غكلبكن ،كًحاز ل لتداء لصًػ  ،كيػك لغػدمك ًمتػدم لصػى ي
بكلرأم ال ًمد ذلؾ ةًئكن كال ظصمكن اذ يك ًمتقد

بأغ ً كيد فال وبًؿ الحقًقي ،كًاكف لد البكطؿ كأغصػب الحػركب كااللػطهكدات التػال

ةغهك البةر بملػهـ لصػى بمػض فػال وػبًؿ مػذيب مػف المػذايب الدًغًػي أك الوًكوػًي غكت ػي لػف
كد يػذا االطػكر ال ةػمكرم لصػى لقػؿ االغوػكف ،كيػذا االطػكر ال ًوػتطً االغوػكف أف ًػتمصص

مغػ إال غػكد نار فهػك فػرض الزـ لصًػ كارفػذاذ الغػكدرًف يػـ الػذًف ًوػتطًمكف أف ًػدراكا مػك رابػت

لصى لقكلهـ مف إطكر ،كًمترفكف اغهـ متحًزكف خرائهـ.
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كالر ػؿ المبػدع ًمتػكز لػف الر ػؿ المػكدم باكغػ ًمتػرؼ بكالطػكر الااػرم كلػذا فهػك أهػدر

لصى مكا هي الحقًقي ال دًدة مف غًر ) المكمر(3-2، 2001،
اإلسالم والجمود الفكري:

لقػد دلػك االوػ ـ إلػى تحػرر الااػر ،دلػك إلػى تحػرر ال وػـ ،فهػك لػد هًػكد الك غًػي

كاوػتمبكد االغوػكف لإلغوػكف  ،أف ماهػكـ حرًػي الااػر فػال االوػ ـ كالػحي ك ػرًحي لػـ ًقبػؿ

االو ـ محككلي االغراء بحرًي الاار لصى أوػكس التحػرر مػف القػًـ أك اتهػكـ المكرك ػكت بػكلزًؼ،
كلاغػ دلػك إلػى البريػكف كالمقػؿ ،فحػرر االغوػكف أكالن مػف رؽ التقصًػد ارلمػى ،كربػك لصػى حرًػي

الاار كاوتق ؿ االرادة ،كدلك إلى التمصص مف لبكدة اريكاء كطكلب بكلدلًؿ كغمى لصً ال هػؿ
كالمتكبمي ب ًر اهتغكع فهال حرًي فارًي تتقًد بكلحؽ كالدلًؿ كتقكـ لصى) :هكالد الغظر كاالوتدالؿ

بمًدنا لف اريكاء كاركيكـ ) .بحر المصكـ ) ب( ،ص(2004، 221

فكالمت ؼ وغي فارًي كهكغكف إلهال م ك نك فال ارفاػكر ،فهػك مػف طبًمػي البةػر ،هػكؿ
عين( (وػكرة يػكد -اخًػي  118فكالغوػكف باطرتػ ًحمػؿ وػر امت فػ
عون ُم تخ َتِم ِف َ
تمػكلىَ ) :وال َيَازلُ َ
فارًكن لف اخمرًف ،كاال اكف الغكس يغومكن متاررة بملهك لف بمض) .حوكف ،1997،ص(15
.أمك مرات يذا االمت ؼ كالتغكع فهال:
 -1أف الرؤل ال تغات إال فال أ كاء االمت ؼ كالتداف كالمغزالت الةرًاي ،فهغػكؾ مكالػً

ا ًرة بقال فًهك ال مكد الاارم إلػى اخف دكف غلػج لمػدـ االمػت ؼ فًهػك ،كمػف ػـ لػدـ

االلتاكؼ إلًهك لتغل ً

 -2أغ مف لػركرات التاكمػؿ ،فهػك إرادة ربكغًػي كهػكغكف إلهػال حاػًـَ ( .وَل تعو ِش تعج َنا آلتَ تي َنعا ُكعل
َن تف ٍ
اىا
س ُى َد َ

 -3االلتراؼ بحؽ اخمر فال التااًر كالتمبًر ،كيذا م داؽ لآلًي المبكرايَ ) .وِانا أ تَو إِيا ُك تم
ض ٍ
الل ُم ِب ٍ
ين
لَ َعمَى ُى ًدى أ تَو ِف َ
 -4المكلػكلًي كلػدـ احتاػكر الحقًقػي فػسذا اكغػت يغػكؾ حرمػي لألفػراد فصػًس يغػكؾ حرمػي
لألفاػكر ،كال مقدوػكت فػال الحػكار ،فحتػى إ بػكت ك ػكد ا
المت ًر ) :المت ًر فال الكلال ال فال الكاه (.

وػبحكغ ً ػب فػال إطػكر

 -5أغػ ابػت ء ًػأتال مػف مػ ؿ تبػكًف مغػكب ال قكفػي ،كبًئػي الغػكس كمحػًطهـ اال تمػكلال
كظركفهـ الزمكغًي )بحر المصكـ . (147-148 ، 2008
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ًرل البكحث :أف الاار ًاػكف مقًػد فػال حػدكد ةػرلًي كال ًاػكف الااػر حػ ار كاغمػك ًاػكف مػك
ب ػػًف الة ػػًئكف أم ػػك ي ػػدًغكن أك لػ ػ الن ،كغح ػػف مػ ػ الو ػػغي التاكغً ػػي كالً ازل ػػكف ممتصا ػػكف ف ػػال أفاكرغ ػػك

كل ػرغك كزمكغػػك كالػى أةػػًكء ا ًػػر إغمػػك تممغػػك كتأمصغػػك ،كلرفغػػك ا بكلمقػػؿ كالداللػػي الةػػرلًي كاردلػػي
الاكغًي ،كيال ًمطال تاار كاحد إمك فار وصبال أك فار إً كبال ياذا ًقكد االغوكف.
تعقيعب عمعى الجمعود الفكعري :ككفقنػك لمػك وػبؽ فػال االطػكر الغظػرم لص مػكد الااػرمً ،تلػ أف

الةػمص المت ػؼ بػكل مكد الااػرم الد مكتًػي ًت ػؼ بكلتةػدد مػ ممكلاًػ فػال الممتقػدات

كالتوكم كالتوكيؿ م مف يـ لصى ةكاصت أك هرًبًف مغػ  ،كأغػ ةػمص ًحػرص لصػى أف ًقػككـ

الت ًًر كال ًحككؿ أف ًغكهش أفاكر  ،كأغ بهذ الطرًقي فػال التمكمػؿ مػ الممتقػدات أك ارةػمكص
مهمػك
ًاكف هد لطؿ لقص الذم مًػز ا بػ لػف وػكئر الممصكهػكت ،كالةػؾ أف الػدًف ًمتبػر ػزنءا ن
أوكوًك فال ممتقدات الارد التال ً مب ت ًًريك ،كالتال ًداف لغهك الارد بحد ة ،فصذا غ د أغ مف
ك ن

أا ر ارمكر التال ت كب بكل مكد إذا تـ التمكمؿ مم بطرًقي مكطئي.
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المبحث الثان  :التفاؤل والتشاؤم:
تعريف التفاؤل والتشاؤم:

التفاؤل (: Optimism

ات كي غحك الغ كح كالاةؿ فال حًكت فكلارد المتاكئؿ ًرل الاةؿ بأغػ لبػكرة لػف م ػدر

ًوكلد لصى التطكر كالغ كح ،كلػذلؾ فهػك ًت ػرؼ كًوػت ًب باكلصًػي كوػمكدة ،كًوػتطً تطػكًر

حًكت غحك ارفلؿ بغاو كال ًتطصب الموكلدة مف اخمرًف كاف التاكؤلًي تؤدم إلى امت ؾ الارد

لتكهمكت إً كبًي غحك ارةًكء ،كالظكاير التال ًمر بهك

تعريف الباحث التفاؤل :يػال تكهػ الاػرد بػأمكر موػتقبصًي إً كبًػي تمطػال التطػكر كالحدا ػي كالممػؿ
كاالغ كزSeligman, 1995, 137( .
التشاؤم ):(Pessimism
التةكؤـ بأغ إدراؾ الارد لألةًكء كالظكاير مف حكل بطرًقي وصبًي ،فػكلارد المتةػكئـ ًػرل

الاةػؿ بكغػ مأوػكة ال ًماػف المػركج مغهػك ،كيػك لػكدة ال ًوػتطً كلػ حصػكؿ غك مػي لمةػكاص

الًكمًػي ،ممػك ً مصػ دائػـ الوػؤاؿ كفػال حكلػي مػف التػردد كالةػؾ ،ال ًوػتطً االلتمػكد لصػى غاوػ
فهك ا ً ار مك ًطصب الموكلدة مف اخمرًف لتأدًي ابوط ارلمكؿ كالكظكئؼ.

تعريف الباحث التشاؤم :يال التكه الارد فال أمكر موتقبصًي إغهك وصبًي ،كذلػؾ مػف مػ ؿ الًػأس،
كلدـ االغ كز كاالحبكط الةدًد( Seligman, 1995, 88 ).
التفاؤل والتشاؤم:

التفاؤل :غظرة اوتبةكرً غحك الموتقبؿ ت مؿ الاػرد ًتكهػ ارفلػؿ ،كًغتظػر حػدكث المًػر كًػرم
بكلغ كح.

التشاؤم :تكه ومبال لألحػداث المقككمػي ً مػؿ الاػرد ًغتظػر حػدكث اروػكأ ،كًتكهػ الةػر كالاةػؿ

كمًبي ارمؿً( .كوؼ اومد32- 327. 1986 ،
تعريف الباحثين من إعداد ديمبر:

المجال األول  :التفاؤل

كًمػرؼ البكحػث التاػكؤؿ :غظرًػكن بأغػ تكهػ الاػػرد بػأف أمػك انر إً كبًػي وػكؼ تحػدث لػ  ،ك

ًوػػتبمد ارمػػكر الوػػصبًي ،أغ ػ بػػذؿ ه ػػكرل هػػد فػػال وػػبًؿ تحقًق ػ  ،كيػػذا اللتقػػكد بػػأف ارمػػكر

وكؼ تاكف فال

كلح .
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المجال الثان – التشاؤم:
كًمرف البكحث غظرًكن بأغ تكه الارد المكـ لكهكع أحداث وصبًي فػال الموػتقبؿ بػدؿ حػدكث

أحػداث إً كبًػي ،كيػػك ال ًقػكـ ببػػذؿ ال هػكد فػػال وػبًؿ تحقًػؽ أيدافػ اللتقػكد بػػأف الاةػؿ وػػًاكف
حصًا ( .بحرمً ،زًد145 ،2014 ،
2-2
2-2

النظريات الت تناولت مفيوم التفاؤل والتشاؤم:
نظرية السمات:

إف غظرًي الومكت تاوػر الةم ػًي لصػى إغهػك م مكلػي مػف الوػمكت ،كيػذ الوػمكت تمػد
اكت كبتي غوبًنك ،كيػال تػؤ ر لصػى وػصكؾ الاػرد ممػك ًتمًػز لػف غًػر مػف ارفػراد ،لػذا فهػال تػدؿ

لمغنك لصى بكت كلمكمًي الوصكؾ ً( .حًال الغقًب 163 ،1990 :

كتتكهػػؼ يػػذ الوػػمكت لصػػى لكامػػؿ ك ار ًػػي ك وػػمً متمصقػػي بكل هػػكز الم ػػبال لصاػػرد م صمػػك

تتكهؼ لصى لكامؿ البًئي ،كبمك ي التمصـ كاالاتوكب كمف أةهر ركاد يذ الغظرًي مك ًصال:
 -2-1جوردن البورت:

ًمػػد مػػف أكائػػؿ الػػذًف هػػدمكا غظرًػػي الوػػمكت كراػػز لصػػى الاردًػػي كالتاػػرد فػػال الةم ػػًي،

كأةػػكر إلػػى أف الوػػمكت ال تاػػكف فػػال المدًػػد مػػف ارةػػمكص ب ػػكرة متطكبقػػي تمكم ػنك ،بػػؿ تاػػكف
بطرًق ػػي متا ػػردة ف ػػال ا ػػؿ ة ػػمص ك ػػغؼ الو ػػمكت بحو ػػب أيمًته ػػك( :الو ػػمكت الرئًو ػػي  ،كي ػػال

ً مب م حظتهك لدل اؿ فرد ك(الومكت المرازًي كيال الوػمكت ارا ػر ةػًكلكن فػال المدًػد مػف
كاغب حًكة الارد كأمً ار (الومكت ال كغكًي  ،كتغةأ بك اهك تالً ت أك وصكاًكت مكهاً . .

(محمد ل كم106 ،1998 ،

-3-1كاتل :
ًرل اكتؿ أف الومي الةم ًي يال تغظًـ مكص ًكلد الوصكؾ ،كًحػدد ممطًػكن إًػك

ػاي

التغكوؽ بحًث ًماف لغك أف غتغبأ ب أم بهذا الوصكؾ فػال أم مكهػؼ مػف المكاهػؼ ،كذلػؾ رف يػذا
التغكوؽ يك الذم ًمهد الماكغًي التغبؤ.
كأةػػكر اكتػػؿ إلػػى إف الوػػمكت تحػػدد وػػصكؾ الةػػمص كًماػػف أف تحػػدث لصػػى ارهػػؿ فػػال

موتكًف ،كبػذلؾ فػرؽ بػًف الوػمكت المكمػي التػال ًمتصاهػك اػؿ الغػكس كالوػمكت الارًػدة التػال ًمتصاهػك

ةػػمص كال ًماػػف أف تك ػػد لػػدل ةػػمص أمػػر ،امػػك أةػػكر إلػػى أف ال ػػاكت الةم ػػًي متوػػمي
ب ػػكرة كالػػحي ،كفػػال لػػكء ذلػػؾ هوػػـ الوػػمكت لصػػى أغ ػكاع متمػػددة مغهػػك وػػمكت الم از ًػػي التػػال
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تماس االت كيكت التال تةاؿ أوػصكب الاػرد ،كوػمكت القػدرة التػال تتمكمػؿ مػ المكاهػؼ المت ًػرات،

أمًر الومكت الدًغكمًي التال تةاؿ الدافمًي كالمًكؿ كاالت كيكت كالغزلكت .
ك ان

(لغكف48 ،1995 ،

 1-1نظرية األنماط الشخلية:

(كيػػال تتةػػكب إلػػى حػػد بمًػػد م ػ غظرًػػي الوػػمكت ،إذ إف ركاد يػػذ الغظرًػػي ً ػػغاكف الغػػكس إلػػى

أغمكط ممًغي لصى أوػكس

ػاكتهـ الم از ًػي أك ال وػمًي أك الغاوػًي ،فػكلغمط ًطصػؽ لصػى م مكلػي

مف الغكس ًةتراكف فال ومكت ممًغي م امت ؼ بوًط فال در ي اتوكمهـ بهذ الومكت

(غزار ك لكًس 80 ،2002 ،:

 -1-2أيزنك :

تصم ػػص غظرً ػػي أًزغ ػػؾ لص ػػى أو ػػكس أغػ ػ ًك ػػد القطب ػػًف الرئًو ػػًًف لصةم ػػًي االغبو ػػكط

االغطكاءً ،ماػف أف ًك ػؼ أفػرادا ا ًػرًف ػدان بط ارئػؽ متبكًغػي بػكمت ؼ مػكاهاهـ أك تبكًغهػك لصػى
هطبػػال البمػػد ،إذ ًق ػ المتاكئػػؿ لػػمف حػػدكد االغبوػػكطًي ،كًق ػ المتةػػكئـ لػػمف حػػدكد االغطكائًػػي،
كتمػػد غظرًت ػ مػػف أيػػـ الغظرًػػكت التػػال تغككلػػت بمػػد االغبوػػكط كاالغط ػكاء ،كألطتهػػك أيمًػػي ابًػػرة،

كلػدتهك مػف اربمػػكد اركلًػي لصةم ػًي التػػال تتاػكف مػف م مكلػػي وػمكت تقػ وػػمي االغبوػكط لصػػى
هطػػب مغهػػك ،فػػال حػػًف ًق ػ االغط ػكاء لصػػى القطػػب اخمػػر ،كًتمكمػػد القطبػػكف م ػ بمػػد الم ػػكبًي

(متزف – غًر متزف  ،كًذار أًزغؾ إف الغمط االغبوكطال متاكئؿ كالغمط االغطكائال متةكئـ.

(ك داف الحاكؾ36 ،2001 ،

يععرى الباحععثً :تبغػػك البكحػػث غظرًػػي الوػػمكت التػػال ألطػػت دك انر بػػكر انز فػػال وػػمي الةم ػػًي

مك ي البكرت يك أكؿ مػف أغةػأ يػذا ال ػرح الوػمكت كيػذا ًتوػـ باػؿ مػف التاػكؤؿ كالتةػكؤـ دلًػؿ

لػػدم الاػػرد فػػال تحاػػًـ وػػمكت غحػػك طبًمت ػ طمكح ػ كاهم ػ كيدف ػ المغةػػكد ل ػ  ،كلػػذلؾ الوػػمكت
كارغمػػكط الةم ػػًي ًمطػػال محػػكر وػػمي كبمػػد لةم ػػًي الاػػرد مػػف م ػ ؿ آراء المصمػػكء ،كتاػػكف
غظرً ػػي الو ػػمكت ي ػػال و ػػمكت ةم ػػًكت لكم ػػي ا ػػؿ كاح ػػد لػ ػ و ػػمي ًم ػػتص به ػػك ل ػػف غً ػػر م ػػف

اخمرًف.

 3-2-العوامل المؤثرة ف التفاؤل والتشاؤم

:

أوال  :العوامل البيولوجية:
ا ًػ انر مػػك ًغةػػأ التاػػكؤؿ لػػف غةػػكط الةػػمص كهكت ػ المقصًػػي كالم ػػبًي ،فقػػد تمػػكد أف ًػػزكد

غاو بكرفاكر ال حًحي الوكرة ،كًغةأ التةكؤـ مف لػمؼ الغةػكط كلػمؼ القػكة الم ػبًي ككيػف
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الرهكبي المقصًي فال االغوكف فًوم لغاوػ أف ًوػب فػال ػك مظصػـ مػف اركيػكـ إذ إف لػبط الػغاس

كالغظر إلى الغكحًي الوكرة دائمكن ًزًؿ مف التةكؤـ كالهمكـ كارحزاف التال توًطر لصى غاكوهـ.

(ط  ،مكف56 ،1990 ،

ثانياً  -العوامل االجتماعية:
كيػػال المكامػػؿ المتم صػػي بكلتغةػػئي اال تمكلًػػي مػػف ل ػػي كلػػكدات كهػػًـ كات كيػػكت وػػكئدة فػػال

دكر ابً هػر فػال غةػأة الماهػكـ فػكلمكاهؼ اال تمكلًػي الماك ئػي
الم تم  ،كمػف المتكهػ أف ًاػكف لهػك ه
ام ػػكدفي المكاهػػؼ الم ػػًبي المحبطػػي أك الماك ئػػي ت مػػؿ الاػػرد ًمًػػؿ فػػال ال كلػػب إلػػى التةػػكؤـ
كالماس

حً إلى حد بمًد ( .ارغ كرم21-20 ،1998 ،

ثالثاً  -العوامل االقتلادية:
إف الت ار

االهت كدم الموػتمر الػذم ًقصػؿ مػف إماكغػكت االوػتمداـ أك الممػؿ فػال ممظػـ

الدكؿ ال ربًي مغذ أكامر الوبمًغًكت مف القرف المةرًف ،هد أ ر مف دكف ةؾ لصى أيػداؼ الحًػكة

التال ًلمهك

كر الةبكب لحًكتهـ ،كغظ انر لصةؾ فال الموتقبؿ فمف المتكه بك

لػكـ أف ًطػكر

ػ ػ كر الة ػػبكب ات كي ػػكت مت ػػأ رة به ػػذ الظ ػػركؼ فً ػػبحكف مت ػػرددًف ػػدان بة ػػكف كلػ ػ مط ػػط

حًكتهـ ،كالوًمك فال م كؿ الممؿ ممك ًؤ ر ب رًب لصى ممدالت التةكؤـ كالتاكؤؿ لدًهـ.

(ارغ كرم 6 ،1998

رابعاً  -العوامل السياسية:

إف التطػػكحف كالحػػركب الغاوػػًي كالموػػارًي ،كمػػك تمصا ػ مػػف لكامػػؿ ال ػراع كااللػػطراب

الغاوػػال كيًمغػػي دكؿ لصػػى غًريػػك كأغػكاع االوػػتممكر المبكةػػر كغًػػر المبكةػػر ،اػػؿ ذلػػؾ ًػػؤدم إلػػى
فقداف التكازف الغاوال فًةمر الاػرد أغػ لػك ز لػمًؼ مهػدر ال ً ػد مػف ًحمًػ فًقػ فرًوػي الهػـ

كالقصػػؽ الغاوػػال ،ممػػك ًػػؤدم إلػػى

ػرالكت غاوػػًي ال تصبػػث أف ت ػػب مظػػكير وػػصكاًي لػػدل الاػػرد

اكلمكؼ مف الموتقبؿ كالتةكؤـ كالةمكر بكلغقص كالتردد كالةؾ( .ك داف كاد54 ،2001 ،

يعععري الباحعععث :أف المكمػػؿ التةػػكؤـ يػػك المػػؤ ر الغاوػػال كاروػػرم كالبًئػػال مػػف المػػؤ رات،
اء أاكغػت بًكلك ًػي أـ ا تمكلًػي أـ اهت ػكدًي أـ
كتةترؾ فػال اكفػي المكامػؿ المػؤ ر لػدل الاػرد وػك ن
وًكوػػًي فػػال بغػػكء هد ارتػ كالطػػكء تطػػكًر لغاوػػي كلصم تمػ كذلػػؾ الماػػس ًػػؤ ر مػػف مػ ؿ االحبػػكط

الةدًد ،كلدـ االغ كز كلدـ التحرؾ كالغةكط ،كًك ر ا يمك بملمهـ.
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اإلسالم ف التفاؤل والتشاؤم:
لقد راػز الػدًف االوػ مال لصػى التاػكؤؿ كالتةػكؤـ ،كالتبريمػك مػف المةػكلر البةػرًي ال كبتػي

دامػؿ الك ػػداف ،فػ ًماػػف لصةػمص أف ًمغمهمػػك ،كلاػف ًماػػف الحػد مػػف تأ ًريمػك لصًػ بكالبتمػػكد
لػػف حكلػػي

مصهمػػك لػػكدة توػػًطر لصػػى ردكد أفمكلػ كاوػػت كبكت لصمغبهػػكت أك ارحػػداث التػػال تمػػر

لصًػ اػػؿ ًػػكـ كمقكرغتهػػك بأحػػداث مػػرت لصًػ وػػكبقكن ،كاػػكف تأ ًريػػك إً كبًػكن أك وػػصبًكن كمػػف ارم صػػي

لصى ذلؾ ا ًرة دنا فمغك مف ًتةكءـ مف

كت حًكاف ممًف أك رؤًي ةمص أك فمؿ ممًف ًقكـ

ب يك أك غًر  ،كلغدمك غوأل لف وبب يذا التةكؤـ أك التاكؤؿ تاكف اال كبػي ،إف يػذ الرؤًػي أك
يذا الامؿ هد اهترف وػكبقكن بحػدث وػالء أك حوػف هػد مػر بهػذا الةػمص

ػدفي ،كيػذ االلتقػكدات

ممتصاي مف م تم خمر كمف ةػمص خمػر ،فقػد تاػكف يغػك غًػر محببػي بًغمػك ت اريػك فػال م تمػ

أمػػر محبب ػين ،لػػذلؾ فكلتاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ ًمتمػػد لصػػى قكفػػي تصػػؾ الم ػػكمً البة ػرًي كمكرك كتهػػك مػػف
الممتقدات ،فقد حث االو ـ لصػى التاػكؤؿ ،كا تغػكب التةػكؤـ فػال مكاهػ متمػددة مػف القػرآف الاػرًـ
اقكلػ تمػكلى ) :فػأف مػ الموػر ًوػ نار ،إف مػ الموػر ًوػ ار ( كاػذلؾ هكلػ تمػكلىً) :رًػد ا باػـ

الًور كال ًرًد باـ المور( (وكرة البقرة أًي ( 85

فً ػػب االبتمػػكد لػػف الممتقػػدات كالم ارفػػكت التػػال لػػًس لهػػك أم أوػػكس مػػف ال ػػحي مػػف

الغكحًي المصمًي ،فمف يذا غرل أف أغمكط التاكؤؿ كالتةكؤـ تمتصػؼ مػف ةػمص خمػر كمػف حلػكرة
رمرل( .ارمكمال15-14 ،2010 ،

كالتةكؤـ فال االو ـ ،كيك أف تغوب مك لحؽ بؾ مف لرر أك أذل ل ًر فكلصػ الحقًقػال
بوبب ارايًتؾ لصمغوكب ل  ،كًةكر ل فال االو ـ بم طص التطًر ،كهػد كرد التطًػر فػال القػرآف
فال لدة مكال  ،كيال هكل بوكرة ارلراؼ عفسذا ػكءتهـ الحوػغي هػكلكا لغػك يػذ كاف ت ػبهـ وػًئي

ًطًركا بمكوى كمف مم أال إغمك طكئريـ لغد ا كلاف أا ريـ ال ًمصمكف ع فػك ًبػًف لغػك أف هػكـ
فرلكف إذا ألطكيـ ا مًػ ار هػكلكا لغػك يػذا كًق ػدكف بهػذا أغهػـ الوػبب فػال غػزكؿ يػذا المًػر كمػف
ـ فهك مصػؾ لهػـ ال ةػرًؾ لهػـ فًػ كأمػك إذا ابػت يـ ا بوػًئي أم لػرر فػسف مػكهاهـ يػك التطًػر

بمكوػػى لصًػػ الوػ ػ ـ كمػػف ممػػ أم التةػػكؤـ بمكو ػػى لصًػػ الو ػ ـ ،كبغػػال إوػػرائًؿ كالمػػراد أغه ػػـ
ًغوبكف كهكع اللرر لك ػكد مكوػى لصًػ الوػ ـ كبغػال إوػرائًؿ أم الوػبب فػال غػزكؿ اللػرر يػك
مكوى لصً الو ـ كمف مم  .كهكل بوكرة الغمؿ ،عهكلكا اطًرغك بػؾ كبمػف ممػؾ هػكؿ طػكئراـ لغػد

ا ع فهغػك ًبػًف ا أف مػػكد هػكلكا ل ػػكل لصًػ الوػ ـ اطًرغػك بػػؾ ،كبمػف ممػػؾ أم تةػكءمغك مغػػؾ
كبمف ممؾ أم أ بغك بوػببؾ ،كبوػبب مػف ممػؾ فهػـ ًغوػبكف الم ػكئب التػال حػد ت لهػـ ل ػكل
لصً الو ـ كالموصمًف( .الغممي166 ،2010 ،
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كمف يغك فقد ربى االو ـ أتبكلػ لصػال التاػكؤؿ كارمػؿ كالبمػد لػف التطًػر كالتةػكؤـ ،كلقػد
طًرىغػك بً ياػـ لىػئًف لىػـ
ذـ القػرآف الاػرًـ يػؤالء المتطًػرًف بػدلككم ارغبًػكء فقػكؿ وػبحكغ  :ع هىػكليكا ًإاغػك تى ى
طػكئًرياـ مم ياػـ أىئًػف يذ ِّاػرتيـ ب ٍػؿ أ ٍىغػتيـ هىػكـ
تىٍغتىهػك لىىغػر ماغ ياـ كلىًموػاغ ياـ ماغػك لػ ىذاب أىًلػًـ ) (18هىػكليكا ى
ً
مورفيكف) (19وكرة ًس.

لقد وصؾ االو ـ اؿ وبًؿ فاػال غػرس يػذ الػركح فػال الم تمػ الموػصـ فأمرغػك ع ػصى ا

لصً كوصـع بأف غصقى إمكاغغك بك طصؽ حتى غةػً فػال الم تمػ ركح التاػكؤؿ كارمػؿ ،لػف ػكبً ًر
ػكؿ عروػػك يؿ ا ً ػػصى ا لصً ػ كوػػصـع ( :يا ػ مؿ ممػػركؼ ػػد ىهيه ،كًاف مػػف
ػكؿ  :ىهػ ى
بػ ًػف لبػػد ،ا ً ىهػ ى
غ مػف دٍل ًػكؾ فػال ًإىغػكء أىمًػؾ( .أمر ػ أحمػد فػال
ىمػكؾ بًك ػ ى
طٍصػؽ ،كأىف تي ٍا ًػر ى
اٍلممػركؼ أىف ىتٍص ىقػى أ ى
موغد .

يعععري الباحعععث :أف ال ػدًف االو ػ مال يػػك تاػػكؤؿ بحػػد ذات ػ  ،رغ ػ ًمطػػال الطرًػػؽ كالداللػػي
الكالحي الوصًمي االً كبًي ،كًمطال التاكؤؿ ممرفي المكلؽ كالروؿ كارغبًكء لصػًهـ الوػ ـ كممرفػي

الاػكف ،كاػػؿ ةػالء ًحػػدث لػػؾ تاػكؤؿ دائػػـ كاغبوػػكط كأمػص بكلتػػذاًر بػػكخمرة ًمطػال دفمػػي إًمكغًػػي
تاكؤلًي غحك الحًكة رغـ ارلـ كالحًكة ال مبي التال غتمكًةهك فال ظؿ الح كر الابًر لصػال هطكلغػك

الحبًػػب ،كلا ػف الػػكزع الػػدًغال ًصمػػب دك نار ابً ػ نار فػػال تةػػاًؿ الغاوػػًي كأ ريػػك ،كلاػػف تطمػػئف بغاوػػؾ

كتاكؤؿ بكلمًر ،أمػك التةػكؤـ ًحػدث ذلػؾ لػدـ الػكازع الػدًغال تاػكف يمػ الحًػكة ارابػر كأمػك اخمػرة

ال ًمػػد لهػػك لػػدا م ػػؿ الااػرًف كالًهػػكد كغًػػريـ كالمًػػكذ بػػك  ،التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ ً ػػًب االغوػػكف فػػال

حًكتػ كًاػػكف حوػػب وػػمكت كأغمػػكط الةم ػػًي اػػؿ فػػرد حػػكؿ يػػذا كحوػػب در ػػكتهـ كًمػػد االًمػػكف
يك التكزاف بًغهـ التاكؤؿ كالتةكؤـ.
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المبحث الثالث :االتجاه نحو التحديث:
أو ًال -االتجاىات:
مقدمة :
إف م ػػطص ( :االت كيػػكت تر مػػي لربًػػي لم ػػطص ) (Attitudesفػػال الص ػػي االغ صًزًػػي،

كاػكف الاًصوػكؼ االغ صًػزم يربػرت وبغوػر ) (Sepencer. Hأكؿ مػف اوػتمدم لػكـ (1962
فػػال اتكبػ الموػػمى( :المبػػكدئ اركلػػى حػػًف هػػكؿ  :ع إف ك ػػكلغك إلػػى أحاػػكـ

ػػحًحي فػػال موػػكئؿ

م ًرة لا ًر مف ال دؿً ،متمد إلى حد ابًر لصى ات كيغػك الػذيغال ،كغحػف غ ػ ال إلػى يػذا ال ػدؿ
أك غةػكرؾ فًػ  ".كًقػكؿ ألبػكرت ) ( Allport. W. Gفػال بح ػ لػف( :االت كيػكت الغاوػًي لػكـ
(ً" :(1935ماف القكؿ أف ماهكـ االت ك أبرز الماكيًـ كأا ريك إلزامك فػال لصػـ الػغاس اال تمػكلال
كلًس مي ا ط ح كاحد ًاكه فال لدد المرات التال اوتمدـ فًهك فال الدراوكت الت رًبًي.

(مرلال 1984 : 145 ،

اء أاكغػػت يػػذ المكاهػػؼ
كبصقػػًس كلاػػؿ مغػػك ات كيػػكت تك ػ وػػصكا فػػال مكاهػػؼ ممًغػػي و ػك ن
مت صي بأمكر دًغػ أـ لمصػ أك طػرؽ تمكمصػ مػ الغػكس أك غةػكط أك غظرتػ إلػى فػرد أك مؤووػي

أك أمي أك مكلػي مػف الغػكس ،أك تةػًم لمػذيب مػف المػذايب أك لااػرة م ػردة م ػؿ التوػكم  ،أك
وػػصكؾ ممػػًف م ػػؿ التػػدمًف ،بػػؿ إف اػ ن مغػػك ًتوػػـ بكت كيػػكت غحػػك ذاتػ  ،فقػػد ًم ػػد الاػػرد غاوػ أك

ًحقريػك ،أك ًتاػػؽ تقػػدًر لغاوػ مػ تقػػدًر الغػػكس لػ  .كاذا اػػكف االت ػػك مػ المكامػػؿ المكر ًػػي فػػال

البًئػػيً ،حػػدد اروػػصكب الػػذم ًػػدرؾ ب ػ الةػػمص المػػكلـ أك ًوػػت ًب ل ػ  ،فسغ ػ تتل ػ لغػػك اريمًػػي
الق كل لماهكـ( .مصًاي40-39 ،1989 ،
وػ ػػًتغككؿ البكحػ ػػث فػ ػػال يػ ػػذا المبحػ ػػث ماهػ ػػكـ االت كيػ ػػكت كأيمًتهػ ػػك كماكغكتهػ ػػك كأغكالهػ ػػك

ككظكئاهك كطرائؽ ااتوكبهك كطرائؽ هًكوهك كطرؽ ت ًًريك ،كل هتهك باؿ مف الوصكؾ كال قكفي.
االتجاه لغة:

ات ػ (ات كيػػك ه ػػد ،تك ػ  ،اتمػػذ ك هػػي لػ ( .رةػػكد الػػدًف .(23 ،2000 ،فػػال لوػػكف

كيكت إلًػؾ" أت ػ أم تك هػت( .ابػف مغظػكر،
المرب ال ً هي :الٌغحك ،غقكؿ اذا لصى هي اذا" ،اىت
ي
 . 88-43 : 1988أًلنك عتك إلً أم أهبؿ كه دع( .البوتكغال. 194 ،1980 ،
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االتجاه الطالحاً:

لػ ػػرؼ ارًػ ػػؾ ) (Kreakاالت ػ ػػك بأغػ ػ ػ عغظػ ػػكـ دائػ ػػـ مػ ػػف التقًًمػ ػػكت االً كبًػ ػػي كالو ػ ػػصبًي

كاالغامكالت كالمةكلر ،كيك غزكع غحك المكافقػي أك لػدـ المكافقػي ".كً ػد البكحػث أف ارًػؾ ًمػرؼ
االت ػ ػػك بأغ ػ ػ ح ػ ػػًصي تقًًمػ ػػكت الاػ ػػرد االً كبًػ ػػي كالوػ ػػصبًي غحػ ػػك مكلػ ػػكع ممػ ػػًف .أمػ ػػك غًكامػ ػػب

) Newcombفًمرؼ االت ك مف ك هتال غظر ممرفًي كدافمًي ع ًم ؿ االت ك مػف ك هػي الغظػر

الممرفًي ،تغظًمكن لممكرؼ ذات ارتبكطػكت مك بػي أك وػكلبي( :أم ت ػكحبهك ارتبكطػكت أك تػدالًكت
مك بػػي أك وػػكلبي  ،أمػػك مػػف ك هػػي الغظػػر الدافمًػػي فكالت ػػك ًم ػػؿ حكلػػي مػػف االوػػتمداد الوػػت كرة

الداف  ،فكت ك المرء غحك مكلكع ممًف يك اوتمداد فًمك ًت ؿ بكلمكلكع ".كيغػك يرى الباحعث:
أف غًكامػب لػرؼ االت ػك مػف ك هػي الغظػر الممرفًػػي بأغػ هغطػرة ممرفًػي بػًف ممػكرؼ الاػرد كبػػًف
وصكا كتاكلص م لغك ر البًئي ،أمك مف ك هي الغظػر الدافمًػي فػًماف التمػرؼ لصػى ات ػك الاػرد
مػػف أغمػػكط وػػصكا كردكد أفمكل ػ

 .ػػـ ًمػػرؼ مًةػػًؿ أر كًػػؿ االت ػػك بأغ ػ عالمًػػؿ إلػػى الةػػمكر أك

الوصكؾ أك التااًػر بطرًقػي محػددة إزاء الغػكس اخمػرًف أك مغظمػكت أك مكلػكلكت أك رمػكز .أمػك
ػػكدت بغػػال ػػكبر فكغػ ً ػػؼ االت ػػك بأغػ عاوػػتمداد غاوػػال أك تهًػػه لقصػػال ل ػػبال مػػتمصـ ًؤيػػؿ

الارد ل وػت كبي بأغمػكط وػصكاًي محػددة ( :مك بػي أك وػكلبي غحػك أةػمكص أك أفاػكر أك حػكادث

أك أةًكء أك رمكز ممًغي فال البًئي التال توت ًر يذ االوت كبيع .

(بغال كبر267-266 ،2004 ،
كًم ػ ػػرؼ زيػ ػ ػراف (  172 : 2003االت ػ ػػك بأغػ ػ ػ عتاػ ػػكًف فرل ػ ػػال أك مت ًػ ػػر ا ػ ػػكمف أك

متكوطً( :ق فًمك بًف الم ًر كاالوت كبي كيك لبكرة لػف اوػتمداد غاوػال أك تهًػؤ لقصػال ل ػبال
متمصـ ل وت كبي المك بي أك الوكلبي( :القبػكؿ أك الػرفض غحػك أةػمكص أك أةػًكء أك مكلػكلكت

أك مكاهػؼ ( :دلًػي فػال البًئػي التػال توػت ًر يػذ االوػت كبي" .أمػك وػمد لبػد الػرحمف فسغػ ًػرل أف

االت ػػك يػػػك عتراً ػػب لقص ػػال غاو ػػال أحد تػ ػ المبػ ػرة الحػػػكدة المتا ػػررة كًمتػػػكز بكل ب ػػكت كاالو ػػتقرار
الغوبالع.

كًمرؼ روتكف االت ك بأغ عتممًـ الوت كبكت الاػرد تممًمػك ًػدف بوػصكا بمًػدنا أك هرًبػنك

مف مدرؾ ممًفع( .الوًد ك لبدالرحمف151 ،1999 ،

كً ؼ مكغػكداـ  Moghaddamاالت ػك بأغػ عتقًػًـ الػذات كالغػكس اخمػرًف كارحػداث

كالقلكًك كارةًكء المكدًي بدر ي مف االغحًكز م أك لدع(Moghaddam,1998 : 100( .

كتيم ػػرؼ زًغ ػػب ة ػػقًر االت ػػك بأغػ ػ عحكل ػػي ك داغً ػػي ل ػػدل الا ػػرد ،كتكلػ ػ در ػػي هبكلػ ػ أك
رفلػ لمكلػػكع ممػػًف ( :مكلػػكع االت ػػك ً ،غػػتج لػػف مبػرات وػػكبقي لػػدل الاػػرد تتمصػػؽ بمكلػػكع
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االت ك كبمك ي ممتقدات كممكرف ت ك يذا المكلكع كمك كا

الارد مف كاب أك لقكب ،كتػدف

يذ الحكلي الارد إلى إ دار وصكؾ إً كبال غحك المكلكع أك وصكؾ وصبال لد المكلكع ذات ع.

(ةقًر126 ،1994 ،

أمػػك أحمػػد لػػزت ار ػ فًقػػكؿ أف االت ػػك لبػػكرة لػػف ع اوػػتمداد ك ػػداغال ماتوػػب ،كبػػت

غوبًكن ًحدد ةمكر الارد كوصكا إزاء مكلكلكت ممًغي مف حًث تالًصهك أك لدـ تالًصهك.
( ار

121 ،1979 ،

كً ػػذار مػ ػراد كيب ػػي تمرًاػ ػكن ل ت ػػك ف ػػال المم ػػـ الاصو ػػاال أف االت ػػك ي ػػك عتغظ ػػًـ كب ػػت

لممصًػػكت إدرااًػػي كاغامكلًػػي كتاًاًػػ ًتراػػز ح ػػكؿ مكلػػكع مػػك ،كً مػػؿ الةػػمص ًوػػصؾ إزاء ي ػػذا
المكلكع وصكانك متوقنك ،كهد تاكف االت كيكت إً كبًي أك وصبًي( .كيبي3-2 ،1979 ،
ل ت ك  - :مفيوم االتجاه النفس  :وًاكلك ًك:
لػػـ ًك ػػد تمرًػػؼ كاحػػد مقغ ػ

ًمتػػرؼ ب ػ

مً ػ المةػػت صًف فػػال المًػػداف ،إال أف التمرًػػؼ

الذم ذاع أا ر مف غًر ك الذم ال ًزاؿ ًحكز القبكؿ لدل غكلبًي الممت ًف .
تمرًؼ جوردون ألبورت:

عاالت ػػك حكل ػػي م ػػف االو ػػتمداد أك التأي ػػب الم ػػبال ك الغاو ػػال ،تغ ػػتظـ م ػػف مػ ػ ؿ مبػ ػرة

الة ػػمص ،ك تا ػػكف ذات تػػأ ًر ت ػػك ًهال أك دًغػػكمال لص ػػى اوػػت كبي الا ػػرد ل مًػػ المكل ػػكلكت ك
المكاهؼ التال توت ًر يذ االوت كبي ع.
ك لتقرًب الممغال المق كد إلى ذيف ًماف القكؿ إف االت ػك يػك الحكلػي الك داغًػي القكئمػي

كراء رأم الةػػمص أك التقػػكد فًمػػك ًتمصػػؽ بمكلػػكع ممػػًف ،مػػف حًػػث رفل ػ لهػػذا المكلػػكع أك

هبكل  ،ك در ي يذا الرفض أك القبكؿ.

كًةػًر غػزاكم إلػى تمرًػؼ ألبػكرت تغظمهػك المبػرة الوػكبقي ،كيػذ الحكلػي تك ػ اوػت كبكت

الاػرد غحػك اػؿ المكلػكلكت كالمكاهػؼ التػال ترتبطهػك ".كبكلمقكرغػي بتمرًػؼ الوػمي اكغهػك تراًػب
ل ػػبال غاوػػال فػػسف االت ػػك
) (Neuropsychicتك ًػ ػ

لقصغػػي الوػػمي أك بػػكرحرل ت ًًػػر محتكايػػك ،كلاػػف ًبقػػى

االوػػػت كبكت غح ػػك المكلػػػكلكت بحً ػػث ًماػػػف التغب ػػؤ بوػػػصكؾ أك

اوت كبكت الةمص إذا لرفت ات كيكت  ،فسف الومي تةكرؾ االت ك فال يذ ال اي إلى حد مك.

) .36غزاكم( 1993،
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كًػرل لبػدا

أف االت ػك الغاوػال يػك تغظػًـ ماتوػب لصممصًػكت االغامكلًػي كاالدرااًػي

كالممرفًي كالغزكلًي التال تظكفرت فًمك بًغهك ،كةاصت ات كيكن ممًغكن حكؿ بمض الغكاحال المك كدة
فال الم كؿ الحًكم الذم ًمًش فً الارد ،كيذا التمرًؼ ًتلمف :

أ -االت ك الغاوال تغظػًـ غاوػال ماتوػب مػف مػ ؿ احتاػكؾ الاػرد بكلبًئػي فهػك ال ًظهػر فػال وػف
مبارة ،كاغمك لغدمك ًاكف الارد هكد انر لصى التمصـ ،أم مغذ المكموي تقرًبكن.

ب ً-تاكف يذا االت ك مف

ث ماكغكت مت صي كمتاكلصي فًمك بًغهك ،يال الماكغكت االغامكلًي،

الماكغكت االدرااًي الممرفًي كالماكغكت الغزكلًي أك االرادًي.

ج -كاذلؾ ًتـ ااتوكب يذ االت كيكت فال لكء لغك ر الم كؿ الحًكم الذم ًمًش فً الارد.
(لبد ا 65-64 ،1996 ،

مفعاىيم متلعمة باالتجاىعات :يغػكؾ المدًػد مػف الماػكيًـ ذات ال ػصي بماهػكـ االت ػك  ،كمػف أبػرز
يػ ػػذ الماػ ػػكيًـ المقًػ ػػدة ،كال ػ ػرأم ،كالقًمػ ػػي ،كالمةػ ػػكلر ،كالمًػ ػػؿ كًراػ ػػز البكحػ ػػث لصػ ػػى أيػ ػػـ أك ػ ػ

االمت ؼ بًف االت ك كبًف اؿ مف يذ الماكيًـ.

