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إل ةةةةةد ء

إىل األرض اليت تراهبا أمثن من اللؤلؤ واملرجان ،ويف هوائها نتنسم عطر الرحيان ،ويف
مسائها نسور تنقض على الطغيان  .......................فلسطني احلبيبة.
إىل النجوم اليت سطعت يف مساء العزة والكرامة فكانت أرواحهم قناديل تضيء
الطريق ملن يبغي سبيل احلرية  ........................الشهداء األبرار.
إىل رَوح اَلشهيد أَخي وَحبييب وَنور عَيينَ  .............أسامة

إىل من علماني معنى اإلصرار  .............والدي الكرميني.
إىل منارات العلم الساطعة يف ظلمة اجلهل الدامس  ...............أساتذتي
الكرام يف جامعة األزهر.

إىل رفيقة دربي اليت كانت يل جسراً أختطى به ومعها الصعاب ،زوجيت العزيزة
إىل الذين هبم ومعهم حتلو احلياة  ،إخوتي وعائالهتم وأبنائهم
إىل الذين طاملا شجعوني ،وأعطوا وما خبلوا،وقدموا وما تأخروا  ،أسرة زوجيت الكرمية.
إىل من هم ذخراً لوقت الضيق  .............أصدقائي األعزاء.
إلى كل هؤالء ،أقدم جهدي المتواضع هذا سائالً من المولى العلي
العظيم التوفيق.

ب

شكر وتقدير

الحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالال لىالأ ر الرف الخىال والمرسالىين ساليدما محمالد صالىأ اهلل
لىيالالس وسالالى الصالالاد المالالين ا الىي ال لىممالالا مالالا يمنعمالالا وامنعمالالا مالالا لمى مالالا و دمالالا لىم الاأ امالالل رم ال

العىالالي

الحكي ا ورسأله جل أمه رن يكون هذا ال حث من العى الذي يم نع ه ا ورن يكون في موا ين رلماليا يو
ال يمنع مال وال مون إال من ر أ اهلل قىب سىي اإمه سميع مجيب .

وامطالقالا مالن قالول الرسالول صالىأ اهلل لىيالس وسالى " ال يشكر

ر قد ال الكر الج يالل إلالأ كالل مالن سالاه فالي إ مالا هالذا ال حالثا ورخال

" فالنممي

نكال ال يشكر اس ك

ال الكر وال قالدير السال اذ الالدك ور

الر لمالا قدماله لالي مالن المصال
الناضالل  /سالنيان ر ومجيىاله الالذي نضالل اإل الراف لىالي هالذا ال حالث ا مظ ا

في صور ه

واإلر اد وال وجيه وذلل لي الصعاب ال ي واجي مي ا ممذ رن كان ال حث مجرد فكرة إلأ رن

الميائيس ا فقد كان رخاأ حموماأ وامساماأ كريماأا فج اه اهلل لمي خير الج اء.

كما ر قد ال كر الج يل إلالأ رئاسالس وادارة جامعالس ال هالر ا ولمالادة الد ارسالا العىيالا ا والسالا ذة

الفاضل كىيس ال ر يسا ورخ

ال كر رلضاء الييئس ال دريسيس قس لى المنس .

ورثمالي ال الكر وال قالدير لعضالوي لجمالس المماق الس ا السال اذين الناضالىينا الالدك ور /محمالد لسالىيس

والدك ور /محمد الخطيبا لىأ نضىيما ق ول مماق س هذه الرسالس.

وال كر موصول إلأ الدك ور خىيل حماد لىأ دقيقه الرسالس لغوياأ

كما رقد ج يل كري إلأ كالل الخ

سالالدمي رثمالاء سالير هالذا ال حالث ا واخال

الالذكر معىمالي

مدرسس معين سيسو(ب) ا ولىأ ر رسي مديرهاا الس اذ الناضل  /منيد الواديس ا واخوامي
في الييئس ال دريسيس جعىي اهلل ممارة لىعى والمعرفس.