أوالً -االتجععاه والعقيععدة  :المقًػػدة ات ػػك غاوػػال ً صػػب لصػػى تاكًغػ المغك ػػر الممرفًػػي كالاارًػػي

كالتال تومى أحًكغكن ( :أًدًكلك ًكت بكاللكفي بطبًمػي الحػكؿ إلػى الماػكف االغامػكلال أك المػكطاال
الذم ًمًز االت ػك الغاوػال ،كلاغػ ًتمػذ

ػكرة أا ػر لمقػكن كلكغػكن أا ػر ا كفػي ،كلصًػ فػسف االغوػكف

لغدمك ًمتقد فال غظرًي وًكوًي أك ا تمكلًي فسغ ًدلـ ات كي غحك يذ الغظرًي بمزًػد مػف الااػر

كالممرف ػػي كالممصكم ػػكت ،كالمقً ػػدة تم ػػؿ مصاً ػػي

ػػكلحي لتا ػػكًف م مكل ػػي م ػػف االت كي ػػكت الغاو ػػًي

فمقًدة فرد فال حزب وًكوال مف غكع مك وكؼ تاكف لدًػ م مكلػي مػف االت كيػكت المك بػي غحػك

فرد آمر ًمتغؽ مبكدئ حزب الوًكوال( .إبرايًـ5-3 : 1993 ،

اء أاكغػت يػذ
ثانيعاً -االتجعاه والعرأي :الػرأم يػك تغظػًـ مػكص لصمبػرة الممرفًػي االدرااًػي فقػط وػك ن
المبرة مغقكلي أـ مبكةرة ،ككال مف يذا أف الرأم ًمصػك مػف الماػكف المػكطاال أك االغامػكلال الػذم
ًمًز االت ك الغاوال كًمطً م كئ

ارمرل  .أمك ل هي االت ك بكلرأم المكـ فغقػكؿ إف يغػكؾ

الا ً ػػر م ػػف المح ػػككالت لتمرً ػػؼ كك ػػؼ الػ ػرأم الم ػػكـ ،كا ػػكف ذل ػػؾ م ػػف مػ ػ ؿ كظًاتػ ػ الػ ػ ط

ا تمػكلال ،فػكلبمض ًػرل أف الػرأم المػػكـ ًمغػال وػًكدة هػكة الم تمػ  ،كالتػال بػدكغهك ال ًاتػب هػػكغكف
أك تقكـ حاكمي ،كالبمض اخمر ًرل أف الرأم المكـ يك در ي مف االهتغكع الوػكئد فػال مكلػي مػك
ًاكف مف القكة بحًث ًك ػ وػصكؾ أفراديػك  .كًقتػرح( :الوػًد كلبػد الػرحمف التمرًػؼ التػكلال ،كيػك

ًكلػ الم هػي بػًف االت ػػك كالػرأم المػكـ" ،الػرأم المػكـ يػك المح ػػصي الغهكئًػي ل ت كيػكت الغاوػػًي
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اال تمكلًػي ذات الدر ػي المكلًػي ػ وػكلبي اكغػت أـ مك بػي ػ رفػراد مكلػي مغظمػي متمػكًزة التراًػب

ت ػػك مةػػاصي محػػددة تم ػػؿ غقطػػي تػػكتر ،كلػػدـ اتػزاف فػػال الم ػػكؿ الغاوػػال اال تمػػكلال لص مكلػػيع ،ك
ًتبًف مف يذا التمرًؼ أف الار ي لتاكًف رأم لكـ تزًد بزًػكدة ةػدة االت كيػكت الغاوػًي ( :وػكلبي

أـ مك بي ( .مصًاي49-47 : 1989 ،
ثالثاً -االتجعاه والقيمعة  :القًمػي يػال لبػكرة لػف تغظػًـ مػكص لمبػرة الاػرد ًغةػأ يػذا التغظػًـ فػال

مكاهػػؼ المالػػصي كاالمتًػػكر ،كًتحػػكؿ إلػػى كحػػدة لًكرً ػ لصػػى اللػػمًر اال تم ػػكلال لصاػػرد ،كيػػذا
التغظػػًـ أك يػػذ القًمػػي تك ػ وػػصكؾ الاػػرد فػػال مكاهػػؼ حًكت ػ الًكمًػػي كتوػػكلد لصػػى الحاػػـ لصػػى

ارةًكء كالم ًػرات كالمغك ػر المتاكلصػي فػال البًئػي ،كذلػؾ أ غػكء وػمال الاػرد لتحقًػؽ يػدؼ مػك .كاذا
غظرغك إلى االت ك فسغ أًلكن تغظًـ مكص لمبرة حػكدة كمتاػررة ،كتك ػ أًلػكن وػصكؾ الاػرد ،كلاػف

فال مغطقي الهدؼ أك ال رض حًث تاكف اركلكًي ل ت ك وكبقكن فال ذلؾ القًمػي التػال اكغػت فمكلػي
فال مرحصي البحث أك الومال لتحقًؽ ال رض أك الهدؼ( .الوًد ك لبد الرحمف257 : 1999 ،
–255

رابععاً -االتجععاه والمشععاعر  :المةػػكلر يػػال ردكد الامػؿ الك داغًػػي أك االغامكلًػي المرتبطػػي بأحػػد

المكلػػكلكت ،كتةػػاؿ المةػػكلر أوػػكس التقػػكًـ االغامػػكلال ،ك بكلتػػكلال فهػػال تم ػػؿ غكل ػنك مػػف ال قػػؿ
الذم ًمطال ل ت كيػكت غكلػنك مػف االوػتمرار كالدافمًػي ،امػك أغهػك ألػًؽ مػف االت كيػكت ،ك تم ػؿ
إحػػدل ماكغكتهػػك ال

ػػي ،كًػػرل الػػبمض أف المةػػكلر تم ػػؿ ػػكير االت ػػك  ،كأف الماػػكغًف اخمػراف

مك يمك إال إلكفكت لهذا الماكف ،أم أف الةػمص ًمًػؿ إلػى مكلػكع ممػًف أك ًحبػ  ،فًحمػؿ لػ

مةكلر إً كبًي فال البداًي ،كبمد ذلؾ ًحككؿ ت مً ممصكمكت تؤًػد يػذ المةػكلر االً كبًػي ،كهػد

ًوصؾ وصكانك ًتاؽ م مةكلر أًلنك

.خامسعاً -االتجعاه والميعل ً :ػرتبط ماهػكـ اػؿ مػف المًػؿ كاالت ػك ارتبكطػكن ك ًقػكن ،ك لاػف االت ػك

أكو فال ممغك  ،كتمتبر المًكؿ ات كيكت غاوًي ت مؿ الةمص ًبحث لػف أك ػ غةػكط أا ػر فػال

مًػداف ممػػًف ،أك يػػال ات كيػكت إً كبًػػي غحػػك م ػكالت ممتػػكرة مػػف البًئػي ،كمػ ذلػػؾ فػسف اػػؿ مػػف
االت ك ك المًؿ لبكرة لف ك ؼ الوتمداد الارد ل وت كبي لةالء مك بطرًقي ممًغي.

(المحكمًد194-193 : 2003 ،

يععري الباحععث :االت ػػك ًمطػػال أوػػكس غحػػك الهػػدؼ كًبغػػال لصػػال الغظرًػػكت غحػػك الممرفػػي كالوػػصكؾ
كالةػػمكر كاالغامػػكؿ حتػػال تحقًػػؽ اريػػداؼ المغةػػكدة ،كاوػػر القصػػؽ الموػػتقبصال لػػدم الةػػبكب مػف

م ؿ التمكرًؼ الوكبقي مك ًصال:
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أ -االت ػك مت ًػر كوػًط بػًف الم ًػر كاالوػت كبي ،أم أغػ ًحػدد غػكع االوػت كبي التػال وػًقكـ بهػك

الاػرد لغػد تمرلػ لم ًػر ممػًف ،كبػذلؾ ًماػف التغبػؤ بوػصكؾ الاػرد لغػد تمرلػ لم ًػر ممػًف إذا
لرفت ات كيكت .

ب -ل ت ػك

ػ ث ماكغػكت أوكوػًي يػال  :الماػكف االد اراػال الممرفػال ،الماػكف الك ػداغال

االغامكلال ،كالماكف الغزكلال الوصكاال.

ج -االت ك ًغظـ وصكؾ الارد كًك ه فال المكاهؼ الممتصاػي ،كلػذا فسغػ مػف الوػهؿ التغبػؤ بوػصكؾ

الارد لغد مكهؼ ممًف إذا ً
لرفت ات كيكت .

د ً-تةاؿ ات ك الارد غتً ني مك ًتمرض ل مف أحداث كمكاهؼ فال بًئت أم أف االت ك ماتوب

كلًس فطرًكن.

ق ً-تةاؿ االت ك غحك بمض الغكاحال المك كدة فال الم كؿ الحًكم الذم ًمًش فً الارد.
يععععرف الباحعععث االت ػػك بأغػػ علب ػػكرة ل ػػف م مكلػػي م ػػف االد ارا ػػكت كالمة ػػكلر كالممتق ػػدات ح ػػكؿ
مكلػػكع مػػك ،تك ػ وػػصكؾ الاػػرد كتحػػدد أرً ػ كاحوكو ػ كمكها ػ مػػف ذلػػؾ المكلػػكع( :إً ػػكبال أك
وصبال(.
النظريات المفسرة لتكوين االتجاىات:
 .1نظرية التوازن المعرف (ىيدر ( Cognitive balance Header
ًػرل يًػدر أف االت كيػكت غحػك ارةػًكء ،كغحػك الغػكس لهػك كذبًػي إً كبًػي أك كذبًػي
وصبًي ،كهد تتطكبؽ يذ االت كيكت أك هد ال تتطكبؽ ،لذا هد ًاكف تكازف أك لدـ تػكازف ،إال أغػ

يغػكؾ حراػين دائمػي غحػك التػكازف أم يغػكؾ غزلػي لػدل ارفػراد لا ػؿ االت كيػكت التػال تتمػكرض،

كالتال تتةكب كلزلهك لف بملهك.

كًغ ب االيتمكـ لغد يًدر لصى المكاهؼ التال فًهك ةمص كآمر ،اؿ مغهمػك لػ ات ػك

ممػًف غحػك مكلػكع ممػًف غرمػز لػ بػكلرمز" س" ،فػسذا اػكف الةػمص ًحػب اخمػرًف فمػف
الماركض أف ات ك اخمر وًاكف ممك ن الت كي  .فسذا اكف يغكؾ لصى وبًؿ الم كؿ

دًقكف

ًةتراكف فال أف ات كيهمك االً ػكبال غحػك ةػمص كلػث ،فحكلػي التػكازف مك ػكدة مػكداـ الةػمص

اركؿ ات كي إً كبال غحك الةػمص ال ػكغال ،كات كيػ إً ػكبال اػذلؾ غحػك الةػمص ال كلػث الػذم
البػد أف ًاػكف ات كيػ إً كبًػكن أًلػكن
ًم ؿ المكلكع المرمػكز لػ بػكلرمز" س" ،فكلةػمص ال ػكغال ى
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غحػك" س ".أمػك إذا امتصاػك فهغػك تتكلػد حكلػي لػدـ تػكازف فاػال يػذ الحكلػي ًحػككؿ اػؿ مغهمػك إهغػكع

اخمر بك هي غظر أك ًت غبكف المكلكع ل حتاكظ بكلتكازف بًغهك( .

ؿ179 ،1984 ،

-2النظرية السموكية:
كيال تػرل أف االت ػك االً ػكبال أك الوػصبال يػك مبػرة متمصمػي غتً ػي ربطهػك بم ًػر ًوػت ًر

فرحنك ،أك غلبنك أك حزغنك لدًغك ،كًماف التم ًؿ لصى ذلؾ بمكهؼ تمصًمال  :إذا طكر تصمًذ وصكؾ
ارايًي غحك الممصػـ فػسف التصمًػذ وػًطكر وػصكؾ ارايًػي لصمػكاد التػال ًدروػهك يػذا الممصػـ ،كبكلتػكلال

ًممـ التصمًذ يذا االةراط لصى المكدة فال اؿ الموتكًكت ،كبكلتػكلال ت ػب ات كيػكت يػذا التصمًػذ

غحك يذ المكدة وصبًي ،كبكلماس تتةكاؿ إةراطكت الحب لمكاد ممًغي( .هطكمال167 ،1989 ،
-3قابمية اإليحاء ف تكوين االتجاىات:

كتمغػال وػرلي ت ػدًؽ كتقبػؿ اخراء كارفاػكر دكف غقػد أك مغكهةػي ،أك تمحػًص ،مك ػي

إذا اكغت

كدرة مف أةمكص بكرزًف ،أك ذكم غاكذ ،أك ًمتغقهك أفراد ا ًػركف ،كأغػكس غ ػؽ بهػـ،

اكت كيكت ارورة غحك الدًف ،كالكطف ،كالح ؿ ،كالحراـ ،كالحؽ كالبكطؿ ،كالمًر كالةر .كتصمػب

اروػرة كال ػحكفي كأ هػزة االلػ ـ دك انر بػكر انز فػال يػذا االت ػك  ،كيغػكؾ فئػي هصًصػي مػف االت كيػكت

غاتوبهك لف ه د ،كلف طرًؽ التااًػر كالتحصًػؿ كالد اروػي ،حًػث ًحػدد المػرء مكهاػ غحػك هلػًي

أك مكلكع مك ،امةاصي تحد ًد الغوؿ ،أك إل كء لقكبي االلداـ ،أك ترةًد االوته ؾ.

(مرلال كبصقًس160 ،1984 ،

ًتبغػػك البكحػػث الغظرًػػي التػكازف الممرفًػػي ،رغػ تمطػػال الممرفػػي ال ًػػدة إلػى أًػػف ذايػػب إلػى
طرًؽ االت ك ال حً كالطرًؽ المغكوػب لصةػمص ،كهػد ألطػى تةػترؾ الغظرًػي يػذ إلػى تاػكًف

االت كيكت بةاؿ لكـ ،كًاكف هكبصًي االًحكء فال تاكًف االت ك اا ر ،رغ يك المػؤ ر الكحًػد فػال

اء أاػػكف إً كبً ػنك أـ
تاػػكًف أفاػػكر الةػػمص ،كأًلػػك الوػػصكاًي تمطػػال ايتمػػكـ لصةػػمص المػػتمصـ و ػك ن
وصبًكن.
أىمية دراسة االتجاىات:-
تم ػؿ د اروػي االت كيػكت ماكغػكن بػكر انز فػال ا ًػر مػف د اروػكت الةم ػًي ،كدًغكمًػكت

ال مكلػي ،كفػال ا ًػر مػف الم ػكالت التطبًقًػي م ػؿ( :التربًػي ،كالدلكًػي ،كال ػحكفي ،كالم هػكت
المكمػي ،كاالدارة ،كالتػدرًب القًػكدم ،كحػؿ ال ػرالكت فػال م ػكالت الممػؿ كال ػغكلي ،كتغمًػي

الم تم  ،كتمصـ الابكر ،كماكفحي ارمًي ،كاالرةكد الزرالال ،كالت قًؼ ال حال ،كاالرةكد الػدًغال

كالقػكمال ،كتك ًػ الػر أم المػكـ ،كالدلكًػي الت كرًػي ،كالوًكوػًي ،كالتكلًػي الوًكوػًي ،كماكفحػي
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التم ػب المغ ػرم ،كالػدلكة إلػى التاػكيـ كالوػصـ الػدكلًًف  ،ذلػؾ فػسف ػكير الممػؿ فػال يػذ

الم ػكالت يػك دلػـ االت كيػكت المًوػرة لتحقًػؽ أيػداؼ الممػؿ فًهػك ،كالػمكؼ االت كيػكت

الممكهػي ،بػؿ إف المػ ج الغاوػال فػال أحػد ممكغًػ يػك محككلػي لت ًًػر ات كيػكت الاػرد غحػك ذاتػ ،
كغحك اخمرًف ،كغحك لكلم  .كاف ترااـ االت كيكت فػال ذيػف المػرء كزًػكدة التمػكد لصًهػك تحػد
مف حرًت فال الت رؼ ،كت ب أغمكطنك وصكاًي ركتًغًي متاررة دكف تااًر وكبؽ ،كمف غكحًي

أمػرل فهػال ت مػؿ االغتظػكـ فػال الوػصكؾ كاالوػتقرار فػال أوػكلًب الت ػرؼ أمػ انر مماغػكن كمًوػ انر

لصحًكة اال تمكلًي ،كمف يغك اكغت دراوي االت كيكت لغ انر أوكوًكن فال تاوًر الوصكؾ الحكلال،
كالتغبؤ بكلوصكؾ الموتقبصال لصارد( .مرلال كبصقًس152 ،1984 ،
مكونات االتجاىات:
االت كيػكت اتغظػًـ غاوػال ماتوػب تتظػكفر فػال تةػاًصهك

ػي ماكغػكت فرلًػي ،كيػال

ماكغكت مت صي متاكلصي فًمك بًغهك ،كيذ الماكغكت يالً :-بغال االت ك لصى مك لدل الارد
أ-البعد المعرف (:(Cognitive Dimension
مػف ممػكرؼ كممتقػدات ،كًم ػؿ بملػهك ممرفػي

ػحًحي ك كبتػي ،كًم ػؿ الػبمض اخمػر

مغهك .مرافكت ال غ ًب لهك مف ال حي ،كاؿ الممتقدات ب ػض الغظػر لػف

الممرفال ل ت كيكت.

ػحتهك تؤلػؼ البمػد

ب-البعد االنفعال ( :)Affective Dimension
االغامكلًػي ذات الم هػي بارايًػي أةػًكء أك أحػداث ممًغػي أك المًػؿ إلًهػك ،فكلمًػؿ غحػك

مكلكع مػك ًتلػمف محبػي ذ لػؾ المكلػكع ،كالرغبػي فػال تتبػ مػك اتػب لغػ أك مةػكيدة أًػي أفػ ـ

ترتبط ب  ،كالةمكر بكلراحي لغػدمك ًمػرؼ أف يػذا المكلػكع ً هػال ايتمكمػنك كتقػدً نار مػف المحًطػًف

ب.

ج -بعد الفعالية (:( Efficacy Dimension
الامكلًػي لصػى الػرغـ مػف أف ذلػؾ ال ًمتبػر لػركرًكن أوكوػًكن فػال مك ػًي االت كيػكت .

كالم ػكؿ لصػى ذلػؾ أف مغػكيج المؤووػكت التربكًػي كالممكروػكت التربكًػي توػمى غحػك تطػكًر

ات كيػكت إً كبًػي غحػك الػدًف لاػف لػـ تظهػر يػذ الامكلًػي فػال االت كيػكت لػدل لػدد ابًػر ممػف
تمرض لهذ المبرات كالمغكيج.165-164) .هطكمال( 1989،
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عوامل تكوين االتجاىات:-
تك د لدة لكامؿ أوكس ًي تؤ ر فال تاكًف االت كيكت ،كيذ المكامؿ امك حدديك مرلال

كبصقًس تتم ؿ فال:-

-1الوراثة  :فقد تاكف لصك ار ي أ ر طاًؼ فال تاكًف االت كيكت ،كذلؾ مف م ؿ الاركؽ الاردًي
المكرك ي ابمض الومكت ال ودًي كالذاكء ،كلاف المكمؿ اريـ فػال تاػكًف االت كيػكت يػك البًئػي،
بماهكمهك الكاو  ،كذلؾ مف م ؿ التاكلؿ م لغك ريك.

-2الوالعدان  :حًػث ًصمػب الكالػداف أ ػ نار أوكوػًنك فػال لمصًػي التغةػئي اال تمكلًػي لصطاػؿ كااوػكب

االت كيكت الاردًي كاال تمكلًي ،كذلؾ بحاـ وًطرتهمك لصى المكامؿ اروكوًي التكلًي فػال تاػكًف
االت كيكت:-

أ -ال ػكاب كالمقػكب  :كًتم ػؿ ذلػؾ فػال تقػدًـ اػؿ مػف الحصكًػكت كارلمػكب كاالبتوػكمكت ،كالقبػكؿ
كالرفض كالحرمكف مف ارلمكب كالغزيي كالماكفآت.

ب -االل ـ كالممصكمكت التال ت ؿ الطاػؿ فػال م ارحػؿ غمػك اركلػى  :فكلطاػؿ ًوػمى إلػى كالدًػ
لإل كبػي لػف اػؿ أوػئصت كتوػكؤالت الًكمًػي الحًكتًػي التػال تةػاؿ أوكوػنك ل ت كيػكت كالممتقػدات
كالقًـ كالماكيًـ .كتةاؿ االت كيكت التال ًاتوبهك الطاؿ فال مراحؿ حًكت اركلى فػال ظػؿ كالدًػ
فئي االت كيكت القكًي التال تقككـ الت ًر.

-3المدرسة  :كتصمب المدروي دك انر مهمكن فال تطكًر كتاػكًف االت كيػكت لػدل ارفػراد كذلػؾ مػف

مػ ؿ تاػكلصهـ مػ ارتػراب كالممصمػًف ،كممػك ال ةػؾ فًػ أف يػذ اخفػكؽ ال دًػدة تػكفر لصطاػؿ
ممصكمػكت دًػدة ،مػف م ػكدر دًػدة ،كًمتبػر ارتػراب فػال فتػرات المدروػي أيػـ الم مكلػكت

المر مًػي لصطاػؿ ،يػذا بكاللػكفي إلػى المغك ػر اال تمكلًػي ارمػرل التػال ًبػدأ الطاػؿ االت ػكؿ
بهك ،كالتكا ؿ كالتاكلؿ ممهك ب كرة ممتصاي.

-4المجتم  :بمكدات كتقكلًد كهًم الوكئدة ،كالمكامؿ المؤ رة فً ًصمػب دك نار بػكر ناز فػال تاػكًف

االت كيكت.154: ) .مرلال كبصقًس1984،
خلاجص االتجاىات :
 -االت كيكت ماتوبي كلًوت ك ار ًي .

ً -متمد االت ك لصى ممرفي كمبرة الةمص.

ً. -متمد االت ك لصى الممصًكت الوًاكلك ًي لصارد م ؿ الحك كت كالدكاف كالحكافز كاالغامكؿ .
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 -االت ك اوتمداد ل وت كبي أم يك وكبؽ لصى الوصكؾ .

-إف الممصكم ػػكت كالمبػ ػرات الت ػػال غاتو ػػبهك تح ػػدد االرتبكط ػػكت المك ب ػػي أك الو ػػكلبي غح ػػك مكل ػػكع

االت ك .

-االت كيكت كبتي غوبًنك .

 االت كيكت تتاكف كترتبط بم ًػرات كمكاهػؼ ا تمكلًػي ،كًةػترؾ لػدد مػف ارفػراد أك ال مكلػكتفًهك .

 االت كيكت تتمدد كتمتصؼ حوب الم ًرات التال ترتبط بهك . -االت كيكت ال تتاكف فال فراغ كلاغهػك تتلػمف دائمػكن ل هػي بػًف فػرد كمكلػكع مػف مكلػكلكت

البًئي .

-االت كيكت لهك م كئص اغامكلًي.

-االت ك ت صب لصً الذاتًي أا ر مف المكلكلًي مف حًث محتكا .

-االت ػػك ًقػػ دائمػػك بػػًف طػ ػرفًف متقػػكبصًف أحػػديمك مك ػػب ،كاخم ػػر وػػكلب يمػػك التأًًػػد المطص ػػؽ

كالممكرلي المطصقي( .زيراف174 : 2003 ،
تلنيف اإلتجاىات:

أوالً -عمى أساس الموضوع:
االت ك المكـ :يك االت ك الذم ًغ ب لصػى الاصًػكت ،كهػد دلػت اربحػكث الت رًبًػي لصػى

ك ػػكد االت كيػػكت المكمػػي ،فأ بتػػت أف االت كيػػكت الحزبًػػي الوًكوػػًي تتوػػـ ب ػػاي الممػػكـ ،كً حػػظ
أف االت ك المكـ يك أا ر ةًكلكن كاوتق ار انر مف االت ك الغكلال .االت ػك الغػكلال :يػك االت ػك الػذم
ًغ ب لصى زء مف تاك ػًؿ المكلػكع ،دكف ػزء آمػر ،اكالت ػك المك ػب غحػك الةػمر اروػكد
فقط ،كيغك الةمر زء مف ال ود

ثانياً -عمى أساس األفراد:
االتجععاه الجمععاع  :يػػك االت ػػك المةػػترؾ بػػًف لػػدد ابًػػر مػػف الغػػكس ،فسل ػػكب الغػػكس بكربطػػكؿ
ات ك

مكلال .االت ك الاردم :يك االت ك الذم ًمًز فػردان لػف آمػر ،فسل ػكب االغوػكف ب ػدًؽ

ل ات ك فردم.

ثالثاً -عمى أساس الوضوح:
االتجعاه العمنع  :يػك االت ػك الػذم ال ً ػد الاػرد حر ػكن فػال إظهػكر كالتحػدث لغػ أمػكـ اخمػرًف .
االتجاه السري :يك االت ك الذم ًحككؿ الارد إماكئ لف اخمػرًف كًحػتاظ بػ فػال هػ اررة غاوػ بػؿ
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ًغاػر أحًكغػكن حػًف ًوػػأؿ لغػ

.ارفػراد الكلػػكح القػكة اؿھدؼ لػػكـ المكلػػكع مػكلال لصغػػال هػػكل

مك ب مكص فردل ورل لمًؼ وكلب.

رابعاً -عمى أساس القوة:
االت ك القكمً :بدك االت ػك القػكم فػال مكهػؼ الاػرد مػف يػدؼ االت ػك مكهاػنك حػكدنا ال رفػؽ فًػ كال
يكاد  ،فكلذم ًرل المغار فً لب كً كر كًحككؿ تحطًم إغمك ًامؿ ذلؾ رف لدً ات كينك هكًػنك .

االت ػػك اللػػمًؼ :يػػذا الغػػكع مػػف االت ػػك ًتم ػػؿ فػػال الػػذم ًقػػؼ مػػف يػػدؼ االت ػػك مكهاػكن لػػمًاكن
رمكان مكغمكن موتوصمكن ،فهك ًامؿ ذلؾ رغ ال ًةمر بةدة االت ك امك ًةػمر بهػك الاػرد فػال االت ػك

القكم.

خامساً -عمى أساس اليدف:
االتجاه الموجب :يك االت ك الذم ًغحك بكلارد غحك ةالء مك أم إً كبال.
االتجاه السمب  :يك االت ك الذم ً غ بكلارد بمًدان لف ةالء آمر( :أم وصبال .

(لكًلي119-116 ،1996 ،

وظاجف االتجاىات
اؿ فرد مف ارفراد ل ات كيكت ًتموؾ بهك ،كذلؾ لمك تقكـ بػ يػذ االت كيػكت مػف أدكار
كًماف إ مكؿ أيـ كظكئؼ االت كيكت فًمك ًصال:
 -1االت ك ًحدد طرًؽ الوصكؾ االت ك ًحدد طرًؽ الوصكؾ.
 -2االت ػػك ً ػػغظـ الممصً ػػكت الدافمًػػػي كاالغامكلً ػػي كاالدرااً ػػي كالممرفًػػػي ح ػػكؿ بم ػػض الغػ ػكاحال
المك كدة فال الم كؿ الذم ًمًش فً الارد.

 -3االت كيػ ػػكت تػ ػػغماس فػ ػػال وػ ػػصكؾ الاػ ػػرد ،كفػ ػػال أهكال ػ ػ كأفمكل ػ ػ كتاكلص ػ ػ م ػ ػ اخم ػ ػرًف فػ ػػال
ال مكلكت الممتصاي فال ال قكفي التال ًمًش فًهك.

 -4االت كيػػكت تًوػػر لصاػػرد القػػدرة لصػػى الوػػصكؾ كاتمػػكذ القػ اررات فػػال المكاهػػؼ الغاوػػًي المتمػػددة
فػػال ةػػالء مػػف االتوػػكؽ كالتكحًػػد دكف تػػردد أك تااًػػر فػػال اػػؿ مكهػػؼ فػػال اػػؿ م ػرة تااً ػ نار

موتق ن .

 -5االت كيكت تبصكر كتكل

كرة الم هي بًف الارد كبًف لكلمػ اال تمػكلال .المبػرة الوػكبقي

االت كيكت الحكلًي البًئي الحكلًي الوصكؾ الحكلال.

 -6االت ػػك ًك ػ ػ او ػػت كبكت الا ػػرد لألة ػػمكص كلألة ػػًكء كالمكل ػػكلكت ،بطرًق ػػي تا ػػكد تا ػػكف
كبتي.
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 -7االت كيكت الممصغي تمبر لف موكًرة الارد لمك ًوكد م تمم مف ممكًًر كهًـ كممتقدات.

(زيراف176-175 :2003 ،

تكعوين االتجاىات:

ًقػػكؿ الػػدايرم يغػػكؾ طػػرؽ ا ً ػرة ًاتوػػب بهػػك الاػػرد ات كيكت ػ كاػػؿ ات ػػك ًاتوػػب الاػػرد

تحدد أمكر

ي:

 -١تقبؿ الممكًًر اال تمكلًي دكف غقد كًاكف ذلؾ لف طرًؽ االًحكء.
 -٢تممًـ المبرات الةم ًي.
 -3المبرات االغامكلًي الةدًدة.
أمػػك لػػف العامععل األول -كيػػك االًحػػكء فًمتبػػر مػػف أا ػػر تصػػؾ المكامػػؿ ةػػًكلكن ،ذلػػؾ أغػ ا ًػ انر مػػك
ًقبؿ الارد ات كيكن مك دكف أف ًاكف ل أم ات كؿ مبكةر بكرةػًكء أك المكلػكلكت المت ػصي بهػذا

االت ك .

أمععا الوسععيمة الثاني عة -التػػال ًاتوػػب الاػػرد لػػف طرًقهػػك ات كيكت ػ كآ ارئ ػ  ،فهػػال تممػػًـ المب ػرات،
فغحف دائمكن غوتمًف بمبراتغك المكلًي كغممؿ لصى ربطهك بحًكتغك الحكلرة.
أمععا الوسععيمة الثالثععة -التػػال ًاتوػػب بهػػك الاػػرد ات كي ػكن مػػك فهػػال التػػال تاػػكف لػػف طرًػػؽ بمػػض

المكاهػػؼ ذات ار ػػر الةػػدًد أك التمػػدًؿ فػػال الدًكغػػي مػػف دًػػف إلػػى آمػػر بوػػبب الحكلػػي االغامكلًػػي

الةدًدة التال ًتمرض لهك الاػرد فق ػي الًهػكدم الػذم اغا ػرت مرافقػ ال ػحًي لصػى ػكر الموػصـ،
ك بر الموصـ لذلؾ فصمك اطص الًهكدم لصى الحكلي أوصـ ( الدايرم. 121-119 :2008 ،
كًقكؿ المًوكم إف االت كيكت تتاػكف لغػد الاػرد مػ ؿ اػؿ أك بمػض يػذ المكامػؿ -١:

1المبػ ػرات المت ػػصي بتربً ػػي الطا ػػؿ كبمك ػػي الو ػػت و ػػغكات اركل ػػى ،كالمبػ ػرات المك ػػي بم ه ػػي

الطاؿ بكلكالدًف .

 -2االت ػػكؿ بػػكرفراد اخم ػرًف أك ال مكلػػكت ارمػػرل التػػال التقػػى أك ًصتقػػال الطاػػؿ بهػػك بمػػد وػػف
الطاكلي المبارة.
 -3ال قكفػػي المكمػي الوػكئدة فػػال الم تمػ الػذم ًمػػًش فًػ  ،كمػػك تحتكًػ مػف لػػكدات كتقكلًػد كهػػًـ
كفصواكت كألراؼ كممكًًر ،كفصواي الحًكة أك أوصكب الحًػكة الوػكئدة ،كالةػؾ أف اروػرة توػمى فػال
و ػػغكات الطاػػػؿ اركلػػػى إل ػػى غقػػػؿ ممػػػكلـ ال قكف ػػي إلًػ ػ

.كالكاهػ ػ أف مكلػػػكع ال قكفػػػي اػػػكف مػػػف

المكلػػكلكت الهكمػػي التػػال ايػػتـ بهػػك لص ػػـ ارغ ركبكلك ًػػك مػػف أم ػػكؿ مكر رًػػت مػػد
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Mead

 Margaretكرث بغػدات  Benedict Ruthالػذًف دروػكا الم تممػكت البدائًػي ،أك الحلػكرات

البدائًي ككلحت دراوكتهـ أف الطبًمي االغوكغًي تت ًر ت ً انر ابً انر تبمكن لت ًػر الظػركؼ الحلػكرًي

كتبمك المت ؼ ال قكفكت تمتصؼ الممكًًر ،كالقًـ فكالت ك الذم ًمد لكدًكن كوػكًكن كمقبػكالن ا تمكلًػكن
فال إطكر قكفي ممًغي هد ًمد ةذكذا فال قكفي أمرل( .المًوكم. 176-175 :2004 ،

كًةػًر لكًلػي إلػػى أف االت ػك ًتاػكف لغػػد الاػرد كًغمػػك كًتطػكر ،مػف مػ ؿ تاكلػؿ يػػذا

الارد م بًئت بمغك ريك كمقكمكتهك كأ كلهك ،كلغدمك ًاكف االت ك غكةئنك بهذ الطرًقي ًمػر أ غػكء

تاكًغ بثالث مراحل ى :

 -١المرحمة اإلدراكية المعرفية  -٢ .المرحمة التقييمية  -٣.المرحمة التقريرية
.أما المرحمعة األولعى -فهػال المرحصػي التػال ًػدرؾ فًهػك الاػرد م ًػرات البًئػي كًتمػرؼ إلًهػك كًتاػكف
لدً ر ًد مف المبرة كالممصكمكتً ،اكف بمغزلي إطكر مر مال أك ممرفال لهذ الم ًرات.
أما المرحمة الثانية -فهال المرحصي التال ًقًـ فًهك الارد غتكئج تاكلص م الم ًػرات ،كًاػكف التقًػًـ
موػػتغدان إلػػى ذلػػؾ االطػػكر الممرفػػال الػػذم اكغ ػ الاػػرد لهػػذ الم ً ػرات بكاللػػكفي إلػػى لػػدة إطػػكرات

أمػرل مغهػك مػػك يػك ذاتػال غًػػر مكلػكلال فًػ الا ًػػر مػف ارحكوػًس كالمةػػكلر التػال تت ػؿ بهػػذا

الم ًر.

أما المرحمة األخيرة -كيال التال ً ػدر فًهػك الاػرد القػرار لصػى غكلًػي ل هتػ بهػذ المغك ػر فػسذا
اػكف القػرار وػكلبكن اػكف الماػس بطبًمػي الحػػكؿ .كهػد ًتاػػكف االت ػك لػف طرًػؽ التصقػًف غقػؿ المبػرة
ب ػػكرة غًػػر مبكةػرة إلػػى الاػػرد م ػػؿ الق ػػص التػػال تحاًهػػك ارـ ربغكئهػػك لػػف ةػػمب مػػف الةػػمكب

فًتاكف لدل ارطاكؿ غكع مكص مف االت ك غحك يذا الةمب( .لكًلي116-115 :1996 ،
تفسير االتجاىات:
اء أاكغػػت
إف االت ػػك ماتوػػب كمةػػتؽ مػػف تاكلػػؿ الاػػرد مػ لغك ػػر البًئػػي المكر ًػػي ،وػك ن
مكدًػػي أـ ممغكًػػي أـ بة ػرًي ،كبهػػذا فكالت ػػك ال ىب ػد كأف ًتمًػػز بكلدًغكمًػػي كالت ػػدد رغػػـ أغ ػ ًتمًػػز

أًلػنك بكل بػكت كاالوػتقرار الغوػبال  .كفًمػك ًصػال بمػض التاوػًرات التػال ًماػف أف توػكلد لصػى فهػـ
طبًمي االت ك

أو ًال -التفسير الدينام لالتجاىعاتً :ػرل اػرتش كارتةػاًصد أف االت ػك الغاوػال مػك يػك إال كوػًط
حراال ًوكلد لصى إتمكـ الرابطي أك التاكلؿ بًف الممصًكت الوػًاكلك ًي اروكوػًي ،كبػًف الامػؿ أك

ارداء الػذم ًقػكـ بػ الاػرد  .كمػف ك هػي الغظػر يػذ ًماػف القػكؿ بػأف االت ػك ًهػدؼ إلػى تغظػًـ
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ال ػػدكاف كاالدراؾ ،كبقً ػػي المكام ػػؿ الغاو ػػًي تغظًمػ ػكن متا ػػكم ن بحً ػػث ً ػػؤدم ي ػػذا التغظ ػػًـ إل ػػى غم ػػط
متاكمؿ مف وصكؾ الارد فال مكهؼ مك ،كًتغكوب يذا الغمط م هػدر يػذا التغظػًـ مػف حًػث در ػي

التكافؽ كاالتقكف  .كًماف القكؿ أًلكن كفػال إطػكر مػك وػبؽ أف االت ػك الغاوػال ًممػؿ لصػى تماًػؼ
حػػدة التػػكتر كبمك ػػي فػػال مكاهػػؼ االحبػػكط كالاةػػؿ ،بػػؿ هػػد ًوػػكلد أًل ػنك لصػػى التاًػػؼ لمكاهػػؼ

التحدم كال راع.

ثاني عاً -التفسععير اإلدراكع لالتجاىععات :كًقػػكؿ اكغترًػػؿ فػػال د اروػػت لممػػؽ االت كيػػكت كةػػدتهك أف
االدراؾ لمصًػػي يكدفػػي غرلػػً ترمػػال إلػػى تحقًػػؽ بمػػض أيػػداؼ الاػػكئف الحػػال ،بممغػػى أف الاػػرد

اء أاكغػػت يػػذ اريػػداؼ حكلًػػي هكئمػػي أك
ًػػدرؾ الحػػدث الػػذم ًت ػػؿ بأيداف ػ ات ػػكؿ مبكة ػ انر و ػك ن
مو ػػتقبصًي م ػػك ازل ػػت ف ػػال مرحص ػػي الممكل ػػي الذيغً ػػي ،كب ػػذلؾ ً ػػتاهـ أـ ً ػػدرؾ الا ػػرد لغك ػػر البًئ ػػي

كمقكمكتهك فال لكء أيداف كمك ًرمال إلً  ،كذلؾ مف أ ػؿ أف ًتاًػؼ لهػك تاًاػكن

ػحًحكن كًتاكلػؿ

ممهك بأوصكب وصكاال وكم كفػال أ غػكء لمصًػي الاهػـ يػذ تتاػكف ات كيػكت الاػرد ػـ تغمػك كتتطػكر،

متأ رة بسدراؾ الارد لألحداث

ثالث عاً -التفسععير البنععاج لالتجاىععات :تةػػًر ممظػػـ غتػػكئج الد اروػػكت التػػال أ رًػػت مػػف أ ػػؿ هًػػكس
ات كيػػكت الةػػمكب لصػػى أف االت ػػك كحػػدة مػػف كحػػدات بغػػكء الةم ػػًي االغوػػكغًي امػػك تةػػًر يػػذ

الغتكئج إلى ل هي االت ك الغاوال بكلقًمي التػال ًاكغهػك الاػرد فػال مكاهػؼ الماكلػصي كاالمتًػكر ،امػك

اء أاكغػت
تةًر يذ الدراوكت أًلكن إلػى ارتبكطػكت االت كيػكت الغاوػًي بحك ػكت الاػرد كدكافمػ وػك ن
أكلًي أوكوًي أـ كغكًػي .كلصػى ذلػؾ ً ػب االت ػك كحػدة بغكئًػي فػال الةم ػًي االغوػكغًي حلػكرًكن

ك قكفًكن( .الوًد ،كلبد الرحمف261-260 :1999 ،
ب -االتجاه نحو التحديث:
مقدمة:

ال ً ػزاؿ أبغػػكء محكفظػػكت هطػػكع غ ػزة ًمػػكغكف مػػف الحػػركب المتاػػررة التػػال ًةػػغهك ال ػػًش

االورائًصال ،كالتال تحدث بًف الصحظي كارمرل موػتمدمنك أحػدث أغػكاع اروػصحي كأةػديك فتاػك ،ممػك
مؿ أبغكء محكفظكت غزة ًمًةكف كاأغهـ فال و ف ابًػر ،أوػرل لتصػؾ ارحػداث الةػدًدة القوػكة،

مك ي فال ظؿ الح كر الماركض مغذ أا ر مف لةر وغكات ،ارمػر الػذم مػؿ مًػ الوػاكف
بمحكفظػػكت غ ػزة مك ػػي الةػػبكب ال ػػكممال ًمػػكغكف مػػف مزًػػد مػػف االحبػػكط كالًػػأس ،كًمطػػال مػػف

الغظػرة التةػػكؤمًي لصتحػػدًث ،كذلػػؾ فػػال ظػػؿ لػػدـ كلػػكح الرؤًػػك أمػػكـ يػؤالء الةػػبكب ،كهتػػؿ اخفػػكؽ
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لهػػـ كفػػال ظػػؿ ت ازًػػد الممكغػػكة مػػف البطكلػػي بػػًف الم ػرً ًف ،ممػػك وػػكلد لصػػى ك ػػكد يػػذا الت ػػكر
الوصبال لصتحدًث لدل طصبي ال كممكت بمحكفظكت غزة .

كتمػد ظػكيرة التحػدًث مػف الظػكاير اال تمكلًػي ال دًػدة التػال لقًػت كال وػًمك فػال الػدكؿ
الغكمًػي ،كفػال الوػغكات ارمًػرة بكلػذات ايتمكمػك كاوػمكن مػف هبػؿ الداروػًف كالمتم

ػًف مػف

ك هػكت غظػر ممتصاػي ،كبكوػتمداـ ماػكيًـ مغه ًػي كد اروػًي ممتصاػي ،فهغػكؾ التحػدًث الوًكوػال

كالتحػدًث االهت ػكدم ،كالتحػدًث المصمػال كاصهػك لمصًػكت لظػكيرة كاحػدة كيػال التحػدًث بماهكمػ

الةكمؿ( .الةامي68 ،1986 ،

كالتحدًث يك الحراي االً كبًي لصم تم غحك ارمكـ ،كيك غمك الم تم أك تقدم كتطكر
كًمبر لف ذلؾ التقدـ أك التطكر حوب ورلي الت ًر اال تمكلال االً كبال كةمكل  ،أم االغتقػكؿ
بكلم تم ااؿ مف حكلػي تقصًدًػي وػكبقي ،إلػى حكلػي دًػدة أك موػتحد ي لػـ ًألاهػك مػف هبػؿ ،حكلػي

أا ر تمقًػدان أك غلػ كن مػف غكحًػي الغمػك ،أا ػر رفكيًػي كهػكة مػف غكحًػي التقػدـ أك التطػكر ،كًطصػؽ

لصى يذ الحكلي ال دًدة أك الموتحد ي" الحدا ي أك الم رًي كالممصًي التال تالال إلى يذ الحكلي

تمرؼ" بكلتحدًث أك الت دًد( .محمد98-97 :1977 ،

كهػد حظػال ماهػكـ التحػدًث رغػـ حدا تػ الغوػبًي بكيتمػكـ مػف كغػب المغةػ صًف بػكلمصكـ

اال تمكلًي ،فر كؿ االهت ػكد ًتغػككلكف التحػدًث مػف مغظػكر ارمػذ كالتطبًػؽ لصتاغكلك ًػكت التػال

مف ةأغهك أف تحقؽ مزًدنا مف الوًطرة أك التحاـ فال م كدر الطبًمي ،كبكلتكلال مزًدنا مف الزًكدة

فال ممدؿ إغتكج اؿ فرد مف الواكف ،كًتغككؿ لصمكء ارغ ركبكلك ًك التحػدًث مػف ك هػي أمػرل إذ
ًرازكف لصى لمصًي التبكًف التال تةمص الم تممكت الحدً ي ،كًهتمكف فال الكهػت غاوػ بد اروػي
مػك تالػال إلًػ لمصًػي التحػدًث فػال بمػض ارحًػكف مػف آ ػكر وػًئي تت صػى فػال

ػكر لدًػدة مػف

التػكتر كارمػراض المقصًػي ،كالطػ ؽ كاغحػراؼ ارحػداث كال ػراع المرهػال كالػدًغال كالطبقػال ،أمػك
لصمكء الوًكوًي ًهتمكف لصى ك

الم كص بمةا ت الدكلػي كالحاكمػي ،كبػكلطرائؽ التػال تص ػأ

إلًهك الحاكمكت ،اال تزًد مف هػدرتهك لصػى ارمػذ بػكلت ًر كالتاًػؼ ممػ مػف غكحًػي ،بػؿ كبسحػداث
ت ًًرات دًدة اوت كبي لصحك ي إلى الت ًر ،كم كبهي لص راع اال تمكلال.

(الغا كم71 ،1980 ،

مفيوم التحديث:

مكزاؿ ماهكـ التحدًث – لصى الرغـ مف أيمًت المتزاًدة ًحػكط بػبمض ال مػكض ،كذلػؾ

لمػدـ اتاػكؽ البػكح ًف لصػى اوػتمدام بممغػى كاحػد محػدكد ،ك لاػف لغػد التػدهًؽ فػال اوػتمدامكت
التغظًرًي كالتحصًصًي ًوتةؼ أف ل ممغًًف أكردايمك( .ل مكف كالغكرم138 ،1996 ،
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المعنى األول-
ًػرتبط بكلحدا ػي كالممك ػرة ،كذلػؾ لصػى التبػكر أف التحػدًث ًهػدؼ إلػى مػؿ ارةػًكء

أهرب إلى مكا اكت أك ومكت الم ر الحدًث.
المعنى الثان -

ًت ػؿ بكلتقػدـ  :فمػف أيػـ غتػكئج التحػدًث فػال غظػر الا ًػر مػف البػكح ًف أغػ ًوػهـ فػال

تورً حراي التقدـ كاالرتقكء بكلم تم كال قكفي.
ويرى العالم أن التحديث يجم عمى األمرين:

األول -يك ت ًًر الرؤًي الةكمصي لمرحصي تكرًمًي اكمصي بمك ً مصهك أا ر اتوكلكن كلمقكن كاحكطي.
والثان  -يك ملكلاي القدرة لصى الوًطرة فال م كؿ المبرة االغوػكغًي الذاتًػي كالمكلػكلًي لصػى
الوػكاء .أم أف التحػدًث يػك إلػكفي اًاًػي ذات ةػمكؿ كاصًػي لصرؤًػي كالاكلصًػي فػال ممتصػؼ

م ػكالت التحقػؽ االغوػكغال مػف فاػر كك ػداف كذكؽ كممرفػي ،كلمػؿ كاغتػكج كتغظػًـ اج تمػكلال

كأم هال كهًمال ،كال وػبًؿ لتحقًػؽ م ػؿ يػذا التحػدًث الاًاػال الةػكمؿ إف لػـ ًاػف غكبمػكن مػف هصػب

الاًكف المرتبط بػ كمتكافقػكن مػ م ك ػًت الذاتًػي ،كب ًػر يػذا ال ًاػكف الت ًًػر إال م ػرد أزًػكء
كمص قكت تزكًقًي مظهرًي ًتماى كراءيك التمصؼ كالم ز كالمكاء الذاتال كاالغتراب كالتبمًي.

ذلؾ إف التحدًث الحقًقػال ً ػدر لػف الػذات ،فردًػي اكغػت أك مكلًػي ،كًتحقػؽ بكلًهػك كارادتهػك

فًتلػكلؼ ،كًؤاػد بهػذا مػف م ك ػًت الذاتًػي ،كالتحػدًث الحقًقػال يػك ت ػدد الحًػكة ،كت ػدد
االغوػكف ،كت ػدد الرؤًػي االغوػكغًي كاتوػكلهك كتممقهػك ،كملػكلاي القػدرة الممرفًػي كالك ػد اغًػي

االغوكغًي لصى امت ؾ هكاغًف الحًكة كةركطهك كت ًًريك كت دًديك لم صحي االغوكف.

(  - 8-7المكلـ(1987،

ال لمةكاصغك بكلقطًمػي لص ػرب امػك
ويؤكد ىذا المعنى بركات :حًث ًكل أغ ال ً د حصك ن

ال ً ػديك بتقصًػد ال ػرب ،بػؿ إف الحػؿ المربػال المماػف ًاػكف بػكالغط ؽ مػف مػغهج الااػر الغقػدم
الذم ًوصؾ طرًؽ المكا هي كال راع م الذات كاخمر،39) .براكت(1993،
تعريف التحديث:

إف ال هػكد التػال بػذلت مػف أ ػؿ كلػ تمرًػؼ لػكـ لصتحػدًث لػـ توػتط أف تحقػؽ يػذا

الهػدؼ ،كذلػؾ لمػدـ القػدرة لصػى تلػمف اربمػكد الممتصاػي المتمػددة لصتحػدًث ،كلصت صػب لصػى يػذ

المةاصي فقد رأل البمض أف غقطػي البداًػي فػال وػبًؿ كلػ تمرًػؼ محػدد لصتحػدًث ال ًغب ػال لهػك
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أف تبدأ بكلبحث فال طكب الم تم بقدر مك ًتمًف لصًهك أف تتراز أكالن بكلبحث فال طػكب أك غمػك
ارفراد( .الغا كم (1980،71,

أف التحدًث لمصًي تتلمف تأهصـ  Blackوانطالقاً من ىذه الرؤية فقد رأى بالك ارفراد

م الت ًًرات الورًمي التال تماس زًكدة ال م ًؿ لهك فال ممرفػي االغوػكف ،كالتػال تتػً لػ الوػًطرة

كالتحاـ ببًئت الم حكبي بكل كرة المصمًي( 9 ، Black, 1967 ( .

والتحديث من الوجية النفسيةً :مغال" الممصًي التال بهك ً ًر ارفراد مػف أوػكلًب الحًػكة التقصًدًػي
إلى أوكلًب أا ر تمقًدان ،متقدمي تاغكلك ًكن ،تتمًز بكلقكبصًي لصت ًر الورً كالتمدًؿ ،كالتال تماػس
م مكلػي متاكمصػي مػف أفاػكر كهػًـ كات كيػكت كوػمكت غاوػًي موػتحد ي تتمػكًز بكلػكح لػف

الم كئص التقصًدًي 100) ،محمد( 1977،
ويشير المغرب إلى التحدًث بأغ تصػؾ الممصًػي التػال تتطصػب إغوػكغكن حػدً كن ًػؤمف بسماكغًػي الت ًًػر

كً ؽ بقدرة االغوكف لصى التحاـ فال الت ًًر مف أ ؿ تحقًؽ أيداف  ) .الم ربال ( 1993،11,

إلى ك كد مت ؿ افت ارلػال فػال أحػد طرفًػ  Holsingerويشعير ىعوليزنجر الةم ػًي
التقصًدًي كفال الطرؼ المقكبؿ الةم ًي الم رًي أك الموتحد ي ،كلغػد أف هًػكس الحدا ػي ًهػدؼ

إلى تحدًد مكه كات كيكت كهًـ ارفراد لبر يذا المت ؿ ،امك ًاترض أف حراي كات كيكت كهًـ
الارد لصى يذا المت ؿ مف الوصب إلى االً كب يال مك ًماف أف ًطصؽ لصً لمصًي التحدًث.

)(Holsinger, 1977 : 316

كهد عرف نالر :التحدًث بأغػ م مكلػي مػف االت كيػكت التػال تمًػز الةػمص الم ػرم
لػف الةػمص التقصًػدم كتتلػمف االوػتمداد لتقبػؿ المبػرات كارفاػكر ال دًػدة ،االغاتػكح الااػرم،

الغزلي الدًمقراطًي ،االغلبكط كالتكهًت ،التك

الحكلر كالموتقبؿ ،التمطًط كالترتًب كالتغظًـ،

الااكءة كالقكبصًي لصمتمصـ ،الحس الرهمال كأوصكب الممًةي ) ،10غك ر1985،

ويرى ماكيالند أف التحدًث يك تصؾ الممصًػي التػال تحػدث غتً ػي ك ػكد فًػركس لقصػال ت مػؿ الاػرد
ًااػر ،كًت ػرؼ بطرًقػي ممًػزة فمكلػي كغةػًطي ،كيػذا الاًػركس ًوػمى بكلػداف لإلغ ػكز ،كًتطصػب
يذا الداف ك كد اللمًر ،كاذلؾ االيتمكـ برفكيًي كومكدة اخمرًف.

)(MecClelland, 1966 : 30

ويععرف عبعداه حسعن العبعادي :التحػدًث بأغػ ظػكيرة ا تمكلًػي ًتػكفر فًهػك اػؿ مػف االبػداع
كالت ًر كالوًطرة لصى الظكاير كاملكلهك لإلغوكف ،كالتغكع كالمركغػي فػال البغػى اال تمكلًػي إلػى
كغب تكفر الممكرؼ كالمهكرات الاردًي الممك رة ،24-23 ( .المبكدم( 1984،
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كًةًر إلى ذلؾ أًلكن محمد حًث إغ ً :متبر أف التحدًث ًاكف غوبًكن كلًس مطصقكن ،أم

أغػ مت ػدد اريػداؼ ،فصػًس يغػكؾ يػدؼ غهػكئال ًقػؼ لغػد طكلمػك أغػ ًمغػال الموػتقبؿ أك ال ػد،
طكلمك ًمغى التقدـ كالغ كح ،98) .محمد( 1977،

كاذلؾ ًؤاد اؿ مف زايد وعالم :غاس الممغى إذ إغهمك ًمتبراف لمصًي التحدًث غكلكن مف

ال كرة الدائمي التال ال تقػؼ لغػد تحقًػؽ يػدؼ غهػكئال ،أم أغهػك لمصًػي موػتمرة كمت ػصي غ حظهػك
مغػذ الطػكر اركؿ لصحدا ػي ،كات ػكل بػكلطكر االغتقػكلال التػكلال الػذم ًالػال بػدكر لصطػكر الحػدًث

الػذم غمًةػ فػال الكهػت الػرايف ،كًحمػؿ لغػك مؤةػرات لصػى ةػاؿ غبلػكت ملػًئي كمتارهػي لحكلػي
الم تممكت فال الموتقبؿ :100) .زاًد كل ـ1992،

وكما يشير أيضاً الجرباوي :لممصًي التحدًث بأغهك لمصًي إغوػكغًي موػتمرة تػرتبط ارتبكطػنك

مبكة نار بكوتمداـ كتطكًر االغوكف لص كغب المػكدم مػف الممرفػي االغوػكغًي التراامًػي كاوػت ل فػال

تاكلصػ مػ البًئػي المحًطػي بهػدؼ تطكًمهػك كاوػتمدامهك إً كبًػكن لتحقًػؽ التقػدـ االغوػكغال ب ػكرة
موتمرة :40) .ال ربككم( 1986،

كًػدلـ الععالم :غاػس الممغػى هػكئ ن :أف التحػدًث ذك طػكب غوػبال بكللػركرة ،فصػًس مػي تحػدًث
مطصػؽ ،أم لػًس مػي اوػتحداث مغبػت لػف أ ػكل  ،كلػًس مػي هطًمػي بػكلمطصؽ ،فاػؿ هطًمػي

تحدً ًي يال اوتمرار ،كاف ًاف اوتم ار انر ت ككزًكن كلًس اغقطكلكن دًكن :40) .المكلـ1986،

التحديث من الوجية النفسية  Smith and Inklesويعرف كل من سميث وانكمز بأغهك حكلي
هكمًي تتمًز بم ػكئص مرابػي تتلػمف مػف الغكحًػي اال تمكلًػي زًػكدة التحلػر كةػمكؿ التمصػًـ،
كارتاػكع موػتكا  ،الت ػغً  ،المًاغػي الةػكمصي ،الحػراؾ كالتغمًػي اال تمكلًػي الةػكمصي ،كًقكبػؿ يػذ

الحكلي لصى الموتكل الاردم أك الغاوال م مكلي مف االت كيكت كالقًـ كأوصكب الممًةي كالتمبًػر
كالممػؿ كالتااًػرً ،اتػرض فًهػك أغهػك مػف متطصبػكت يػذ الحكلػي القكمًػي ،كأف يػذ المظػكير تم ػؿ

لكامؿ كومكت غاوًي مترابطػي تمًػز الةم ػًي المتحلػرة لػف الةم ػًي التقصًدًػي ،ربمػك بػدكغهك

ً مب لصى الارد التكافػؽ مػ م ػؿ يػذ الظػركؼ اال تمكلًػي المت ًػرة أك لصػى ارهػؿ تمًػؽ مػف
فكلصًتهك ،101 ( .محمد(1977،
يعرف الباحث االتجاه نحو التحديث:
يػػك م مػػؿ ارفاػػكر كالممتقػػدات التػػال ًمتصاهػػك الاػػرد حػػكؿ التحػػدًث كمػػك ًتكلػػد لغهػػك مػػف

الةمكر الك داغال ًتم ؿ لمصًكن بوصكؾ إمك الرفض كامك القبكؿ لمكلكع التحدًث.
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يعري الباحعث :بػأف التحػدًث ال ًمغػال اتبػكع الغمػكذج ال ربػال أك التقصًػد ارلمػى ،كاالهتػداء بػ
لصك ػكؿ إلػى مػك ك ػؿ إلًػ مػف تقػدـ كرهػال ،ك إف اػكف ذلػؾ ال ًمغػ االوػتاكدة مػف مبػراتهـ

كابتاكراتهـ كاغ كزاتهـ م المحكفظي لصى الم ك ًي الذاتًػي لصم تمػ المربػال لكمػي كالاصوػطًغال
لصى ك

الم كص ،كاالهت كر لصى إً كبًكت يذ الظكيرة.

النظريات النفسية لمتحديث:
ممظػـ الغظرًػكت الغاوػًي لصتحػدًث مػك ازلػت فػال طػكر التاػكًف كال ػًكغي فهػال تمػزم

التحدًث إلى لكامؿ غاوػًي مكل ػي تتاػؽ لصػى أيمًػي ،كطبًمػي المت ًػرات اال تمكلًػي لصتحػدًث،
امك تغص لصًهك غظرًكت الت ًر اال تمكلال ،إال أغهك تمتصؼ فًمك بًغهك فال تحدًد.

العوامل النفسية وتعريفيا وفيما يم عرض ليذه النظريات:-
أ -نظرية الفرت ىاجن()Gagen A., Theory
حًث ًرل يك ف أف الت ًر مف م تم تقصًدم إلى حًث ال ًحدث بدكف الت ًر ال ذرم

فػال ةم ػًكت أفػراد يػذا الم تمػ  ،كًػرل أف الم تمػ التقصًػدم ًقكبصػ فػال غمػكذج الةم ػًي:

"التوصطًي كالت صب " لصى حًف الم تم الحدًث ًقكبص الةم ًي الموتحد ي أك الم ددة .كًرل
يػك ف أف الت ًػر مػف م تمػ تقصًػدم إلػى م تمػ حػدًث ال ًحػدث دكف الت ًػر ال ػذرم فػال

ةم ًكت أفراد يذا الم تم  ،كًتم ؿ ذلؾ بكلتمرد لصى الوصطي الكالدًي المتم صي فال رئًس القبًصي

أك ر ؿ الدًف ،أك ال د ارابر ،أك أم رمز توصطال تقصًدم ،كمف م ؿ االغوحكب ًتتكب الت ًػر

فال أغوكؽ الم تم م ك نك الغوؽ الوًكوال بتوصوؿ لبر الزمكف مف التوصطًي إلى االوتحداث

أك الت دًد  .إف يذ الدًغكمًي تؤدم إلى بصكرة االوتق لًي ،الغزلػي الدًمقراطًػي ،االغاتػكح الااػرم،
الحػس الزمغػال كالتمطػًط ،االلتمػكد لصػى القػدرة كالااػكءة ،التحػرر كالتمػككف ،كغًػر ذلػؾ مػف
المظكير الغاوًي لصتحدًث(Hagen, 1970 : 165) .

ب  -منظور كاىل(: )Kahl-
هكـ اكيؿ بكل م مكلي مف االفت ارلػكت لقًػكس كك ػؼ هػًـ كات كيػكت التحػدًث مػف
م ؿ ث مقكب ت اوتمصص مف م لهك م مكلي مف المت ًرات ة ااؿ مغهػك م مكلػي مقػكًًس

ككل ت رًاكن إ رائًكن لاؿ مت ًر موتمًغكن بغتكئج غًر مف البكح ًف كتك ؿ رربمي لةر مقًكوكن

الت كيكت كهًـ التحدًث ،كاوتبمدت البغكد التال ال ترتبط بكلبمد المكـ مف م ؿ التحصًؿ المكمصال،

كأوػارت التحصػً ت االح ػكئًي لػف اوػتم ص بمػد لػكـ ًمتػد مػف التقصًدًػي إلػى التحػدًث أطصػؽ
لصً محكر التقصًدًي – التحدًث كيػك ًقكبػؿ افت ارلػكت الغظرًػي ،كًتلػمف يػذا البمػد المػكـ وػبمي
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لكامػؿ فرلًػي تةػمؿ  :الق اربػي ،تالػًؿ حًػكة الحلػر ،الاردًػي ،اغماػكض الطبقػي اال تمكلًػي،

ارتاػكع الموػكيمي ال مكيًرًػي ،اغماػكض الغظػرة الطبقًػي فػال الحًػكة ،كاوػتمصص اكيػؿ أف يػذ

المكامػؿ تةػاؿ لػب وػًاكلك ًي التحػدًث لػدل ارفػراد ،كاػذلؾ اوػتمصص أف لاػؿ مػف التمصػًـ،

الموتكل اال تمكلال كاالهت كدم أيمًػي ابًػرة فػال التحػدًث ،امػك تبػًف ك ػكد ارتبػكط بػًف التمصػًـ
كالمراز اال تمكلال االهت كدم كرهال الحػال الوػاغال ،كاػذلؾ لصمراػز دكر مػؤ ر كاػذلؾ ارغمػكط

ال قكفًي29-28)، .غك ر(1985،

ج -نظرية ماكيالنا (: ) MecClelland
حًث ًتوكءؿ مكاصً غد لمكذا بمض ارمـ تت

لتقدـ اهت كدم كا تمكلال ب كرة ورًمي

بًغمػك الم تممػكت ارمػرل تغحػدر ،كمػك الػذم ًػدف التقػدـ االهت ػكدم كالتحػدًث ،كيػك ًقػكؿ أف
لصمػكء الػغاس تك ػصكا إلػى أف يغػكؾ فًركوػنك لقصًػنك ً مػؿ الاػرد ًااػر بطرًقػي ممًغػي كًت ػرؼ

بطرًقػي ممًػزة فمكلػي كغةػًطي ،كيػذا ممػك أدل إلػى تا ػً ت تػدف إلػى التحػدًث ،كيػذا الاًػركس

وػمال بكلػداف لإلغ ػكز ،فهػك الػذم ًحػدد لصةػمص إف اػكف وػًممؿ الةػالء بوػرلي كفمكلًػي أا ػر

كب هد أهؿ كغتػكئج أفلػؿ أـ ال  .كًغوػب مكاصً غػد حلػكرة االغرًػؽ ،الركمػكف كأمرًاػك الةػمكلًي
لهذا الاًركس  .كامك ًةترط أًلنك لركرة حلكر اللػمًر إذ إف الحك ػي لإلغ ػكز ال تمغػال اػؿ

ةه بكلغوبي لصتحدًث كاغمك يال م رد أحد الماكتً  ،فاال غًكب اللمًر هد ًؤدم الداف لإلغ كز

إلػى الغ ػكح فػال ال رًمػي ،كامػك ًةػًر أًلػكن للػركرة اوػتبداؿ التقكلًػد المكدًػي بػأمرل لهػك ل هػي
برفكيًي اخمرًف ،كاف اكغكا غربكء لغهـ ،كذلؾ لصح كؿ لصى غكس ًااركف بكلتحدًث.

)(MecClelland, 1966: 29
د -نظرية إنكمز(: )Inkles
كغظرًت لبكرة لف غمكذج لصمظكير الغاوًي لصتحدث ،كًغتظـ يذا الغمػكذج مػف م مكلػي

مػف المكامػؿ الغاوػًي يػال  :االغاتػكح الااػرم كتقبػؿ المبػرات ال دًػدة ،الغزلػي الدًمقراطًػي ،التك ػ

لصحكلػر كالغظػر لصموػتقبؿ أا ػر مػف المكلػال ،التغظػًـ الترتًػب كالتمطػًط ،الامكلًػي كالتػأ ًر،
الحس الرهمال ،الكلال ،االت كيكت االً كبًي غحك الغوكء كارطاكؿ ،الكفكء كاالمػ ص كالت ػدًؽ
بػكلمصكـ كالتاغكلك ًػك ،االًمػكف بكلمػدؿ المػكزع كيػذ المكامػؿ م تممػي لًوػت لػركرًي فقػط لممصًػي

التحدًث دائمكن كاغمك الوتم اررًتهك مف أ ؿ الك كؿ لم تم حدًث )(Inkles, 1966 : 161
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تعميق عمى النظريات النفسية لمتحديث:
هكـ ىاجن :بكلػ تاوػًر لحػدكث الت ًػر اال تمػكلال ،كأكلػ أف ذلػؾ ال ًحػدث دكف
حدكث ت ًر فال

ػصب ةم ػًكت ارفػراد ممػك ًؤاػد أيمًػي المكامػؿ الغاوػًي .أكلػ كاىعل :مػف

م ؿ غظرًت أف يغكؾ بمػدان كاحػدان لكمػكن ًم ػؿ مت ػؿ التقصًػدم التحػدًث ،امػك أةػكر أًلػكن إلػى
بمض المكامؿ التال تمتبر ذات أ ر لصى التحػدًث .أاػد ماكميالنعد :لصػى لػركرة الػداف لإلغ ػكز

لممصًي التحدًث ،ك مؿ حلكر و
اؿ مف اللمًر كااليتمكـ برفكيًي اخمرًف أم نار ذا أيمًي التمكـ
كحدكث يذ الممصًي.

يري الباحث :أف االمت ؼ فال تحدًد المظكير الغاوًي لصتحدًث مف م ؿ الغظرًكت الوكبقي ،ال
ًؤدم إلى حدكث أم تغكهض أك تغكفر بًغهك ،كاغمك تمتبر يػذ المظػكير كالمكامػؿ المتمػددة تامػؿ
بملهك بملكن ،كيال ذات أيمًي بكل ي لحدكث يذ الممصًي.

إف الغظرًكت توكلد لصال التحدًث الغظرًػي نظريعة إنكمعز وماكيالنعا :كهػد ًمطػال المكامػؿ
ػر فػػال لمصًػػي التحػػدًث كالتطػػكر كاالغ ػػكز كاالغاتػػكح الابًػػر لمكامػػؿ التطػػكر غحػػك
الغاوػػًي دك نار ابًػ نا
التحدًث .

عوامل التحديث:
تك د لدة لكامؿ تؤدم لغ كح ت ربي التحدًث حًث تتاكلؿ يذ المكامػؿ إً كبًػكن لت ػؿ

إلى بصكرة يذ الممصًي كتتم ؿ يذ المكامؿ فال:
-1التفاعل واالحتكاك واالتلال:

حًػث ًةػًر المبػكدم إلػى ك ػكد ظػكير ة التحػدًث فػال المغطقػي المصً ًػي المربًػي غتً ػي

ات كؿ كاحتاكؾ يذ الم تممكت بكلم تممكت ارمرل ،كاالط ع لصى ت كرب غًريك مف ارمـ.

(المبكدم24-23 ،1984 ،

كًكلػ ضعاىر :وػبب غ ػكح ت ربػي التحػدًث الًكبكغًػي أف آالؼ الًكبػكغًًف مػف مبػراء
كبػكح ًف ك إدارًػًف كغًػريـ ،مػكزالكا ً كبػكف المػكلـ بأوػر لػف طرًػؽ البم ػكت المصمًػي كالاغًػي

المت حقػي ،كاكغػت مهمػتهـ اروكوػًي يػال التمػرؼ إلػى اػؿ دًػد فػال مًػ المًػكدًف ،كالطػكء

اركلكًي لألبحكث المصمًي كالاغًي المت حقي ذات البمد الموتقبصال( .لكير106 ،1991 ،
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-2اإلخالص ف العمل:
كًتطصب ذلؾ االغلبكط كحوف الوصكؾ كالتلػحًي غًػر المحػدكدة فػال وػبًؿ رفمػي الػب د

م التمكد مبدأ الااكءة حًث تزكؿ الحكا ز التال تحكؿ بًف الااكءة كالمراز أك الكظًاي ،كالممؿ
لػؿ إهكمػي التػكازف بػًف م ػصحي الاػرد كم ػصحي ال مكلػي ممػك ًػؤدم إلػى االوػتقرار فػال الممػؿ

كاالتقكف ،كاذلؾ إلطكء الار ي لألفراد لصمةكراي فال القرار ال مكلال الذم ًوكيـ إلػى حػد ابًػر
فػال إًقػكظ الػكلال الػذاتال لألفػراد ،كمػ ارمػذ فػال االلتبػكر اوػتمداـ المػكارد الطبًمًػي اوػتمدامنك
لق غًنك ،كذلؾ ل وتاكدة مغهك بكلدر ي الق كل(لكير103-102 ،1991 ،
-3التعميم:
حًث أف يذ الممصًي تتلمف لكامؿ ممرفًي ك قكفًي كا تمكلًي كةم ًي ،كاذلؾ لتأ ًر

الممكًةي اراكدًمًي فال ااتوكب ات كيكت التحدًث باؿ مك تتلمغ مف ت ًرات غاوًي فال بمض
كاغب ةم ًي الطكلب( .محمد79 ،1977 ،

كًةًر المبكدم إلى تكافر

ي كاغب فال ظكيرة التحدًث كيال:

أ -االبداع كالت ًر كالوًطرة لصى الظكاير كاملكلهك ل كل االغوكف.
ب -التغكع كالمركغي فال البغى اال تمكلًي.
ج -تػكفًر الممػكرؼ كالمهػكرات الاردًػي الممك ػرة لًػتماف االغوػكف مػف اوػب لًةػ فػال لػكلـ
تاغكلك ال متطكر بكوتمرار( .المبكدم24 ،1984 ،
يرى الباحث :تؤدم لمصًي التحدًث مكريك كتظهر آ كريك إً كبًي لصػى اػؿ مػف ارفػراد كالم تمػ
اع ًحػدد متطصبػكت يػذا الم ػر ال دًػد مػ لػركرة االغتقػكء كاالمتًػكر
البد مف تمطًط ةػكمؿ كك و
ى
الوػصًـ ،بمػك ًػت ئـ مػ الم تمػ كارفػراد كال ًتغػكفى مػ م ك ػًتهـ ،كمػف ػـ تحدًػد المهػكـ،
كتكزًمهك م مرالكة كل الر ؿ المغكوب فال الماكف المغكوب ،كذلؾ لصك ػكؿ إلػى لمػؿ مػتقف

كوػصًـ مػف مػ ؿ االوػتاكدة الق ػكل مػف المبػرات التػال تمػزج المطػط كالتػدابًر المكلػكلي مػف

م ػرد حبػر لصػى كرؽ إلػى حًػز التغاًػذ بوػرلي كااػكءة ،كمتكبمػي أ غػكء ا لتغاًػذ مػ تقػكًـ موػتمر

كاالوتاكدة مف ارمطكء أ غكء يذا التغاًذ لت غبهك كت حًح  ،هبؿ فكات اركاف كالقدرة لصى إحراز

التقدـ كاالرتقكء لصموتكل المطصكب الهكدؼ.
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يعري الباحعث :أف المتأمػؿ فػال يػذ ال كاغػب ً ػد أغػ ال ًماػف أف تتػكفر إال مػف مػ ؿ لمصًػي
التمصػًـ التػال تغمػال كتبغػال ةم ػًي ارفػراد فارًػكن كغاوػًكن كطمكحػكن ،لػت مصهـ هػكدرًف لصػى التاًػؼ
كاالوتمرار فال يذا المكلـ المت ًرات.
األنماط األساسية لمتحديث:
تك د

ي أغمكط لصتحدًث كيال (:التحدًث اال تمكلال كالوًكوال كاالهت كدم :

النمط االجتماع لمتحديث:
كًماف ت كر التحدًث اال تمكلال مف مػ ؿ المؤةػرات الدالػي لصػى الت ًػر اال تمػكلال
الحػكدث فػال مًػ

كاغػب الم تمػ اكلتحلػر ،الت ًػر فػال بغػكء اروػرة ،فػال هغػكات االت ػكؿ،

الت ًرات الدًمك رافًي ،ارةاكؿ الحدً ي ل وته ؾ.
النمط السياس لمتحديث:

كًماف ت كر الغمط الوًكوال لصتحدًث مف م ؿ مؤةرات اتكحد لمصًي

غ الوًكوي،

مرازًي ار هزة االدارًي أم ك كد التوصوؿ االدارم م التغوًؽ بًغهك ،المةكراي الوًكوًي ل مً
ارفراد أك ل كلبًتهـ مف البكل ًف. .
النمط االقتلادي لمتحديث:

كًماػف ت ػكر الػغمط االهت ػكدم لصتحػدًث مػف مػ ؿ مؤةػرات ازًػكدة االغتك ًػي لصاػرد،

زًكدة غوبي اوت مكر رأس المكؿ إلى االغتكج القكمال ،غصبي ارغةطي ذات الا كفي فػال رأس المػكؿ،
التاكؽ كاالغتةكر لإلغتكج الت غًمال لصى غًر مف ارغمكط التقصًدًي ،الموككاة فال تكزًػ االغتػكج
القكمال الاصال لبر الموتكًكت اال تمكلًي المهغًي بًف المغكطؽ ال رافًي لصم تم .

(زاًد كل ـ105-103 ،1992 ،

خلاجص التحديث:

ًت ؼ التحدًث بمدة م كئص ذات دال لي مك ي كًكل الدهس يذ الم كئص اكلتكلال:
 :(Mobilization) -1الحركية:
اء بكلغوػبي لألةػمكص أـ الممصكمػكت كارحػكاؿ فػال الم تمػ الكاحػد
أم وػهكلي التغقػؿ وػك ن
مػ الوػرلي فػال الت ًػر دكف حػكا ز تػذار  .كتيح ًػدث الحراًػي ت ًػ انر فػال البغػكء اال تمػكلال كفػال

الكظًاي اال تمكلًي اكغا كؿ ار ورة الغكاة لف أورة التك ً  ،كهًكـ ظكيرة التمككف محػؿ ظػكيرة
الملػكع كاالرتبػكط المبكةػر بػًف أفػراد اروػرة ،كظهػكر االوػتق لًي الاردًػي ،كت ًػر ماكغػكت
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ككظكئؼ لدًدة ،كيذ

الحدً ي.

مًمهك دالالت تماس مػدل الحراًػي التػال حصػت بكروػرة فػال الم تممػكت

: (Differenciation) -2التمايز:
أم التبكًف كاالمت ؼ فال الكظكئؼ غتً ي لتقوًـ الممؿ كالتم ػص الػدهًؽ ،كذلػؾ تبمػكن

لمؤي ت ارفراد التال بهك ًاكغكف هكدرًف لصى مكا هي المتطصبكت الموػتحد ي لػألدكار كاركلػكع

التػال تارلػهك طبًمػي الممػؿ ،كارتبػكط التمػكًز بكالوػتحقكؽ كاريصًػي كلػًس بكر ػكؿ كارغوػكب

المكئصًي ،كغكلبنك مك ًاكف التمكًز م حكبنك بكالرتدادات المغًاي كالتااػؾ ،كذلػؾ ًتطصػب مػف الغظػكـ

ال دًػد إً ػكد طػرؽ لػربط الكحػدات المتمػكًزة مػف دًػد ،مػف أ ػؿ إلػكدة التمكوػؾ الغػكتج لػف
الت ًًر.
: (Rationalization) -3العقالنية:

كتمغال التطبًؽ ارم ؿ لصممرفي المصمًي لف طرًػؽ تحػؾ ًػـ المقػؿ فػال التطبًػؽ كاالبتمػكد

لف اركيكـ كالمرافكت ،أم التااًر كالوصكؾ الكالال المتاؽ م أحاػكـ المغطػؽ كالممرفػي المصمًػي،

كالمت ػؼ بكريػداؼ المتمكوػاي كالمكلػكلًي حًػث ًػتـ تطبًػؽ كاوػ لصممػكرؼ المصمًػي بمػغهج
لق غال ،مف أ ؿ الك كؿ إلى اريداؼ المقررة.
-4التلني :

أم التحػكؿ مػف الغةػكط الز ارلػال إلػى ال ػغكلال كماغغػي الز ارلػي ،مػ ك ػكد ظػكاير

ا تمكلًي دًدة فال الممؿ بًف المكمؿ كاالدارة فال التغظًـ الرومال كغًر الرومال كالتكظًؼ.

(الدهس185-181 ،1996 ،

يعرى الباحعث :فػال الم ػكئص أغهػك توػكلد لمصًػي موػتمرة إلػى التطػكر كالتموػؾ بكلحدا ػي
المتطكرة كتموؾ الم هكت كالركابط كالتمككف المةػترؾ ممػك ًمطػال أوػصكبكن بػكر از فػال تغمًػي ارةػًكء

الموتقبصًي كتحقًؽ اخمكؿ كالطمكح.

االتجاه نحو التحديث ف ضوء اإلسالم:
وان القرآن الكريم قد اىتم بذلك كمو :حًث إف أكؿ مك غزؿ فً :
ق المصؽ )1
اسِم َرِّب َك ال ِذي َخَم َ
هكؿ تمكلى) :ا تقَأتر ِب ت
فه ػ ػ ػػك ً ػ ػ ػػدلك إل ػ ػ ػػى المص ػ ػ ػػـ كال ػ ػ ػػتمصـ كاالطػ ػ ػ ػ ع لص ػ ػ ػػى ت ػ ػ ػػكرب اخمػ ػ ػ ػرًف ،كه ػ ػ ػػد اكغ ػ ػ ػػت

يذ وغي الروكؿ علصً ال

ة كالو ـع حًث إغ
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مػؿ مػف حرًػي أوػرل بػدر أف ًمصػـ اػػؿ مػغهـ

لةػ ػرة م ػػف المو ػػصمًف .ام ػػك أف الدًمقراطً ػػي بممغكي ػػك الحقًق ػػال اكغ ػػت كال ػػحي صًػ ػػي فػ ػػال

دًغغ ػػك

االو مال ،الذم ألطى حرًي التمبًر ل مًػ أفػراد فهػك يػك لمػر بػف المطػكب عرلػػال ا تمػكلى

لغ ع ًقػكؿ أ ػكبت امػرأة كأمطػأ لمػر ،كالمصًاػي اركؿ أبػك باػر ال ػ دًؽ رلػػال ا لغػ ًمطػب
فال الغكس لغد تكلًت الم في هكئ ن إف أ ػبت فػألًغكغال كاف أمطػأت فقكمكغال.
ويشعععععععير األسعععععععمر :إلػ ػ ػػى أف المم ػ ػ ػػؿ لصموػ ػ ػػتقبؿ هكلػ ػ ػػدة إو ػ ػ ػ مًي أوكوػ ػ ػػًي ،كلقً ػ ػ ػػدة دًغًػ ػ ػ ػػي ال
ً ػػكز االغح ػراؼ لغهػػك ،لاهػػـ مػػكطه فػػغحف مطػػكلبكف بكلممػػؿ لآلم ػرة مػػدل الحًػػكة كيػػال موػػتقبؿ

حتمػػال ،كمط ػػكلبكف بسل ػػداد مػػك او ػػتطمغك م ػػف هػػكة الري ػػكب أل ػػداء ا كألػػدائغك ،إل ػػدادنا لصمػ ػػوتقبؿ
كماك آت  ،كهد فهـ الموصمكف اوتةراؼ الموتقبؿ بأكلػ ممكغًػ فاػال ممراػي الًرمػكؾ أبػدع مكلػد

بف الكلًد عرلال ا لغ ع فال يذا االوتةراؼ حتى تكه اؿ حراي مف ًكش الركـ كاأغػ ً اريػك

أمكم ( .ارومر(551 : 1997 ،

ال ةػػؾ أف الت ًػػر هػػكغكف الحًػػكة ،كاػػؿ ةػػالء فػػال يػػذا الاػػكف ممػػرض لصت ًػػر ،حًػػث أف

دكاـ الحكؿ مف المحكؿ ،كاالوػ ـ يػذا الػدًف المكلػد لػال مقًػكس حػ اررة ًقت ػر لمص ػ لصػػى توػ ًؿ

در ي الح اررة ،كال يك بكرداة التال تر د ات ػك يبػكب الرًػكح ،كاغمػك ًتقػػدـ م ػ الحًػكة ًػدان بًػد ،إال

أغ ال ًكاابهك فقط اتػكب لهػك ،بػؿ كظًاتػ يػك أًلػنك أف ًمًػز ب ػًف ت ًػػر وػصًـ ،كآمػر غًػر وػصًـ،

كبًف غزلي يدامي كأمرل بغكءة ،فهك ًتمةػى مػ الحًػكة الدًغكمًاًػي كًممػؿ حكروػنك كحكمًػنك لهػك فػال

آف كاحد( .الغدكم(58-57 :1980 ،
كً ػػرل

ػػكل أف الم تمم ػػكت المربً ػػي كاالوػ ػ مًي م ػػدلكة لصقً ػػكـ ب ه ػػد ذات ػػال م ػػف أ ػ ػػؿ

غاض ال بكر لغهك كت دًديك ،فهذ الطرًقي ًتػكح لصتحػدًث أف ًغ ػرس لمًقػكن فػال اررض كال ًمػكد

زبدان ًرغك لصى الوط  ( .كل (69 : 1992 ،

البػد مػف وػمكت لصةم ػ ًي الحػدًث تتم ػؿ
كحوب مك كرد فػال غظرًػي إغاصػز لصتحػدًث أغػ ى
فال اؿ مف االغاتكح الااػرم ،الدًمقراطًػي ،التك ً ػ لصحكلػػر ،كالغظػػر لصمػػوتقبؿ ،التمطػًط ،كادارة

الكهت كغًريك .

يري الباحث :أغ يذا الدًف المكلد لـ ً اؿ أًلكن إدارة الكهت حًػث ًقػوـ رب المزة فال لػدة آًػكت
بكلكهػت ،كذلػػؾ ريمًتػ كلصاػػت الغظػػر لػذلؾ حًػػث ًقوػػـ بكلم ػر ،الصًػػؿ ،الا ػر كاللػػحى ،كامػػك

ًقكؿ لصً ال

ة ًتل لصبكحث مػف مػ ؿ ذلػؾ اص ػ أف االو ػ ـ بمظمت ػ كةػػمكل كربكغًتػ يػك

دًف التحدًث ،بؿ يك التحدًث بذات  ،كلـ ًاف ًكمػكن مػف ارًػكـ ًبمػد أتبكل ػ أك ًمػرهصهـ لػف وػًر

القكفصػػي ،كاغمػػك أتبكلػ يػػـ الػػذًف ابتمػػدكا لغػ كتراػػك كغبػنك كمػػف يغػػك بػػدأت الاكر ػػي ،كبػػدأ التػػأمر
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كالتمصػؼ كال مػكد ًوػرم بػًف أبغكئػ إلػى أف لػـ كأ ػب ظػكيرة ًتػػوـ بهػك الموػصمكف حتػى اهترغػت
ب  ،كمك ذلؾ لغقص فً أك لمصي ،بؿ الداء كالمصي فػًمف وػمكا أغاوهـ موػصمًف .كالػدكاء الةػكفال يػك

المكدة إلى الدًف الذم ارتلك لهـ ربهـ الذم مصقهػـ كيك ألصـ بمك ً صحهـ حًػػث ًقػػكؿ تمػكلى:
ير) ( )24تبػكرؾ (14(:
ق َو ُى َو الم ِط ُ
(أََال َي تعَم ُم َم تن َخَم َ
يف ا تل َخ ِب ُ

تعقيب الباحث :بلركرة التحػدًث كأيمًت ػ مػػف أ ػػؿ مػػوكًرة الت ًػرات كالتطػكرات المت حقػي التػال
ًةهديك الم ر الحكلال ،مف أ ؿ أف ً ػد الم تمػ المربػال الموػصـ لغاوػ ماكغػنك ًتبػكأ بػًف ارمػـ

كبًف الةػمكب كلػف ًاػػكف ذلػػؾ إال بمػػكض ت ربػي تحػدًث متاػردة متمًػزة تتػرؾ ب ػمكتهك كالػحي

بػًف ارمػػـ ارمػػرل لتػػدلؿ لصػػى أ ػػحكبهك ،كبمػك ًمتػػكزكف بػ مػػف فهػـ كالػػال كلمًػؽ كمػػف لقػػكؿ
مااػرة مبدلػػي كمػف أم ػ ؽ متاػػردة وػكمًي كمػػف لػمًر ًقػػظ ممصػص كمػػف غاػكس تتوػػـ بكلةػػاكفًي

كالغق ػػكء او ػػتمدت ذل ػػؾ اصػ ػ م ػػف م ػػكدر أ ػػًصي ط ػػكيرة ،م ػػكدر مكل ػػدة بكهً ػػي م ػػك بق ػػال الػ ػػزمف،
مػ كدر ربكغًػي تكم بكل كير كتومى مف أ ص .

تعقيب عام عم اإلطار النظري:
مػ ػػف م ػ ػ ؿ المػ ػػرض الوػ ػػكبؽ لإلطػ ػػكر الغظػ ػػرم لهػ ػػذ الد اروػ ػػي أف محػ ػػككر الد اروػ ػػي مػ ػػف

المكلػػكلكت المهمػػي التػػال تمػػص الطصبػػي ال ػػكممًف ،كلػػدـ ايتمػػكـ البػػكح ًف فػػال يػػذ الد اروػػي إال
هصًؿ فال بصداف المكلـ فال مكلكع ال مكد الاارم.

كًصمب ال مكد الاارم دك ارن بكر انز فػال ت ًػر أفاػكر الةػبكب الغكلػج فػال ت ًػر إلػى إً كبًػكن

أك وصبًكن كًبدلكف فًهػك كًغةػأ ال ًػؿ الوػكط إلػى تطػكًر الم تمػ مػف هػدراتهـ كآرائهػـ كًكا هػكف
الائ ػػكت التم ػػبًي كالائكًػ ػػي كاالًدلك ًػػػي كالحزبًػ ػػي كتػػػأ ًر المقػ ػػكؿ تح ػػت أم لقػ ػػؿ مػػػف المقػ ػػكؿ

المتةػػتتي ،كًصمػػب ال مػػكد الااػػرم فػػال التكوػ بكالغاتػػكح الااػػرم فػػال اتمػػكذ الحامػػي ال ارةػػدة كاتمػػكذ
الرام المغكوب كال حً فال تك ً ارفاػكر كااللمػكـ بمػض ال قكفػكت ،اػذلؾ غػرم االيتمػكـ الابًػر

بمكلكع التاكؤؿ كالتةكؤـ كيػك ًمطػال الةػبكب دفمػي لإلمػكـ مػف مػ ؿ التأمػؿ كالطمػكح كاريػداؼ

كتحقًهػػك كامػػك تمطػػال دفمػػي إلػى الر ػػكع مػػف مػ ؿ الًػػأس كالتةػػكؤـ كلػػدـ تحقًػػؽ اريػػداؼ ،كيغػػك
ًمتبػػر التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ يػك تػػكزاف الػػغاس لػػدم الطصبػػي تمطػػال طمػػكح كالػػال ماػػض الممغكًػػي مػ ؿ
موتكم الحكلي الغاوًي لصطصبي ال كممًًف.

المتزًػػد لػػدم فئػػي الطصبػػي فػػال االت ػػك غحػػك التحػػدًث رغػػـ مػػف هصػػي الد اروػػكت فػػال
ا
االيتمػػكـ

يذا المت ًر كًمطكف فر ي لصتحدًث بكوػتمرار كتحقًػؽ أيمًػي ابًػرة كأغتمػكء غحػك هػدراتهـ كآرائهػـ
كابدالهـ كًاكف لغديـ هكبؿ كداف لصحدا ي الموتمرة لمك ي الطصبي ال كممًف رغ
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ًبح كف ا ًػر

ل ػػف المو ػػتقبؿ أك التط ػػكًر أك التح ػػدًث كتحقً ػػؽ ارم ػػؿ ل ػػدًهـ ربم ػػك رغ ػػـ الظ ػػركؼ ال ػػمبي ف ػػال

ال كممػػكت كأغػكاع الح ػػكر فػػال هطػػكع غػزة كلاغهػػك ًػػغماس إً كبًػػك لصػػال م ارحػػؿ كتطصمػػكت الطصبػػي
غحػك التحػدًث كااللمػكـ كألطػػال مطػي اوػتراتً ًي لػػدم الطصبػي كيػـ الائػػي الكالًػي كالةػرًحي المهمػػي
فال ت ًر الم تمػ كتمػدًهك كبغػكء حلػكرة كتغمًػي لػدم الم تمػ  ،كامػك تمطػال أبمػكد التحػدًث إلػى

البمػػد الممرفػػال كالبمػػد الك ػػداغال كالبمػػد الوػػصكاال كيػػال يػػذ اربمػػكد ارفلػػؿ فػػال غ ػػكح فػػال تحقًػػؽ

اريػػداؼ الممطػػط ل ػ  ،كتمطػػال م ػرة ك هػػد الطصبػػي فػػال االغاتػػكح الااػػرم كالت ػكازف الحكلػػي الغاوػػًي

كأمػػكؿ كتطصمػػكت غحػػك التحػػدًث إل ػى بغػػكء حلػػكرة لربًػػي إو ػ مًي مكحػػدة كمتزغػػي ككالًػػي فارًػػكن

كغاوًكن كات كيكن.
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الفصن الثالث
الدراشـــات الصــــابكُ

الدراسات السابقة:
أوالً" -دراسات تناولت الجمود الفكري.
الدراسات العربية:
 -1دراسة عميان ()2014م
بعنوان :الجمود الفكري وقوه األنا وعالقتيا بجوده الحيعاة لعدى طمبعة الجامععات فع محافظعات
غزة.

تهػدؼ الد اروػي إلػى االوػتمداـ المػغهج الك ػاال لًغػي الداروػي :تاكغػت لًغػي الداروػي مػف
( 400طكلبكن كطكلبي مػف طصبػي كممػي ارزيػر كطصبػي ال كممػي االوػ مًي ب ػزة كًم صػكف (3.26
مف الم تم ار صال لداروي.

لقد تـ اوتمدمت لدد مف اروكلًب االح كئًي كيال :
(ممكمؿ ارتبكط بًروكف  .ممكمؿ ارتبكط وًبرمكف .تحصًؿ التبكًف ال غكئال .
وقد تولمت الدارسة لمنتاج التالية:
 ك كد ل هي ارتبكطًي دالي إح ػكئًنك وػكلبي بػًف ال مػكد الااػرم ،ك ػكدة الحًػكة لػدل طصبػيال كممكت لدا الحًكة ارورًي ك إدارة الكهت.

 ك ػػكد ل ه ػػي ارتبكطًػػي دال ػػي إح ػػكئًكن مك بػػي ب ػػًف هػػكة ارغ ػػك ،ك ػػكدة الحًػػكة ل ػػدل طصب ػػيال كممكت.

 ك ػػكد ل هػػي ارتبكطًػػي دالػػي إح ػػكئًكن وػػكلبي بػػًف ال مػػكد الااػػرم ،كهػػكة ارغػػك لػػدل طصبػػيال كممكت.

 لدـ ك كد فركؽ ذات داللي إح كئًي تمزم لمت ًر ال مػكد الااػرم( :مػغماض ،مرتاػ .فال كدة الحًكة لدل طصبي ال كممي.

دراسة حمدونة ( )2014م:

ته ػػدؼ الد ارو ػػي الحكلً ػػي إل ػػى محككل ػػي التم ػػرؼ إل ػػى الم ه ػػي ب ػػًف ال م ػػكد الاا ػػرم ك هص ػػؽ

الموتقبؿ لدل طصبي كممي ارزير ب زة ،كالى ممرفي مػك إذا اكغػت يغػكؾ فػركؽ دالػي إح ػكئًكن فػال
اػػؿ مػػف ال مػػكد الااػػرم كهص ػػؽ الموػػتقبؿ تبمػػك لاػػؿ مػػف ال ػػغس كالتم ػػص المصمػػال كالموػػتكل

الد اروػػال ،كأ رًػػت لصػػى لًغػػي مػػف ( 260طكلبػػك كطكلبػػي ،كتك ػػصت غتػػكئج الد اروػػي إلػػى :ك ػػكد
ل هػػي دالػػي إح ػػكئًك بػػًف ال مػػكد الااػػرم ك هصػػؽ الموػػتقبؿ امػػك أةػػكرت الغتػػكئج إلػػى ك ػػكد فػػركؽ
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دالػػي إح ػػكئًكن فػػال موػػتكل هصػػؽ الموػػتقبؿ لػػدل الطصبػػي تيمػػزل إلػػى موػػتكل ال مػػكد الااػػرم ،ك إلػػى
لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ فػػال موػػتكل هصػػؽ الموػػتقبؿ تيمػػزل إلػػى ال ػػغس ك التم ػػص كالموػػتكل الد اروػػال
امك أةكرت غتكئج الدراوي إلى ك كد فركؽ دالي إح كئًك فال موتكل ال مكد الاارم تيمػزل لص ػغس

فال حًف لـ ًاف فركؽ دالي إح كئًنك فال موتكل ال مكد الاارم تيمزل إلػى ال ػغس ،ك التم ػص
ك الموتكل الدراوال.
دراسة اللراف ( )2011م:
بعنوان :التدين وعالقتو بالجمود الفكري )الدغماتية( لدى طمبة جامعة الكوفة
كًاتوػب البحػث الحػكلال أيمًػي مػف مػ ؿ تغككلػ لمرحصػي مهمػي مػف حًػكة الطكلػب كيػال

المرحصي ال كممًي كيك ًهدؼ إلى:

 .1هًكس التدًف لطصبي اصًي اخداب.