كما ر قد ال كر إلأ كل من قد المسالدة وال جيع إلمجا هذه الرسالس فجال اه اهلل لمالي خيالر

الج اء  .كما ر قد ال كر الج يل إلأ كل من قالد العالون والمسالالدة مالن رصالدقائي و مالئالي خالالل إلالداد
هذه الدراسس .

واذا كان ال كر موصوال لكل هؤالء ا فنن لظي

كري ميدي لغيره ممن ل ي سع المقا لذكره

جميعا رهدي ثمرة هذا الجيد
لىأ ما ذلوه من جيد ا ن داء مص و إسداء م ورة رو قدي اق راح ا إليي
أ

العىمي الم واضع.

واهلل ولي التوفيق
ال احث
ميما لىأ ر و سعادة

ت

أهددداا الدراسددة :هالالدف

ملخص الرسالة
الد ارسالالس الحاليالالس إلالالأ ال عالالرف لىالالأ كالالل مالالن مس ال وب االل ال ا الالالديمي و ع ال

الم غي ار المنسيس واالج ماليس (ال عصب ا المسئوليس االج ماليس ا اال ان االمنعالي ا الدوجماطيقيالس ا
ال عالالاون االسالاليطرة) لالالدب المعىمالالين الالو ارة ال ر يالالس وال عىالالي العالالالي قطالالا

ال ة ا كمالالا هالالدف

إلالالأ ال عالالرف

لىأ العالقس ين االل ا الديمي و ين الم غي ار المنسيس واالج ماليس موضو الدراسس ا كما هالدف

إلالأ

الك الالف ل الالن الن الالرو ف الالي مسال ال وب االل ال ال ا ال الالديمي و الم غيال ال ار المنس الاليس واالج مالي الالس موض الالو الد ارس الالس
المسال ال س لال ال ع

الخص الالائ

الذا ي الالس ( الج الالمس ا العم الالر ا ال ر ي الالب الم الاليالدي )اوالخص الالائ

وال ر ويالالالس (المس ال ال وب ال عىيمال الالي ا الجامعال الالس ال ال الالي خال الالر مميال الالا ا ال خص ال ال

يدرسيا)ا والخصائ

ال عىيمي الالس

الد ارسال الالي ا الصال الالنوف ال ال الالي

السياسيس والديميس (االم مالاء ال مظيمالي ا مسال وب ال الدين ) ا والخصالائ

السالريس

واالق صاديس ( الوضع االق صادي ا مس وب عىي الب ا مسال وب عىالي ال ) ا والخصالائ

السالكاميس

والسياسيس( المواطمس ا مكان اإلقامس ا مكان السكن ).
مجتمع الدراسة وعينتهدا :رجريال

الد ارسالس لىالأ ( )793معىال ومعىمالس ا مالمي ()512معىال و()185

معىمس ا و اخ يار العيمس الطريقس الط قيس الع وائيس .

أدوات الدراسدددة :ال مالالد

الد ارسالالس فالالي حقي ال رهالالدافيا لىالالأ مقيالالاس الم غي ال ار المنسالاليس واالج ماليالالس

وي كون من س س ر عاد وهأ:المسئوليس االج ماليس ا ال عصب االسيطرة من ()MMPIا والدوجماطيقالسا

اال ال ان االمنعالالالي مالالن(ري مالالل)ا وال عالالاون -ال مالالافس مالالن(إلالالداد ال احالالث )ا ومقيالالاس االل ال ا الالالديمي مالالن

إلداد (صال الصميع).

األسددداليإل اائيدددا ية :اسال ال خد ال اح الالث المعالج الالا
المعياريس ا معامال

اإلحص الالائيس ال الي الالس  :الم وس الالطا ااالمحرافا

االر اط يرسون وس يرمان ا حىيل ال اين one way anovaا واخ ار ينيس.