 .2هًكس ال مكد الاارم لطصبي اصًي اخداب.

 .3التمرؼ إلى الم هي بًف التدًف كال مكد الاارم لدل طصبي اصًي اخداب.
كهػد امتًػرت المًغػي بطرًقػي لةػكائًي حًػث بص ػت ) (130طكلبػكن كمػف التم

ػكت

االغوكغًي اختًي) :الص ي المربًي ،التكرًخ ،ال رافًي ،الاصواي ،الص ي االغ صًزًػي ،الم تمػ المػدغال(،
كلتحقًػؽ أيػداؼ البحػث التمػدت البكحػث لصػى مقًكوػًف اػؿ لصػى حػد  ،فاكغػت لػدد الاقػرات

الممًػزة لمقًػكس التػدًف) (60فقػرة ممًػزة ،فػال حػًف بص ػت الاقػرات الممًػزة لمقًػكس ال مػكد الااػرم
) 40فقرة ممًزة .تـ االلتمكد لصى المقًكوًف بمد التحقؽ مف

دههمك ك بكتهمك فال القًكس .كهد

أوارت أيـ غتكئج البحث الحكلال إلى مك ًأتال:
 .1أف الطكلب ال كممال ال ًمتكز بكلتدًف الةدًد كاغ ممتدؿ فال تدًغ .

 .2أف الطكلب ال كممال ًمكغال غكلػنك مػك مػف ال مػكد الااػرم كهػد ًاػكف يػذا بوػبب الظػركؼ غًػر

الطبًمًي التال مر بهك المراؽ.

 .3يغكؾ ل هي بًف التدًف كال مكد الاارم إال أف يػذ الم هػي بكلوػكلب أم اغػ اصمػك زاد التػدًف
هؿ ال مكد الاارم.

 .4التةػ ً لصػى التحػرر مػف هًػكد ارفاػكر البكلًػي كالتقكلًػد الر مًػي ممػك ً مصهػك كمػدة كغًػر
هكبصي لصت ًًر.

 .5التكلًي الدًغًي الحدً ي كبمك ًتغكوب م الحًكة اال تمكلًي كالوًكوًي الحدً ي.
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دراسة القحطان ( (2009م:
يػدفت الد اروػي إلػى ممرفػي الم هػي بػًف التػدًف كال مػكد الااػرم لػدل طػ ب المرحصػي

ال كممًي فال مدًغي تبكؾ  .كهد تاكف م تم الدراوي مف طصبي اصًي الممصمًف(2007/2006) ،
طكلبػك مػكزلًف لصػى ) (3تم
كالبكل لدديـ ) (1604ن
طكلبك.
أمك لًغي الدراوي فتاكغت مف ) (590ن

ػكت) :لصػكـ هرآغًػي ،إغوػكغًي ،لصمًػي ،

كبكلتحدًد فسف الدراوي الحكلًي حككلت اال كبي لف اروئصي التكلًي:
يؿ يغكؾ ل هي ذات داللي إح كئًي بًف وصكؾ التدًف ك ال مكد الاارم( :الد مكتًي ؟
يؿ يغكؾ فركؽ ذات دالل إح كئًي فال وصكؾ التػدًف لػدل طػ ب المرحصػي ال كممًػي فػال مدًغػي

تبكؾ تمزل لصتم ص الدراوال( :لصكـ هرآ غًي ،تم

كت إغوكغًي ،تم

كت لصمًي ؟

يػؿ يغػكؾ فػركؽ ذات داللػ إح ػكئًي فػال ال مػكد الااػرم (الد مكتًػي لػدل طػ ب المرحصػي

ال كممًػي فػال مدًغػي تبػكؾ تمػزل لصتم ػص الد اروػال (لصػكـ هرآغًػي ،تم
تم

كت لصمًي ؟

ػكت إغوػكغًي،

كهد أةكرت نتاج الدراسة :إلى ك كد ارتبكط لمًؼ ندا بًف التػدًف كال مػكد ،لاغػ ذك

داللػي إح ػكئًي لغػد موػتكل الداللػي ) α 0.05كأف التػدًف ًاوػر مػك مقػدار ) (%1تقرًبػنك مػف

ال مكد الاارم لدل أفراد لًغي الدراوي ،كأمػك مػك ًتمصػؽ بكلتم ػص الد اروػال ،فقػد أةػكرت الغتػكئج
إلػى لػدـ ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي فػال وػصكؾ التػدًف تيمػزل لصتم ػص  .امػك أةػكرت
الغتػكئج إلػى لػدـ ك ػكد فػركؽ ذات داللػي (إح ػكئًي فػال ال مػكد الااػرم( الد مكتًػي) :تمػزل
لصتم ص

دراسة الطيراوي ()1005ـ :
التمرؼ إلى موتكًكت االت كيكت التم بًي لدل طصبػي ال كممػكت ب ػزة ،كل هتهػك بػبمض

المت ًرات ك هد أ رًت الدراوي لصى لًغي هكامهك ( 544مف الطصبي ك أةكرت غتػكئج الد اروػي إلػى
ك كد ل هي مك بي دالي إح كئًكن بًف االت كيكت التم بًي كالدك مكتًي كالتوػصطًي ،كالقصػؽ ك إلػى

ك ػػكد فػػركؽ دالػػي إح ػػكئًكن بػػًف ال غوػػًف فػػال الدك مكتًػػي كالتوػػصطًي كالقصػػؽ ،كاكغػػت الاػػركؽ ف ػال
كل الذاكر.
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دراسة عبد المختار( 1004ـ:
إلى ممرفي الم هي بًف ال مكد الاارم ك تقدًر الذات كأ رًػت الد اروػي لصػى لًغػي ماكغػي

مف ( 151مف طصبػي ال كممػي ،كهػد أةػكرت غتػكئج الد اروػي إلػى ك ػكد ل هػي إً كبًػي بػًف ال مػكد
الااػرم ك تقػػدًر الػذات امػػك أةػكرت إلػى لػدـ ك ػػكد فػركؽ دالػػي إح ػكئًكن فػػال ال مػكد الااػػرم بػػًف

الذاكر ك االغكث.

دراسة الحرب ) ( 2003م :
فال حًف أف هػكـ بد اروػي الم هػي بػًف ال مػكد الااػرم الد مكتًػي) :بأغمػكط الػتمصـ كالتااًػر
لػدل طػ ب كطكلبػكت المرحصػي ال كغكًػي بكلمدًغػي المغػكرة ،كهػد امتًػر أفػراد المًغػي مػف مػدارس
ػكت المصمًػي كاردبًػي لصبغػًف كالبغػكت كهػد بصػ

المرحصي ال كغكًي بكلمدًغي المغكرة فال مًػ التم

فردا ) (200طكلب ك(  (200طكلبي ،كاوتمدـ البكحػث مقًػكس ال مػكد الااػرم
لدديك )  ( 400ن
مف إلداد ركاػًش كآمػرًف .كمػف ) (Toranceكمقًػكس أغمػكط الػتمصـ كالتااًػر< كيػك مػف إلػداد

تكارغس غتكئج الدراوي أغ تك د مظكير وػكئدة فػال ال مػكد الااػرم لػدل طػ ب كطكلبػكت المرحصػي
ال كغكًػي امػك أ بتػت الد اروػي كأغػ تك ػد ل هػي ارتبكطًػي ذات داللػي إح ػكئًي بػًف ال مػكد الااػرم
كالػغمط ارًمػف مػف أغمػكط التمصػًـ كالتااًػر كأمػك الػغمط ارًوػر فػ ك ػكد لم هػي ذات دالػي

إح كئًي .كأغ ال تك ػد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي بػًف الطػ ب كالطكلبػكت فػال ارهوػكـ المصمًػي
كاردبًي فال ال مكد الاارم.
دراسة إبراىيم و سميمان)  ( 1992م:
كهد هكـ بدراوي الد مكتًي كل هتهك بكتمكذ القرار لدل لًغي مف طصبي ال كممي فػال هطػر،

كهػد تاكغػت لًغػي لد اروػي مػف )  ( 480طكلػب كطكلبػي .كهػد اوػتمدـ البكح ػكف مقًػكس الد مكتًػي

مف إلداديمك كمقًكس القدرة لصى اتمكذ القرار مف إلداد فكطمي حوًف  ( 1989 ).كهد تك صت

الد اروػي إلػى ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي بػًف الطػ ب مرتامػال الد مكتًػي ،كالطػ ب
مغمالػال الد مكتًػي فػال امتبػكر القػدرة لصػى اتمػكذ القػرار ،كذلػؾ ل ػكل

الطػ ب مغمالػال

الد مكتًي
دراسة عبد الكريم )  ( 1985م:
امػك هػكـ بد اروػي الم هػي بػًف بغًػي التااًػر الػد مكتال ،كل هتهػك بػبمض مت ًػرات

الةم ًي المرتبطي بتقدًر الذات كك هي اللبط .كهد امتكر أفراد المًغي مػف بػًف طػ ب كممػي
المصؾ ومكد فال الرًكض بةاؿ لةكائال ،كًبص لدد أفراديك الغهكئال)  (163كهد اوتمدـ البكحث
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اردكات التكلًػي:مقًػكس الد مكتًػي" مقًػكس المكامػؿ ال

ػي (Rozenberg) ،لػركاًش" ،كمقًػكس

تقدًر الذات لركزغبرغ كهد تك صت الدراوي إلى لدـ ك كد ل هي (Redrware) ،لك هي اللبط

رًػدركًر ارتبكطًػ ذات داللػي إح ػكئًي بػًف تقػدًر الػذات كبغًػي التااًػر الػد مكتال ،كامػك تك ػصت

إلػى ك ػكد ل هػي وػصبًي ذات داللػي إح ػكئًي بػًف الد مكتًػي كالمت ًػرات التػال تم ػؿ المكامػؿ
ال

ي.

الدراسات األجنبية:
دراسة روب )  ( 1989م:
فػال حػًف هػكـ بػكلتمرؼ إلػى ل هػي الد مكتًػي بكلتح ػًؿ الد اروػال ،كلػكدات االوػتذاكر،

كاالت كيكت غحك الدراوي لدل ط ب المرحصي ال كغكًي بدكلػي هطػر ،كأي رًػت الد اروػي لصػى طػ ب

طكلبػك ،كهػد
القوػمًف المصمػال كاردبػال كالممهػد الػدًغال بدكلػي هطػر كبصػ لػدد المًغػي )  ( 185ن
اوػتمدـ البكحػث المقػكًًس التكلًػي :مقًػكس الد مكتًػي لػركاًش مػف إلػداد أحمػد وػ مي ،كمقًػكس

لكدات االوتذاكر مف إلداد كبر ) (Tezmanكلكتزمكف (Brown) ،كاالت كيكت غحػك الد اروػي

لبػراكف لبػد الحمًػد كوػصًمكف الملػرم ،كامتبػكر غهكًػي المػكـ امقًػكس لصتح ػًؿ .كهػد تك ػصت
الغتػكئج إلػى ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي فػال موػتكل التح ػًؿ الد اروػال بػًف الطػ ب

الحك صًف لصى در كت متكوطي فال الد مكتًي ،كالطػ ب الحك ػصًف لصػى در ػكت متكوػطي فػال

التح ًؿ الدراوال ،بًغمك ال تك د فركؽ ذات داللي إح كئًي فال موتكل التح ػًؿ الد اروػال بػًف
الطػ ب الحك ػصًف لصػى در ػكت لصًػك كدر ػكت دغًػك فػال الد مكتًػي ،بًغمػك ح ػؿ أ ػحكب

الدر كت فال الد مكتًي لصى موتكل ألصى فال التح ًؿ الدراوال.

ثانياً" -الدراسات الت تناولت التفاؤل والتشاؤم:
دراسة شاىين ( )2014م:
يػدفت الد اروػػي الحكلًػػي التمػرؼ إلػى طبًمػػي الم هػي بػػًف االريػػكؽ الغاوػال مػػف اػػؿ التاػػكؤؿ
كالتةػ ػػكؤـ لػ ػػدل طصبػ ػػي ال كممػ ػػي القػ ػػدس الماتكحػ ػػي ،كاوػ ػػتمدـ البكحػ ػػث الد اروػ ػػي المػ ػػغهج الك ػ ػػاال

االرتبكطال ،كطبقت مقكًًس الدراوي لصػال لًغػي هكامهػك ( 3.341طكلبػنك كطكلبػي مػف طصبػي كممػي
القػػدس الماتكحػػي ،التػػال امتًػػرت بطرًقػػي المًغػػي المةػكائًي البوػػًطي مػ م ارلػػكت مت ًػرات الد اروػػي،

كأظهػػرت الغتػػكئج بػػأف متكوػػط االريػػكؽ الغاوػػال لػػدم طصبػػي ال كممػػي ك ػػؿ الػػال( 45.05بغوػػبي
ةػػًكع بص ػػت فػػركؽ دالػػي فػػال المتكوػػطكت الحوػػكبًي لإلريػػكؽ الغاوػػال لػػدم طصبػػي المت ًػػر ال ػػغس،
كل كل االغكث اصمك ازدادت در ي التةكؤـ تزداد در ي االريكؽ الغاوال لدم الطصبي.
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دراسة بن حميد ( )2014م:
يػػدفت الد اروػػي إلػى التمػػرؼ إلػى ك ػػكد ل هػػي ارتبكطًػػي بػػًف التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ كالتوػػكم ،

كالرلك لف الحًكة لدم ط ب اصًي اخداب ب كممي ومكد.

م تمػػ الد ارو ػػي :تا ػػكف م تمػ ػ الد ارو ػػي م ػػف ( 5887م ػػف طػ ػ ب اصً ػػي اخداب ب كمم ػػي المص ػػؾ

وػػمكد ،كلًغػػي الد اروػػي ( 502طكلبػنك كطكلبػػي ،كبص ػ لػػدد الط ػ ب ( 250طكلب ػنك ،بًغمػػك بص ػ لػػدد

الطكلبػػكت ( 252طكلبػػي ،اوػػتمدمت البكح ػػي المػػغهج الك ػػاال االرتبػػكطال ،كامػػك اوػػتمدمت فػػال
الد اروػػي اردكات التكلًػػي :القكئمػػي المربًػػي لصتاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ إلػػداد( :لبػػد المػػكلؽ ، 1998 ،كامػػك
اوػػتمدمت مقًػػكس همػػي التوػػكم مػػف إلػػدادThompson 2005( :

Yamhyre

Laura

كتر مي كتمرًب البكح ي ،كمقًكس الرلك لف الحًكة مف إلػداد ( Dienere.et al.,1985أيػـ

الغتػػكئج  :تك ػػد ل هػػي ارتبكطًػػي مك بػػي دالػػي لغػػد موػػتكل ( 0.001بػػًف التاػػكؤؿ كالتوػػكم لػػدل
الط ب .كتك د ل هي ارتبكطًي مك بي دالي لغد موتكل( 0.001بًف التاػكؤؿ كالرلػك لػف الحًػكة

لػدم طػ ب تك ػد ل هػػي ارتبكطًػػي وػكلبي دالػػي لغػد موػػتكل( 0.001بػػًف التةػكؤـ كالتوػػكم لػػدل
لًغي مف الط ب ،كتك د ل هي ارتبكطًي وكلبي دالي لغد موتكل ( 0.005بػًف التةػكؤـ كالرلػك
لف الحًكة لدم الط ب.
دراسة محسين ( )2012م:
يػػدفت الد اروػػي إل ػى التمػػرؼ إل ػى غوػػبي ةػػًكع بػػًف التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ كالتوػػكم لػػدل طصبػػي

كممي اره ى ب زة ،كل هتهمك بكلتػدًف ،كدر ػي امػت ؼ الاػركؽ فػال التاػكؤؿ كالتةػكؤـ بػكمت ؼ
ال غس ،التم ص ،ماكف الممػؿ ،الحكلػي اال تمكلًػي ،االغتمػكء التغظًمػال ،كأ رًػت الد اروػي لصػال
لًغي مف ( 263مف طصبي ال كممي ب زة ،كلتحقًؽ أيػداؼ الد اروػي اتبػ البكحػث المػغهج الك ػاال

التحصًصال ،كاوتمداـ مقًكس التاكؤؿ كالتةكؤـ مف إلداد  ،كأوارت غتكئج الد اروػي لػف ةػًكع التاػكؤؿ

بغوػبي( ، %60.60كتمػد يػذ الغوػبي متكوػطي ،كالتةػكؤـ بغوػبي ( %41.6كتمػد دكف المتكوػػط،
امػػك ك ػػدت ل هػػي إً كبًػػي بػػًف التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ تمػػزل لص ػػغس (ذاػػكر -إغػػكث أك لماػػكف الوػػاف

(هرًي – مدًغي – مموار .
دراسة الحميري)  ( 2004م:
يػدفت إلػى التمػرؼ إلػى مػدل ةػًكع وػمي التاػكؤؿ كالتةػكؤـ لػدل الطصبػي ال ػكممًًف

الًمغًػًف ،اػذلؾ التمػرؼ إلػى طبًمػي الاػركؽ اوػتغكدان إلػى مت ًػرم ال ػغس كالتم ػص ،كتاكغػت
لًغػي الد اروػي مػف ) 400طكلػب كطكلبػي ،كاوػتمدـ البكحػث مقًػكس التاػكؤؿ كالتةػكؤـ إلػداد
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البكحث ،كأظهرت الغتكئج أف الطصبي الًمغًًف ًمًصكف غحك التاكؤؿ ،امك أظهرت لػدـ ك ػكد فػركؽ
كيرًي فال در كتهـ لصى مقًكس التاكؤؿ كالتةكؤـ ،اوتغكد ان لمت ًر ال غس كالتم ص.

دراسة حسن وكاظم ) (2003م:
يػدفت إلػى ممرفػي موػتكل التاػكؤؿ كالتةػكؤـ ،كالػدلـ اال تمػكلال لػدل طصبػي

الوصطكف هكبكس ،كممرفي طبًمي الم هي بًف المت ًرات ال

كممػي

ي ،كاوػتمدـ البكحػث مقًػكس التاػكؤؿ

كالتةكؤـ إلػداد أحمػد لبػد المػكلؽ  ،1996امتبػكر هصػؽ االمتحػكف إلػداد الطًػب  ،1997مقًػكس

الػدلـ اال تمكلًػي الحػداد  ،1995لصػى ) (147طكلبػك كطكلبػي ،كأظهػرت الغتػكئج لػف موػتكل

مغماض فال التةكؤـ كالقصؽ كموتكل مرتاػ فػال التاػكؤؿ كالػدلـ اال تمػكلال ،أمػك االرتبكطػكت فقػد
اكغت وكلبي كدالي بًف القصؽ كاؿ مف التاكؤؿ كالدلـ اال تمكلال ،كبًف التةكؤـ كاػؿ مػف التاػكؤؿ

كالػدلـ اال تمػكلال ،كدالػي مك بػي بػًف القصػؽ كالتةػكؤـ كبػًف التاػكؤؿ كالػدلـ اال تمػكلال ،كأمػك

التحصًؿ المكـ لال فقد اةؼ لف لكمؿ غكئال القطب ًلـ التاكؤؿ مقكبؿ التةكؤـ ،أمك الاركؽ بًف
المتاػكئصًف كالمتةػكئمًف فقػد اكغػت لم ػصحي المتاػكئصًف فػال الممصكمػكت كالت ذًػي ،كالحك ػي لصػدلـ
كلم ػصحي المتةػكئمًف فػال االلػطراب ،كاالغامكلًػي ،كهصػؽ االمتحػكف ،كلػـ تاػف دالػي فػال ردكد

ارفمكؿ.
دراسة الدسوق ) (2001ـ:
يػدفت إلػى الاةػؼ لػف الم هػي بػًف اػؿ مػف التاػكؤؿ كالتةػكؤـ ،كلػدد مػف المت ًػرات

الغاوػًي االت ػك غحػك الػذات ،االاتئػكب ،ك هػي اللػبط) :لػدل لًغػي مػف طػ ب ال كممػي مػف

ال غوًف ،كتاكغت لًغي الدراوي مف ) 300طكلب ) (150ذاك انر (150) ،إغك كن كاوتمدـ البكحث

مقًػكس التاػكؤؿ كالتةػكؤـ إلػداد دًمبػر كآمػر ًػف تر مػي البكحػث ،هكئمػي تةػمًص االاتئػكب ألػداد

دًمبػر مػكف كآمػركف ،هكئمػي االت ػك غحػك الػذات إلػداد لكرككغػدرلًتش تر مػي البكحػث ،كأظهػرت

الغتػكئج ارتبػكط التاػكؤؿ باػؿ مػف ال قػي بػكلغاس كاالوتحوػكف اال تمػكلال كك هػي اللػبط الػدامصال،
بًغمػك ارتػبط التةػكؤـ باػؿ مػف االاتئػكب كك هػي اللػبط المػكر ال ،امػك أظهػرت أف الػذاكر أا ػر
تاػكؤالن مػف االغػكث ك قػين بػكلغاس كاالوتحوػكف اال تمػكلال ،كأف االغػكث أا ػر تةػكؤمكن كااتئكبػكن مػف

الذاكر .التاكؤؿ كالتةكؤـ كل هت بكلرلك لف الحًكة كارلراض الغاو ومًي.
دراسة رجب محمد ( 2001 ) :م:

يدفت إلػى بحػث ا لم هػي المحتمصػي بػًف االغ ػكز اراػكدًمال ،كاػؿ مػف التاػكؤؿ كالتةػكؤـ
كالدافمًػي كأوػكلًب مكا هػي المةػا ت لػدل لًغػي مػف طكلبػكت ال كممػي ،كتاكغػت المًغػي مػف
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) (163طكلبػي ،كاوػتمدـ البكحػث مقًػكس التاػكؤؿ كالتةػكؤـ إلػداد أحمػد لبػد المػكلؽ ،مقًػكس

موػتكل الدافمًػي المكمػي إلػداد البكحػث ،مقًػكس أوػكلًب المكا هػي االهدامًػي كاالح كمًػي لمػكس

ألػد لصمربًػي ةػكفمال كةػمبكف ،االغ ػكز اراػكدًمال كهػًس مػف مػ ؿ الم ػكمً التراامًػي لصمػكاد
الدراوًي لصطكلبكت م ؿ وغكات الدراوي ال كممًي ،كهد أظهرت الغتكئج ك ػكد ارتبػكط إً ػكبال بػًف

االغ ػكز اراػكدًمال كبػًف الدافمًػي كالتاػكؤؿ كالمكا هػي االهدامًػي ،كارتبػكط وػصبال بػًف االغ ػكز
اراكدًمال كبًف التةكؤـ كالمكا هي االح كمًي.
دراسة مخيمر و عبد المعط )  ( 2000م:

يػدفت إلػى الاةػؼ لػف طبًمػي الم هػي بػًف التاػكؤؿ كالتةػكؤـ ،كاػؿ مػف تقػدًر الػذات
كك هي ا للبط كالةمكر بكلكحدة الغاوًي كالقصؽ ،كاػذلؾ الاةػؼ لػف الاػركؽ بػًف ال غوػًف لػدل

لًغػي مػف طػ ب كطكلبػكت ال كممػي ،كتاكغػت المًغػي مػف ) (200طكلػب كطكلبػي بكاهػ )( 93
ذاك انر (107) ،إغك كن ،كاوػتمدـ البكح ػكف مقًػكس التاػكؤؿ كالتةػكؤـ إلػداد البػكح ًف ،مقًػكس تقػدًر

الذات ألداد يصمرش كآمركف تر مي لكدؿ لبػد ا محمػد ، 1991مقًػكس ك هػي اللػبط إلػداد
رك تر تر مي ل ء الدًف ااكفال ؛ مقًكس الةمكر بكلكحدة الغاوًي ألداد إبػرايًـ هةػغكش ،هكئمػي
حكلػي وػمي القصػؽ إلػداد وػبًصبر ر كآمػركف تر مػي أمًغػي اػكظـ كأظهػرت الغتػكئج ك ػكد ل هػي

كيرًي مك بي بًف التاكؤؿ كبًف تقدًر الذات ،امك أظهرت أًلنك ك كد ل هي وصبًي بًف التاكؤؿ

كبًف ك هي اللبط المكر ال كالةمكر بكلكحدة الغاوًي كالقصؽ احكلػي كاوػمي ،اػذلؾ ك ػكد ل هػي
وػؿ بًػي بػًف التةػكؤـ كاػؿ مػف تقػدًر الػذات كك هػي اللػبط المػكر ال ،امػك أغػ ال تك ػد فػركؽ
كيرًي بًف الذاكر كاالغكث لصى مقًكس التاكؤؿ.
دراسة عويد المشعان)  ( 2000م:
يدفت إلى بحث الم هي بًف التاكؤؿ كالتةكؤـ كااللطرابكت الغاوًي ال وػمًي ،كلػ كط

أحػداث الحًػكة لػدل طػ ب ال كممػي ،كتاكغػت لًغػي الد اروػي مػف) (319طكلبػكن كطكلبػي مػغهـ (
)160ذاكر ان ك ) (159إغك كن ،كطبؽ مقًكس التاكؤؿ كالتةكؤـ إلداد احمػد لبػد المػكلؽ كمقًػكس

االلػطرابكت الػغاس ال وػمًي إلػداد ػكمز فًًػ ار ) (1994تمرًػب المةػمكف) ،(1995كمقًػكس

ل كط أحداث الحًكة إلداد يكلمز كرايال) ،( 1967كاةػات الغتػكئج لػف ك ػكد فػركؽ كيرًػي

ال
بًف الذاكر كاالغكث فال التاكؤؿ كااللطرابكت الغاس ال ومًي ،حًث إف الذاكر اكغكا أا ر تاكؤ ن
مف االغكث ،كاالغكث اف أا ر الطرابكن غاوًكن ك ومًكن مف الذاكر ،اذلؾ ال تك د فػركؽ كيرًػي

بػًف الػذاكر كاالغػكث فػال التةػكؤـ كلػ كط الحًػكة ،كأًلػكن ال ًك ػد ارتبػكط وػصبال ػكيرم بػًف
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التاكؤؿ كااللطرابكت الغاوًي ال ومًي كل كط الحًكة ،امك أغػ ال ًك ػد ارتبػكط مك ػب ػكيرم
بًف التةكؤـ كااللطرابكت الغاوًي ال ومًي كل كط أحداث الحًكة.

دراسة :زياد امين بركات ( 1998ـ:
بمغكاف فال وًاكلك ًي الةم ًي  :التاكؤؿ كالتةكؤـ كل هت ببمض المت ًرات المرتبطػي

بكلطكلب ال كممال
ممخص الدراسة:

يدفت يذ الدراوي إلى ممرفي الم هي بًف التاػكؤؿ كالتةػكؤـ كبمػض المت ًػرات المرتبطػي
بكلطكلب ال كممال اكل غس كالممر كالحكلي اال تمكلًي ،كالتم ص الد اروػال كغػكع الممػؿ كماػكف

الوػاف  .طبػؽ لهػذا ال ػرض مقًػكس وػًصامكف لصتاػكؤؿ كالتةػكؤـ لصػى لًغػي ماكغػي مػف ) ( 254
طكلػب(102)،

ذاػ نار (152) ،أغ ػى ،مػف طصبػي كممػي القػدس الماتكحػي مراػز طػكلارـ  .كهػد

أةػكرت غتػكئج يػذ الد اروػي أغػ تك ػد فػركؽ كيرًػي بػًف متكوػطكت در ػكت الطصبػي لصػى مقًػكس
التاػكؤؿ كالتةػكؤـ تيمػزل إلػى مت ًػرات التم ػص كغػكع الممػؿ كماػكف الوػاف ،بًغمػك لػـ تتك ػؿ
غتكئج يذ الدراوي مف هي أمرل إلػى ك ػكد فػركؽ كيرًػي بم ػكص مت ًػرات ال ػغس كالممػر

كالحكلي اال تمكلًي  .امك غكهةػت غتػكئج الد اروػي ،كاهترحػت بمػض التك ػًكت أيمهػك تمزًػز ك هػي

الغظر المتاكئصي لدل اربغكء كالت مًذ

الدراسات األجنبية الت تناولت التفاؤل والتشاؤم:
 -1دراسة روثي

وآخرون ()Ruthig,2009م :

يػدفت إلػى ممرفػي الم هػػي بػًف التاػكؤؿ كالػػدلـ اال تمػكلال كاللػ كط الغاوػػًي،

كاالاتئػكب لػدل أفػراد المًغػي لػدم طػ ب الاصًػي ال ػدد وػغي أكلػى ،امػك يػدفت إلػى ممرفػي مػدل

التحاـ اراكدًمال اكوًط خ كر الدلـ اال تمػكلال كالتاػكؤؿ لصػى ال ػحي الغاوػًي لصطػ ب ال ػدد،
كتاكغت المًغي مف )(288

طكلبنك مف الطصبي ال دد الذًف ربمك ًمػكغكف مػف االاتئػكب كاللػ كط

أا ػر ،كأظهػرت الغتػكئج أف التاػكؤؿ كالػدلـ اال تمػكلال ًتغبػأ بلػ كط أهػؿ كاآبػي أهػؿ حًػث تتبػًف
ك كد ل ه ارتبكطًي وصبًي دالي بًف التاػكؤؿ كاللػ كط الغاوػًي ،كبػًف التاػكؤؿ كاالاتئػكب ،كك ػكد
ل هػػي ارتبكطًػػي وػػصبًي دالػػي بػػًف الػػدلـ اال تمكلًػػي كاللػػ كط الغاوػػًي كبػػًف الػػدلـ اال تم ػػكلال

كاالاتئكب كك كد ل هي ارتبكطًي مك بي دالي بًف التاكؤؿ كالتح ًؿ.
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-2دراسة  Wu et alووآخرون ( )2009م:
يدفت لممرفػي اًاًػي الحاػكظ لصػى الرلػك لػف الحًػكة مػف مػ ؿ

ػي موػكرات كوػكطي

ك هي غظر إً كبًي ،التاكؤؿ ،تمزًز الذات ،كتاكغػت المًغػي مػف ) (272طكلبػكن مػف كممػي المصػكـ

كالتاغكلك ًك فال تكًكاف ،كاوتمدـ البكحث اردكات التكلًي مقًكس لقًكس الوًطرة ،مقًػكس التاػكؤؿ،
مقًكس تمزًز الذات ،مقًكس الرلك لف الحًكة ،كأظهػرت الغتػكئج ارتبكطػكت بػًف يػذ المت ًػرات،

كأف ك هكت الغظر االً كبًي تؤدل إلى الرلك لف الحًكة بكاوطي احتراـ الذات.

ثالثاً" -الدراسات السابقة الت تناولت االتجاه نحو التحديث
دراسة العفيف ()2013م:
بمغػكاف :وػػمكت الةم ػًي كل هتهػػك بكالت ػك غحػػك التحػػدًث لػدل طصبػػي ال كممػكت الاصوػػطًغًي فػػال
هطػػكع غػ ػزة كه ػػد اوػػتمدمت البكح ػػي مقً ػػكس مػػف إل ػػداد  ،كاو ػػتمدمت لًغػػي لةػ ػكائًي م ػػف ػ ػ ث
كممكت (ارزير – االو مًي – اره ى كهكامهك ( 900طكلب كطكلبي .

نتاج الدراسة :
 -1تزًد ومكت الةم ًي لدل الطكلبكت ال كممكت ب زة لف المتكوط االفترالال .%75
 -2ترتا ات كيكت الطصبي ال كممكت غحك التحدًث لف المتكوط االفترالال .%75

 -3تك د فركؽ ذات داللي إح كئًي فال الومكت الةم ًي تبمػكن لصمت ًػرات التكلًػي( :ال ػغس،
ال كممي .التم ص ،در ي التدًف ،الموتكل االهت كدم .

 -4ال تك ػػد دالل ػػي إح ػػكئًي فػ ػػال الوػػػمكت الةم ػػًي تبم ػ ػكن لصمت ًػ ػرات التكلًػػػي( :الموػ ػػتكم
الدراوال ،الحزب الوًكوال ،المصاًي ال قكفًي .

 -5تك د داللي إح كئًي فال االت ك غحك التحدًث تبمنك لصمت ًرات التكلًي:

(ال غس ،ال كممي ،الموتكل الدراوال ،الموتكل االهت كدم ،المصاًي ال قكفًي .

 -6ال تك ػػد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي فػػال االت ػػك غحػػك التحػػدًث تبم ػكن لصمت ً ػرات التكلًػػي:
(در ي التدًف ،الحزب الوًكوال .

دراسة راجح ( )1007م:
حًث يدفت الدراوي إلى فحػص دكر التمصػًـ فػال غػرس القػًـ غحػك الحدا ػي ،كلتحقًػؽ يػذا

الماهكـ تـ دراوي التمصًـ ال كممال متم ؿ فال كممي الحدًدة بكلًمف ،كتـ امتًكر لًغي مػف اصًكتهػك
المةر بص ت ( (200طكلب كطكلبي مف الائي الممرم ( 20-30لكمكن مغهـ ( (124ذار ك(76
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أغ ال ،كلصمقكرغي بػًف ات كيػكت الطصبػي الغكت ػي لػف التمصػًـ كات كيػكت اخمػرًف تػـ أمػذ لًغػي أمػرم
( مكلي المقكرغي مقدرايك( 100فرد مف ةبكب كةػكبكت المحكفظػي مػغهـ ( 72ذاػرك( 28أغ ػال
كالػذًف لػـ ًصتحقػكا بػكلتمصًـ ال ػػكممال ،كفػد تك ػصت غتػكئج الد اروػػي إلػى أف التمصػًـ ال ػكممال لػ دكر
فال تاكًف ات كيكت حدا ًي لدم الطصبي كات كيكت أمرم لػـ ًاػف لص مكلػي دكر فػال تاكًغهػك حًػث

دكر فػال أحػدا هك ،امػك أظهػرت غتػكئج أف يغػكؾ
لمبت الحًكة اال تمكلًي كالبًئي المحًطػي بكلطكلػب نا
ات كيكت حدا ي تبغكيػك غًػر الطصبػي أا ػر مػف الطصبػي ،كفػال يػذا إةػكرة إلػى أف التمصػًـ دكر محػدكد
فػػال تاػػكًف بمػػض يػػذا االت كيػػكت ،كاكغػػت يغػػكؾ لكامػػؿ أمػػرل ةػػاصت يػػذ االت كيػػكت اكلحًػػكة

الحلرًي أك كوكئؿ االت كؿ أك ارورة أك البًئي المحًطي بكلارد.
دراسة عميان و عسمية( )1004م:
كتهدؼ الدراوي إلى التمرؼ إلى االت كيكت غحك التحدًث ،كل هتهك بمغظكمي القًـ لدل

الةػكب ال ػكممال الممك ػر الغتاكلػي اره ػى ،كلصػى الم هػي بػًف مغظكمػي القػًـ كاالت كيػكت

غحك التحدًث ،كلصى الاركؽ فال القًـ كاالت كيكت غحك التحدًث لدل أفراد المًغي ،كتألات لًغي

الدراوي مػف "  " 404طكلػب كطكلبػي غ ػاهـ مػف كممػي ارزيػر كالغ ػؼ اخمػر مػف ال كممػي
االو مًي ،كاوتمدمت الدراوي مقًكس القًـ كيك مف إلداد البكح ًف ،كمقًكس االت كيػكت غحػك
التحدًث مف إلداد محمكد لبد القكدر محمد.

أظيرت نتاج الدراسة :أف القًمي الدًغًي ت درت غظكـ القػًـ لػدل لًغػي الد اروػي ،امػك تبػًف لػدـ
ػكئًك بػًف در ػكت الطصبػي لصػى مقًػكس القػًـ كدر ػكتهـ لصػى مقػكًًس
ك ػكد ل هػي دالػي إح ن
التحدًث ،كلدـ ك كد فركؽ بًف الط ب كالطكلبكت لصى القػًـ االهت ػكدًي كالوًكوػًي كال مكلًػي،
كك ػدت فػركؽ فػال القػًـ الدًغًػي كاال تمكلًػي كالغظرًػي ،كلػدـ ك ػكد فػركؽ بػًف الػذاكر كاالغػكث
لصى مقكًًس االت كيكت غحك التحدًث.

دراسة زقوت ( )1000م:
ىدفت الدراسة إلى :ممرفي البغػكء المػكمصال الت ػك طكلبػكت ال كممػي االوػ مًي ب ػزة غحػك التحػدًث
كممرفػي البغػكء المػكمصال لػبمض القػًـ لطكلبػكت ال كممػي االوػ مًي ب ػزة ،كاػذلؾ ممرفػي مػك اذا اػػكف
يغػػكؾ امػػت ؼ فػػال ات ػػك طكلبػػكت ال كممػػي غحػػك التحػػدًث ًمػػزم إلػػى تاكلػػؿ اػػؿ مػػف الموػػتكم

الد اروػال مػ التم ػػص أك الموػتكل الد اروػػال مػ الموػتكل ال قػػكفال اروػرم ،كاػػذلؾ بًػكف الم هػػي
بػػًف االت ػػك غحػػك التحػػدًث كالقػػًـ ك الموػػتكم ال قػػكفال اروػػرم لطكلبػػكت ال كممػػي ،كهػػد اوػػتمدمت

البكح ي مقًكس االت كيػكت كمقًػكس الموػتكم ال قػكفال اروػرم مػف إلػداديك ،كمقًػكس القػًـ الوػكئدة
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.امػػك اوػػتمدمت البكح ػػي أوػػصكب تحصًػػؿ التبػػكًف ارحػػكدم كممكمػػؿ بًروػػكف ،كتاكغػػت المًغػػي مػػف

( 360طكلبي امتدت ألمكريف مف ( 17إلى ( 24لكمكن.
وأظيرت النتاج ما يم :

لدـ ك كد لكمؿ لكـ لماكغػكت االت ػك غحػك التحػدًث لػدل الطكلبػكت ال كممػي االوػ مًي

ب ػزة إذ ك ػػدت لػػدة لكامػػؿ طكئاًػػي بػػًف ماكغػػكت االت ػػك غحػػك التحػػدًث ،امػػت ؼ البًئػػي المكمصًػػي

الت ػػك الطكلبػػكت غحػػك التحػػدًث بػػكمت ؼ الموػػتكل الد اروػػال ،لػػدـ ك ػػكد أ ػػر إح ػػكئًكن لتاكلػػؿ
الموتكم الد اروػال كالتم ػص لصػال ات ػك الطكلبػكت غحػك التحػدًث ،لػدـ ك ػكد أ ػر داؿ إح ػكئًكن

لتاكلؿ الموتكم ال قكفال ارورم لصال ات ك طكلبكت ال كممي غحك التحدًث.

ك ك االتاكؽ كاالمت ؼ فقد هكمت البكح ي بهذ الدراوي المكمصًي ،لصى لًغي مف طكلبكت

ال كممػي االوػ مًي ب ػزة ،بكوػتمداـ لػدة أدكات تػـ تطبًقهػك لصػًهف ،كيػال مقًػكس االت ػك غحػك

التحػدًث ،المقػكًًس الارلًػي ل ت ػك غحػك التحػدًث ،اوػتبكغي الحدا ػي ،مقًػكس الموػتكل ال قػكفال

ارورم.

دراسة محمد)1977) ،م :
الد اروػي بمغػكاف"  :مكهػ المظػكير الغاوػًي لصتحػدًث بػًف دكافػ كوػمكت الةم ػًي" كيػدفت يػذ

الدراوي إلى تحدًد مدل ل هي المظكير الغاوًي لصتحػدًث بػبمض المت ًػرات المهمػي م ػؿ التمصػًـ
كال ػغس .كهػد امتػكر البكحػث لًغػي ماكغػي مػف ) (457طكلبػكن كطكلبػي مػف كممػي الاكًػت كممهػد

الممصمػًف مػف بًغهػك )  ( 228ذاػك نار بمػك فػًهـ )  ( 30طكلبػنك مػف ممهػد الممصمػًف ك ) (99طكلبػي

مًمهف كممًكت ،بكاللكفي إلى )  ( 27ذا نار راةدنا ًتراكح تمصًمهـ مف االبتدائال كأهؿ مف 25

لكمػكن ،،كًممصػكف فػال مهػف ممتصاػي ،كذلػؾ لصتمػرؼ – ال كغكًػي كتتػراكح ألمػكريـ مػف 19لصػى
ل هػي مت ًػر التمصػًـ بػبمض المظػكير الغاوػًي .اوػتمدـ البكحػث فػال د اروػت اوػتبًكف المظػكير

الغاوػًي لصتحػدًث مػف إلػداديك ،كمػف مػ ؿ القًػكـ بحوػكب ممػكم ت االرتبػكط ،المتكوػطكت،

االغحراؼ الممًكرم كالتحصًؿ المكمصال.
أظيرت النتاج ما يم :

أ -لدـ ك كد غمط لصاركؽ بًف ال غوًف فًمك ًتمصؽ بكلمظكير الغاوًي لصتحدًث.

ب -ك كد فػرؽ حػكد ك ػكرخ بػًف لًغػي ال ػكممًًف كغًػر ال ػكممًًف ممػف ح ػصكا لصػى تمصػًمهـ

ال كغكم أك دكغ .
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ج -تزاًد ممظـ متكوطكت الط ب لصى مقكًًس التحدًث بطكؿ مدة بقكئهـ فال ال كممي لت ػؿ

إلى أه ى ارتاكلهك فال الوغي الغهكئًي.

ػي لكامػؿ مرازًػي تغػتظـ مػف م لهػك م مكلػي

د -تػـ مػف مػ ؿ التحصًػؿ المػكمصال اوػتم ص

االت كيػكت غحػك التحػدًث كيػذ المكامػؿ يػال ( :التحػرر مقكبػؿ المحكفظػي التقصًدًػي ،االوػتق ؿ

الذاتال مقكبؿ لمؼ االغ كز ،كاالوتحداث أك الت دًد مقكبؿ الموكًرة .
دراسة نالر )  ( 1985ـ:

الد اروػي بمغػكاف"  :االت كيػكت غحػك التحػدًث كل هتهػك بماهػكـ الػذات لػدل طصبػي ال كممػي" كهػد

يػدفت يػذ الد اروػي إلػى التمػرؼ إلػى االت كيػكت غحػك التحػدًث ،ك ل هتهػك بماهػكـ الػذات لػدل

طصبي ال كممي ،كاذلؾ التمرؼ إلى أ ر اؿ مف الموتكل الد اروػال كال ػغس لصػى االت كيػكت غحػك

التحدًث.

كةمصت لًغي الدراوي )  ( 360طكلبنك كطكلبي مف كممي ارزير فال ج.ـ.ع .مف اصًكت

ممتصاػي مػغهـ )  ( 240طكلبػنك كطكلبػي مػف كممػي القػكيرة )  ( 120طكلبػنك ك ) ( 120طكلبػي.

كاوػتمدـ البكحػث فػال د اروػت مقًػكس االت كيػكت غحػك التحػدًث لمحمػكد لبػدالقكدر محمػد ،امػك

اوػتمدـ م مكلػي مػف المقػكًًس الارلًػي ل ت كيػكت غحػك التحػدًث مػف إلػداد  ،مقًػكس تغوػال

لماهكـ الذات ،كتـ ممكل ي فركض الدراوي بكوتمداـ تحصًؿ التبكًف البوًط ،امتبكرات ،ممكم ت

االرتبكط كممكم ت االغحدار المتمدد ،كأظهرت الغتكئج مك ًصال:

أ -ك ػكد تػأ ًر رئػًس لصتمصػًـ لصػى االت كيػكت غحػك التحػدًث لصػى اػؿ مػف طػ ب كطكلبػكت
كممتال ارزير كالقكيرة.

ب -لمؼ دالالت الاركؽ أك لدـ ك كديك لصػى االطػ ؽ بػًف ال غوػًف لصػى االت كيػكت غحػك

التحدًث.

ج -ك كد بمض االمت فكت اللمغًي بًف طصبي كممي ارزير ،ك كممي القكيرة لصى االت كيكت
غحك التحدًث ،كًر

ذلؾ إلى طبًمي أك غظكـ التمصًـ ال كممال.

د -ك ػكد ارتبػكط مك ػب داؿ لغػد موػتكل ، 6.بػًف اػؿ مػف مقػكًًس التحػدًث كمقًػكس ماهػكـ
الذات ممك ًدلؿ لصى أغ اصمك اػكف الطكلػب أهػرب إلػى االت كيػكت االً كبًػي لصتحػدًث اػكف أهػرب

إلى الاهـ ال حً كالتقدًر االً كبال لذات .
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دراسة نالر ( )1996م:
الدراوي بمغكاف" :ات كيكت الةبكب ال كممال غحك التحدًث كل هتهك بتكافقهـ الغاوال اال تمكلال":
حًث يدفت يذ الدراوي إلى الاةؼ لف:
أ -طبًمػي الم هػي بػًف االت كيػكت غحػك التحػدًث كالتكافػؽ الغاوػال – اال تمػكلال لػدل لًغػي مػف
الةبكب ال كممال.

ب -ك كد فركؽ فال ذلؾ تر

إلى ال غس كالموتكل الدراوال.

( كهد امتكر البكحث لًغي الدراوي مف

ث م مكلكت فرلًي ،اركلى ةػمصت) ( 57طكلبػي مػف

طكلبػكت الػدبصكـ المػكـ التربػكم باصًػي الد اروػكت االغوػكغًي ب كممػي ارزيػر ك بمتكوػط لمػرم (

)  ،27.35ال كغًػي )  ( 63طكلبػي مػف طكلبػكت ال ػؼ ال اربػ باصًػي الد اروػكت االغوػكغًي ب كممػي

ارزيػر كبمتكوػط لمػرم )  ( 23.2كال كل ػي )  ( 123طكلبػكن مػف طػ ب ال ػؼ ال اربػ باصًػي
التربًي كممي ارزير كمتكوط لمرم ) ( 22.7كهد بص إ مكلال المًغي ) (243طكلبنك كطكلبي.
كهػد اوػتمدـ البكحػث فػال د اروػت

ػي مقػكًًس مػف م مكلػي مقػكًًس االت كيػكت غحػك

التحػدًث لمحمػكد لبػدالقكدر محمػد كيػال ) :تقبػؿ المبػرات كارفاػكر ال دًػدة ،االغاتػكح الااػرم،

كالغزلي الدًمقراطًي ( .كمقكًًس التكافؽ الغاوال اال تمكلال الموتمدة مف م مكلي.
)I

P.

Inventory (C.

لهكرًوكغ ؼ.

Personality

 Californiaمق ػػكًًس اكلًاكرغً ػػك لصةم ػػًي

كهد أظهرت غتكئج الدراوي مك ًصال:-
أ  -ك ػكد ل هػي مك بػي دالػي لمقػكًًس االت كيػكت غحػك التحػدًث مػ مقػكًًس التكافػؽ الغاوػال –
اال تمكلال.

ب -ك كد فركؽ بًف الذاكر كاالغكث ل كل الذاكر لصى ممظـ المقكًًس كيػال :تقبػؿ المبػرات،
االغاتكح الاارم ،االً كبًػي ،الغزلػي الت دًدًػي كالمكلػكلًي ،إال أف الاػركؽ اكغػت ل ػكل االغػكث
لصى مقكًًس الغزلي الدًمقراطًي كاالوتق ؿ كالتحرر.

ج -ك ػكد فػركؽ دالػي لصػى مقػكًًس االت كيػكت غحػك التحػدًث كمقػكًًس التكافػؽ الغاوػال –
اال تمكلال ،كفقكن لموتكل التمصًـ كذلؾ ل كل ارلصى تمصًمكن ،ممك ًكل
كالتمصًـ فال بغكء ةم ًي الارد.
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دكر الحًػكة ال كممًػي

دراسة الشكعة )  ( 2000م:
أظهػرت غتػكئج د اروػي بمغػكاف :ات كيػكت التحػدًث لػدل طصبػي ػكممتال الغ ػكح الكطغًػي

كبًرزًػت فػال فصوػطًف ،ألػػكفي الػال تحدًػد دكر مت ًػر ال ػػغس كال كممػي لصػال يػذ االت كيػػكت .
كلتحقًػػؽ ذلػػؾ أ رًػػت الد اروػػي لصػػال لًغػػي هكامهػػك ( ( 1352طكلػػب كطكلبػػي مػػف ال ػػكممتًف كهػػد

اوػتمدـ البكحػػث مقًػكس محمػػكد لبػػد القػكدر ( (1977لصتحػػدًث كالػػذم اةػتمؿ لصػػال ( (90لبػػكرة
مكزلي لصال ( 8م كالت .

وقد أظيرت نتاج الدراسة :أف ات كيكت التحػدًث لػدل طصبػي ػكممتال الغ ػكح الكطغًػي كبًرزًػت
اكغػت وػصبًي حًػث ك ػصت الغوػبي المئكًػي ل وػت كبي الػال ( (%50,05كاػذلؾ أظهػرت الغتػكئج
ػكئًك
فركؽ فػال ات كيػكت التحػدًث تمػزم لمت ًػر ال ػغس كال كممػي حًػث اكغػت الاػركؽ دالػي إح ن

بػًف الػذاكر كاالغػكث فػال ات كيػكت التحػدًث ك ػكءت يػذ الاػركؽ ل ػكل االغػكث لمت ًػر ال ػغس
بًغمك الاركؽ ل كل ال كممي بًرزًت تبمك لمت ًر ال كممي

دراسة الشيخ والخطيب)( 1981
الدراوي بمغكاف"  :ات كيكت الحدا ي لغد طصبي الوغي الرابمي فال ال كممي ارردغًي":-
يدفت يذ الدراوي إلى تحدًد أمرًف يمك:
ال -در ي تم ؿ طصبي الوغي الرابمي فال ال كممي ارردغًي الت كيكت الحدا ي.
أك ن
كغًكن -تأ ًر التم ص الدراوال فال ال كممي فال در ي تم ؿ يذ االت كيكت.
كتاكغت لًغي الدراوي مف )  ( 196طكلبكن كطكلبي مف الوغي الرابمي فال ال كممي ارردغًي

مف مً الاصًكت تقرًبكن .كاوتمدـ البكح كف فال دراوتهـ ا مقًكوكن الت كيكت الحدا ي ًتاكف مف (
)  57فقرة ،ك ياًؼ يذا المقًكس لف مقًكس الحدا ي الذم طبق إغاصز كومًث.

المتكوػطكت Z ،كتػـ اوػتمداـ اروػكلًب االح ػكئًي التكلًػي  :الغوػب المئكًػي ،امتبػكر

 Scheffe Testالحوكبًي ،االغحرافكت الممًكرًي ،تحصًؿ التبػكًف ارحػكدم كامتبػكر ةػًاً حًػث
تـ التك ؿ لصغتكئج التكلًي:
أ -غوػبي ابًػرة مػف طصبػي الوػغي الرابمػي هػد ااتوػبت لصػى ممظػـ ات كيػكت الحدا ػي مػك ك ػؼ

بكلوصكؾ اال تمكلال الحدًث ،كذلؾ غتً ي مك تمرض ل الطصبي فال المدروي كال كممي ،ممك أوهـ

إوهكمنك حقًقًنك لغد بمض الطصبي فال ت ًًر ات كيكتهـ الوصبًي كالتقصًدًي إلى االً كبًي كالحدا ي.
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ب -در ػي تم ػؿ الطصبػي الت كيػكت الحدا ػي تمتصػؼ بػكمت ؼ تم

حًػث تاػكؽ الطصبػي فػال م مكلػي التم

إح كئًكن لصى تم ص اخداب كالةرًمي.

ػهـ الد اروػال فػال ال كممػي

ػكت المهغًػي المصمًػي كالممصًػي كالت كرًػي بةػاؿ داؿ

دراسة نالر )  ( 1990م:
الدراوي بمغكاف"  :الااكءة كالاكلصًي كل هتهك بكالت كيكت غحك التحدًث كمراز اللبط الدامصال /

المكر ال ":-كيدفت يذ الدراوي التمرؼ إلى:

أ -أيػـ ممػكًًر الااػكءة كالاكلصًػي التػال تم ػؿ غكلػنك مػف ال ػدؽ ارمبرًقػال لمقػكًًس وػًاكلك ًي
التحدًث.

ب -التحقؽ مف ممكًًر الااكءة كالاكلصًي التال تم ؿ غكلنك مف ال دؽ ارمبرًقى لاؿ مف غظرًتال

وًاكلك ًي التحدًث ،كمراز اللبط المغب ؽ لغهك م مكلي المقكًًس الموتمدمي فال الدراوي.

ج -إلكدة ت كر كتغظًـ م كؿ اؿ مف غظرًتال وػًاكلك ًي التحػدًث كم اراػز اللػبط فػال إطػكر
كاحػد متاكمػؿ ألػـ كأةػمؿ .كاكغػت لًغػي الد اروػي تتاػكف مػف )  ( 453طكلبػنك مػف اصًػي التربًػي

مكزلًف لصى ةمب أدبًي كلصمًي ممتصاي كوغكات دراوًي ( :كغًي – كل ي – رابمي  .كلقد اوتمدـ

البكحث مقًػكس الااػكءة كالاكلصًػي مػف إلػداد  ،مقًػكس م اراػز اللػبط مػف تر متػ  ،مقًػكس م ػكؿ
اللػبط المػدرؾ لبػككلز كارًوػتال كمقًػكس االت كيػكت غحػك التحػدًث لمحمػكد لبػدالقكدر محمػد،
كأةكرت غتكئج الدراوي إلى:

أ -ك كد فركؽ بًف المتاكهًف كغًريـ لصى مقكًًس االت كيكت غحك التحدًث ،كلدـ ك كد فركؽ
بًف التم

كت الممتصاي لصى ممظـ مقكًًس االت كيكت غحك التحدًث.

ب -لػدـ ك ػكد ل هػي مك بػي بػًف المقػكًًس الارلًػي لصااػكءة كالاكلصًػي كالمقػكًًس الارلًػي

ل ت كيكت غحك التحدًث.

ج -ك ػكد ل هػي مك بػي دالػي بػًف مقػكًًس االت كيػكت غحػك التحػدًث كمراػز اللػبط الػدامصال،
كوكلبي م مراز اللبط المكر ال.
دراسة نالر )  )1998م:
الدراوي بمغكاف" :االت كيكت غحك التحدًث كل هتهك بكلمغكخ الغاوال اال تمكلال".
كيدفت يذ الدراوي إلى ممرفي:
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أ -الم هي بًف االت كيػكت غحػك التحػدًث ،كبمػض المت ًػرات التػال ا تممػت حػكؿ ماهػكـ المغػكخ
الغاوال – اال تمكلال بماكغكتهك الممتصاي.

ب -مدل امت ؼ مت ًرات المغكخ الغاوال اال تمكلال بكمت ؼ موتكل التمصًـ .كامتكر البكحػث
لًغػي الد اروػي مػف طػ ب الارهػي ال كغًػي كالرابمػي مػف اصًػي التربًػي كممػي ارزيػر مػف تم

ػكت

ممتصاي ،حًث بص م مكع ط ب الارهي ال كغًي)  ( 101طكلبكن ،كالارهي الرابمي )  ( 96طكلبكن أم

أف إ مػكلال المًغػي )  ( 197طكلبػنك .كاوػتمدـ البكحػث فػال د اروػت مقًػكس المغػكخ الغاوػال
اال تمػكلال مػف إلػداد اػكًز كدكاتػز،

ػي مقػكًًس مػف م مػكع ة مقػكًًس االت كيػكت غحػك

التحدًث (لمحمكد لبدالقكدر محمد كم مكلي أمرل مػف المقػكًًس الارلًػي التػال طكريػك البكحػث
كاوتمدمهك فال دراوت الوكبقي غك ر 1996،كأةكرت غتكئج يذ الدراوي إلى مك ًصال:
أ -ك كد ل هكت مك بي دالي بًف مت ًرات اؿ مف االت كيكت غحػك التحػدًث كالمغػكخ الغاوػال –
اال تمكلال.

ب -ك كد فركؽ دالي إح كئًنك بًف طػ ب الارهػي ال كغًػي كالرابمػي فػال مت ًػرات المغػكخ الغاوػال –

اال تمكلال ل كل ط ب الارهي الرابمي.

البد أف تحكط بم مكلي مف
ج -امك تك ؿ البكحث بك لكـ إلى أف االت كيكت غحك التحدًث ى
الماكغكت الغاوػًي كاال تمكلًػي االً كبًػي المًوػرة لهػك ،كالتػال تةػاؿ بك ػ لػكـ غطكهػنك غاوػًنك لكمػنك
كمًو انر ك كلحكن لغمك ارفراد بةاؿ إً كبال.

الدراسات األجنبية لمتحديث:
دراسة قودون (Godwin, 1975):م:
الدراوي بمغكاف" :الم هي بًف در كت الحدا ي الاردًي كالتحدًث اال تمكلال" يدفت يذ ق الدراوي
الاةػؼ لػف ل هػي التحػدًث بم مكلػي مػف المت ًػرات تتلػمف مغطقػي الوػاغى ،الموػتكل

االهت ػكدم – اال تمػكلال ،الطبقػي اال تمكلًػي ،االغتػراب ،ال ػغس كالتمصػًـ .كتػـ امتًػكر )( 3
لًغػكت مػف ػ ث مػدف

ػغكلًي حًػث بصػ المػدد فػال اػؿ لًغػي لصتحػدًث كذلػؾ )  (100فػرد،

كاوتمدـ البكحث  Kahlفال يذ الدراوي مقًكس اكيػؿ) :إ ػراء التمػدً ت ال زمػي لصًػ  ،كالػذم
ًتلػمف لػدة مقػكًًس فرلًػي لهػك ل هػي ك ًقػي بموػتكل التحػدًث ،كيػذ المقػكًًس الارلًػي يػال :

الامكلًػي ،التػدرج فػال فػرص الحًػكة ،التػدرج بػًف ارفػراد ،ار ػكؿ المهغًػي ،االرتبػكط مػ ارهػكرب،
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االوتق لًي ،تاض ًؿ ارلمكؿ الحرة ،كال قي كالتدرًب الةم ال ،بكاللكفي لم مكلػي أمػرل مػف

اردكات.

كهد تك ؿ كدًف إلى الغتكئج التكلًي:
ارتاكع ات كيكت التحدًث لصةمص اصمك اكغت الماكغي اال تمكلًي لكلًي ،اذلؾ ك كد ارتبكط بًف
اػؿ مػف االت كيػكت غحػك التحػدًث كالموػتكل اال تمػكلال – االهت ػكد م ،كتاكلػؿ مػ مغطقػي

الوػاغى كالطبقػي اال تمكلًػي ،كك ػكد ل هػي بػًف االت كيػكت غحػك التحػدًث كاالغتػراب ،امػك أف
لمت ًػرم ال ػغس كالتمصػًـ دالالت يكمػي فػال االت ػك غحػك التحػدًث مػف مػ ؿ تاكلصهػك مػ مغطقػي

الواغى.
دراسة شينيل )(Chunnal and Marsella, 1975
الدراوي بمغكاف" :تقكرب كتمًًز ات كيكت التقصًدًي – التحدًث لطػ ب ال كممػي ".لصػى cultural
shockكيػدفت يػذ الد اروػي التمػرؼ إلػى أ ػر ال ػدمي ال قكفًػي موػتكل التحػدًث لصطػ ب

ال ػكممًًف .كطبقػت الد اروػي لصػى لًغػي تتػألؼ مػف )  ( 38طكلبػكن كطكلبػي ) ( 18ذاػك نار( 20) ،

إغك كن حًػث اػكف متكوػط ألمػكر الػذاكر )  ( 28.9لكمػكن ،كاالغػكث )  ( 26.6لكمػكن ،مػف كممػي
يككام .كاوتمدـ البكح كف فال دراوتهمك ا ن مف:-

أ ) -مقًػكس التقصًدًػي – التحػدًث( لص ًػر )حًػث ًطصػب مػف الماحك ػًف ت ػغًؼ الةػمص يػؿ
يك تقصًدم أك حدًث ،طبقنك لمكا اكت كلمهك المبراء.

ب ( -مقًكس التقصًدًي – التحدًث( الذاتال.
ج  -مقًػكس ات كيػكت التقصًدًػي – التحػدًث الػذم ًتاػكف مػف )  ( 52بغػدان تػـ اةػتقكههك ب ػكرة
مبكةرة أك غًر مبكةرة مف لدة مقكًًس.

الذم ًتاكف مف )  ( 36بغدنا  cultural shock scaleد -مقًكس ال دمي ال قكفًي ،ك ) ( 20
بغدان تـ ت مًمهك shattuck ،.مغهك )  ( 16بغدان اةتقت مف مقًكس.

كأظهرت غتكئج الدراوي ك كد ار و
تبكط و
لكؿ مك ب بًف مقًكس التقصًدًي – التحدًث لص ًر الذاتال:
) بًغمك اكف االرتبكط م مقًكس ات كيكت التقصًدًي – التحدًث أهؿ .
اذلؾ ك كد ارتبكط لاوال بًف اػؿ مػف مقػكًًس التقصًدًػي – التحػدًث( لص ًػر) امػك اػكف االرتبػكط

لاوػًكن كأا ػرcultural shock ،ك(الػذاتال )مػ مقًػكس ال ػدمي ال قكفًػي ارتاكلػكن بػًف مقًػكس

ات كيكت التقصًدًي – التحدًث كمقًكس ال دمي ال قكفًي.
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كالم حظ يغك مف الغتكئج أف ال دمي ال قكفًي تزداد اصمك اغماض موتكل التحدًث لصط ب.
دراسة قويف )(Gough, 1976,
الدراوي بمغكاف" مقًكس الحدا ي الاردًي".
يػدفت الد اروػي القًػكـ ببغػكء مقًػكس دًػد لصحدا ػي الاردًػي ًاػكف مػف المماػف تممًمػ ،

كًتكافػؽ مػ م مكلػي مػف ماكغػكت الحدا ػي التػال لرفتهػك المقػكًًس الوػكبقي .كمػف أ ػؿ ذلػؾ هػكـ

البكحػث بكمتًػكر لًغػكت ممتصاػي لتطبًػؽ المقًػكس اكغػت فػال البداًػي تتػألؼ مػف )  ( 97طكلبػنك
كطكلبي كممًًف ،ـ )  ( 122ذاك نار كاغك نك ـ )  ( 479طكلبنك كطكلبي كممًًف.

كمقًػكس Doob ،دكب Kahll،مقًػكس ،كاوػتمدـ البكحػث فػال د اروػت مقًػكس اكيػؿ

اكلًاكرغًػك لصتوػصطًي امحامػكت لص ػدؽ ،كتك ػؿ البكحػث إلػى ت ػمًـ مقًػكس لصحدا ػي الاردًػي

ًتاكف مف )  ( 100لبكرة كًتلمف يذا المقًكس اربمكد التكلًػي  :التقدمًػي ،المصمكغًػي ،التاكؤلًػي،

التك

لصموتقبؿ ،كحس الامكلًي الةم ًي ،كهد هكـ البكحث بس راء ال دؽ كال بكت لهذا المقًكس

كأظهرت الغتكئج أغ ًتمت بدر ي مف ال دؽ كال بكت.

تعقيب عام عم الدراسات السابقًة:
أو ًال -من حيث الموضوع الدراسة:
 غحك( :ال مػكد الااػرم كل هتػ بكلتاػكؤؿ كالتةػكؤـ كاالت ػك غحػك التحػدًث لػدل طصبػي ال كممػكتبمحكفظكت غزة غ حظ مف م ؿ المرض الوكبؽ لصدراوكت أغ

تمت فال بًئكت أ غبًي كلربًي.

 -كاغهك لـ تتغككؿ مت ًرات البحث الحكلال ال مػكد الااػرم كل هػي التاػكؤؿ كالتةػكؤـ كاالت ػك غحػك

التحدًث لدل طصبي ال كممكت.

 -كأف بًئتغك الاصوطًغًي فال غػزة تاتقػر لم ػؿ يػذ الد اروػكت ،ممػك ًةػًر إلػال أيمًػي يػذ الد اروػي

كًدف البكحث لصقًكـ بهك.

 -كغ حظ أف بمض يذ الدراوكت تغككلت ل هي ال مػكد الااػرم مػ مت ًػرات غاوػًي هصًصػي ػدان،

أيمهك  :كدة الحًكة كهصؽ الموتقبؿ كدر ي التدًف ،كأف بملهك تغككلت التاكؤؿ كالتةكؤـ كل هت

بمت ًػرات أمػػرل أيمهػك :االريػػكؽ الغاوػػال ،الرلػػك لػػف الحًػكة ،التوػػكم  ،الػػدلـ اال تمػػكلال ،

كبملػهك تغككلػت االت ػك غحػك التحػدًث كل هتػ

بمػدد مػف المت ًػرات أمػرل أيمهػك :وػػمكت

الةم ًي ،غرس القًـ ،ماهكـ الذات ،التكافؽ الغاوال ،مراز اللبط .
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ثانياً -عينة الدراسة:
من حيث الفجة المستيدفة:
امت ػػكرت الد ارو ػػكت الو ػػكبقي الت ػػال تغككل ػػت ال م ػػكد الاا ػػرم لًغكته ػػك ف ػػال ممتص ػػؼ الم ارح ػػؿ
الممرًي ،كهد يًمزم ذلؾ إلػى أف ال مػكد الااػرم لػدـ كلػكح ظكيرًػنك لػدل الطصبػي ،كربمػك ًتممػؽ
بهك ًزًد مف االغاتكح الممرفال ،أمك التاكؤؿ كالتةكؤـ ًمطػال دفمػي لألمػكـ كدفمػي لصمصػؼ كًغػتج لػف

االت ك تك ازف لصحكلي الغاوًي تغكوب الموتكم الممرم لدم الطصبي فػال تامًػؿ أيػدافهـ كطمػكحهـ،
أمػػك االت ػػك غحػػك التحػػدًث ًمطػػال فػػال تحقًػػؽ كاةػػبكع رغكبتهػػك الموػػتقبصًي كالحدً ًػػي ،كيػػذا ًػػدلـ
البكحػث فػػال امتًػػكر الائػػي المغكوػػبي كالموػػتهدفي مػف طصبػػي ال كممػػكت ،كطػػكبؽ ممظػػـ لصػػال الا ًػػر
م ػ ػ ػػف الد ارو ػ ػ ػػكت الو ػ ػ ػػكبقي م ػ ػ ػػف د ارو ػ ػ ػػي لصً ػ ػ ػػكف ( 2014كد ارو ػ ػ ػػي حمدكغ ػ ػ ػػي ( 2014كد ارو ػ ػ ػػي

القحطػػكغال( 2009كد اروػػي ال ػػرفال ( 2009كد اروػػي ةػػكيًف ( 2014كد اروػػي حمًػػد(2014
كدراوي لوصًي كلصًكف ( 2004كدراوي زهكت (. 2000
من حيث حجم العينة:

تراكحػت لًغػػي الد اروػػكت الوػػكبقي يػػال لًغػػي متكوػطي الح ػػـ مػػك بػػًف المًغػػي الابًػرة الح ػػـ

كالمًغي ال

ًرة الح ـ ،مف ارم صي الدراوكت المًغي الابًرة الح ـ:

د اروػي لصػال الةػامي )  3152) ( 2000طكلبػكن ،د اروػي الماًاػال (900( 2013

طكلبكن دراوي القحطكغال( 590)(2009طكلبكن ،دراوي الطهػراكم ( 544( 2005طكلبػكن ،د اروػي

بف حمًد( 502( 2014طكلبنك ،دراوي إبرايًـ كوصًمكف)  480 ) ( 1992طكلبنك.
أم ص لصال الدراوكت المًغي المتكوطي الح ـ:
د اروػػي لصًػػكف ( 2014فبص ػػت لًغػػي الد ارو ػي (400

طكلب ػكن ،د اروػػي حمدكغػػي ( 2014فبص ػػت

لًغػي الد اروػي ( 260طكلبػكن ،د اروػي الدوػكهال)300)( 2001

طكلبػكن ،د اروػي لكًػد المةػمكف

( 2000فبص ت لًغي الدراوي)  319طكلبكن ،دراوي محمد لصًكف كلزت لوػصًي( 2004فبص ػت

لًغػػي الد اروػػي ( 404طكلب ػنك ،د اروػػي حغػػكف زهػػكت( 2000فبص ػػت لًغػػي الد اروػػي ( 360طكلب ػنك،
دراوي محمد ،فبص ت لًغي الدراوي 228( (1977):طكلبػنك ،د اروػي غك ػر :فبص ػت لًغػي الد اروػي

) 360((1985طكلبكن ،دراوي غك ر ) (1996فبص ت لًغي الدراوي) 243طكلبكن.
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ام صي المًغكت ال

ًرة الح ـ:

 -د اروػي ر ػب محمػد( 163)(2001طكلبػنك ،د اروػي ممًمػر كلبػد الممطػال(200)(2000

طكلبػ ػكن ،د ارو ػػي وػ ػ مي) 100)(1982طكلبػ ػكن ،د ارو ػػي د ارو ػػي ال ػ ػراؼ ( 130( 2011طكلبػ ػكن،
دراوي غك ر) 197)(1998طكلبكن .

تمػ ػػد الد اروػ ػػكت المًغػ ػػكت ال ػ ػ ًرة الح ػ ػػـ اا ػ ػػر إرةػ ػػكدات كتك ػ ػػًكت ،كامت ػ ػػرت مػ ػػف

المًغكت الابًرة الح ـ.

ثالثاً -من حيث المقاييس:
اوػػتمدـ بم ػػض الد ارو ػػكت الت ػػال تغككل ػػت ال م ػػكد الاا ػػرم مقً ػػكس ال م ػػكد الاا ػػرم أل ػػداد

(ركاًش  1980كتمرًب المقًكس

ح أبك غكيًي.

م ؿ دراوي دراوي لصًػكف ( 2014كد اروػي حمدكغػي ( 2014د اروػي ال ػراؼ (2011

دراوي الحربال) ( 2003دراوي الطهراكم (. 2005

دراوي لبػد الاػرًـ )  ( 1985د اروػي  Brown,بػركاف) ( 2001د اروػي ركبػال)  ( 1989مقًػكس
الد مكتًػي لػركاًش مػف إلػداد أحمػد وػ مي ،كمقًػكس لػكدات االوػتذاكر مػف إلػداد

ػكبر

) (Tezmanكلكتزمػكف(Brown) ،كاالت كيػكت غحػك الد اروػي لبػراكف لبػد الحمًػد كوػصًمكف

الملػرم ،تغككلػت الداروػكت مقًػكس كغًػي د اروػي إبػرايًـ ك وػصًمكف ، ( 1992 ) .كهػد اوػتمدـ
البكح ػكف مقًػكس الد مكتًػي مػف إلػداديمك كمقًػكس القػدرة لصػى اتمػكذ القػرار مػف إلػداد فكطمػي
حوػًف ).(1989تغككلػت ممظػـ الد اروػكت التػال تغككلػت التاػكؤؿ كالتةػكؤـ مقًػكس التاػكؤؿ كالتةػكؤـ

إلداد ( :دًمبر كآمركف ( dember et al 1989تمرًب المقًكس م دم الدوكهال.
دراوي الدوكهال ) ( 2001غبًؿ بحرم ةكًمؿ ًزًد (. 2014

تغككلت القكئمي المربًي لصتاكؤؿ كالتةكؤـ إلداد (:لبد المكلؽ 1998 ،دراوي بف حمًد(. 2014
دراوي حوف ك اكظـ)  ( 2003دراوي ر ب محمد )  ( 2001دراوي لكًد المةمكف( 2000

د اروػي ممًمػر ك لبػد الممطػال( ( 2000كاوػتمدـ البكح ػكف مقًػكس التاػكؤؿ كالتةػكؤـ مػف إلػداد

البكح ًف.

دراوي محوًف ( 2012كأوتمدـ مقًكس التاكؤؿ كالتةكؤـ مف إلداد .

دراوي الحمًرم ( ( 2004كأوتمدـ مقًكس التاكؤؿ كالتةكؤـ مف إلداد .

طبقكن لهذا ال رض مقًكس وًصامكف لصتاكؤؿ كالتةكؤـ دراوي :زًكد أمًف براكت (1998
تغككلت الدراوكت االت ك غحك التحدًث مقًكس محمكد لبد القكدر(. 1977
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م ػػؿ د اروػػي لصًػػكف كلوػػصًي ( 2004كد اروػػي الةػػامي ( 2000كد اروػػي غك ػػر (1998

ك( 1997دراويغك ر( (1985كدراوي اكاوي ( 1997كد اروػي زهػكت ( 2000د اروػي الةػامي

(. (1986

اوتمدمت البكح ي مقًكس مف إلداد دراوي الماًاال ). 2013

دراوي الةًخ كالمطًب ) 1981دراوي الةًخ ك صًبال :(1986)،كهد اوػتمدـ البكح ػكف مقًػكس

الحدا ي كيك ماًؼ لف مقًكس إغاصز كومًث.

كاوتمدـ البكحث فال دراوت مقًكس اكيؿ اكلًاكرغًك.
) (Gough, 1976,دراوي هكًؼ دراوي هكدكف. (Godwin, 1975) :
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خامساً -من حيث النتاج :

 امتصاػت يػذ الد اروػكت فػال المت ًػرات التػال تغككلتهػك ،لػذلؾ ال ًك ػد اتاػكؽ حػكؿ مةػترؾبًف المت ًرات.

 -اتاقت يذ الدراوكت م بملهك البمض مف غكحًي المًغكت كالائكت الموتمدمي .

 تػـ إ ػراء بمػض يػذ الد اروػكت الا ًػرة فػال البصػداف الغكمًػي ،كبملػهك القصًصػي فػال دكؿالمتقدمي.

 امػت ؼ ال مػكد الااػرم مػف د اروػي رمػرل ،كذلػؾ المػت ؼ الظػركؼ اال تمكلًػيكال قكفًي كالبًئي فال م تممكت الدراوي.

 تغكلت الدراوكت الوكبقي فال اروكلًب االح كئًي التال تغككلتهك ،كذلؾ تبمنك لاركض يذالدراوكت المت ًرات التال تغككلتهك.

 -اوػتاكدة البكحػث مػف مػ ؿ يػذ الد اروػكت فػال

ػًكغي فػركض د اروػتهك ،تحدًػد اردكات

الموتمدمي ،كاذلؾ اروكلًب االح كئًي المغكوبي لدراوتهك.

وعم ع الععرغم مععن ىععذه االختالفععات ف عإن الباحععث اسععتفاد مععن ىععذه الدراسععات ف ع أنيععا سععاعدت

الباحث عم يم :

 -إ راء ال كغب الغظرم لصدراوي.

 االط ع لصى المقكًًس فال تصؾ الدراوكت أتكح لال االوتاكدة مف المقػكًًس المغكوػبي التػالألددت مقًكس االت ك غحك التحدًث.

 امتًكر المغهج الك اال ارا ر ت ئمكن مف التقصًدم لصدراوي الحكلًي. -امتًكر اروكلًب االح كئًي المغكوبي ال زمي لصدراوي.

 -لرض الغتكئج كتاوًريك كتقدًـ التك ًكت كالمقترحكت.

 ايػػتـ البكحػػث فػػال الد اروػػكت المربًػػي ارا ػػر كالقصًصػػي مػػف ار غبًػػي ذاتالدراوي.

ػػصي بكلمكلػػكع

 التمػػرؼ إلػػى المق ػػكًًس كالد اروػػكت الوػػكبقي القكً ػػي كاللػػمًاي مػػف اب ػػر ح ػػـ المًغػػي ال ػػالريك.

تتمًػػز الد اروػػي الحكلًػػي لػػف الد اروػػكت الوػػكبقي بأغهػػك تبحػػث لػػف ال مػػكد الااػػرم ،كل هتػ

بكلتا ػػكؤؿ كالتة ػػكؤـ كاالت ػػك غح ػػك التح ػػدًث ل ػػف غًري ػػك دارو ػػتكف ف ػػال هط ػػكع غػ ػزة دارو ػػي أو ػػكمي
حمدكغػ ػػي ( 2014كد اروػ ػػي لصًػ ػػكف ( 2014كهصًػ ػػؿ االرتبػ ػػكط بػ ػػكلمت ًرات كاغهػ ػػك تمطػ ػػال
مت ًرات.
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ػ ػ ػي

مت ًر موتقؿ كمت ًػر تػكب كآمػر تػكب كتمتػكز بم هػي ارتبكطهػك غحػك االت ػك لػدل الطصبػي

ػكء لصػى ذلػؾ هػدـ البكحػث
مف أوكلًب االغاتكح الاارم ،كيال ايـ ةػرًحي بػكلم تم الاصوػطًغال كبغ ن
الاركض:

فروض الدراسة:

 -1ال تك د ل هي دالي إح كئًكن بًف ال مكد الاارم ك التاكؤؿ التةكؤـ .

 -2ال تك د ل هي ارتبكط ذات داللي إح كئًي بًف ال مكد الاارم كاالت ك غحك التحدًث.

 -3ال تك ػ ػػد ل هػ ػػي ارتبػ ػػكط ذات داللػ ػػي إح ػ ػػكئًي بػ ػػًف التاػ ػػكؤؿ كالتةػ ػػكؤـ كاالت ػ ػػك غحػ ػػك
التحدًث .

 -4ال تك ػػد ف ػػركؽ دال ػػي إح ػػكئًي ف ػػال مو ػػتكل االت ػػك غح ػػك التح ػػدًث يًم ػػزل إلػ ػى ام ػػت ؼ
موتكل التةكؤـ كالتاكؤؿ.
 -5ال تك د فركؽ ذات داللي إح كئًي االت ك غحك التحدًث تيمزل لموتكل ال مكد الاارم.
 -6ال تك د فركؽ دالي إح كئًكي التاكؤؿ كالتةكؤـ تيمزل إلى موتكل ال مكد الاارم.

 -7ال تك ػػد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي ال مػػكد الااػػرم تمػػزل لمت ًػػر( :ال ػػغس ،الموػػتكل
الدراوال ،الترتًب المً دم ،الموتكل االهت كدم .
 -8ال تك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػي إح ػ ػػكئًي التاػ ػػكؤؿ كالتةػ ػػكؤـ تيمػ ػػزل لمت ًػ ػػر غػ ػػكع( :ال ػ ػػغس،
ال كممي ،الموتكل الدراوال ،الترتًب المً دم ،الموتكل االهت كدم
 -9ال تك ػػد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي االت ػػك غحػػك التحػػدًث تيمػػزل لمت ًػػر غػػكع( :ال ػػغس،
ال كممي ،الموتكل الدراوال ،الترتًب المً دم ،الموتكل االهت كدم
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الفصن الرابع
املههج واإلجراءات

مقدمة:
تغػػككؿ الا ػػؿ مغه ًػػي البحػػث ،ك ػػؼ م تمػػ الد اروػػي ،كتحدًػػد لًغػػي الد اروػػي كالػػداد

المقًػكس كالتأاػػد مػػف

ػػدؽ ك بػػكت المقػػكًًس ،كبًػػكف إ ػراءات الد اروػػي كروػػكلًب االح ػػكئًي التػػال

اوتمدمت فال تحصًؿ المقكًًس.

منيجية الدراسة:

اوػػتمدـ البكحػػث المػػغهج الك ػػاال التحصًصػػال الػػذم مػػف م ل ػ ك ػػؼ الظػػكيرة الد اروػػي:

(ال مػ ػػكد الااػ ػػرم كل هت ػ ػ بكلتاػ ػػكؤؿ كالتةػ ػػكؤـ كاالت ػ ػػك غحػ ػػك التحػ ػػدًث لػ ػػدل طصبػ ػػكت ال كممػ ػػكت
بمحكفظػكت غػزة حًػث إف المػػغهج الك ػاال التحصًصػال يػػك الػذم ًقػكـ بك ػؼ مػػك يػك اػكئف ك مػ

البًكغكت لغ كتاوًر كتحدًد الم هكت بًف الكهكئ امك ًهػتـ بتحدًػد الممكروػكت الةػكئمي ،كالوػكئد
كالتمرؼ إلى الممتقدات لغد ارفراد كال مكلكت ،كطرؽ غمكيك كتطكريك.
(

مجتم الدراسة:

ح أبك غكيًي 102 :2004:

اهت ػ ػػرت الد اروػ ػػي لصػ ػػال طصبػ ػػي ال كممػ ػػكت بمحكفظػ ػػكت غ ػ ػزة ( :كممػ ػػي ارزيػ ػػر ،كممػ ػػي
االو مًي ،كممي اره ى ،كممي القدس الماتكحي .
عينة الدراسة:

عينععة الدراسععة اسععتطالعية  :المًغػػي اوػػتط لًي ماكغػػي مػػف (  50طكلػػب كطكلبػػي تػػـ امتًػػكريـ
بطرًقي لةكائًي ،كذلؾ لحوكب

دؽ ك بكت أدكات الدراوي.

العينة الفعميعة :اةػتمصت لًغػي الامصًػي ( 246طكلبػنك كطكلبػي كتػـ أمتًػكر المًغػي بكلطرًقػي لةػكائًي
طبقًي ،بمك ًتمًز ب الم تم الدراوي مف فئكت كطبقكت ممتصاي .

ولععععف العينععععة :ه ػػكـ البكحػ ػػث بحو ػػكب التاػ ػرار كالغو ػػب المئكً ػػي لصمت ًػ ػرات ف ػػال الد اروػػػي كي ػػال:

(ال ػػغس ،ال كمم ػػي ،المو ػػتكم االهت ػػكدم ،التم ػػص ،الحكل ػػي اال تمكلًػػي ،الترتً ػػب الم ػػً دم

اغظر إلى ال دكؿ التكلال:
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الجدول ()1
توزي

أفراد عينة الدراسة وفقا لممتغيرات التلنيفية:

البيان
الجنس

الجامعة

التخلص

المستوى الدراس

الحالة االجتماعية

الترتيب الميالدي

المستوى االقتلادي

العدد

النسبة المجوية

المتغير
ذار

122

49.6

أغ ى

124

50.4

م مكع

246

100

ارزير

63

25.6

االو مًي

69

28

اره ى

54

22

القدس الماتكحي

60

24

الم مكع

246

100

لصمال

50

20.3

أدبال

196

79.7

الم مكع

246

100

اركؿ

122

49.6

الراب

124

50.4

الم مكع

246

100

آغوي/ألزب

214

87

متزكج/ة

27

11

مطصؽ/ة

5

2

الم مكع

246

100

اركؿ

68

27.6

الكوط

118

48

ارمًر

60

29

الم مكع

246

100

مغماض

44

17.9

متكوط

184

74.8

مرتا

18

73

الم مكع

246

100

81

أدوات الدراسة:

أستخدم الباحث ثالث أدوات لتحقيق أىداف الدراسة:
 -1مقًكس ال مكد الاارم:
ألػد ركاػًش ( 1960كًتاػكف مػػف ( 37فقػرة ،كهػكـ بتر متػ

ػ ح الػدًف أبػك غكيًػػي،

رةػكد لبػد المزًػز مكوػى لػكـ ( ، 1987حًػث تػـ اوػتمداـ يػذا المقًػكس فػال د اروػكت فصوػػطًغًي
ممتصاي  ،كتبًف

حًي المقًكس لصتطبًؽ.

طريقة تلحيح المقياس:
تـ ت حً

فقرات المقكًًس بمد أف ألطًت أكزاغنك تراكحت بًف ( 1 –6در ػكت ،كيػال

تقكبؿ وتي بدائؿ لإل كبي كيال( :مكافقي هكًي دنا ،مكافقػي هكًػي ،مكافقػي لػئًصي ،ممكرلػي لػئًصي،
ممكرلي هكًي ،ممكرلػي هكًػي ػدان كلصػى الماػس بكلغوػبي لصاقػرات الوػصبًي بمػد أف ألطًػت أك ازغػكن

تراكحػ ػػت ب ػػًف ( 6 – 1در ػ ػػكت ك اكغػ ػػت تمطػ ػػال الػػػدر كت ل و ػػت كبي لصػ ػػى الاقػ ػرات االً كبًػ ػػي
كالوصبًي فال لكء امتًكر أحد البػدائؿ الوػتي ،كتمغػى الدر ػي المرتامػي لصػى المقًػكس موػتكل ل و
ػكؿ
م ػػف ال م ػػكد الاا ػػرم ،ك الدر ػػػي المغمال ػػي تمغ ػػى مو ػػتكل م ػػغماض م ػػف ال م ػػكد الاا ػػرم لػػػدل

الماحك ًف.

كر ؿ اوتمراج الدر ي الاصًي لصمقًكس ت م الدر كت التال ًح ؿ لصًهك الموػت ًب فػال

إ كبتػ ػ لص ػػى فقػ ػرات المقً ػػكس ال ػ ػ ( 37فقػ ػرة ل ػػذا فػ ػسف ألص ػػى در ػ ػ ًما ػػف الح ػػكؿ لصًه ػػك ي ػػال

( 222در ي ك أدغى در ي يال ( 37در ي.
أو َال -مقياس الجمود الفكري:

لدق مقياس "الجمود الفكري":
هكـ أبك غكيًي ،مكوى ) (1987بكوتمداـ طرًقتًف لحوكب ال دؽ كيال:

.1االتساق الداخم :

كذلػػؾ لػػف طرًػػؽ حوػػكب ممكمػػؿ االرتبػػكط بػػًف در ػػكت المبػػكرات الاردًػػي كالزك ًػػي ،م ػ در ػػكت

المقًػكس ااػؿ لصػى حػدة ،كاكغػت مًمهػك دالػي لغػد موػتكل داللػي أابػر مػف ( (0.001ممػك ًػدؿ
لصى أف مقًكس ال مكد الاارم ًتمت بقدر مف االتوكؽ الدامصال.

.2لدق التكوين:
تػ ػػـ حو ػػكب

ػػػدؽ التاػػػكًف لػ ػػف طرًػ ػػؽ حو ػػكب ممكمػػػؿ االرتبػ ػػكط مػ ػ مقًػػػكس ال مػػػكد الااػ ػػرم

الممت ػػر مػػف إلػػداد تركلػػداؿ كبكًػػؿ )(1965لصػػى ط ػ ب كطكلبػػكت اصًتػػال التربًػػي كالد اروػػكت

االغوكغًي ب كممي ارزير حًػث بص ػت هػًـ االرتبكطػكت )(0.85)،(0.87)، (0.86لصػذاكر كالمًغػي
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الاصًي لصى الترتًب كيال ممكم ت دالي إح كئًكن كيذا ًدؿ لصى أف مقًكس ال مػكد الااػرم ًتمتػ
بدر ي مف

كلصتأاد مف

دؽ التاكًف كفقكن لممطًكت البًئي الم رًي.

دؽ المقًكس فال د اروػتغك الحكلًػي ،فقػد هػكـ البكحػث بمػرض المقًػكس لصػى وػبمي مػف

المحامًف مف ذكم االمت كص مف اصًكت التربًي فال هوـ لصـ الغاس

معامالت اللدق لمقياس الجمود الفكري ف الدراسة الحالية:
لدق االتساق الداخم :
ػ ػػرل التحق ػ ػػؽ مػ ػػف

ػ ػػدؽ االتوػ ػػكؽ ال ػ ػػدامصال لصمقًػ ػػكس بتطبً ػ ػػؽ المقًػ ػػكس لصػ ػ ػى لًغ ػ ػػي

اوػػتط لًي ماكغػػي مػػف (  50طكلػػب كطكلبػػي تػػـ امتًػػكريـ بطرًقػػي لةػكائًي ،كتػػـ حوػػكب ممكمػػؿ
ارتب ػػكط بًرو ػػكف ب ػػًف ا ػػؿ فقػ ػرة م ػػف فقػ ػرات المقً ػػكس كالدر ػػي الاصً ػػي ل و ػػتبكغي كذل ػػؾ بكو ػػتمداـ

 (SPSS) .البرغكمج االح كئال.

جدول رقم ()2

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس م الدرجة الكمية لمقياس الجمود الفكري
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

تمتصؼ بةدة المبكدئ كالقًـ فال اؿ مف الكالًكت المتحدة ارمرًاًي كركوًك.

**.211

.001

2

التقد أف مبدأ الةكرل ًقكد الغكس ارذاًكء.

**.360

.000

3

اؤمف بحرًي الرأم كلاف لًس لص مً .

**.214

.001

4

مهك مي ارفراد الذًف لدًهـ غاس ممتقداتغك مطأ ابًر.

**.286

.000

**.307

.000

6

ًاكف الارد اا ر ممرفي بممتقدات كمبكدئ مف تصؾ التال ال ًؤمف بهك.

**.342

.000

7

لاال الرؼ مك ًحدث حكلال فأغغال اوتمًف بكلموؤكلًف.

**.310

.000

8

هبؿ إ دار ارحاكـ لصى ارحداث اوتم خراء الغكس المهمًف أك القكدة.

**.385

.000

9

أفلؿ ار دهكء يـ الذًف ًةبهكغغال فال المبكدئ كارفاكر كالممتقدات.

**.299

.000

حكلرغك اص ةقكء كتمكوي كأمصغك فال الموتقبؿ ابًر.

**.417

.000

**.380

.000

12

ا ًر مف الغكس ال ًاهمكف حقًقي المةا ت اال تمكلًي ك المصقًي.

**.389

.000

13

ممظـ الغكس ال ًمرفكف فًمك تاكف م صحتهـ

**.325

.000

الترقيم

5

10
11

الفقرة

ً ػب لصػػى الاػػرد أف ًحػػذر مػػف ارفاػػكر الغكبمػػي مػػف م تممػ اا ػػر مػػف الكافػػدة
إلً .

أحًكغػكن حتػػى ًحقػػؽ الاػػرد يدفػ فمصًػ أف ً ػػكمر لًاوػػب اػػؿ ةػػالء أك لًموػػر
اؿ ةالء.
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الترقيم

معامل

الفقرة

القيمة

االرتباط

االحتمالية

14

مف طمكحكتال المك ي أف ا ب فردا لظًمك

**.396

.000

15

لك فارغك فال بغكء الحلكرة االو مًي لك دغكيـ هصي مف الماارًف المظمكء

**.387

.000

16

اار بمض ارفراد بوبب مبكدئهـ كآرائهـ الممصغي .

**.343

.000

17

الارد بدكف مبدأ ال ًوتحؽ الحًكة.

**.362

.000

**.351

.000
.000

حًحي طرًقي كأوصكب الحًكة.

18

يغكؾ فصواي كاحدة

19

ً ب لصحًكة طمـ كممغى لغدمك ًارس الارد كهت لمبدأ أك فارة.

**.373

20

فال مكلكع المقًدة أك الدًف غحف الغقبؿ أك غهكدف الذًف ًمتصاكف ممغك.

**.349

.000

21

لغدمك ًهتـ الارد بومكدت المك ي فقط ً ب أغكغًك.

**.320

.000

22

دمال ً صال لغدمك أرل فردا ًرفض االلتراؼ بمطئ .

**.494

.000

23

ال المك ي ال ًوتحؽ االحتقكر.
الارد الذم ًاار فال ومكدت أك ن

**.183

.004

24

ممظـ ارفاكر التال تغةر ال توتحؽ م رد الكرؽ الذم تطب لصً .