نتا ج الدراسة  :وصى

الدراسس إلأ الم ائج ال اليس

 -1رن عالالالد ال عال الالاون اح ال الالل المر ال الالس الولال الالأ مالالالن الم غي ال ال ار المنس الاليس واالج ماليال الالس ا الالالو ن مس ال ال أ
()%88ا وان عد ال عصب اح ل المر س الخيرة ا و ن مس أ (.)%4526

 -5وج الالود مسال ال وب مر ن الالع م الالن االل ال ال ا ال الالديمي ل الالدب المعىم الالين احي الالث ىال ال ال الالو ن المسال ال ي لالل ال ال ا
الديمي(.)%8324

 -7يوجال ال الد لالق ال الالس طردي ال الالس ال الالين درج ال الالا

االل ال ال ال ا الال ال الديمي و ال الالين الم غيال ال ال ار المنس ال الاليس واالج مالي ال الالس

ال اليس(المسئوليس االج ماليس ا السيطرة ا الدوجماطيقيسا ال عاونا اال ان االمنعالي).

 -6يوجد لالقس لكسيس ين درجا

 -2عد ال عصب  :يوجد فرو ذا

االل ا الديمي وال عصب .

داللس إحصائيس في مس وب ال عصالب عالاأ لىم غيال ار ( العمالرا

الجامعالالس ا مس ال وب ال الالدين ا مس ال وب عىالالي الب ا مس ال وب عىالالي ال ) ا وال وجالالد فالالرو
ث

ع الاأ

لىم غي ال ال ار (الجال الالمس ا الصال الالنوف ال ال الالي يدرسال الالياا االم مال الالاء ال مظيمال الالي ا الوضال الالع االق صال الالادي ا
ال ر يب الميالدي ا المس وب ال عىيمي ا ال خص

 -4ع الالد المسال الئوليس االج مالي الالس :يوجال الد ف الالرو ذا

ا المواطمسامكان اإلقامس ا مكان السكن )

دالل الالس إحص الالائيس ف الالي مسال ال وب المس الالئوليس عال الاأ

لىم غي ار (الجمسا العمرا مس وب ال دين) ا وال وحد فرو
المسال ال وب ال عىيم الالي ا الجامع الالس ا ال خصال ال

عاأ لىم غي ار (ال ر يب الميالدي ا

ا الص الالنوف ال الالي يدرس الالياا االم م الالاء ال مظيم الالي ا

الوضع االق صادي ا مس وب عىي الب ا مس وب عىالي ال ا المواطمالسامكان اإلقامالس ا مكالان

السكن)

 -3عالالد اال ال ان االمنعالالالي  :يوج الد فالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس فالالي مس ال وب اال ال ان االمنعالالالي ع الاأ

لىم غي ار (الجمسا العمرا الجامعسا مس وب ال دينا االم ماء ال مظيمي)ا وال وجالد فالرو

لىم غيال ال ار (ال ر ي الالب المالالاليالدي ا المسال ال وب ال عىيم الالي ا ال خص ال ال

عالاأ

ا الص الالنوف ال الالي يدرسال الالياا

الوضع االق صادي ا مس وب عىي الب ا مس وب عىالي ال ا المواطمالسامكان اإلقامالس ا مكالان

السكن)

 -8عالالد السالاليطرة :يوج الد فالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس فالالي مس ال وب السالاليطرة ع الاأ لىم غي ال ار (الجالالمسا

العمالالرا الجامعالالس) ا وال وجالالد فالالرو
ال خص

ع الاأ لىم غي ال ار (ال ر يالالب المالاليالدي ا المس ال وب ال عىيمالالي ا

ا الصنوف ال ي يدرسالياا مسال وب ال الدينا االم مالاء ال مظيمالي ا الوضالع االق صالادي

ا مس وب عىي الب ا مس وب عىي ال ا المواطمسامكان اإلقامس ا مكان السكن).