**.346

.000

25

االغوكف بمارد ممصكؽ لك ز لمًؼ.

**.263

.000

26

المكلـ الذم غمًش فً مكحش ممًؼ.

**.384

.000

27

يغكؾ غكلكف مف الغكس غكع م الحؽ كغكع لد الحؽ.

**.447

.000

28

ممظـ الغكس ال ًصمغكف أك ًدًغكف اخمرًف.

**.367

.000

29

أكد أف أ د ةم كن ًوكلدغال فال حؿ مةا تال.

**.425

.000

30

مف الطبًمال أف ًةمر الارد بكلمكؼ مف الموتقبؿ.

**.411

.000

31

ارلمكؿ المطصكبي ابًرة دا كلاف الكهت لهك هصًؿ دان.

**.344

.000

32

لغدمك اغامؿ ؼ المغكهةي مف ال مب لصال أف أتكهؼ.

**.269

.000

33

أارر مك أهكل فال المغكهةي لدة مرات رطمئف بأف غًرم ًاهمغال.

**.331

.000

34

ال اوتم إلى مك ًقكل اخمركف فال المغكهةكت الحكمًي.

**.248

.000

35

أف ًمكت الارد بط افلؿ مف أف ًمًش بكغكن

**.384

.000

36

مف لركرات الحًكة هًكـ الارد بممؿ يكـ

**.369

.000

37

لك ألطًت لال الار ي لقمت بممؿ ةالء ماًد لصمكلـ

**.473

.000

ًتلػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ أف ممػػكم ت االرتبػػكط بػػًف الاقػرات ،كالدر ػػي الاصًػي لصمقًػػكس

دالي لغد موتكل داللي (. 0.01
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كيذا مك ًؤاد أف المقًكس ًتمت بدر ي لكلًي مػف االتوػكؽ الػدامصال ،ممػك ًطمػئف البكحػث

إلى تطبًقهك لصى لًغي الدراوي
ثبات المقياس:

تػػـ تقػػدًر بػػكت المقًػػكس لصػػى أفػػراد المًغػػي االوػػتط لًي كذلػػؾ بكوػػتمداـ كممكمػػؿ ألاػػك

اركغبكخ كطرًقي الت زئي الغ اًي.

 .1معامل ثبات ألفا كرونباخ :
او ػػتمدـ البكح ػػث طرًقػػػي أمػػػرل مػػػف ط ػػرؽ حو ػػكب ال بكت،كذلػػػؾ الً ػػػكد ممكمػػػؿ ب ػػكت
المقًكس،كتـ تطبًؽ ممكدلي ألاك اركغبكخ،فح ؿ البكحث لصى القًـ المكلحي بكل دكؿ(. 3
جدول رقم ()3

معامل ألفا كرونباخ لفقرات المقياس:
عععععععععععععععدد

المقياس

الفقرات

ال مكد الاارم

معامعععععععععععل
ألفا كرونباخ
0.785
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ًتل ػ ػ مػ ػػف ال ػ ػػدكؿ الوػ ػػكبؽ أف ممكمػ ػػؿ ال بػ ػػكت الاصػ ػػى ( 0.785كيػ ػػذا ًػ ػػدؿ لصػ ػػى أف

المقًكس ًتمت بدر ي لكلًي مف ال بكت.
.2طريقة التجزجة النلفية:

تـ اوتمداـ در كت المًغػي االوػتط لًي لحوػكب بػكت المقًػكس بطرًقػي الت زئػي الغ ػاًي

حًث احتوبت در ي الغ ؼ اركؿ لاؿ بمد مف أبمكد المقًكس ،كاذلؾ در ي الغ ؼ ال ػكغال مػف

الػدر كت ،كذلػػؾ بحوػكب ممكمػػؿ االرتبػكط بػػًف الغ ػاًف ػػـ ػرل تمػػدًؿ الطػكؿ بكوػػتمداـ ممكدلػػي
مكف كال دكؿ رهـ (ً 4كل ذلؾ:

جدول رقم ()4

يوضح معامالت االرتباط بين نلفى فقرات المقياس قبل التعديل ومعامل االرتباط بعد التعديل:
المقياس
ال مكد الاارم

عدد الفقرات
37

معامل االرتباط قبل

معامل االرتباط بعد

التعديل

التعديل

0.673
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0.805

كًتل ػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ أف ممكمػػؿ لصمقًػػكس الاصػػال ( 0.805كيػػذا ًػػدؿ لصػػى أف

المقًكس ًتمت بدر ي لكلًي مف ال بكت.
ثانياً -مقياس التفاؤل والتشاؤم:

ألػد دًمبػر () : Dember et al. 1989لقًػكس التاػكؤؿ كالتةػكؤـ ،كهػد هػكـ بتر متػ ك

تقغًغػ لصػػى البًئػػي المربًػػي “م ػػدم محمػػد الدوػػكهال” ( 2001كًتاػػكف المقًػػكس مػػف ( 56لبػػكرة

تةػػمؿ ( 18لبػػكرة لقًػػكس التاػػكؤؿ ،كم صهػػك لمقًػػكس التةػػكؤـ تةػػمؿ ( 18لبػػكرة لقًػػكس التةػػكؤـ

إلػػى كغػػب ( 20لب ػػكرة ماػػررة ب ػػً أمػػرل ،لا ػػال ً ػػتـ إما ػػكء ال ػػرض م ػػف المقًػػكس ،كالل ػػداد
المقًػػكس فػػال

ػػكرت المربًػػي هػػكـ “م ػػدم محمػػد الدوػػكهال” ( 2002بتر مػػي لبك ارت ػ  ،كهػػد اػػكف

حرً ػنك لصػػى أف تػػتـ التر مػػي إلػػى الص ػػي المربًػػي بػػأابر در ػػي مػػف در ػػكت الحًػػكد كالمكلػػكلًي
بحً ػػث ال ًت ً ػػر الممغ ػػى ب ػػأم ح ػػكؿ م ػػف ارحػ ػكاؿ ،كام ػػك ذارغ ػػك و ػػكبقكن أف المقً ػػكس ًحت ػػكم لص ػػى
مقًكوًف فرلًًف لقًكس التاكؤؿ ك التةكؤـ

طريقة تلحيح المقياس:

ككلمت لهذ االوت كبكت أكزاف متدر ي اػكختال أكافػؽ تمكمػنك ( ، 4أكافػؽ ( ، 3ال أكافػؽ
ي
( ، 2ال أكافؽ مطصقكن ( ، 1كًوتمدـ ال م ال برم فال حوػكب الدر ػي الاصًػي التػال ًح ػؿ لصًهػك
الماحكص لصى اؿ مقًػكس فرلػى لصػى حػدة ،كحًػث إف لبػكرات اػؿ مقًػكس ( ، 18كاالمتًػكرات
يال أربمي امتًكرات فتاكف الدر ي الدغًك ( ، 18كالدر ي المصًك (72

كتتاػػؽ الدر ػػي المرتامػػي لصػػال اػػؿ مقًػػكس فرلػػال كارتاػػكع الوػػمي المقكوػػي ،كًمغػػال تػػدغال

الدر ي تدغال الومي المقكوي كالماس

لدق االتساق الداخم :

ػ ػػرل التحق ػ ػػؽ مػ ػػف

حً .

ػ ػػدؽ االتوػ ػػكؽ ال ػ ػػدامصال لصمقًػ ػػكس بتطبً ػ ػػؽ المقًػ ػػكس لص ػ ػػال لًغ ػ ػػي

اوػػتط لًي ماكغػػي مػػف (  50طكلػػب كطكلبػػي ،تػػـ امتًػػكريـ بطرًقػػي لةػكائًي كتػػـ حوػػكب ممكمػػؿ
ارتبكط بًروكف بًف اؿ فقرة مف فقرات المقًكس كالدر ي الاصًي ل وػتبكغي ،كذلػؾ بكوػتمدامكلبرغكمج

االح كئال.

المجال األول التفاؤل :

ويعععرف الباحععث :التاػػكؤؿ غظرًػكن بأغػ تكهػ الاػػرد بػػأف أمػػك انر إً كبًػي وػػكؼ تحػػدث لػ  ،ك ًوػػتبمد

ارمكر الوصبًي ،أغ بذؿ ه كرل هد فال وبًؿ تحقًقػ  ،كيػذا اللتقػكد بػأف ارمػكر وػكؼ تاػكف

فال

كلحي.

كًتاكف المقًكس مف ( 56لبكرة تةمؿ ( 18لبكرة لقًكس التاكؤؿ.
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المبػػكرات الت ػال تم ػػؿ المقًػػكس الارلػػال لصتاػػكؤؿ يػػى 17- 15 – 12 – 11 - 7 -1 :

– .56 – 52 – 47 – 46 – 43 – 37 – 33 – 29 – 28 – 23 – 21 – 19

مععامالت االرتبععاط االتسععاق الععداخم ألداة الدراسعة لفقعرات المجععال األول ( :التفععاؤل ) والدرجععة

الكمية لممجال لفقراتو كما ىو مبين ف الجدول ()5

الجدول ()5

معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول ( التفاؤل ):
الترقيم

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية

1

ب اي لكمي تبدك لال الحًكة مًصي.

**.489

.000

2

التمصص مف حكلي م از ًي وًئي ال ًوت رؽ مغال كهتكن طكً ن.

**.266

.000

3

اذا اغت ارغب فًتحقؽ ةالء مك كا تهدت فوكؼ أحقؽ يدفال فال الغهكًي.

**.362

.000

4

بكالًمكف كال قي اوتطً تقرًبك أف أفمؿ أم ةالء.

**.507

.000

5

لغدمك ابدأ فال لمؿ ًد أتكه الغ كح.

**.552

.000

6

ب اي لكمي أرل ال كغب المةرؽ مف الحًكة.

**.531

.000

7

ب اي لكمي فسغغال أهصؿ مف ح ـ مةكاصال.

**.425

.000

8

حًغمك تك د االرادة تك د الطرًؽ.

**.467

.000

9

لغدمك اذيب إلى حاصي مك أتكه االوتمتكع.

**.303

.000

10

إف الظركؼ فال تحوف دائـ كموتمر.

**.439

.000

11

أتكه أف أحقؽ ممظـ ارةًكء التال أرًديك فال الحًكة.

**.493

.000

12

أ ؽ لكدة فال أف ارمكر توًر حوغك.

**.526

.000

**.518

.000

14

أم ةمص ًممؿ ب د كا تهكد ً د لدً فر ي طًبي لصغ كح.

**.454

.000

15

أت كيؿ لكدة االغتاكوكت البوًطي التال تحدث لال.

**.311

.000

16

ب اي لكمي تغتهال ارمكر لصى مك ًراـ.

**.493

.000

17

ب اي لكمي اغظر إلى ال د لصى اغ وًاكف ومًدا.

**.498

.000

18

إف بمد المور ًو ار.

**.417

.000

13

فػػال بمػػض ارحًػػكف تاػػكف ركحػػال الممغكًػػي .مغمالػػي كلاػػف وػػرع إغمػػك ألػػكد

إلى حكلتال الطبًمًي.

ًبػًف ال ػػدكؿ الوػكبؽ ممػػكم ت ارتبػكط بػػًف اػػؿ فقػرة مػػف فقػرات البمػػد اركؿ ( :التاػػكؤؿ

كالدر ي الاصًي لاقرات كالذل ًبًف اف ممكم ت االرتبكط دالي لغد موتكل داللي (. 0.01
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المجال الثان  -التشاؤم:
ويعرفو الباحث :غظرًكن بأغ تكه الارد المكـ لكهكع أحداث وصبًي فال الموتقبؿ بدؿ حػدكث أحػداث

إً كبًػي ،كيػػك ال ًقػػكـ ببػػذؿ ال هػكد فػػال وػػبًؿ تحقًػػؽ أيدافػ اللتقػكد بػػأف الاةػػؿ وػػًاكف حصًاػ ،
كًتاكف المقًكس مف ( 56لبكرة تةمؿ ( 18لبكرة لقًكس التةكؤـ.

ػ المبكرات التال تم ؿ المقًكس الارلال لصتةكؤـ يػال– 20 14 – 10 – 8 –6 - 5 – 4 -2 ( :

54 – 51 – 49 – 44 – 42 – 39 – 36 – 34 – 31 – 26

معععامالت االرتبععاط االتسععاق الععداخم ألداة الدراسععة لفق عرات المجععال األول ( التشععاؤم ) والدرجععة

الكمية لممجال لفقراتو كما ىو مبين ف الجدول ()6

ال دكؿ (6

ممكم ت ارتبكط اؿ فقرة مف فقرات الم كؿ اركؿ ( :التةكؤـ م الدر ي الاصًي:
الترقيم

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية

**.641

.000

**.443

.000

**.387

.000

4

أبكل فال اؿ ةالء أم المؿ مف الحبي هبي.

**.501

.000

5

غكد ار مك أتكه حدكث أةًكء طًبي لال.

**.511

.000

**.618

.000

7

التقد اغ ال ًك د امؿ مر ك مف ال غس البةرم.

**.589

.000

8

اذا وكرت و
أمكر حًكت ًوً انر حوغكن ورلكف مك أتكه لهك أف تزداد وكءان.

**.565

.000

9
10

اذا اتمذت ه ار ار مك وًتل فًمك بمد اغ هرار مكطهه.
أمًؿ إلى تلمًـ مةا تال لدر ي تاكؽ ح مهك الحقًقال.

**.440

.000

**.591

.000

11

مف ارفلؿ أف أتكه الهزًمي حتى ال ا طدـ بةدة لغد كهكلهك.

**.287

.000

12

ًبدك أف م كئب الحًكة لف تاكرهغال.

**.567

.000

13

ًبدك أف الموتقبؿ غًر ملمكف حتى اوتطً كل مططكن إ كدة.

**.615

.000

14

لغدمك اةترؾ م زم ئال فال لمبي مك أتكه الموكرة.

**.431

.000

1
2
3

6

أتكه أف تزداد ارمكر وكءا بمركر الكهت.
لغػػدمك ًتغبػػأ المػػكمصكف بكرر ػػكد ال كًػػي بػػأف غبػػأ احتمػػكؿ وػػقكط ارمطػػكر
 %50فكف وقكط المطر وًاكف مؤاد.
مف ارفلؿ أال أحدد أمكؿ كردًي حًث اغػ مػف المحتمػؿ أف أ ػكب بمًبػي

امؿ.

لغ ػػدمك ًتمص ػػؽ ارم ػػر بمطط ػػال كتطصم ػػكتال المو ػػتقبصًي ف ػػال الحً ػػكة أتكهػ ػ أف

توًر ارمكر فال االت ك الممكاس.
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الترقيم
15
16
17
18

معامل

الفقرة

االرتباط

ًبدك لال الموتقبؿ ائًبك.
اذا ألطً ػػت إ كب ػػكت

القيمة

ػػحًحي كأم ػػرل مكطئ ػػي بغو ػػب متو ػػككًي لوػ ػؤاؿ م ػػك

فسغغال وأمتكر دائمك اال كبكت المكطئي.
اذا اغػػت فػػال موػػكبقي مػػك كاغح ػػر الوػػبكؽ بًغػػال كبػػًف ةػػمص آمػػر فػػسغغال
أتكه أف أاكف ال كغال كلًس اركؿ.
ارحداث المؤلمي غكلبك مك تأتال فال ألقكب ارحداث الوكرة.

االحتمالية

**.634

.000

**.507

.000

**.457

.000

**.357

.000

ًبًف ال ػدكؿ الوػكبؽ ممػكم ت ارتبػكط بػًف اػؿ فقػرة مػف فقػرات البمػد اركؿ ( :التةػكؤـ

كالدر ي الاصًي لاقرات  ،كالذل ًبًف أف ممكم ت االرتبكط دالي لغد موتكل داللي (0.01
لدق االتساق الداخم لممقياس:
لصتحقؽ مف

دؽ االتوػكؽ الػدامصال لألبمػكد هػكـ البكحػث بحوػكب ممػكم ت االرتبػكط بػًف

در ي اؿ بمد مف أبمكد المقًكس الدر ي الاصًي لصمقًكس امك يك مبًف ؼ ال دكؿ (7
جدول ()7

ملفوفة معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس واألبعاد األخرى لممقياس،
وكذلك م الدرجة الكمية.

األبعاد

الدرجة الكمية

التفاؤل

التاكؤؿ

**.718

1

التةكؤـ

**.840

**.227

التشاؤم
1

ًتل ػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ أف مً ػ اربمػػكد ت ػرتبط ببملػػهك الػػبمض كبكلدر ػػي الاصًػػي

لصمقًػػكس ارتبكطػػك ذك داللػػي إح ػػكئًي لغػػد موػػتكل داللػػي ( 0.05 ،0.01كيػػذا ًؤاػػد أف المقًػػكس
ًتمت بدر ي لكلًي مف االتوكؽ الدامصال ممك ًطمئف البكحث إلى تطبًقهك لصى لًغي الدراوي.

ثبات المقياس:

.2طريقة التجزجة النلفية:
ه ػػكـ البكح ػػث بحو ػػكب ممكم ػػؿ االرتب ػػكط ب ػػًف م م ػػكع در ػػكت الاقػ ػرات الاردً ػػي ،كم م ػػكع در ػػكت
الاقرات الزك ًي ـ اوتمدمت ممكدلي وبًرمكف_براكف كال دكؿ رهـ (ً 8كل ذلؾ.
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جدول رقم ()8
معامالت االرتباط بين نلفى كل بعد من أبعاد المقياس ،وكذلك المقياس ككل قبل التعديل
ومعامل الثبات بعد التعديل باستخدام معادلة سبيرمان و بروان.
عدد الفقرات

معامل االرتباط قبل التعديل

معامل االرتباط بعد التعديل

البعد
بمد التاكؤؿ

18

0.65

0.788

بمد التةكؤـ

18

0.73

0.844

ًتل مف ال دكؿ الوكبؽ أف ممكمؿ ال بكت الاصال ( ، 0.856كيذا ًدؿ لصػى أف المقًػكس ًتمتػ
بدر ي لكلًي مف ال بكت.

.1معامل ثبات ألفا كرونباخ:
هكـ البكحث بحوكب بكت المقًكس بكوتمداـ ممكمؿ ألاػك اركغبػكخ حًػث ح ػؿ لصػى هًمػي ممكمػؿ

ألاك لاؿ بمد مف اربمكد كاكغت الغتكئج امك يك مكلحي فال ال دكؿ رهـ (. 9
جدول رقم ()9

معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل:
البعد

معامل ألفا كرونباخ

عدد الفقرات

بمد التاكؤؿ

18

0.76

بمد التةكؤـ

18

0.831

ًتلػ ػ م ػػف ال ػػدكؿ الو ػػكبؽ أف ممكم ػػؿ ال ب ػػكت الاص ػػى ( ، 0.825كي ػػذا ً ػػدؿ لص ػػى أف

المقًكس ًتمت بدر ي لكلًي مف ال بكت.

ثالثاً -مقياس االتجاه نحو التحديث من إعداد الباحث:
ًمرؼ البكحث االت ك غحك التحدًث امك ًصال:

يػػك م مػػؿ ارفاػػكر كالممتقػػدات التػػال ًمتصاهػػك الاػػرد حػػكؿ التحػػدًث ،كمػػك ًتكلػػد لغهػػك مػػف

الةمكر الك داغال ًتم ؿ لمصًنك بوصكؾ إمك الرفض كامك القبكؿ لمكلكع التحدًث.
خطوات بناء المقياس :

اللداد مقًكس االت ك غحك التحدًث هكـ البكحث بكتبكع المطكات التكلًي:

 االط ػ ع لصػػال الد اروػػكت الوػػكبقي كارطػػر الغظرًػػي التػػال تغككلػػت االت ػػك غحػػك التحػػدًثبهدؼ إغ كز المقًكس كالتمرؼ لصال مدم آراء الطصبي كممرفي أبمكد .

 لػػرض الاق ػرات لصػػال م مكلػػي مػػف الممت ػػًف المحامػػًف لتمػػدًؿ كا ػراء أبمػػكد المقًػػكسكتحاًم .
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 الب ػػدء ف ػػال إل ػػداد ال ػػكرة اركلً ػػي لصمقً ػػكس حً ػػث ت ػػـ إل ػػداد بطرًق ػػي ي ػػذ (االت ػػك غح ػػكالتحدًث كهد تـ

ًكغي الاقرات ككل الكلكح ،كلػدـ التممػؽ كالتمقًػد بحًػث ًتغكوػب

مػ ػ المو ػػتكل الطصب ػػي المم ػػرم كالمقص ػػال كال ق ػػكفال كتق ػػًر االو ػػتبكغي كال ػػداد ب ػػكرتهك

الغهكئًي.

كألطػػى البكحػػث مقًػػكس االت ػػك غحػػك التحػػدًث كبص ػػت لػػدد الاق ػرات المقًػػكس الاصًػػي ( 30فق ػرة
مكزلي لصال

ي أبمكد رئًوي كيال :

 -1البمد الممرفال لدد الاقرات (. 11
 -2البمد الك داغال لدد الاقرات (. 9
 -3البمد الوصكاال لدد الاقرات (. 10

أو ًال -البعد المعرف :

ًة ػًر البمػػد الممرفػػال الػػال م مػػؿ الممصكمػػكت كالبًكغػػكت التػػال ًمتصاكيػػك الماحك ػػًف حػػكؿ

مكلكع التحدًث.

كيفية تلميم المقياس وما اتفقت الدرجة المقياس:
ب ػػدائؿ اال كب ػػي لػػػمف ب ػػدائؿ مكافقػػػي بة ػػدة ( 5مكافػػػؽ ( 4مت ػػردد ( 3ممػػػكرض (2

ممػػكرض بةػػدة ( . 1ألصػػال در ػػي ًماػػف الح ػػكؿ لصًهػػك ( 150در ػػي ،كادغػػال در ػػي يػػال (30
در ي ،كتتاؽ الدر ي المرتامػي لصػى المقًػكس ارتاػكع موػتكل االت ػك االً ػكبال غحػك التحػدًث فػال

حًػػث تمغػػال الدر ػػي المغمالػػي لصػى المقًػػكس اغماػػكض موػػتكل االت ػػك االً ػػكبال غحػػك التحػػدًث:

(ات ك وصبال .

لدق المقياس:

ا -لدق المحكمين
هػكـ البكحػث بمػرض المقًػػكس لصػى غمبػي مػػف المتم

ػًف فػال م ػػكؿ لصػـ الػغاس مصحػػؽ

ػرم مصػػي مػػف التمصًقػػكت
( ، 4كهػػكـ مً ػ المحامػػًف الوػػبمي بػػكالط ع لصػػال المقًػػكس كابػػداء الػ أ
كالم حظكت لصًهك كتػـ حػذفهك كبمػض المبػكرات تػـ تمػدًصهك كبغػكء لصػال مػك اتاػؽ لصًػ أا ػر غوػبي

مف المحامًف.

 -2لدق االتساق الداخم :
رل التحقؽ مػف

ػدؽ االتوػكؽ الػدامصال لصمقًػكس بطرًقػي التكلًػي بتطبًػؽ المقًػكس لصػى

لًغي اوتط لًي ماكغي مف (  50طكلب كطكلبي تـ امتًكريـ بطرًقي لةكائًي كتـ حوكب
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-1ممكمؿ ارتبكط بًروكف بًف اؿ فقرة مف فقرات المقًكس  -2الدر ي الاصًػي ل وػتبكغي،

كذلؾ بكوتمداـ البرغكمج االح كئال ال دكؿ (.(10

الجدول ()10

معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول( :المعرف ) م الدرجة الكمية:
الفقرة
لدم الممصكمكت الاكفًي بمكلكع التحدًث أك التطكًر بةاؿ لكـ.
أرل أف التحدًث لركرة حًكتًي مصحي.
مف ال مب اوت غكء التحدًث مف كاغب الحًكة الممتصاي.
التقد بكف التطكر التاغكلك ال لركرة مصحي.
أرل أف التحػػدًث ًوػػكلد ارفػ ػراد فػػال ت ً ػػر أغمػػكط حً ػػكتهـ بمػػك ً ػػت ءـ م ػ التط ػػكرات
المصمًي كالتاغكلك ًي الحك صي.

أرل أف التحدًث ًوكيـ فال ااتةكؼ الممرفي كحؿ المةا ت.
اؤمف بأيمًي المؤووكت الحدً ي كالمتطكرة فال ازديكر كتطكر م تممغك.
اؤمف بحتمًي الت ًر غحك ارفلؿ
أرل مف اللركرم أف ًةمؿ التحدًث مً مغكحال الحًكة.
أرل مف اللركرم االوتاكدة مف التطكر الحلكرم كالتاغكلك ال المك كد.
ألتقد أف االغوكف الم رم يك الارد الذم ًتكب اؿ مك يك حدًث ك دًد.

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

**.642

.000

.626

.000

.458

.000

**
**

**.617

.000

**.689

.000

**.578

.000

**.668
**.568
**.677
**.452
**.594

.000
.000
.000
.000
.000

ًتلػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ أف ممػػكم ت االرتبػػكط بػػًف اػػؿ فقػرة مػػف فقػرات البمػػد اركؿ:
(البمد الممرفال كالدر ي الاصًػي لاق ارتػ دالػي لغػد موػتكل داللػي ( ، 0.00كيػذا ًؤاػد أف المقًػكس
ًتمت بدر ي لكلًي مف االتوكؽ الدامصال ممك ًطمئف البكحث إلى تطبًقهك لصى لًغي الدراوي.

ثانياً -البعد الوجدان :

ًةًر البمد الك داغال إلى مدل ت ؤـ الرد لكطاًػك مػ الممصكمػكت المك ػي بكلتحػدًث مػف

حًث الحب كالارايًي.

معععامالت االتسععاق الععداخم ألداة الدراسععة لفق عرات المجععال الثععان ( :الوجععدان ) والدرجععة الكميععة
لفقراتو كما ىو مبين ف الجدول (.)11
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الجدول ()11
معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثان (الوجدان ) م الدرجة الكمية
الفقرة

الترقيم

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

أةمر بكلقصؽ مف اؿ مك يك دًد أك حدًث.

**.513

.000

2

اةمر بكللًؽ لك الطرًت لت ًر غظكـ حًكتال الًكمال.

**.502

.000

3

ًةمرغال التطكر التاغكلك ال المت حؽ بكللًؽ كالقصؽ.

**.494

.000

4

أةمر بكلراحي غحك اؿ مك يك حدًث ك دًد.

**.392

.000

5

أةمر بكلومكدة لغدمك أكااب التحدًث.

**.330

.000

6

ًزل غال اؿ ةالء هدًـ كً ذبغال اؿ ةالء حدًث.

**.595

.000

**.569

.000

8

أار ارةًكء الموتحد ي التال هد تلمؼ المكدات فال م تممال.

**.267

.000

9

أةمر بمدـ االرتًكح ات ك التقدـ المصمال.

**.557

.000

7

أة ػػمر بكلل ػػًؽ لغ ػػدمك ال او ػػتطً مكااب ػػي التح ػػدًث ف ػػال كاغ ػػب حً ػػكتال
الممتصاي.

ًتلػ مػف ال ػدكؿ الوػػكبؽ أف ممػكم ت االرتبػكط بػػًف اػؿ فقػرة مػػف فقػرات البمػد ال ػػكغال:

(البمد الك داغال كالدر ي الاصًي لاقرات دالي لغػد موػتكل داللػي (  0.00كيػذا ًؤاػد أف المقًػكس
ًتمت بدر ي لكلًي مف االتوكؽ الدامصال ممك ًطمئف البكحث إلى تطبًقهك لصى لًغي الدراوي.

ثالثاً :البعد السموك :

ًةًر البمد الوصكاال إلى اًاًي ت رؼ الارد بكت ك مكلكع التحدًث.

معامالت االرتباط االتساق العداخم ألداة الدراسعة لفقعرات المجعال الثالعث( :السعموك ) والدرجعة
الكمية لفقراتو كما ىو مبين ف الجدول (.)12
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الجدول ()12
معامالت االتساق الداخم ألداة الدراسة لفقرات المجال الثالث( :السموك ) والدرجة الكمية
لفقراتو كما ىو مبين ف الجدول ()12

الترقيم

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية

1

أومى لصتمرؼ لصى اؿ مك يك دًد.

**.000 .479

2

أومى دائمك لتطكًر هدراتال فال لكء مك ًح ؿ مف تحدًث.

**.000 .624

3

أومى لتطكًر ال كاغب الممتصاي فال حًكتال.

**.000 .504

4

أومى ل وتاكدة مف التحدًث فال كاغب حًكتال الممتصاي.

**.000 .673

5

أومى لاال أاكف اتاً از فال ظؿ التحدًث كالتطكر.

**.000 .619

6

ايتـ بكلقلكًك المك ي بكلتحدًث كالتطكًر.

**.000 .640

7

أحككؿ دائمك دمج غاوال فال الحًكة الحدً ي.

**.000 .647

8

اوت ؿ أكهكت فراغال فال التمرؼ لصى اؿ مك يك حدًث ك دًد.

**.000 .644

9

أومى دائمك غحك اؿ مك يك حدًث ك دًد.

**.000 .608

10

امذ بكاللتبكر دائمك التحدًث لغدمك أمطط لصموتقبؿ.

**.000 .579

ًتل مػف ال ػدكؿ الوػكبؽ أف ممػكم ت االرتبػكط بػًف اػؿ فقػرة مػف فقػرات البمػد ال كلػث،

(البمػد الوػصكاال كالدر ػي الاصًػي لاق ارتػ دالػػي لغػد موػتكل داللػي ( 0.00كيػذا ًؤاػد أف المقًػػكس
ًتمت بدر ي لكلًي مف االتوكؽ الدامصال ممك ًطمئف البكحث إلى تطبًقهك لصى لًغي الدراوي.

لدق المقياس:

لدق االتساق الداخم لممقياس:
هػػكـ البكحػػث بحوػػكب ممػػكم ت االرتبػػكط بػػًف در ػػي اػػؿ بمػػد مػػف أبمػػكد المقًػػكس كاربمػػكد

ارمرل كاذلؾ اؿ بمد بكلدر ي الاصًي لصمقًكس امك يك مبًف ؼ ال دكؿ (. 13
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جدول ()13
ملفوفة معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس واألبعاد األخرى لممقياس،
وكذلك م الدرجة الكمية.
البعد المعرف

البعد

الدرجة الكمية

البعد المعرف

**.807

1

البعد الوجدان

**.636

**.224

1

البعد السموك

**.825

**.563

**.287

البعدالسموك

البعد الوجدان

1

ثبات المقياس:
تـ تقدًر بكت المقًكس لصى أفراد المًغي االوتط لًي ،كذلؾ بكوتمداـ طرًقتػال الت زئػي

الغ اًي كممكمؿ ألاك اركغبكخ.

.2طريقة التجزجة النلفية:

تـ اوتمداـ در كت المًغػي االوػتط لًي لحوػكب بػكت المقًػكس بطرًقػي الت زئػي الغ ػاًي

حًث احتوبت در ي الغ ؼ اركؿ لاؿ بمد مف أبمكد المقًكس ،كاذلؾ در ي الغ ؼ ال ػكغال مػف
الػدر كت ،كذلػػؾ بحوػكب ممكمػػؿ االرتبػكط بػػًف الغ ػاًف ػػـ ػرل تمػػدًؿ الطػكؿ بكوػػتمداـ ممكدلػػي
وًبرمكف براكف كال دكؿ رهـ (ً 14كل ذلؾ:

جدول رقم ()14

معامالت االرتباط بين نلفى كل بعد من أبعاد المقياس ،وكذلك المقياس ككل قبل التعديل
ومعامل الثبات بعد التعديل.

عدد الفقرات

البعد

معامل االرتباط قبل التعديل

معامل االرتباط بعد التعديل

البمد الممرفال

11

0.653

0.79

البمد الك داغال

9

0.436

0.607

البمد الوصكاال

10

0.678

0.808

الدر ي الاصًي

30

0.742

0.852

ًتلػ ػ م ػػف ال ػػدكؿ الو ػػكبؽ أف ممكم ػػؿ ال ب ػػكت الاص ػػال ( ، 0.852كي ػػذا ً ػػدؿ لص ػػى اف

المقًكس ًتمت بدر ي لكلًي مف ال بكت.

.1معامل ثبات ألفا كرونباخ:

او ػػتمدـ البكح ػػث طرًق ػػي أم ػػرل م ػػف ط ػػرؽ حو ػػكب ال ب ػػكت ،كذل ػػؾ الً ػػكد مم ػػدؿ ب ػػكت

المقًكس فتـ تطبًؽ ممكدلي ألاك اركغبكخ فح ؿ البكحث لصى القًـ المكلحي فال ال دكؿ (. 15
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جدول رقم ()15
معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل:
البعد

معامل ألفا كرونباخ

عدد الفقرات

البمد الممرفال

11

0.787

البمد الك داغال

9

0.563

البمد الوصكاال

10

0.803

الدر ي الاصًي

30

00.83

ًتل ػ ػ مػ ػػف ال ػ ػػدكؿ الوػ ػػكبؽ أف ممكمػ ػػؿ ال بػ ػػكت الاصػ ػػى ( 0.830كيػ ػػذا ًػ ػػدؿ لصػ ػػى أف
المقًكس ًتمت بدر ي لكلًي مف ال بكت.

المعالجة اإلحلاجية:

 -ممكدلي ارتبكط بًروكف تقًس الداللي.

 امتبكر  T. testتقًس الداللي الاركؽ بًف م مكلتًف موتقصتًف. التحصًؿ التبكًف تقًس الداللي الاركؽ بًف أا ر مف م مكلتًف. -المتكوطكت الحوكبًي -كاالغحراؼ الممًكرم.
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الفصن اخلاوض
نتائج الدراشُ وتفصريها
ووهاقشتها

نتاج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا

تمييعد ً :هػػدؼ يػػذا الا ػؿ إلػػى مغكهةػػي الغتػكئج التػػال تػـ التك ػػؿ إلًهػػك فػال يػػذ الد اروػػي
كتاوػػًريك حًػػث تغككلػػت يػػذ الد اروػػي م مكلػػي مػػف الارلػػًكت ػػرل امتبكريػػك كوػػًمرض البكحػػث
يذ الغتكئج .

الفرض األول-
يعععنص الفعععرض األول عمعععى  :ال توجعععد عالقعععة دال لعععة إحلعععاجياً بعععين الجمعععود الفكعععري والتفعععاؤل
والتشاؤم .

كلصتحقؽ مف

حي يذا الارض هكـ البكحث بكوتمداـ ممكمؿ ارتبػكط بًروػكف لإلً ػكد الم هػي بػًف

ال مكد الاارم كالتاكؤؿ كال دكؿ (ً 16كل ذلؾ:

جدول ()16

معامل االرتباط بين الجمود الفكري والتفاؤل والتشاؤم
الجمود الفكري

التفاؤل

**.247

التشاؤم

**.-281

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ًتل مف ال دكؿ ك كد ل هي ارتبكطًي مك بي ذات داللي إح كئًي بًف ال مػكد الااػرم

كالتاكؤؿ .

يفسر الباحث :يػذ الغتً ػي تك ػد ل هػي ارتبكطًػي مك بػي بػًف ال مػكد الااػرم كالتاػكؤؿ

حًػػث اصمػػك زاد ال مػػكد زاد التاػػكؤؿ كاصمػػك هػػؿ ال مػػكد هػػؿ التاػػكؤؿ ًػػرل أف الطكلػػب ال ػػكممال أا ػػر
مرغػػي كلػػًس متطصب ػكن كاغمػػك ًمطػػال أا ػػر اغاتكح ػكن كأا ػػر تاػػكؤالن كذلػػؾ ًزًػػد مػػف تطػػكًر الم تم ػ فػػال

المركغي المقصًي كالتاًؼ الطكلب مػ التاػكؤؿ ،حتػى وػكاء أاكغػت فػال ظػؿ الظػركؼ ال ػمبي التػال
ًم ػػكغال ة ػػمبغك الاصو ػػطًغال تتا ػػؽ مػ ػ د ارو ػػي حمدكغ ػػي ( 2014كمػ ػ د ارو ػػي القحط ػػكغال (2009

كد اروػ ػػي الطه ػ ػراكم ( 2005كد اروػ ػػي لبػ ػػد الممتػ ػػكر ( 2004كد اروػ ػػي حمًػ ػػد ( 2014كد اروػ ػػي
محوًف (2014

تك ػػد ل هػػي ارتبكطًػػي وػػكلبي بػػًف ال مػػكد الااػػرم كالتةػػكؤـ أم ل هػػي لاوػػًي اصمػػك زاد

ال مكد هؿ التةكؤـ ،كاصمػك زاد التةػكؤـ هػؿ ال مػكد حًػث ألطػال لصتةػكؤـ الطكلػب ال ػكممال لكلًػي

اذا اكف ال مكد مغمالىك كًمطال ال مكد لكلًنك لصطكلب إذا اكف التةػكؤـ لكلًػنك ،كذلػؾ ًمطػى لصػى
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لػدـ فهػـ الطكلػػب ،كمغ صػؽ غحػػك غاوػ كحكلتػ تاػكف مغمزلػي كلػػدـ مغاتحػكن فارًػكن كمت ػصب بمقصػػي
أذا أوتمرت يذ الم هيً .تاؽ البكحث م الدراوي دراوي ال راؼ ( ، 2011كم دراوي لصًػكف

( 2014كد اروػ ػ ػ ػػي لبػ ػ ػ ػػد الا ػ ػ ػ ػرًـ ( 1989كد اروػ ػ ػ ػػي رًػ ػ ػ ػػغج كامػ ػ ػ ػػركف ( 2004ك د اروػ ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػػف
حمًػػد( 2014كد اروػػي حوػػف كاػػكظـ ( 2003كد اروػػي ر ػػب محمػػد( 2001كتمتصػػؼ البكح ػث
م دراوي الحمًرم ( 2004كدراوي المةمكف (. 2000

الفرض الثان -

ينص الفعرض الثعان عمعى :ال توجعد عالقعة دال لعة إحلعاجياً بعين الجمعود الفكعري واالتجعاه نحعو

التحديث.

كلصتحقؽ مف

حي يذا الارض هكـ البكحػث بكوػتمداـ ممكمػؿ ارتبػكط بًروػكف الً ػكد الم هػي بػًف

ال مكد الاارم ،كاالت ك غحك التحدًث كال دكؿ (ً 17كل ذلؾ:
جدول ()17

معامل االرتباط بين الجمود الفكري واالتجاه نحو التحديث:
الجمود الفكري
البمد الممرفال

**.452

البمد الك داغال

**

البمد الوصكاال

**.380

.378

**.532
االت ك غحك التحدًث
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ًتل مف ال دكؿ الوكبؽ بك كد ل هي ارتبكط ذات داللػي إح ػكئًي بػًف ال مػكد الااػرم
كاالت ك غحك التحدًث.

يفسر الباحث  :يػذ الغتً ػي تك ػد ل هػي ارتبكطًػي مك بػي بػًف ال مػكد الااػرم كاالت ػك

غحك التحدًث كذلؾ ًمطال البمد الممرفال لصطكلب ال كممال لصال تقبصػ لصتحػدًث كات كيكتػ كًغت ػ

لغ زًكدة هدر الطكلب ال كممال لصال تطكر فارًكن ،كًمطال لصطكلب دك انر بكر انز فال اغاتػكح الااػرم

الت كيكتػ ػ كتحقً ػػؽ طمكحكتػ ػ كتصبػ ػال أيدافػ ػ كتطصمكتػ ػ المو ػػتقبصًي كًغ ػػتج دكافػ ػ لقصًػ ػي ممرفًػ ػي
مبكةػ ػػر غحػ ػػك آراء التطكرًػ ػػي كالتحدً ًػ ػػيً ،تاػ ػػؽ البكحػ ػػث م ػ ػ د اروػ ػػي حمدكغػ ػػي ( 2014كد اروػ ػػي

القحطػػكغال ( 2009كد اروػػي الطه ػراكم ( 2005كد اروػػي لبػػد الممتػػكر ( 2004كد اروػػي زهػػكت
( 2000كد اروػ ػػي غك ػ ػػر( 1985كد اروػ ػػي غك ػ ػػر ( 1996كد اروػ ػػي غك ػ ػػر ( 1998كد اروػ ػػي
هكدكف ( 1975كدراوي ةػًغًؿ ( ، 1975كتمتصػؼ مػ د اروػي لصًػكف كلوػصًي ( 2004كد اروػي

غك ر ( 1990كدراوي الةامي (. 2000
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الفرض الثالث-

ينص الفرض الثالث عمى :ال توجد عالقة دال لة إحلاجياً بعين التفعاؤل والتشعاؤم واالتجعاه نحعو

التحديث.

كلصتحقػػؽ مػػف

ػػحي يػػذا الاػػرض هػػكـ البكحػػث بكوػػتمداـ ممكمػػؿ ارتبػػكط بًروػػكف الً ػػكد

الم هي بًف التاكؤؿ ،كاالت ك غحك التحدًث كال دكؿ (ً 18كل ذلؾ
جدول ()18

معامل االرتباط بين التفاؤل والتشاؤم واالتجاه نحو التحديث:
التفاؤل
البعد السموك

**.391

البعد المعرف

**.322

البعد الوجدان

0.118

االتجاه نحو التحديث

**.372
التشاؤم

البعد السموك

-0.017

البعد المعرف

0.000

**-.463

البعد الوجدان

**-.194

المجموع الكم

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ًتبًف مف ال دكؿ الوكبؽ ك كد ل هي ارتبكط ذات داللي إح ػكئًي بػًف التاػكؤؿ ،كاالت ػك

غحك التحدًث ،مك لدا التاكؤؿ كالبمد الك داغال.

ًتبػًف مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ ك ػكد ل هػػي ارتبػػكط وػػكلبي ذات داللػي إح ػػكئًي بػػًف التةػػكؤـ،

كاالت ك غحك التحدًث ،مك لدا التةكؤـ كالبمد الوصكاال كالممرفال.

يفسر الباحث :يذ الغتً ي تك د ل هي ارتبكطًػي متكوػطي بػًف التاػكؤؿ ،ك االت ػك غحػك

التحدًث كذلؾ ًزًد مف داف غاوال لصطكلػب ًمطػال تطػكًر الطكلػب لصتاػكؤؿ كدافمًػي لتطػكًر ات ػك

غحػػك التحػػدًث مك ػػي فػػال البمػػد الممرفػػال كالوػػصكاال ،رغ ػ ًكافػػؽ فػػال تاػػكؤلهـ امػػك هػػكؿ الروػػكؿ

صال ا لصًػي كوػصـ (تاػكءلكا بػكلمًر ت ػدك أمػك البمػد الك ػداغال ًمطػال ةػمكر الاػرد غحػك ات ػك ،

ًتا ػػؽ البكح ػػث مػ ػ د ارو ػػي ب ػػف حمً ػػد( 2014كد ارو ػػي محو ػػًف ( 2014كد ارو ػػي ممًم ػػر كلب ػػد
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الممط ػػال ( 2000كد ارو ػػي الدو ػػكهال ( 2001كد ارو ػػي ر ػػب محم ػػد ( 2001كد ارو ػػي زه ػػكت

( 2000كد اروػ ػػي غك ػ ػػر( 1985كد اروػ ػػي غك ػ ػػر ( 1996كد اروػ ػػي غك ػ ػػر ( 1998كد اروػ ػػي
هكدكف ( 1975كدراوي ةًغًؿ (1975

ًمػػزك البكحػػث يػػذ الغتً ػػي تك ػػد ل هػػي ارتبكطًػػي وػػكلبي بػػًف كالتةػػكؤـ ،ك االت ػػك غحػػك

التحػػدًث كذلػػؾ ًمطػػال لػػدـ دافمًػػي غاوػػًي لصطكلػػب كًػػغماض طمكح ػ إل ػى متػػدغال لص كًػػي ل ت ػػك

غحػػك التحػػدًث ،كتمطػػال ل هػػي لاوػػًي لصتاػػكؤؿ رغه ػك تةػػمؿ البمػػدًف الممرفػػال كالوػػصكاال ارا ػػر

تاػكؤالن كًمطػال ل هػي وػػصبًي لتطػكًر الطصبػي كهطػ الطمػػكح كاريػداؼ كاالت كيػكت كاخراء كً ػػب

البمد الك داغال أا ػر تةػكؤمكن كذلػؾ ًمطػؿ موػتكم طمػكح كغاوػًي الطكلػب ال ػكممال ًتاػؽ البكحػث
م دراوي بف حمًػد) 2014كمػ د اروػي لبػد الممطػال ( 1985كد اروػي حوػف كاػكظـ (2003

كدراوي ر ب محمد ( 2001كدراوي رًغج كامركف ( 2004كدراوي ةامي (2000

الفرض الراب -

ينص الفرض الرابع عمعى :ال توجعد فعروق دال لعة إحلعاجية فع مسعتوى االتجعاه نحعو التحعديث

يعزى إلى اختالف مستوى التشاؤم والتفاؤل.
كلصتحقؽ مف

حي يذا الارض هكـ البكحث امتبكر ( ت كال دكؿ (ً 19كل ذلؾ
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جدول ()19
نتاج اختبار (ت) لدراسة الفروق بين منخفض ومرتفع التفاؤل والتشاؤم عمى مقياس
االتجاه نحو التحديث:

المدد
البمد الممرفال
البمد الك داغال
البمد الوصكاال
االت ك غحك
التحدًث

االغحراؼ

المتكوط

الممًكرم

مغماض 60

043.85

6.318

61

45.770

5.021

مغماض 60

0030.8

15.08

61

31.032

مغماض 60

040.45

6.567

61

40.557

5.426

مغماض 60

00115.1

14.102

61

0117.36

12.186

مرتا
مرتا
مرتا

مرتا

35.16

هًمي عتع

موتكل

هًمي

الداللي

0.066 -1.853
0.803 -0.250
0.922 -0.098

الداللي

غًر دالي
إح كئًي
غًر دالي

إح كئًي

غًر دالي
إح كئًي
غًر دالي

0.347 -0.944

إح كئًي

ًتل مػف ال ػدكؿ الوػكبؽ لصػى لػدـ ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي لموػتكل التاػكؤؿ

كالتةكؤـ.