 -9ع ال الالد الدوجماطيقي ال الالس  :يوجال ال الد ف ال الالرو ذا

دالل ال الالس إحص ال الالائيس ف ال الالي مسال ال ال وب الدوجماطيقي ال الالس عال ال الاأ

لىم غي ال ال ار (الصال الالنوف ال ال الالي يدرسال الالياا مكال الالان اإلقامال الالس ا مكال الالان السال الالكن)ا وال وجال الالد فال الالرو
لىم غي ال ار (الجالالمسا العمالالرا ال ر يالالب المالاليالدي ا المس ال وب ال عىيمالالي ا ال خص ال

ع ال الاأ

ا الجامعالالسا

مس وب ال دينا االم ماء ال مظيمالي ا الوضالع االق صالادي ا مسال وب عىالي الب ا مسال وب عىالي

ال ا المواطمس).

 -11عالالد ال عالالاون -ال مالالافس :يوجالد فالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس فالالي مسال وب ال عالالاون -ال مالالافس ع الاأ

لىم غيال ار (ال ر يالالب المالاليالدي ا ال خصال

ا الصالالنوف ال الالي يدرسالالياا مسال وب ال الالدينا االم مالالاء

لىم غي ال ال ال ال ار (الجال ال ال الالمسا العمال ال ال الالرا المس ال ال ال ال وب ال عىيمال ال ال الالي ا الجامعال ال ال الالس)ا وال وجال ال ال الالد فال ال ال الالرو

ع ال ال ال الاأ

ال مظيم الالي ا الوض الالع االق ص الالادي ا مسال ال وب عى الالي الب ا مسال ال وب عى الالي ال ا المواطم الالسامكان
السكنامكان اإلقامس ).

ج

Abstract
Study Objectives:
The aim of the present study is to identify both the level of religious commitment
and some emotional and social variables (intolerance, social responsibility, emotional
balance, Aldugamatiqih, cooperation and control) of the teachers who work at the Ministry
of Education and Higher Education in Gaza Strip. Moreover, it also aims to identify the
relationship between commitment religious and between emotional variables and the study
subject. In addition, the study also aims to detect differences in the level of religious
commitment and emotional variables and social subject of study for some intrinsic and
natural properties (sex, age, AD order), and the educational features (educational level, the
university from which he graduated, school specialization and the grades taught by), the
the political and religious characteristics,(organizational belonging and the level of
religiosity), and family and economic characteristics, (economic status, level of the farther
education , and the level of the mother education), and political and demographic
characteristics (the citizenship, the place of residence and the living area).
The study field:
The study was conducted on 397 teachers, including 215 male teachers and 182
female teachers, they were chosen using the random stratified sample.
Tools of the study: The study depends on the scale of variables, emotional, social
variablesin achieving its objectives that consists of six dimensions: social responsibility,
intolerance, control (MMPI), and Aldugmatiqh ,emotional equilibrium from (Aizank),
cooperation - competition (made by the researcher), and the measure of religious
commitment prepared by (SalehAl Snee').
Statistical Methods:
The researcher used the following statistical treatments: averages, standard
deviations, "Pearson and Spearman"correlationcoefficients,analysis of variance one way
"Anova", and " shefieh "test.
Study Results : The study found the following results
1- The cooperation dimension has taken the first ranked of psychological and social
variables, with a percent weight of (88%), and the intolerant dimension has taken the
last rank, with a percent weight of (62.4%).
2- The presence of a high level of religious commitment among teachers, where the
percent weight of religious commitment is (87.6%).
3- There is a direct relationship between the scores of religious commitment among the
following psychological and social variables:(social responsibility, control,
Aldugamatiqih, cooperation, emotional equilibrium).
4- There is inverse relationship between the degree of religious commitment and
intolerance.
5- Intolerance Dimension: there are statistically significant differences in the level of
intolerance depending on the following variables (age, university, level of religiosity,
level of the father education and the level of the mother education)and there aren't
differences depending on the following variables,(sex, classes taught by, belonging
regulatory, economic status, organizational belonging, educational level, specialty,
citizenship, place of residence and the living area).
6- Social Responsibility Dimension: there are statistically significant differences in the
level of responsibility depending on the following variables (gender, age, level of
religiosity), and there aren't differences depending on the following variables
(ADorder, level of education, university, specialization, classes taught by, belonging
regulatory, economic situation , level of the father education and the level of the
mother education ), citizenship, place of residence and the living area).
ح