يفسعععر الباحععععث :ي ػػذ الغتً ػػي أف ل ػػدـ ك ػػكد ف ػػركؽ إح ػػكئًي ب ػػًف التا ػػكؤؿ كالتة ػػكؤـ،

كاالت ػك غحػػك التحػػدًث أف اصمػك زاد موػػتكم الطمػػكح لػدم الطكلػػب اصمػػك زاد االت ػك غحػػك التحػػدًث
الال مرتا كدر ي التاكؤؿ كالتةكؤـ غحك التحػدًث مرتامػكن  ،كًمطػال لصطكلػب ال ػكممال أا ػر دافمًػي
غحػك أيدافػ المغةػكدة كالػى طرًػػؽ ات كيػكتهـ الحدً ػػي كالمتطػكرة كً ػػب الطكلػػب كالًػنك بمػػك حكلػ

مف مت ًرات غاوًي كتقصبكت حكؿ االت كيكت كًمطال دك انر إً كبًػكن فػال تصبًػي ارةػًكء الحدً ػي ًتاػؽ

البكحػث مػ د اروػػي محمػد لصًػكف كلػػزت لوػصًي( 2004كد اروػي زهػػكت ( 2000كد اروػي الحمًػػر

( ، 2004كتمتصؼ م دراوي المةمكف ( 2000كدراوي براكت (. 1998
الفرض الخامس-

ينص الفرض الخامس عمى :ال توجد فروق دال لة إحلاجية ف مستوى االتجعاه نحعو التحعديث

ُيعزى إلى اختالف مستوى الجمود الفكري.
كلصتحقؽ مف حي يذا الارض هكـ البكحث امتبكر ( ت كال دكؿ (ً 20كل ذلؾ.
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جدول ()20
نتاج اختبار (ت) لدراسة الفروق بين منخفض ومرتفع الجمود الفكري عمى مقياس االتجاه
نحو التحديث.

المدد
البمد الممرفال
البمد الك داغال
البمد الوصكاال
الدر ي الاصًي

المتكوط

االغحراؼ

الحوكبال

الممًكرم

مغماض

62

42.467

6.258

مرتا

59

45.593

5.530

مغماض

62

30.241

4.772

مرتا

59

32.016

5.847

مغماض

62

39.661

6.166

مرتا

59

42.050

5.373

مغماض

62

1112.37

14.742

مرتا

59

119.661

12.431

هًمي عت ع

هًمي
الداللي

0.004 -2.905
0.069 -1.833

موتكل الداللي
دالي إح كئًي
غً ػ ػ ػ ػ ػ ػػر دال ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

إح كئًي

0.025 -2.268

دالي إح كئًي

0.004 -2.933

دالي إح كئًي

تمػزل لموػتكل ال مػكد
ًتل مف ال دكؿ الوكبؽ لصى ك كد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي ي
الاا ػػرم ،كلق ػػد اكغ ػػت ي ػػذ الا ػػركؽ ل ػػكل مرتام ػػال ال م ػػكد الاا ػػرم .كال تك ػػد دالل ػػي ف ػػال البم ػػد

الك داغال

يفسر الباحث  :يذ الغتً ي أف ك كد فركؽ ذات داللػي إح ػكئًي تيمػزل لموػتكل ال مػكد
الاا ػػرم ،كلق ػػد اكغ ػػت ي ػػذ الا ػػركؽ ل ػػكل مرتام ػػال ال م ػػكد الاا ػػرم .كال تك ػػد دالل ػػي ف ػػال البم ػػد

الك داغال ،كيذا ًدؿ لصى ك كد فركؽ ذات داللي إح كئًي تمزل لمت ًر موػتكل ال مػكد الااػرم:
(مغمالػػال ال مػػكد ،مرتامػػال ال مػػكد  ،كلقػػد اكغػػت الاػػركؽ ل ػػكل مرتامػػى ال مػػكد الااػػرم ،مػػف

مػ ؿ أف الطصبػي مرتامػى ال مػكد الااػػرل ًت ػاكف بمػدـ القػدرة لصػػى تحمػؿ المكا هػي الكاهمًػي

كيذا ًاور أف االت ك غحك التحدًث لدل مرتامى ال مكد الااػرم ًاػكف أا ػر مغػ لػدل مغمالػى
ال مػػكد الااػػرم ،ذلػػؾ أف مرتامػػى ال مػػكد الاا ػػرم غًػػر هػػكدرًف لصػػى رؤًػػي ارحػػداث بمغظكري ػػك

الحقًقال ،كلدـ هدرتهـ لصى مكا هي ارحداث ً مصهـ أا ر تةكؤمكن كتاػكف غظػرتهـ لصتحػدًث أا ػر
وػػصبًي ،فػػكلغظرة الوػػصبًي لصتحػػدًث تػػؤدم إلػػى الػػطراب تااًػػر الاػػرد ،كبكلتػػكلال لػػدـ التراًػػز كالةػػؾ
فال هدرت الذاتًي ،كلدـ القدرة لصى تمطال المقبكت التال تكا ه ك ػمكبي حػؿ المةػا ت بطرًقػي

غكل ي كبكلتكلال االحوكس باكلصًي متدغًي لصػذات .كتتاػؽ يػذ الغتً ػي مػ مػك تك ػصت إلًػي د اروػي

الطهػراكم ( 2005حًػػث أةػػكرت إلػػى ك ػكد ل هػػي مك بػػي دالػػي إح ػػكئًكن بػػًف ال مػػكد الااػػرم ك

االت كيكت التم بًي ك التوصطًي ك موتكل االت ك غحك التحػدًث د اروػي غكيػد الماًاػال (2013
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د ارو ػػي حمدكغ ػػي ( 2014كد ارو ػػي الة ػػامي ( 2000كد ارو ػػي إبػ ػرايًـ كو ػػصمكف ( 1992كد ارو ػػي

غك ر ( 1996كدراوي غك ر ( ، 1990كتمتصؼ م دراوي لصًكف ( 2014كد اروػي القحطػكغال

( 2009كد اروػػػي لبػػػد الممتػ ػػكر ( 2004كد اروػػػي الحربػ ػػال ( 2003كد اروػػػي ركبػ ػػال (1989
كدراوي لصًكف كلوصًي ( 2004كدراوي زهكت (. 2000
الفرض السادس-

يعنص الفععرض السععادس عمعى :ال توجععد فععروق دال لعة إحلععاجية فع مسعتوى التفععاؤل والتشععاؤم

ُيعزى إلى اختالف مستوى الجمود الفكري.

دكؿ(. 21

غتكئج امتبكر (ت لدراوي الاركؽ بًف مغمالال كمرتامال ال مكد الاارم لصى مقًكس التاكؤؿ
كالتةكؤـ ( : 21

المدد
التاكؤؿ
التةكؤـ
الدر ي
الاصًي

المتكوط

االغحراؼ

الحوكبال

الممًكرم

مغماض

62

55.274

6.476

مرتا

59

56.135

6.668

مغماض

62

44.338

8.374

مرتا

59

41.813

9.018

مغماض

62

100.080

14.118

مرتا

59

99.733

11.588

هًمي عت ع

هًمي

الداللي

0.472 -0.721
30.11 1.597
0.246 1.164

موتكل الداللي
غًر دالي
إح كئًي
غًر دالي
إح كئًي
غًر دالي
إح كئًي

ًتلػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ لصػػى ل ػدـ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي تيمػػزل لموػػتكل
ال مكد الاارم.
يفسععر الباحععث :أف لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي بػػًف التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ لتيمػػزل

لموػتكل ال مػكد الااػػرم اف يػذ الغتً ػػي فػال لػػكء ال مػكد الااػػرم الػذم ًمتبػػر الماػكف الممرفػػال
اء أاكغػ ػػت وًكوػ ػػًي أـ
أوػ ػػكس التكافػ ػػؽ  ،فػ ػػكلظركؼ الوػ ػػكئدة التػ ػػال تكا ػ ػ بكلطكلػ ػػب ال ػ ػػكممال و ػ ػك ن
اهت ػ ػػكدًي أـ ا تمكلًػ ػػي أـ لوػ ػػارًي اصهػ ػػك لكامػ ػػؿ تػ ػػدلك لصمكمػ ػػؿ االغامػ ػػكلال ك لػ ػػمؼ التاػ ػػكؤؿ
كالتةكؤـ ،كلاف الكزع الدًغال ًمطال تاكؤؿ ابًر فال لمػب اردكار ،كًػرل البكحػث الةػمص ال كمػد
فارً ػكن لػػف ًوػػتطً مكا هػػي المكاهػػؼ الممتصاػػي بةػػاؿ متػػزف كممق ػكؿ ،كال ةػػؾ أف الظػػركؼ التػػال
لكًةػػهك ي ػؤالء الةػػبكب اغماوػػت لصػػى غمػػط ةم ػػًتهـ كطرًقػػي تااًػػريـ ،ممػػك أدل إلػػى ارتاػػكع
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الغظػرة التةػػكؤمًي لصموػػتقبؿ ،كتتاػػؽ يػػذ الغتً ػػي مػ مػػك ًػ ار ) Davies,2005:570الػػذم ًةػػًر

إلػػى أف ال مػػكد الااػػرم اوػػصكؾ ًقًػػد االغوػػكف ،كًاقػػد حرًت ػ فً ػػب االغوػػكف متوػػصطكن متحػػكم ن
مت ػػصبكن كمػػدان ،كالةم ػػًي التوػػصطًي تاتقػػد الةػػمكر بػػكرمف ،كغكلبػػك مػػك تةػػمر بكلاةػػؿ كاالحبػػكط

كغًػػر هػػكدرة لصػػى التااًػػر بمق غًػػي ،كًاػػكف الحاػػـ لصػػى ارمػػكر لػػدًهـ اغامكلًػنك أا ػػر مغػ لقألغًػػك،
كيذا ً مصهـ ًغظركف إلى مك ًدكر حكلهـ مف أحداث بطرًقي مصًئي بكلتةػكؤـ ً ،.تاػؽ البكحػث مػ

د اروػ ػػي لصًػ ػػكف ( 2014كد اروػ ػػي القحطػ ػػكغال ( 2009كد اروػ ػػي لبػ ػػد الممتػ ػػكر ( 2004كد اروػ ػػي

الحرب ػ ػػال ( 2003كد ارو ػ ػػي ركب ػ ػػال ( 1989كد ارو ػ ػػي الحمًػ ػػرم ( 2004كًمتص ػ ػػؼ مػ ػ ػ د ارو ػ ػػي
المةمكف ( 2000كدراوي براكت (. 1998
الفرض الساب -

يعزى إلى متغير الجنس:
ال توجد فروق ذات دال لة إحلاجية ف مستوى الجمود الفكري ُ
(ذكر ،أنثى).
كلصتحقؽ مف

حي يذا الارض هكـ البكحث امتبكر (ت كال دكؿ (ً 22كل ذلؾ.
جدول ()22

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقياس الجمود الفكري تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)
االغحراؼ

المدد

المتكوط

ال مػ ػ ػ ػ ػ ػػكد ذار

122

165.516

17.098

أغ ى

124

169.879

17.810

الاارم

ال غس.

الممًكرم

هًمي عتع

هًمي الداللي

-1.959

0.051

موتكل الداللي
غًر دالي إح كئًي

ًتل ػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ لصػػى لػػدـ ك ػكد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي تمػػزل مت ًػػر
يفسععر الباحععث  :أف لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي تمػػزل لمت ًػػر ال ػػغس يػػذ

الغتً ي فال لكء ال قكفي الوكئدة فال هطػكع غػزة ،كفػال لػكء طبًمػي التغةػئي اال تمكلًػي المك ػي

باػػؿ مػػف الػػذار ك ارغ ػػى فمصػػى ارغ ػػى أف تصتػػزـ بتمػػكلًـ الكالػػدًف بطرًقػػي

ػػكرمي  ،ك أف تصتػػزـ

بكلتقكلًد اروػرًي دكف غقػكش  ،ك ًػرل البكحػث اف يػذ الطرًقػي فػى تغةػئي ارغ ػى غكلبػكن تػؤدل إلػى
دف ػ ارغ ػػى لصتااًػػر ب ػرامي كذلػػؾ طبق ػكن لغظرًػػي ال ػكاب ك المقػػكب ك غظرًػػي الػػتمصـ ار تمػػكلى.
كتتاػػؽ غتػػكئج الد اروػػي الحكلً ػػي مػػ مػػك تك ػػصت إلًػػ غتػػكئج د ارو ػػي غك ػػر الحػػرب ( 2003الت ػػال

أكلحت ك كد فركؽ فال موتكل ال مكد الاارم ل ػكل االغػكث كد اروػي لصًػكف ( 2014كد اروػي
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حمدكغػػي ( 2014كد اروػػي لبػػد المحتػػكر ( 2004التػػال أظهػػرت لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ فػػال ال مػػكد

الاا ػػرم تبمػ ػكن لمت ً ػػر ال ػػغس ،كد ارو ػػي ب ػػركاف ( 2001كتمتص ػػؼ مػ ػ غت ػػكئج ا ػػؿ م ػػف الطهػ ػراكم
(. 2005

الفرض الثامن-

ال توجد فروق ذات دال لة إحلاجية ف مستوى التفاؤل والتشاؤم يعزى لمتغير الجنس :

( ذكر ،أنثى ).
كلصتحقؽ مف

حي يذا الارض هكـ البكحث امتبكر ( ت كال دكؿ (ً 23كل ذلؾ.
جدول( .) 23

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقياس التفاؤل والتشاؤم تعزى لمتغير الجنس
 (:ذكر ،أنثى ).
الجنس
التاكؤؿ

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

ذار

122

54.385

6.999

-

أغ ى

124

56.991

6.221

3.088

ذار

122

42.336

9.154

-

أغ ى

124

45.427

7.821

2.849

الدر ػ ػ ػػي ذار

122

96.721

12.373

-

أغ ى

124

102.419

11.126

3.799

التةكؤـ

الاصًي

القيمة

قيمة

االحتمالية

الداللة

0.002
50.00
0.000

دالي
إح كئًي
دالي
إح كئًي
دالي
إح كئًي

تمػزل لمت ًػر ال ػغس
ًتل مف ال ػدكؿ الوػكبؽ لصػى ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي ي
(ذار ،أغ ى كلقد اكغت الاركؽ ل كل االغكث .

تمػزل لمت ًػر
يفسر الباحعث :أف ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي بػًف التاػكؤؿ كالتةػكؤـ ي
ال ػػغس ( :ذاػػر ،أغ ػػى كلقػػد اكغػػت الاػػركؽ ل ػػكل االغػػكث ،مػػف م ػ ؿ الغظػػر طبًمػػي الحً ػػكة
الممًةػػي فػػال هطػػكع غػػزة ذلػػؾ أف طصبػػي ال كممػػي ًمًةػػكف غاػػس الظػػركؼ تقرًبػػكن ،يػػذ الظػػركؼ
ًمًة ػػهك الة ػػبكب ال ػػكممال اكف ػػي ًك ػػد ف ػػرؽ فًه ػػك ب ػػًف ذا ػػكر أك إغ ػػكث ،فه ػػال هك ػ ػرة لص ػػى غ ػػكع

طاػك مػف الػذاكر
ا تمكلال دكف آمر كتمتصؼ البًئكت كالغاوًكت كاخراء ،حًث اف االغكث أا ر ل ن
كيػال تةػكؤـ ا ًػر مك ػي لمػف تاػكف اغ ػػال كموػتقبصهك كذيػكب لمريػك كالًػأس كالاآبػي ،كغًريػك مػػف
غكحًػي الم تمػ كالػػذاكر يػـ أهػػؿ لػر انر مػػف االغػكث ،كذلػػؾ ًتاػؽ مػ د اروػي ةػػكيًف) 2014لقػػد
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اكغػت الاػركؽ ل ػكل االغػكث اصمػك زاد در ػي التةػكؤـ د اروػي المةػمكف (  2000لصػذاكر اا ػر

تا ػػكؤؿ م ػػف االغ ػػكث كد ارو ػػي برا ػػكت ( 1998كد ارو ػػي الدو ػػكهال ( 2001كتمتص ػػؼ مػ ػ د ارو ػػي

الحمًػ ػػرم ( 2004كد اروػ ػػي مممًػ ػػر كلبػ ػػد الممطػ ػػال ( 2000د اروػ ػػي الطه ػ ػراكل( 2005حًػ ػػث
أةكرت غتكئ هك إلى لدـ ك كد فركؽ دالي إح كئًنك فال موتكل هصؽ الموتقبؿ تبمك لص غس.
الفرض التاس -
ال توجعد فععروق ذات دال لععة إحلععاجية فع مسععتوى االتجععاه نحععو التحعديث تعععزى لمتغيععر الجععنس

(:ذكر ،أنثى ).

كلصتحقؽ مف

حي يذا الارض هكـ البكحث امتبكر ( ت كال دكؿ (ً 24كل ذلؾ
دكؿ (. 24

المتكوطكت كاالغحرافكت الممًكرًي كهًمي (ت لمقًكس االت ك غحك التحدًث تمزل لمت ًر
ال غس  (:ذار ،أغ ى .
االحراف

الجنس

العدد

المتوسط

الممرفال

ذار

122

43.852

6.490

أغ ى

124

45.532

5.242

البمد

الك داغال

ذار

122

30.655

5.103

أغ ى

124

30.564

5.220

البمد

الوصكاال

ذار

122

40.532

6.109

أغ ى

124

41.169

5.315

الدر ي

ذار

122

1115.04

13.747

أغ ى

124

117.266

11.716

البمد

الاصًي

المعياري

قيمة "ت"

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

5-2.23

0.026

90.13

00.89

-0.872

0.384

-1.367

0.173

دالي
إح كئًي
غًر دالي
إح كئًي
غًر دالي
إح كئًي
غًر دالي
إح كئًي

تم ػزل
ًتل ػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي فػػال البمػػد الممرفػػال ي

لمت ًر ال غس كلقد اكغت الاركؽ ل كل االغكث

ًتلػ ػ مػػػف ال ػػدكؿ الو ػػكبؽ لص ػػى لػػػدـ ك ػػكد فػػػركؽ ذات دالل ػػي إح ػػكئًي ف ػػال البمػػػد

تمزل لمت ًر ال غس.
الك داغال كالوصكاال كالدر ي الاصًي لصمقًكس ي
يفسعععر الباحعععث  :ك ػػكد ل ه ػػي إح ػػكئًي ف ػػال البم ػػد الممرف ػػال تم ػػزم لص ػػغس  ،كاكغ ػػت
الاركؽ ل كل االغكث  ،رغ تمطال لصتااًر المحدكد كارفاكر االبدالًػي غحػك اوػت ؿ كهتهػك إلػال
القراءة كالتراًز كبمض أمكر غاوػًي ل ت كيػكت الطكلبػكت م ػؿ ال ًػرة تمطػال أا ػر كغػب لصممرفػي
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كأا ر ذاكء كتتراػز لصػال كغػب التحػدًث أال كيػك المهػـ ارا ػر فػال المقػؿ أا ػر مػف الػذاكر رغػ
ًمطػػال احتاكاػكن أا ػػر لصةػػبكب مػ مظػػكير الحدا ػػي اا ػػر مػػف االغػػكث ،حًػػث أف الم تمػ بطبًمتػ

ًالؿ تقدًـ الذاكر لػف االغػكث مػف التقغًػكت كاالوػتاكدة المرتبطػي بكلحدا ػي كًمطػال لػدـ ك ػكد
تمػزم لص ػػغس إغهػػك تمطػػال لصػػذاكر كاالغػػكث تمطػػال
فػػركؽ اح ػػكئًي فػػال البمػػد الك ػػداغال كالوػػصكاال ي
امػػكر متوػػككًي لصك ػػداف كالوػػصكؾ ًاػػكف وػػصكؾ مكحػػد ،كالك ػػداف لػػف االغػػكث اا ػػر مػػف الػػذاكر

كًمطال بمد وصكاال كك داغال مكحد ك كبتكن كلدـ ك كد فػركؽ فًهػك تتاػؽ مػ د اروػي لصًػكف كلوػصًي

( 2004كد اروػػي زه ػػكت ( 2000كد اروػػي محم ػػد ( ،. 1977امػػك البم ػػد الممرفػػال بمً ػػدان ا ً ػػر
د اروػػػي الماًاػػػال ( 2013ك د اروػػػي ةػػػامي ( 200كد اروػػػي غك ػػػر (1985

لغهػػػك ًتاػ ػػؽ مػ ػ

لػمؼ دالالت الاػركؽ أك لػدـ ك كديػك لصػى االطػ ؽ بػًف ال غوػًف لصػى االت كيػكت غحػك

التحدًث كدراوي غك ر (- 1998ك كد فركؽ دالي إح كئًنك بًف ط ب الارهي ال كغًػي كالرابمػي
فال مت ًرات المغكخ الغاوال – اال تمكلال ل كل ط ب الارهي الرابمي.

الفرض العاشر-

تع عزى لمتغيععر نععوع الجامعععة
ال توجععد فععروق ذات دال لععة إحلععاجية ف ع مسععتوى الجمععود الفكععري ُ
(االزىر ،اإلسالمية ،األقلى ،القدس المفتوحة).
كلصتحقػػؽ مػػف

ػػحي يػػذا الاػػرض هػػكـ البكحػػث بكوػػتمداـ أوػػصكب تحصًػػؿ التبػػكًف ارحػػكدم

كال دكؿ(ً 25كل ذلؾ.

جدول ( )25

ملدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة (ف) ومستوى
تعزى لمتغير نوع الجامعة
الداللة ُ
م در
التبكًف
بًف

ال مكد
الاارم

الم مكلكت
دامؿ

الم مكلكت
الم مكع

المربمكت

در كت
الحرًي

متكوط

م مكع

43192.93

3

1064.311

72369.147

242

75562.081

245

المربمكت

299.046

هًمي عؼع

3.559

هًمي

الداللي

0.015

موتكل
الداللي

دال
إح كئًي

تمػزل لمت ًػر غػكع ال كممػي
ًتل مف ال ػدكؿ الوػكبؽ ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي ي
كلممرفي ات ك الاركؽ هكـ البكحث بكوتمداـ امتبكر ةًاً كال دكؿ (ً 26كل ذلؾ.
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جدول ()26
تعزى لمتغير نوع الجامعة
يوضح اختبار شيفيو ف الجمود الفكري ُ
األ زىر

األ زىر

اإلسالمية

االقلى

القدس المفتوحة

0

اإلسالمية

4.238

0

االقلى

-2.272

-6.511

0

القدس المفتوحة

7.262

3.023

*0.535

0

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

ًتلػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ ك ػػكد فػػركؽ بػػًف كممػػي القػػدس الماتكحػػي ك كممػػي اره ػػى.
كيذ الاركؽ ل كل القدس الماتكحي

تمػزل لمت ًػر غػكع
يفسر الباحث  :ك كد فركؽ ذات داللػي إح ػكئًي بػًف ال مػكد الااػرم ي
ال كممي رف ال كممكت تمتصؼ فال تمصًمهك كأوكلًبهك كغظكمهػك كأدارتهػك كالةػاكفًي  ،ك ارحػي الطكلػب
مف غتً ي امت ؼ فال بمض ال كممكت فال الاركؽ ،كلممرفي ات ك الاركؽ هػكـ البكحػث بكوػتمداـ

امتبػػكر ةػػًاً كاكغػػت الاػػركؽ كالػػحي حًػػث تك ػد فػػركؽ بػػًف كممػػي القػػدس الماتكحػػي ك كممػػي
اره ى ،كيذ الاركؽ ل كل القدس الماتكحي ،كتمطػال ال كممػي أا ػر اغاتكحػنك كًغت ػ لغػ غظػكـ
متاكمؿ أاكدًمال كمغتظـ م ؿ بكهال ال كممكت لهذا طصمت الغتً ي ل كل

كممي القػدس الماتكحػي

رغ أهؿ غظكمًي كتمًؿ أا ر لصبمد الممرفال  ،ال غمطال أوصكب ال كممي ،كلاف غتج لغػدغك أوػصكب

ال مػػكد الااػػرم اا ػػر فػػال ال كممػػي القػػدس الماتكحػػي ،لػػذلؾ ًغت ػ لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي
إح كئًي تمزم لمت ًر ال مكد الااػرم(:مػغماض ،مرتاػ  .فػال ػكدة الحًػكة لػدل طصبػي ال كممػي.

ال ًتاؽ البكحث م دراوي لصًكف (  2014كدراوي حمدكغي (. 2014
الفرض الحادي عشر -

ال توجعد فععروق ذات دال لععة إحلععاجية فع مسععتوى التفعاؤل والتشععاؤم تعععزى متغيععر نععوع الجامعععة

(االزىر ،اإلسالمية ،األقلى ،القدس المفتوحة ).
كلصتحقػػؽ مػػف

ػػحي يػػذا الاػػرض هػػكـ البكحػػث بكوػػتمداـ أوػػصكب تحصًػػؿ التبػػكًف ارحػػكدم كال ػػدكؿ

(ً 27كل ذلؾ.
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جدول ()27
ملدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة (ف) ومستوى
الداللة تعزى لمتغير نوع الجامعة.

التفاؤل

التشاؤم

درجات

متوسط

ملدر التباين

مجموع المربعات

بًف الم مكلكت

65.301

3

911042.43

242

الم مكع

4011107.7

245

بًف الم مكلكت

343.039

3

114.346

317910.21

242

74.009

الم مكع

18253.252

245

بًف الم مكلكت

4379.69

3

5126.56

635367.65

242

146.147

5035747.3

245

دامؿ
الم مكلكت

دامؿ

الم مكلكت

الدرجة

دامؿ

الكمية

الم مكلكت
الم مكع

الحرية

المربعات
21.767
3045.6

قيمة "ف"

0.477

1.545

0.866

قيمة

الداللة

90.69

0.203

0.459

مستوى
الداللة

غًر دال
إح كئًي

غًر دال

إح كئًي

غًر دال
إح كئًي

تمزل مت ًر غكع ال كممي.
ًتل مف ال دكؿ الوكبؽ اغ ال تك د فركؽ ذات داللي إح كئًي ي
تمػػزل
يفسعععر الباحعععث  :أغ ػ ال تك ػػد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي بػػًف التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ ي

لمت ًػػر غػػكع ال كممػػي رغػػ تمط ػال غاػػس البًئػػي كالم تم ػ كالتمصػػًـ كتمطػػال أةػػًكء متوػػككًي وػػكاء

أاكغت ا تمكلًي أـ وًكوًي اـ اهت كدًي اـ فارًي اـ قكفًي اـ غاوًي.

كًماف تاوًر يذ الغتً ػي فػال لػكء الظػركؼ الممتصاػي التػال ًتمػرض لهػك الطصبػي ،كتػؤ ر

الحاػػـ كاالوػػتق ؿ فػػال
لصػػى اوػػتقرار وػػصكاهـ فػػال يػػذ المرحصػػي ،حًػػث تػػزداد هػػدرة الطكلػػب لصػػى ي
اتمػػكذ القػ اررات كامتًكريػػك كالحاػػـ لصًهػػك ،كالتمًًػػز بًغهػػك دكف الر ػػكع إلػػى اخمػرًف ممػػك ًزًػػد مػػف
كًقب ػ ػػؿ لص ػ ػػى
مو ػ ػػتكل ال ق ػ ػػي ف ػ ػػال غاوػ ػ ػ  ،كً ً ػ ػػر م ػ ػػف غظرتػ ػ ػ لألم ػ ػػكر لت ػ ػػب غظػ ػ ػرة إً كبً ػ ػػي ي
مكا هػي الحًػػكة كااللتقػػكد بسماكغًػػي تحقًػػؽ الرغبػػكت فػػال الموػػتقبؿ فلػ ن لػػف االلتقػػكد بكحتمكلًػػي

حدكث المًر أك ال كغب االً كبال مف ارةًكء  ،امػك ًماػف أف تمػزل يػذ الغتً ػي إلػى أف مؤةػر

التاكؤؿ االً كبال الذم أظهرت غتكئج الد اروػي فػال م ػكالت المكامػؿ اراكدًمًػي ،كالمكامػؿ اروػرًي،
كالمكامؿ الوًكوًي ،كالمكامؿ االهت ػكدًي هػد ًاػكف مػرد إلػى االيتمػكـ اراػكدًمال بحك ػكت الطصبػي
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الغاوػًي كالتربكًػػي الػػذم ًػؤدم إلػػى ةػػمكر الطصبػػي بكلتاػػكؤؿ كاالرتًػكح ،كادراؾ الطصبػػي لصقػػدرات التػػال

ًمتصاكغهك ،كالممؿ لصى تغمًتهػك ،كممرفػي أفلػؿ الطػرؽ لصمػذاارةً ،اػكف اغماػكض موػتكل التاػكؤؿ
اغماكوكن لةمكر الطصبي بمدـ ارمكف اكغهـ ًمًةػكف فػال فصوػطًف كبمك ػ وي الظػركؼ ال ػمبي التػال
ًمركف بهك فال هطكع غزة كاًلك مف االلػطرابكت الوًكوػًي كاالهت ػكدًي كاال تمكلًػي فػال ظػؿ
الح كر كهط الاهربكء كتلًؽ رزؽ الم تم كأغ ؽ الودكد كالممكبر .
ام ػػك ًم ػػزك البكح ػػث أف اغما ػػكض مو ػػتكل التا ػػكؤؿ ف ػػال م ػػكالت

المكام ػػؿ اال تمكلً ػػي

كال حًي كاالهت كدًي ،كذلؾ ًػدلك ارفػراد إلػى إلػكدة الغظػر بأيػدافهـ كتطصمػكتهـ الحًكتًػي .حًػث
تمتصؼ م يذ الدراوي ةكيًف (. 2014

الفرض الثان عشر -

ال توجد فروق ذات دالة إحلاجية ف مستوى االتجاه نحو التحديث تعزى لمتغير نوع الجامععة

( األ زىر ،اإلسالمية ،األقلى ،القدس المفتوحة )
كلصتحقػػؽ مػػف

ػػحي يػػذا الاػػرض هػػكـ البكحػػث بكوػػتمداـ أوػػصكب تحصًػػؿ التبػػكًف ارحػػكدم كال ػػدكؿ

(ً 28كل ذلؾ.

جدول ()28

ملدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة (ف) ومستوى
تعزى لمتغير نوع الجامعة.
الداللة ُ

البعد

المعرف

البعد
الوجدان
البعد
السموك
الدرجة
الكمية

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
144.899
533.95

ملدر التباين

مجموع المربعات

بًف الم مكلكت

434.698

3

دامؿ الم مكلكت

28217.04

242

الم مكع

408651.7

245

بًف الم مكلكت

183.061

3

61.020

دامؿ الم مكلكت

6321.475

242

226.12

الم مكع

76504.53

245

بًف الم مكلكت

9143.40

3

347.80

دامؿ الم مكلكت

7873.323

242

32.534

الم مكع

28016.73

245

بًف الم مكلكت

1648.592

3

1549.53

دامؿ الم مكلكت

38410.903

242

3158.72

الم مكع

40059.495

245
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قيمة "ف"

4.267

62.33

1.469

3.462

قيمة
الداللة
0.006

0.074

0.224

0.017

مستوى الداللة

دال إح كئًي

غًر دال
إح كئًي
غًر دال

إح كئًي

دال إح كئًي

ًتلػ ػ م ػػف ال ػػدكؿ الو ػػكبؽ أغػ ػ ال تك ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػي إح ػػكئًي لصبم ػػد الك ػػداغال

كالوصكاال تمزل لمت ًر غكع ال كممي.

تمػزل
كًتلػ ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي لصبمػػد الممرفػال ،كالدر ػي الاصًػي لصمقًػكس ي

لمت ًػػر غػػكع ال كممػػي كلممرفػػي ات ػػك الاػػركؽ هػػكـ البكحػػث بكوػػتمداـ امتبػػكر ةػػًاً كال ػػدكؿ (29
ًكل ذلؾ.

جدول ( )29

تعزى لمتغير نوع الجامعة
يوضح اختبار شيفيو ف االتجاه نحو التحديث ُ
االزىر

االزىر

اإلسالمية

القدس المفتوحة

االقلى

0

اإلسالمية
االقلى
القدس المفتوحة

2.075

0

-1.478

*-3.554

0

1.289

-0.786

2.768

0

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

ًتل مف ال دكؿ الوػكبؽ ك ػكد فػركؽ بػًف كممػي اره ػى كال كممػي االوػ مًي .كيػذ
الاركؽ ل كل ال كممي االو مًي

تمػزم لمت ًػر غػكع ال كممػي
يفسر الباحث  :أف ال تك د فركؽ فػال االت ػك غحػك التحػدًث ي
كلاػػف ًك ػػد فػػال االبمػػكد ممتصاػػي بػػًف در ػػكت الطصبػػي ال ػػكممًًف أغػػ ال تك ػػد فػػركؽ ذات دالل ػػي
إح ػػكئًي لصبمػػد الك ػػداغال كالوػػصكاال تمػػزل لمت ًػػر غػػكع ال كممػػي ،رغ ػ ًك ػػد أةػػًكء مةػػترؾ بػػًف

الطصبي ال كممي لصبمد الوصكاال كالبمػد الك ػداغال  ،كًتلػ ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي لصبمػد

تمزل لمت ًر غكع ال كممي رغ ًك ػد فػركؽ فػال التااًػر كالقػدرات
الممرفال كالدر ي الاصًي لصمقًكس ي
المقصًي حوب غظػكـ ال كممػي ارا ػر تمصًمػنك كغظكمػنكً ،تلػ مػف ال ػدكؿ الوػكبؽ ك ػكد فػركؽ بػًف

كممػي اره ػػى كال كممػي االوػ مًي .كيػذ الاػػركؽ ل ػػكل ال كممػي االوػ مًي رغػ أا ػػر غظكمػكن

كتدًغكن كو وي لصطصبي فال بمض ارمكر اراكدًمال كاالدارًي.
الفرض الثالث عشر -

ال توجد فروق ذات دالة إحلاجية ف مستوى الجمود الفكري تعزى لمتغير المستوى الدراس
كلصتحقؽ مف

حي يذا الارض هكـ البكحث بكوتمداـ امتبكر (ت كال دكؿ ( ً 30كل ذلؾ.
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جدول ()30
تعزى لمتغير المستوى
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقياس الجمود الفكري ُ
الدراس ( األول ،الراب )
اربمكد
الدر ي الاصًي

لص مكد الاارم

الموتكل

االغحراؼ

هًمي
-

المدد

المتكوط

اركؿ

122

00166.5

17.741

الراب

124

168.911

17.372

الدراوال

الممًكرم

عتع

1.07
7

هًمي

الداللي
0.282

موتكل
الداللي

غًر دالي

إح كئًي

تمػزل الموػتكل
ًتل مف ال ػدكؿ الوػكبؽ لصػى لػدـ ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي ي
الدراوال (اركؿ ،الراب .

تمػ ػزل المو ػػتكل الد ارو ػػال:
يفسععععر الباحععععث  :ل ػػدـ ك ػػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػي إح ػػكئًي ي
(اركؿ ،ال ارب ػ كتمغػػى يػػذ الغتً ػػي اف الموػػتكل الد ارو ػال لػػًس محػػددا لموػػتكل ال مػػكد الااػػرم
لػػدل الطصبػػي ك يػػذا بلػػركرة ًةػػًر إلػػى أف ال مػػكد الااػػرم يػػك مح ػػصي لمكامػػؿ اا ػػر أيمًػػي م ػػؿ

التغةػػئي ارو ػرًي كمب ػرات الاػػرد المكلػػًي كطبًمػػي الةم ػػًي كات كيكتهػػك كغظرت ػ الاػػرد إلػػى هًمػػي
الحًػػكة كممغكيػػك بغوػػبي ل ػ  .امػػك أف الحً ػكة ال كممًػػي يػػال بكروػػكس إطػػكر ط بػػال ًوػػم بتاكلػػؿ
الط ب م بملهـ البمض ب ض الغظر لف موتكًكتهـ الدراوًي .ك تتاؽ يذ الغتً ي مػ يػذ

الد اروػي حمدكغػػي ( 2014كد اروػػي ركبػػال ( 1989كد اروػي القطحػػكغال ( 2004ك د اروػػي الحربػػى
( )2003حًث أةكرت إلى لدـ ك كد فركؽ دالي اح كئًنك فال موتكل ال مكد الااػرم لػدل طصبػي
ال كممي تمزل لصموتكل الدراوال.
الفرض الراب عشر -

ال توجعععد فعععروق ذات دالعععة إحلعععاجية فععع مسعععتوى التفعععاؤل والتشعععاؤم تععععزى لمتغيعععر المسعععتوى
الدراس ( األول ،الراب ).
كلصتحقؽ مف

حي يذا الارض هكـ البكحث بكوتمداـ امتبكر (ت كال دكؿ ( ً 31كل ذلؾ.
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جدول ()31
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقياس التفاؤل والتشاؤم تعزى لمتغير
المستوى الدراس ( األول ،الراب )

األبعاد
التشاؤم
التفاؤل
الدرجة الكمية

المستوى

اال نحراف

العدد

المتوسط

اركؿ

122

44.811

8.36

الراب

124

42.991

8.830

اركؿ

122

56.590

6.878

الراب

124

54.822

6.495

اركؿ

122

101.401

12.287

الراب

124

97.814

11.647

الدراس

المعياري

قيمة "ت"

قيمة

الداللة

مستوى الداللة
غًر دالي

91.65

0.098

2.072

0.039

دالي إح كئًي

2.350

00.02

دالي إح كئًي

إح كئًي

ًتل مف ال ػدكؿ الوػكبؽ لصػى لػدـ ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي فػال بمػد التةػكؤـ

تمزل الال مت ًر الموتكل الدراوال.

ًتل ػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ فػػال بمػػد التاػػكؤؿ كالدر ػػي الاصًػػي لصمقًػػكس ًك ػػد فػػركؽ ذات

داللي إح كئًي تمزل الى مت ًر الموتكل الدراوال ،كلقد اكغت الاركؽ ل كل الموتكل اركؿ.

تم ػزل إلػػال
يفسعععر الباحعععث  :لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي فػػال بمػػد التةػػكؤـ ي
مت ًػػر الموػػتكل الد اروػػال رف موػػتكم متةػػكؤـ مةػػترؾ كًماػػف تاوػػًر لمػػكذا اػػكف التةػػكؤـ أاب ػػر

الموػػتكم ال ارب ػ مػػف أف التةػػكؤـ فػػال طبًمت ػ

ًحمػػؿ المػػدد مػػف الم ػػكئص الغاوػػًي الوػػصبًي التػػال

توػت ًر اللػ كط الوػصبًي فػكلتااًر فػال رؤًػي االةػًكء لصػى أغهػك وػصبًي كم ػدر هصػؽ كالمبكل ػي فػال

تقًػًـ الظػركؼ كالمكاهػؼ ،اصهػػك مػف المكامػؿ الموػػببي لصلػ كط الغاوػًي كيػػذ المكامػؿ يػال

ػػاكت

المتةكئمًف ،كاذا غظرغػك إلػى التةػكؤـ غ ػد فػال طًكتػ المدًػد مػف أغمػكط االوػت كبكت الوػصبًي اتكهػ

غظكـ التمصًـ فكةؿ لصحًكة أك أف الارد ماتكب لصً الةقكء كوكء الطكل كالتةكؤـ فػال حػد ذاتػ يػك
لبػػكرة لػػف أفاػػكر اللق غًػػي وػػصبًي ًمًةػػهك الاػػرد فػػال حًكت ػ الًكمًػػي ،فكلمتةػػكئـ ًمػػكغال ا ًػ ار مػػف

ارفاػػكر كالتكهمػػكت الوػػصبًي كالتطصمػػكت ال لق غًػػي لم رًػػكت ارحػػداث التمصًمًػػي كمػػف ػػـ فهػػك

ًتمرض لمةػكلر الحػزف الةػدًد كاالاتئػكب كالقصػؽ ،كًؤاػد وػصً مكف فػال يػذا الوػًكؽ بػأف أوػصكب

تااًػر االغوػكف يػك الػػذم ًحػدد فًمػك إذا اػكف يػػذا االغوػكف حًػكة الاػرد المتةػػكئـ فػسف ذلػؾ ًػػغماس

وصبك لصػى الموػتكم الد اروػال كًػؤدم إلػى زًكدتهػك ،كيػذا مػك ًحػدث حًػث ًاػكف ارفػراد المتةػكئمًف
م ػ ػػف ذكم التح ػ ػػًؿ المت ػ ػػدغال ،حً ػ ػػث ًكل ػ ػػد ت ػ ػػدغال التح ػ ػػًؿ المدً ػ ػػد م ػ ػػف اللػ ػ ػ كط ال كممً ػ ػػي

كاال تمكلًي( .متاكئ أـ متةكئمنك الوهؿ كالمبد ا 16-2009 ،
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الفرض الخامس عشر -
تععزى لمتغيعر المسعتوى
ال توجد فروق ذات دال لة إحلاجية فع مسعتوى االتجعاه نحعو التحعديث ُ
الدراس ( األول ،الراب ).
كلصتحقؽ مف

حي يذا الارض هكـ البكحث بكوتمداـ امتبكر (ت كال دكؿ ( ً 32كل ذلؾ.
جدول ()32

تعزى لمتغير
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقياس االتجاه نحو التحديث ُ
المستوى الدراس ( األول ،الراب ).
األبعاد

المستوى

اال نحراف

العدد

المتوسط

اركؿ

122

44.163

5.306

الراب

124

45.225

6.486

اركؿ

122

30.811

5.218

الراب

124

30.411

5.100

اركؿ

122

40.819

5.396

الراب

124

40.887

6.043

الدرجة الكمية لمقياس

اركؿ

122

115.795

11.477

االتجاه نحو التحديث

الراب

124

116.524

13.993

البعد المعرف
البعد الوجدان
البعد السموك

الدراس

المعياري

قيمة "ت"

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

-1.404

20.16

0.608

0.544

-0.092

0.927

-0.446

0.656

غًر دالي
إح كئًي
غًر دالي

إح كئًي

غًر دالي
إح كئًي
غًر دالي

إح كئًي

ًتل ػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ لصػػى لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي تمػػزل لمت ًػػر

الموتكل الدراوال

يفسر الباحث  :أغػ لصػى لػدـ ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي االت ػك غحػك التحػدًث

تمػػزل لمت ًػػر الموػػتكل لصػػى أوػػكس أف الةػػمب الاصوػػطًغال ًمػػكض مػػغذ وػػغكات لدًػػدة ممراػػي

تمصًمًػػي م ػ االحػػت ؿ ال ػػهًكغال ال كةػػـ رغ ػ ألط ػال مغػػكيج ت هًصً ػ فػػال اتاكهًػػي أكوػػصكا كاكغػػت
م ػػغهج مكح ػػد لصة ػػمب الاصو ػػطًغال كازدادت ل ػػركرة ي ػػذ الممرا ػػي مػ ػ اغ ػػدالع اغتاكل ػػي اره ػػى

المبكراػي لػكـ (  2000كفػال ظػؿ يػذ ارحػداث غ حػظ أف أكلكًػكت الةػكب الاصوػطًغال مغ ػبي
حػػكؿ ارمػػكر الدًغًػػي كالتمصًمًػػي مػػف تطػػكر الػػب د كتغمًػػي الم تم ػ التػػال تػػدلـ المةػػركع الغلػػكلال

التحرًرم اذلػؾ التحدًػث ًحػتكج إلى اوتقرار غاوػال كوًكوػال كيػذا غًػر متػكفر بوػبب ارحػداث

كالظركؼ التال ًمر بهك الةمب الاصوطًغال كالتال مف أيمهك الح كر ،كالتال ً مب فال ظص غقؿ

المبرات كالممكرؼ كالتاغكلك ًك ال زمي لممصًي التحػدًث كالتطػكًر ،فا ًػر مػف كوػكئؿ التاغكلك ًػك
115

كالممػرفي التػال تـ اوت

بهك مف المكرج مك زالت محت زة فال مكاغه كمطػكرات المػدك ،ارمػر الػذم

ًةاؿ لقبي فال طرًؽ التحدًث.

حً ػػث أف القًمػػي الغظرًػػي ترغػػب االغوػػكف فػػال المصػػـ كالػػتمصـ ،كتدفم ػ إلػػى تغمًػػي هد ارتػ ػ

كاماكغػًكت إلػى ألصػى موػتكًكت التغمًػي كالتطػكًر لصػال أوػكس أف لًػػغي الد اروػي تمػًش فػال مغطقػي
رافًػػي كاحػػدة ،كتتمػػرض لتػػأ ًر ظػػركؼ اهت ػػكدًي كوًكوػػًي كاحػػدة ،اذلػػؾ تتصقػػى قكفػػي كفصوػػاي

ارفػال كاحػد ،لػذلؾ لػًس غرًبػكن أف ال غ ػد فركهػكن فػال

كهًـ كاحدة لبر كممكت هكئمي لصى مرب

التحػػدًث بػػًف الموػػتكم الد اروػػال ،كذلػػؾ يػػذ الد اروػػي تتاػػؽ م ػ د اروػػي لصًػػكف كلوػػصًي (2004
كزهكت ( 2000كذلؾ تمتصؼ يذ الدراوي م دراوي الماًاال (. 2013
الفرض السادس عشر -

ال توجد فروق ذات دال لة إحلاجية ف مستوى الجمود الفكري تعزى لمتغيرالترتيب الميالدي
كلصتحقؽ مف

حي يذا الارض هكـ البكحث بكوتمداـ امتبكر (ت كال دكؿ ( ً 33كل ذلؾ:
جدول ( )33

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقياس الجمود الفكري تعزى لمتغير الترتيب
الميالدي ( األول ،األخير).

الترتيب

اال نحراف

العدد

المتوسط

ال مكد

اركؿ

68

167.926

13.131

الاارم

ارمًر

60

167.333

18.856

الميالدي

المعياري

قيمة "ت"
0.208

قيمة
الداللة
0.835

مستوى الداللة
غًر دالي
إح كئًي

ًتلػ مػػف ال ػدكؿ الوػػكبؽ لصػى لػػدـ ك ػكد فػػركؽ ذات داللػي إح ػػكئًي لمت ًػر الترتًػػب

المً دم ( اركؿ ،ارمًر

يفسعر الباحعث  :أف لػدـ ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي بػًف ال مػكد الااػرم لمت ًػػر

الترتًب المً دم ( اركؿ ،ارمًر رغ ًمد الترتًب بموتكًكت الاارًي كالمقصًػي كًمػد مػف مػ ؿ
مراحؿ الممرفي كالمرحصي الممرًي التال ًمر بهك الطكلب ال ػكممال كلػذلؾ ًوػتاًد الطكلػب مػف مػ ؿ

المكاهػؼ اال تمكلًػي كًػدرؾ الممرفػػي الحقًقػي كًػػغهض بمبػرات بوػًطي الػػال مبػرات كاوػػمي الم ػػكؿ

الرم اخمر
صرم ك أ
كًاكف مغات فً إلطكء ل أ
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الفرض الساب عشر -
ال توجعععد فعععروق ذات دال لعععة إحلعععاجية فععع مسعععتوى التفعععاؤل والتشعععاؤم تععععزى متغيعععر الترتيعععب

الميالدي

كلصتحقؽ مف

حي يذا الارض هكـ البكحث بكوتمداـ امتبكر (ت كال دكؿ (ً 34كل ذلؾ
جدول ()34

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقياس التفاؤل والتشاؤم تعزى لمتغير الترتيب
الميالدي ( األول ،األخير )

األبعاد

الترتيب

اال نحراف

العدد

المتوسط

اركؿ

68

53.632

6.648

ارمًر

60

56.633

7.697

اركؿ

68

41.308

8.707

ارمًر

60

0045.5

7.781

الدرجة الكمية لمقياس

اركؿ

68

94.941

11.637

التفاؤل والتشاؤم

ارمًر

60

102.133

12.481

التفاؤل
التشاؤم

الميالدي

المعياري

قيمة "ت"

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

-2.367

0.019

-2.855

0.005

-3.373

0.001

دالي
إح كئًي
دالي

إح كئًي
دالي
إح كئًي

ًتل مف ال دكؿ الوكبؽ لصػى ك ػكد فػركؽ ذات داللػي إح ػكئًي تمػزل لمت ًػر الترتًػب

المً دم ( اركؿ ،ارمًر كلقد اكغت الاركؽ ل كل الموتكل الدراوال ارمًر

يفسر الباحث  :لصى ك كد فركؽ ذات داللي إح كئًي تمزل لمت ًر الترتًب المً دم:

( اركؿ ،ارمًػػر رغ ػ ًحػػدث غاوػػًي دًػػدة مػػف ًػػؿ الػػال آمػػر كيػػذا المكمػػؿ الغاوػػال

ػر ابًػػر لصػػال الترتًػػب المػػً دم لػػدم الطاػػؿ كالبًئػػي تصمػػب دك انر يػػكـ كبػػكر انز كلقػػد اكغػػت
ًمطػػال أ ػ ان

الاركؽ ل كل الموتكل الدراوال ارمًػر رغػ ًتاًػؼ كًتػأهصـ مػ بًئػي مصًئػي بكلمك هػكت كالم ػرات

مك ػػي فػػال ب دغػػك الاصوػػطًغًي مػػف التقصبػػكت كلػػدـ التاًػػؼ الغاوػػال الموػػتمر ًمطػػكف أا ػػر تحام ػكن

كفهمنك تصمػب الحػرب الغاوػًي دك نار بػكر ناز فػال ماػض الػركح الممغكًػي لػدل الترتًػب المػً دم ارمًػر
حوب الزمكف كالماكف.

الفرض الثامن عشر -

ال توجعد فععروق ذات دال لعة إحلععاجية فع مسععتوى االتجعاه نحععو التحعديث تعععزى لمتغيعر الترتيععب

الميالدي.
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كلصتحقؽ مف

حي يذا الارض هكـ البكحث بكوتمداـ امتبكر (ت كال دكؿ (ً 35كل ذلؾ.
جدول (.)35

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقياس االتجاه نحو تعزى لمتغير الترتيب
الميالدي  (:األول ،األخير ).

الترتيب

األبعاد

العدد

المتوسط

اركؿ

68

44.058

5.763

ارمًر

60

0044.9

4.645

اركؿ

68

30.985

5.044

ارمًر

60

30.433

4.716

اركؿ

68

39.926

6.277

ارمًر

60

040.85

4.915

اركؿ

68

114.970

13.665

ارمًر

60

116.183

9.790

الميالدي

البعد المعرف
البعد الوجدان
البعد السموك
االتجاه نحو التحديث

اال نحراف
المعياري

قيمة

قيمة "ت"

الداللة

-0.901

0.369

0.637

0.525

-0.918

00.36

-0.570

00.57

مستوى
الداللة

غًر دالي
إح كئًي
غًر دالي
إح كئًي
غًر دالي

إح كئًي

غًر دالي
إح كئًي

ًتل ػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ لصػػى لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي تمػػزل لمت ًػػر

الترتًب المً دم.

يفس عر الباحععث :إلػػال أف لصػػى لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي بػػًف االت ػػك غحػػك

التحػػدًث تمػػزل لمت ًػػر الترتًػػب المػػً دم فاصمػػك زاد التحػػدًث زاد الترتًػػب كالماػػس

ػػحً كًغػػتج

االت ك غحك التحدًث لدل الطصبي غاس موتكايـ المً دم .
الفرض التاس عشر -

ال توجعععد فعععروق ذات دال لعععة إحلعععاجية فععع مسعععتوى الجمعععود الفكعععري تععععزى لمتغيعععر المسعععتوى

االقتلادي

كلصتحقػػؽ مػػف

ػػحي يػػذا الاػػرض هػػكـ البكحػػث بكوػػتمداـ أوػػصكب تحصًػػؿ التبػػكًف ارحػػكدم كال ػػدكؿ

(ً 36كل ذلؾ
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جدول ()36
ملدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة (ف) ومستوى
الداللة تعزى لمتغير المستوى االقتلادي ( منخفض ،متوسط ،مرتف )

ملدر التباين
بًف
الم مكلكت

ال مكد

دامؿ

الاارم

الم مكلكت
الم مكع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

21390.76

2

1695.38

2074171.3

243

75562.081

245

المربعات

2305.23

قيمة "ف"

2.278

قيمة

الداللة

0.105

مستوى
الداللة

غًر دالي

اح كئًي

ًتل ػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ لصػػى لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي تمػػزل لمت ًػػر

الموتكل االهت كدم

تمػ ػزل لمت ً ػػر المو ػػتكل
يفسععععر الباحععععث  :أف ل ػػدـ ك ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػي إح ػػكئًي ي
االهت ػػكدم بممغ ػػال اف المو ػػتكم االهت ػػكدم ال ً ػػؤ ر لص ػػال مو ػػتكم ال م ػػكد الاا ػػرم ل ػػدم طصب ػػي
ال كممػػي كًبػػدك أف ال مػػكد الااػػرم ًتػػأ ر بمكامػػؿ امػػرم بكوػػت غكء الموػػتكم االهت ػػكدم رغػ ًبغػػال
ل هكت ا تمكلًي كاهت كدًي حكؿ ممك ًغات ذيغًف كًتقبؿ مغ اخمر.

الفرض العشرون -

ال توجععد فععروق ذات دال لععة إحلععاجية ف ع مسععتوى التفععاؤل والتشععاؤم تعععزى لمتغيععر المسععتوى

االقتلادي.

كلصتحقػػؽ مػػف

ػػحي يػػذا الاػػرض هػػكـ البكحػػث بكوػػتمداـ أوػػصكب تحصًػػؿ التبػػكًف ارحػػكدم كال ػػدكؿ

(ً 37كل ذلؾ.
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جدول ()37
ملدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة (ت) ومستوى
الداللة تعزى لمتغير المستوى االقتلادي ( :منخفض ،متوسط ،مرتف ).

التفاؤل

التشاؤم

الدرجة الكمية

درجات

متوسط

ملدر التباين

مجموع المربعات

بًف الم مكلكت

14151.3

2

دامؿ الم مكلكت

610956.42

243

الم مكع

4011107.7

245

بًف الم مكلكت

245.642

2

122.821

دامؿ الم مكلكت

1018007.6

243

74.105

الم مكع

18253.252

245

بًف الم مكلكت

60574.8

2

30287.4

دامؿ الم مكلكت

9035172.4

243

3144.74

الم مكع

5035747.3

245

الحرية

المربعات
775.65
45.088

قيمة "ف"

81.67

1.657

61.98

قيمة

الداللة
90.18

30.19

0.139

مستوى
الداللة

غًر دالي
إح كئًي
غًر دالي

إح كئًي

غًر دالي

إح كئًي

ًتل ػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ لصػػى لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي تمػػزل لمت ًػػر

الموتكل االهت كدم.

يفسععععر الباحععععث  :أف ل ػػدـ ك ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػي إح ػػكئًي تم ػػزل لمت ً ػػر المو ػػتكل

االهت ػػكدم بممغػػال اف الموػػتكم االهت ػػكدم ال ًػػؤ ر لصػػال موػػتكم التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ لػػدم طصبػػي
ال كممي كًبدك اف التاكؤؿ كالتةكؤـ ًتأ ر بمكامؿ أمرم بكوت غكء الموتكم االهت كدم.
الفرض الحادي والعشرون -
ال توجد فعروق ذات دالعة إحلعاجية فع مسعتوى االتجعاه نحعو التحعديث تععزى لمتغيعر المسعتوى

االقتلادي.

كلصتحقػػؽ مػػف

ػػحي يػػذا الاػػرض هػػكـ البكحػػث بكوػػتمداـ أوػػصكب تحصًػػؿ التبػػكًف ارحػػكدم

كال دكؿ (ً 38كل ذلؾ.
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دكؿ (38

م در التبكًف كم مكع المربمكت كدر كت الحرًي كمتكوط المربمكت كهًمي (ت كموتكل
الداللي تمزل لمت ًر الموتكل االهت كدم ( :مغماض ،متكوط ،مرتا
ملدر التباين

البعد المعرف

البعد الوجدان

البعد السموك

الدرجة الكمية لمقياس
االتجاه نحو التحديث

درجات

مجموع

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بًف الم مكلكت

89.923

2

244.96

دامؿ الم مكلكت

78561.81

243

435.23

الم مكع

408651.7

245

بًف الم مكلكت

50.491

2

625.24

دامؿ الم مكلكت

6454.045

243

6026.5

الم مكع

76504.53

245

بًف الم مكلكت

7125.56

2

62.783

دامؿ الم مكلكت

7891.165

243

432.47

الم مكع

28016.73

245

بًف الم مكلكت

3725.58

2

362.791

دامؿ الم مكلكت

39333.913

243

161.867

الم مكع

640059.49

243

قيمة "ف"

1.276

0.951

1.933

2.241

.

قيمة

الداللة
0.281

0.388

0.147

0.109

مستوى
الداللة

غًر دالي
إح كئًي
غًر دالي

إح كئًي

غًر دالي

إح كئًي

غًر دالي

إح كئًي

ًتل ػ مػػف ال ػػدكؿ الوػػكبؽ لصػػى لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي تمػػزل لمت ًػػر

الموتكل االهت كدم.

تم ػزم
يفس عر الباحععث  :لػػدـ ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػي اح ػػكئًي كاالت ػػك غحػػك التحػػدًث ي

لصموتكم االهت كدم بممغال أف الموتكم االهت كدم ال ًؤ ر لصال موتكم االت ك غحك التحػدًث

ل ػػدم طصب ػػي ال كمم ػػي كًب ػػدك أف االت ػػك غح ػػك التح ػػدًث ًت ػػأ ر بمكام ػػؿ ام ػػرل بكو ػػت غكء المو ػػتكم
االهت ػػكدم ،كذلػػؾ رغػ ًمطػػال لػػآلراء كاالت كيػػكت الطصبػػي كلػػًس الموػػتكم االهت ػػكدم المكدًػػي ال
ًت ًر مف أفاكريـ ةالء كلاف ال ًمطى الطكلب أيتمكـ لصتحدًث.
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تعميق عام عم نتاج الدراسة:
تك د ل هي دالػي اح ػكئًك بػًف ال مػكد الااػرل ك التاػكؤؿ كالتةػكؤـ  ،تك ػد ل هػي ارتبػكط

ذات داللي إح كئًي بًف ال مكد الاارم كاالت ك غحك التحدًث ،تك د فركؽ ذات داللػي إح ػكئًي
ال مػػكد الااػػرم تمػػزل لمت ًػػر( ال كممػػي كيػػذ الاػػركؽ ل ػػكل

كممػػي القػػدس الماتكحػػي ،تك ػػد

فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ تمػػزل لمت ًػػر (ال ػػغس كلقػػد اكغػػت الاػػركؽ ل ػػكل

االغ ػػكث ،تك ػػد فػػػركؽ ذات دالل ػػي إح ػػكئًي التا ػػكؤؿ كالتةػػػكؤـ تم ػػزل لمت ًػػػر الترتً ػػب الم ػػً دم
(اركؿ ،ارمًػػر كلقػػد اكغػػت الاػػركؽ ل ػػكل الموػػتكل الد اروػػال ارمًػػر ،تك ػػد فػػركؽ ذات داللػػي

إح ػػكئًي االت ػػك غحػػك التحػػدًث فػػال البمػػد الممرفػػال تمػػزل لمت ًػػر (ال ػػغس كلقػػد اكغػػت الاػػركؽ
ل كل االغكث.

ممخص النتاج :
 -1تك د ل هي دالي إح كئًنك بًف ال مكد الاارل ك التاكؤؿ كالتةكؤـ .

 -2تك د ل هي ارتبكط ذات داللي إح كئًي بًف ال مكد الاارم كاالت ك غحك التحدًث.
 -3تك د ل هي ارتبػكط ذات داللػي إح ػكئًي بػًف التاػكؤؿ كالتةػكؤـ كاالت ػك غحػك التحػدًث،
مك لدا التاكؤؿ كالبمد الك داغال .مك لدا التةكؤـ كالبمد الوصكاال كالممرفال..

ًمػ ػزل ال ػػى ام ػػت ؼ
 -4ال تك ػػد ف ػػركؽ دال ػػي إح ػػكئًي ف ػػال مو ػػتكل االت ػػك غح ػػك التح ػػدًث ي
موتكل التاكؤؿ كالتةكؤـ.
تم ػزل لموػػتكل ال مػػكد الااػػرم
 -5تك ػػد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي االت ػػك غحػػك التحػػدًث ي
كلق ػػد اكغ ػػت يػػػذ الاػػػركؽ ل ػػػكل مرتامػػػال ال م ػػكد الااػػػرم .كال تك ػػػد داللػػػي فػػػال البمػػػد
الك داغال.

تمزل الى موتكل ال مكد الاارم.
 -6ال تك د فركؽ دالي إح كئًكن التاكؤؿ كالتةكؤـ ي
تمػ ػزل لمت ً ػػر (ال ػػغس ،المو ػػتكل
 -7ال تك ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػي إح ػػكئًي ال م ػػكد الاا ػػرم ي
الدراوال ،الترتًب المً دم ،الموتكل االهت كدم .

تمػزل لمت ًػػر( ال كممػػي كيػػذ الاػػركؽ
 -8تك ػػد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي ال مػػكد الااػػرم ي
كممي القدس الماتكحي.
ل كل
تم ػزل لمت ًػػر (ال ػػغس كلقػػد اكغػػت
 -9تك ػػد فػػركؽ ذات داللػػي إح ػػكئًي التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ ي
الاركؽ ل كل االغكث.
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تم ػ ػزل لمت ًػ ػػر غػ ػػكع (ال كممػ ػػي،
 -10ال تك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػي إح ػ ػػكئًي التاػ ػػكؤؿ كالتةػ ػػكؤـ ي
الموتكل الدراوال ،الموتكل االهت كدم كلقد اكغت الاركؽ ل كل الموتكل اركؿ.
 -11تك ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػي إح ػػكئًي التا ػػكؤؿ كالتة ػػكؤـ تػ ػ ي ي زل لمت ً ػػر الترتً ػػب الم ػػً دم
(اركؿ ،ارمًر كلقد اكغت الاركؽ ل كل الموتكل الدراوال ارمًر.

 -12تك د فركؽ ذات داللي إح كئًي االت ك غحػك التحػدًث فػال البمػد الممرفػال تمػزل لمت ًػر
(ال غس كلقد اكغت الاركؽ ل كل االغكث.

تمػػ ػزل لمت ً ػ ػػر غ ػ ػػكع
 -13ال تك ػ ػػد ف ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػػي إح ػ ػػكئًي لصبمػ ػػد الك ػ ػػداغال كالو ػ ػػصكاال ي
(ال كممػػي ،الموػػتكل الد اروػػال ،الترتًػػب المػػً دم ،الموػػتكل االهت ػػكدم كيػػذ الاػػركؽ
ل كل ال كممي االو مًي.

توليات الدراسة
تغككؿ البكحث االطر الغظرم كالدراوكت الوكبقي ،كتممؽ بغتكئج التاوػًرات كمغكهةػتهك ممػك

ألطال بمض التك ًكت كالمقترحكت.

 -لقد غدكات حكؿ حرًي الاار كتقبؿ اخمر كاالغاتكح لصال ال قكفكت كاالبتمكد لف ال مكد

 لق ػد لقػػكءات كرش لمػػؿ فػػال ال كممػػكت ً ػدلال الًهػػك الممت ػػكف كذلػػؾ بحلػػكر الطصبػػيلصال مدم تأ ًر كتقبصهـ ال مكد الاارم .

 -االيتمكـ الابًر بدراوكت ال مكد الاارم الذم ًاقد القصًؿ مف الدراوكت .

ً -ك ال البكحث طصبي ال كممػي بكاليتمػكـ بكل كاغػب الممتصاػي لةم ػًي الاػرد لصتراًػز لصػى

ال كغب الممرفال .

 حرًي اال تهكد بكلاار كالمصـ كالدًف. المقترحات تزكًػد البػكح ًف كالمهتمػًف بغتػكئج يػذ الد اروػي لكلػ مطػي كبػرامج د اروػي ترفػ مػفال مكد الاارم كل هتهك بتاكؤلهـ كتماض مف تةكؤمهـ.

 -امك تاًد التماف مف إلداد مقًكس االت ك غحك التحدًث.

 التماف مف إلداد مقًكس لص مكد الاارم لصال البًئي الاصوطًغًي ب كرة مك ي. ال مكد الاارم كمدم ااكء طمكح الةبكب الاصوطًغال فال الموتقبؿ. ال مكد الاارم كل هت ب كدة الحًكة ارورًي بكلبًئي الاصوطًغًي. ال مكد الاارم كل هت بكلمغؼ.123
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 -93المًوػػال،

هًغػػي ( : 1980تػػأ ًر

مجمة دراسات الخمي

ػػغكلي الػػغاط لصػػال التحػػدًث ات كيػػكت كهػػًـ الممػػكؿ،

كال زًرة المربًي_ كممي الاكًت ،الوغي،2الم صد ،6المدد.22

 -94غزاكم ،زيًر( : 1993نمو القيم واالتجاىات عند طفل معا قبعل المدرسعة ،بًػركت ،دار
المبتدأ لصطبكلي كالغةر،ط.1

 -95الاػراف ،محمػد. 2004) ،مظعاىر التجديعد فع الخطعاب العدين االسعالم المعالعر،
ك ازرة االكهكؼ  .كالةؤكف االو مًي ،الممصاي الم ربًي ،ط9

 -96الاًةػككم ،وػمد : 1996) :معجععم ععم الععنفس المعالعرط 1دار القػكيرة دار المػػكلـ
ال دًد ص28-

 -97القحطكغال ،حوًف بف ومًد: 2007 ( ،التدًف كل هت بكل مكد الاارم ( الد مكتًػي

لػدل طصبػي اصًػي الممصمػًف بمدًغػي تبػػكؾ ،رسعالة ماجسععتير منشعورة ،ماتبػي ال كممػػي،
كممي مؤتي .االردف.

 -98هطكمالً ،كوؼ( : 1989سيكولوجية التعمم والتعميم اللف  ،لمكف ،دار الةركؽ،ط.1
 -99هطػػب ،محمػػد ،ممراػػي التقكلًػػد ،الوػػغي (بػػدكف ماػػكف الغةػػر ع م هػػكؿع مكتبععة الجامعععة
اإلسالمية ،غزة  ،فصوطًف.

 -100اصاػًف ،ركبػرت ك غػركس ،رًتةػكرد ، 2002( ،معدخل العى عمعم العنفس االجتمعاع ،
تر ميً :كومًف حداد كامركف ،دار كائؿ لصغةر ،االردف.

 -101المحكمًػػد ،ة ػػكار : 2003( .عمعععم العععنفس االجتمعععاع  ،الطبم ػػي اركل ػػى ،لمػ ػػكف:
مؤووي الكراؽ لصغةر كالتكزً .

 -102محمد ،محمػكد لبػد القػكدر(: 1977مكهػ المظػكير الغاوػًي لصتحػدًث بػًف دكافػ كوػمكت
الةم ًي ،دراسة منشورة ،القكيرة ،ماتبي االغ صك ،ط.1

 -103محًوػف ،لػكف  ، 2012( .التاػكؤؿ كالتةػػكؤـ لػدم طصبػي كممػي اره ػػى ب ػزة فػال لػػكء

بمض الت ًرات ،مجمعة الجامععة اإلسعالمية لدراسعات التربويعة والنفسعية 53-93,(2) .

.20

الميسعر فع عمعم العنفس االجتمعاع  ،لمػػكف،
 -104مرلػال ،تكفًػؽ كبصقػًس ،أحمػد (ُ : 1984
دار الارهكف ،ط .2
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 -105المةػمكف ،لكًػد )  : 2002الرلػك الػكظًاال كااللػطرابكت الغاوػًي ال وػمًي بػًف

المتاػكئصًف كالمتةػكئمًف مػف مػكظاال كمكظاػكت القطػكع الحاػكمال بدكلػي الاكًػت ،.مجمعة.
العموم اإلنسانية واالجتماعية ،م صد  ،18لدد  1الاكًت.

 -106الم رم ،لبد الكيكب ( : 1993نظرية األمن واإليمان ،دمةؽ ،مؤووي الروكلي ،ط.1

 -107ممت ػػز ،و ػػًد لب ػػدا ( : 1997التعلعععب دراسعععة نفسعععية اجتماعيعععة ،ط،2الق ػػكيرة :دار
غرًب لصطبكلي كالغةر.

 -108الممةكف ،لكًد : 2000( ،الم هي بًف التاكؤؿ كالتةكؤـ كااللطرابكت الغاوًي ال ومًي

كلػ كط أحػداث الحًػػكة لػدل طػ ب ال كممػي  ،دراسعات نفسعية ربطعة االخلععاجيين
النفسيين الملرية 531 -505 4( 10

 -109الم ربال ،ومد (: 1988التغمًي كالقًميع موصمكت كمبكدئ"  ،مجمة عمم النفس ،المدد.5

 -110الم ربػػال .و ػػمد(: 1993التحػػدًث كة ػػرلًي المؤووػػكت الصًبً ػػي الوًكوػػًي ،مجمعععة العمعععوم
االجتماعية ،الاكًت ،م صد ،21المدد(. 4-3

 -111مصًاػ ػ ػػي ،لػ ػ ػػكًس  : 1989( .سععععععيكولوجية الجماعععععععات والقيععععععادة ،الطبم ػ ػ ػػي الرابم ػ ػ ػػي،
القكيرة  :الهًئي الم رًي المكمي لصاتكب.

 -112غك ػػر ،إًمػػف ( : 1985االت كيػػكت غحػػك التحػػدًث كل هتهػػك بماهػػكـ الػػذات لػػدم طصبػػي
ال كممي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اصًي التربًي ،كممي االزير.

 -113غك ػر ،اًمػف (: 1996ات كيػكت الةػبكب ال ػكممال غحػك التحػدًث كل هتهػك بتػكافقهـ
الغاوال اال تمكلال ،مجمة عمم النفس ،المدد(. 41-40

 -114غك ػر ،اًمػف (: 1998االت كيػكت غحػك التحػدًث كل هتهػك بكلمغػكخ الغاوػال اال تمػكلال،
م صي لصـ الغاس ،المدد .45

 -115غبًػػؿ بحػػرم ةػػكًمؿ

ًزًػػد ( 2014التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ كمراػػز اللػػبط كأوػػكلًب التمكمػػؿ

م الل كط الغاوًي ،لدل طصبي ال كممي ،المدد ال كغال مف مجمعة جيعل العمعوم اإلنسعانية

واالجتماعية ص 145

كممي ال زائر.02

 -116الغ ػػكم ،ل ػػدغكف ( : 1994تقععععويم نظريععععة الحداثعععة وموقععععف األدب اإلسععععالم منيععععا،
الرًكض ،دار الغحكم ،ط.2

 -117الغ ًحال ،محمد ( : 1967مقدمة ف فمسفة التربية ،القكيرة ،االغ صك الم رًي ،ط.2
 -118الغدكم ،ابػك الحوػف ( : 1980اإلسعالم فع ععالم متغيعر ،تمرًػب  :لصػال ل مػكف ،لبغػكف،
دار ماتبي الحًكة ،ط.1
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 -119الغممػػي ،اب ػرايًـ : 2011( ،التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ فػػال الق ػراف كالوػػغي ،مجمعععة بيجتنعععا ’ الهًئػػي
المكمي لصبًئي الاكًت 14-3 -166

 -120الغا كم ،أحمد( : 1980االغوكف كالتحدًث ،القكيرة ،مكتبة نيضة الشرق ،ط .1
 -121ك ػػداف ماػػر ػكاد الحاػػكؾ ( : 2001بغػػكء مقًػػكس التاػػكؤؿ كالتةػػكؤـ لػػدل طصبػػي كممػػي
ب داد رسالة ماجستير ،كممي ب داد ،اصًي التربًي ،ابف رةد ، ،ص.54

 -122كيبي ،مركاف( : 1979المعجم الفمسف  ،القكيرة ،دار ال قكفي ال دًدة ،ط . 30
 -123كيب ػ ػػي ،مػ ػ ػراد  : 1979( .المعجعععععم الفمسعععععف  ،الطبمػ ػػي ال كل ػ ػػي ،القػ ػػكيرة  :دار ال قكف ػ ػػي
ال دًدة.
 -124الًحاػكغال ،غ ػكل : 2004).التاػكؤؿ كالتةػكؤـ لػدل الموػغًف المتقكلػدًف كالمػكمصًف بمػد
وف التقكلد .دراسات عربية ف عمم النفس .الم صد ال كلث ،المدد الراب .

ً -125حًال اكظـ الغقًػب ( 1990:عمعم العنفس الرياضع  ،المصاػي المربًػي الوػمكدًي ،ممهػد
ألداد الاكلكر ،ص163

ً -126كوػػػؼ اوػػػمد ( : 1986التاػػػكؤؿ كالتةػػػكؤـ ،القػػػكيرة ،الغهلػػػي الم ػ ػرًي( ،ص -321
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الملحق ()1
مقياس الجمود الفكري

األخوة واألخوات من الطلبة األعزاء
تحٌة طٌبة أما بعد...
العبارات اآلتٌة تتناول مجموعة من المشكالت أو القضاٌا االجتماعٌة والشخصٌة والمرجو منك
أن تقرأ كل عبارة بدقة وتمعن ثم تقرر موقفك منها ،وذلك من خالل اختٌار إجابة واحدة فقط فً
كل فقرة .
لٌست هناك إجابة صحٌحة أو خاطئة ،هناك وجهات نظر مختلفة بٌن األفراد تعكس آراءهم
واتجاهاتهم ومشاعرهم نحو هذه القضاٌا المطروحة أمامك .ونورد فٌما ٌلً المثال التالً وكٌفٌة
اإلجابة عن هذه العبارات:
 إذا كان موقفك الموافقة" قوية جدًا "فضع عالمة )√(تحت الحالة األولى. إذا كان موقفك الموافقة" قوية فقط "فضع عالمة )√(تحت الحالة الثانٌة. إذا كان موقفك موافقة" ضئيلة "فضع عالمة )√(تحت الحالة الثالثة. إذا كان موقفك" معارضة ضئيلة "فضع عالمة )√(تحت الحالة الرابعة. إذا كان موقفك" معارضة قوية "فضع عالمة )√(تحت الحالة الخامسة. -إذا كان موقفك" معارضة قوية جدًا "فضع عالمة )√(تحت الحالة السادسة.

وفً الوقت فً هذه الدراسة العلمٌة ،نرجو تعبئة البٌانات بالمعلومات المناسبة.

تقبلوا خالص تحية الباحث
صابر حماد سالمة
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ٌرجً وضع إشارة فً المكان المناسب )√(

الجنس :

أنثً

ذكر
اإلسالمٌة

الجامعة :األزهر

القدس المفتوحة

األقصى

التخصص ......................... :
المستوى الدراسً :

األول

الحالة األجتماعٌة :آنسة /أعزب

الرابع
متزوجة  /متزوج

الترتٌب المٌالدي  :األول

مطلقة /مطلق

الوسط
متوسط

المستوى األقتصادي  :منخفض
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األخٌر
مرتفع

رهـ

المبكرات

الاقرة
1

تمتصػؼ بةػدة المبػكدئ كالقػًـ فػال اػؿ مػف الكالًػكت

موافقة

موافقة

موافقة

معارضة

معارضة

معارضة

قوية جدنا

قوية

ضجيمة

ضجيمة

قوية

قوية جداً

المتحدة ارمرًاًي كروًك.
2

ألتقد أف مبدأ الةكرل ًقكد الغكس ارذاًكء.

3

أؤمف بحرًي الرأم كلاف لًس لص مً .

4
5

مهك مػي ارفػراد الػذًف لػدًهـ غاػس ممتقػداتغك مطػأ
ابًر.
ً ػب لصػى الاػرد أف ًحػذر مػف ارفاػكر الغكبمػي مػف
م تمم اا ر مف الكافدة إلًي.

6
7

ًاكف الارد أا ر ممرفي بممتقدات كمبكدئ مف تصؾ

التال ال ًؤمف بهك.

لاػال ألػػرؼ مػك ًحػدث حػكلال فػػسغغال أوػتمًف
بكلموؤكلًف.

8

هبػؿ إ ػدار ارحاػكـ لصػى ارحػداث أوػتم خراء
الغكس)المهمًف أك القكدة(.

9

أفلػؿ ار ػدهكء يػـ الػذًف ًةػبهكغغال فػال المبػكدئ

10

حكلػرغك اصػ ةػقكء كتمكوػي كأمصغػك فػال الموػتقبؿ

كارفاكر كالممتقدات.

ابًر.
11

أحًكغػك حتػى ًحقػؽ الاػرد يدفػ فمصًػ أف ً ػكمر
ن
لًاوب اؿ ةالء أك لًمور اؿ ةالء.

12

ا ًػر مػف الغػكس ال ًاهمػكف حقًقػي المةػا ت

اال تمكلًي كالمصقًي.

13

ممظـ الغكس ال ًمرفكف فًمك تاكف م صحتهـ.

14

لظًمك.
فردا
مف طمكحكتال المك ي أف أ ب
ن
ن
لك فارغك فػال بغػكء الحلػكرة االغوػكغًي لك ػدغكيـ هصػي

16

أار بمض ارفراد بوبب مبكدئهـ كآرائهـ الممصغي.

17

الارد بدكف مبدأ ال ًوتحؽ الحًكة.

15

18

مف الماارًف المظمكء.

يغػكؾ فصوػاي كاحػدة

الحًكة .

ػحًحي )طرًقػي كأوػصكب

140

رهـ

المبكرات

الاقرة
19

ً ب لصحًكة طمـ كممغى لغدمك ًاػرس الاػرد كهتػ

موافقة

موافقة

موافقة

معارضة

معارضة

معارضة

قوية جدنا

قوية

ضجيمة

ضجيمة

قوية

قوية جداً

لمبدأ أك فارة.
20

فال مكلكع المقًدة أك الدًف غحف ال غقبؿ كال غهكدف

21

لغدمك ًهتـ الارد بومكدت المك ي فقط ً

22

أغكغًك.
ن

ػردا ًػرفض االلتػراؼ
دمػال ً صػال لغػدمك أرل ف ن
بمطئ .

23

الارد الذم ًاار فال ومكدت أكال المك ي ال ًوتحؽ

24

ممظـ ارفاكر التال ت غةر ال توتحؽ م رد الكرؽ

الذًف ًمتصاكف ممغك.

االحتقكر.

الذم تطب لصً .
25

االغوكف بمارد ممصكؽ لك ز لمًؼ.

26

المكلـ الذم غمًش فً مكحش ممًؼ.

27

يغػكؾ غكلػكف مػف الغػكس غػكع مػ الحػؽ كغػكع لػد
الحؽ.

28

ممظـ الغكس ال ًصمغكف أك ًدًغكف اخمرًف.

29

أكد أف أ د ةم ن ك ًوكلدغال فال حؿ مةا تال.
مف الطبًمال أف ًةمر الارد بكلمكؼ مف الموتقبؿ.

31

ارلمكؿ المطصكبي ابًػرة نػدا كلاػف الكهػت لهػك هصًػؿ
ندا.

30

32

لغػدمك أغامػؿ فػال المغكهةػي مػف ال ػمب لصػال أف

أتكهؼ
33

أارر مك أهكل فال لمغكهةي لدة مػرات رطمػئف بػأف

34

ال أوػتم إلػال مػك ًقكلػ اخمػركف فػال المغكهةػكت

35
36

بكغك.
أف ًمكت الارد بط أفلؿ مف أف ًمًش ن
مف لركرات الحًكة هًكـ الارد بممؿ يكـ .

37

لػك ألطًػت لػال الار ػي لقمػت بممػؿ ةػالء ماًػد

غًرم ًاهمغال.

الحكمًي.

لصمكلـ.
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الملحق ()2
مقياس التفاؤل والتشاؤم
رهـ

أكافؽ

المبكرات

الاقرة

تمكمك

.1

أحب اؿ الغكس الذًف أتمرؼ بهـ.

.2

مف ارفلػؿ أال أحػدد آمػكؿ اكردًػي ،حًػث إغػ مػف المحتمػؿ أف

.3

يغػػكؾ الا ًػػر الػػذم ًماػػف لمصػػي ،كلاػػف ال ًك ػػد الكهػػت الاػػكفال

أ كب بمًبي أمؿ.
لصقًكـ بذلؾ.

.4

أبكل فال اؿ ةالء  (:أم ألمؿ مف الحبي هبي .

.5

غكد ار مك أتكه حدكث أةًكء طًبي لال .

.6

اػػؿ ةػػالء ًت ًػػر بوػػرلي يػػذ ارًػػكـ لدر ػػي أغغػػال أ ػػد

.7

ب اي لكمي تبدك لال الحًكة مًصي.

.8

لغػػدمك ًتمصػػؽ ارمػػر بمططػػال كتطصمػػكتال الموػػتقبصًي فػػال الحًػػكة

فال امتًكر القكالد الوصًمي التال ً ب اتبكلهك.

ػػمكبي

أتكه أف توًر ارمكر فال االت ك الممكاس.
.9

اف ألظـ الممكرؾ تاكف ممال غاوال.

.10

ألتقد أغ ال ًك د أمؿ مر ك مف ال غس البةرم.

.11

التمصص مف حكلي م از ًي وًئي ال ًوت رؽ مغال كهتك طكً .

12

اذا اغت أرغب فًتحقؽ ةالء مك ،كا تهدت فوكؼ أحقؽ يدفال

13

ً ػػؿ بم ػػض الغ ػػكس ال ػػى أي ػػدافهـ غتً ػػي الغا ػػكذ أك الكاو ػػطي،

فال الغهكًي.

كلًس غتً ي لمصهـ.
14

اذا وػػكرت أمػػكر حًػػكتال ًوػػً ار حوػػغك ،وػػرلكف مػػك أتكه ػ لهػػك أف
تزداد وكءا.

15

بكرًمكف كال قي أوتطً تقرًبك أف أفمؿ أم ةالء.

16

أوتمت بدر ي ابًرة لغدمك أاكف بماردم بمًدا لف اخمرًف.

17

لغدمك أبدأ فال لمؿ ةالء دًد أتكه الغ كح.

18

ال دؽ يك ور الغ كح فال مً ارحكاؿ.

19

ب اي لكمي أرل ال كغب المةرؽ مف الحًكة.

20

إذا اتمذت ه ار ار مك وًتل فًمك بمد أغ هرهار مكطئكن.
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أكافؽ
تمكمك

ب اي لكمي فأغغال أهصؿ مف ح ـ مةكاصال.
رًحك.

22

اغ لةالء طًب أف أاكف

23

حًغمك تك د االرادة ًك د الطرًؽ.

24

أمًؿ الى تلمًـ مةا تال لدر ي تاكؽ ح مهك الحقًقال.

25

مف ارفلؿ فال اػؿ ارحػكاؿ أف أاػكف متكالػم نك كأمًغػ نك لػف أف

26

أتكه أف تزداد ارمكر وكءا بمركر الكهت.

27

لكد ًاكف المكمؿ البطالء الم كبر يك الذًف زء

أاكف مهم نك كممكدل نك.

فال الغهكًي.
28

لغدمك أذيب إلى حاصي مك أتكه االوتمتكع.

29

إف الظركؼ فال تحوف دائـ كموتمر .

30

ًغب ال أف ًح ؿ اؿ فرد لصى فر ي أك رأم متاكفه.

31

مػ ػػف ارفل ػ ػػؿ أف أتكه ػ ػ الهزًم ػ ػػي حت ػ ػػى ال أ ػ ػػدـ بة ػ ػػدة لغ ػ ػػد

32

مف الحامي أف تمدح الغكس اخمرًف.

33

أتكه أف أحقؽ ممظـ ارةًكء التال أرًديك فال الحًك .

34

ًبدك أف م كئب الحًكة لف تاكرهغال.

35

مك ًغقص الغكس الًكـ يك الغػكع القػدًـ مػف ال ػداهي التػال اكغػت

كهكلهك.

تدكـ مدل الحًكة.
36

لغػػدمك ًتغبػػأ المػػكمصكف بكرر ػػكد ال كًػػي بػػأف غبػػأ احتمػػكؿ وػػقكط

37

أ ؽ لكد فال أف ارمكر توًر حوغكن.

المطر  %50فكف وقكط المطر وًاكف مؤادا.

38

فال بمض ارحًكف تاكف ركحال الممغكًي مغمالي ،كلاػف وػرع

39

ًبػػدك أف الموػػتقبؿ غًػػر ملػػمكف حتػػى أوػػتطً كل ػ مطػػط

اغمك ألكد الى حكلتال الطبًمًي
كدة.

40

لغدمك أتمهد بممؿ ةالء أ د مف ال مب أف أغحًي كغبك حتى

41

الحغكف أا ر أيمًي مف الحب.

42

لغدمك أةترؾ م زم ئال فال لمبي مك أتكه الموكرة.

كلك لك تق ًر.
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تمكمك

43

أم ةمص ًممؿ ب د كا تهكد ً د لدً فر ي طًبي لصغ كح.

44

ًبدك لال الموتقبؿ ائًبكن .

45

لصال أف أمتكر بًف الومكدة كالمظمي وأمتكر المظمي.
اذا اكف ٌ
أت كيؿ لكدة االغتاكوكت البوًطي التال تحدث لال .

47

ب اي لكمي تغتهال ارمكر لصى مك ًراـ.

48

مف ارفلؿ لال أف أمكت بط ن لصى أف ألًش بكغ نك.

46

حًحي كأمرل مكطئػي ( بغوػب متوػككًي

49

اذا ألطًت ا كبكت

50

مف ال مب أف أتقدـ دكف أف أوصؾ ااؿ الوبؿ.

51

اذا اغػت فػال موػػكبقي مػك كاغح ػر الوػػبكؽ بًغػال كةػمص آمػػر،

52
53

ب اي لكمي أغظر إلى ال د لصى أغ وًاكف ومًدان.
أوتطً أف أتمكمؿ بكرتًكح م اكفي الغكس.

54

ارحداث المؤلمي غكلبك مك تأتال فال ألقكب ارحداث الوكرة.

55

ف ػ ػػال ت ػ ػػكرًخ ال ػ ػػغس البة ػ ػػرم تك ػ ػػد فئ ػ ػػي هصًص ػ ػػي م ػ ػػف المااػ ػ ػرًف

لوؤاؿ مك فأغغال وأمتكر دائمك اال كبكت المكطئي.

فأغغال أتكه أف أاكف ال كغال كلًس اركؿ.

المظمكء.
56

إف بمد المور ًو نار.
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مقياس االتجاه نحو التحديث
أوالً  :البعد المعرفي:
رهـ

المبكرات

الاقرة
.1

مكافؽ
بةدة

لدم الممصكمػكت الاكفًػي بمكلػكع التحػدًث
أك التطكًر بةاؿ لكـ.

.2

أرم أف التحدًث لركرة حًكتًي مصحي .

.3

مػف ال ػػمب اوػػت غكء التحػػدًث مػػف كاغػػب

.4

ألتق ػػد ب ػػأف التط ػػكر التاغكل ػػك ال ل ػػركرة

.5

أرم اف التحػػدًث ًوػػكلد ارفػ ارد فػػال ت ًػػر

الحًكة الممتصاي.
مصحي.

أغم ػػكط حً ػػكتهـ بم ػػك ً ػػت ءـ مػ ػ التط ػػكرات
المصمًي كالتاغكلك ًي الحك صي.

.6

أرم أف التح ػ ػ ػػدًث ًوػ ػ ػ ػػكيـ ف ػ ػ ػػال ااتوػ ػ ػ ػػكب
الممرفي كحؿ المةا ت .

.7

أؤمف بأيمًي المؤووكت الحدً ي كالمتطكرة
فال ازديكر كتطكر م تممغك.

.8

أؤمف بحتمًي الت ًًر غحك ارفلؿ.

.9

أرم مػ ػ ػػف اللػ ػ ػػركرم اف ًةػ ػ ػػمؿ التحػ ػ ػػدًث

.10

أرم مػػف اللػػركرم االوػػتاكدة مػػف التطػػكر

.11

ألتقد أف االغوكف الم ػرم يػك الاػرد الػذم

مً مغكحال الحًكة .

الحلكرم كالتاغكلك ال المك كد.
ًتكب اؿ مك يك حدًث ك دًد.
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ثانيا ً  :البعد الوجداني:
رهـ

مكافؽ

المبكرات

الاقرة

بةدة

.1

أةمر بكلقصؽ مف اؿ مك يك دًد أك حدًث.

.2

أةػػمر بكللػػًؽ لػػك الػػطررت لت ًػػر غظػػكـ حًػػكتال
الًكمال.

.3

ًة ػػمرغال التط ػػكر التاغكل ػػك ال المت ح ػػؽ بكلل ػػًؽ
كالقصؽ.

.4

أةمر بكلراحي غحك اؿ مك يك حدًث ك دًد.

.5

أةمر بكلومكدة لغدمك أكااب التحدًث.

.6

ًزل غ ػ ػػال ا ػ ػػؿ ة ػ ػػه ه ػ ػػدًـ كً ػ ػػذبغال ا ػ ػػؿ ة ػ ػػه
حدًث.

.7

أةمر بكللًؽ لغدمك ال أوػتطً مكاابػي التحػدًث

.8

أار ارةًكء الموػتحد ي التػال هػد تلػمؼ المػكدات

.9

أةمر بمدـ االرتًكح ات ك التقدـ المصمال.

فال كاغب حًكتال الممتصاي.
فال م تممال.
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مكافؽ متردد ممكرض ممكرض بةدة

ثالثا ً  :البعد السلوكي:
رقم

موافق

العبارات

الفقرة

بشدة

.1

أومى لصتمرؼ لصال اؿ مك يك دًد.

.2

أوػمى دائمػكن لتطػكًر هػػدراتال فػال لػػكء مػك ًح ػػؿ

.3

أومى إلال تطكًر ال كاغب الممتصاي فال حًكتال.

.4

أوػػمال ل وػػتاكدة مػػف التحػػدًث فػػال كاغػػب حًػػكتال

.5

أو ػ ػػمى لاػ ػ ػػال أاػ ػ ػػكف متمً ػ ػ ػ ناز فػ ػ ػػال ظػ ػ ػػؿ التحػ ػ ػػدًث

.6

أيتـ بكلقلكًك المك ي بكلتحدًث كالتطكًر.

.7

أحككؿ دائمكن دمج غاوال م الحًكة الحدً ي.

موافق متردد معارض

مف تحدًث .

الممتصاي.
كالتطكر.

.8

أوت ؿ أكهكت فراغال فال التمرؼ لصال اؿ مك يك

.9

أومى دائمكن غحك اؿ مك يك حدًث ك دًد.

.10

حدًث ك دًد.

أم ػ ػػذ بكاللتب ػ ػػكر دائمػ ػ ػكن التح ػ ػػدًث لغ ػ ػػدمك أمط ػ ػػط

لصموتقبؿ .

 ،،،شكراً علً حسن تعاونكم،،،
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معارض
بشدة

الملحق ()4

أسماء المحكمٌن
هي الممؿ

ـ

اوـ المحاـ

1

د .أوكمي حمدكغي

محكلر ب كممي ارزير

2

د .بكوـ أبك اكًؾ

محكلر ب كممي ارزير

3

د .غبًؿ دمكف

محكلر بكل كممي االو مًي

4

د .مًؿ الطهراكم

محكلر بكل كممي االو مًي

5

د .لكطؼ ارغك

محكلر بكل كممي االو مًي

6

د .متكـ الوحكر

محكلرة بكل كممي االو مًي

7

د .محمد لوصًي

محكلر بكل كممي اره ى
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تسهيل المهمة
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