7- Emotional Balance Dimension: there are statistically significant differences in the
level of the emotional equilibrium depending on the following variables (gender, age,
university, level of religiosity, organizational belonging), and there aren't differences
depending on the following variables (AD order, educational level, specialization,
classes taught by, the economic situation, level of the father education and the level of
the mother education , citizenship, place of residenceand the living area).
8- Controlling Dimension: there are statistically significant differences in the level of
control depending on the following variables (gender, age, university), and there aren't
differences depending on the following variables (AD order, educational level,
specialty, classes taught by, the level of religiosity, organizational belonging,
economic status,level of the father and the mother education, citizenship, place of
residenceand the living area)
9- Aldouhamatiqih Dimension: there are statistically significant differences in the level
of Aldouhamatiqih depending on the following variables (studied classes, place of
residence, the living area), and there aren't differences depending on the following
variables (gender, age, AD order, educational level, specialization, university, level of
religiosity, organizational belonging, economic status, , level of the father education
and the level of the mother educationand the citizenship).
10- Cooperation – Competition Dimension:there are statistically significant differences in
the level of cooperation - competition depending on the following variables (gender,
age, educational level, university), and there aren't differences depending on the
variables (order AD order, specialization, classes taught by, the level of religiosity,
organizational belonging, economic status, level of the father and the mother
education, citizenship, place of residence and the living area).
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رموا ال مافس

68

خصائ

الموقف ال مافسي

68
الدوجماطيقية

عريف الدوجماطيقيس
سما

ال خ

69

الدوجماطيقي

21

االمغال واالمن اح
المظريا

25

ال ي نسر الدوجماطيقيس

27

لالقس الدوجماطيقيس ال دين

26
السيطرة

عريف السيطرة المظريا

22

ال ي نسر السيطرة

22

رموا السيطرة
المظريا

69

24

ال ي نسر السيطرة

23
الفيل الثالث  :الدراسات السابقة

29

دراسا

ماول

موضو االل ا الديمي

41

دراسا

ماول

موضو ال عصب

42

ذ

رقم

المئتوى

اليفئة
31

دراسا

ماول

موضو المسئوليس االج ماليس

دراسا

ماول

موضو اال ان االمنعالي

33

دراسا

ماول

موضو الدوجماطيقيس

87

دراسا

ماول

موضو ال عاون – ال مافس

82

دراسا

ماول

موضو السيطرة

83

ال عقيب لىأ الدراسا

ال ي ماول

موضو االل ا الديمي

89

ال عقيب لىأ الدراسا

ال ي ماول

موضو ال عصب

91

ال عقيب لىأ الدراسا

ال ي ماول

موضو المسئوليس االج ماليس

97

ال عقيب لىأ الدراسا

ال ي ماول

موضو اال ان االمنعالي

96

ال عقيب لىأ الدراسا

ال ي ماول

موضو الدوجماطيقيس

94

ال عقيب لىأ الدراسا

ال ي ماول

موضو ال عاون -ال مافس

93

ال عقيب لىأ الدراسا

ال ي ماول

موضو السيطرة

93

عقيب لا لىأ الدراسا

السا قس

98

النرو

98
الفيل الرابع :المنهج وااجراءات

111

مميج الدراسس

115

مج مع الدراسس

115

ليمس الدراسس:

117

ليمس الدراسس االس طالليس

117

ليمس الدراسس الساسيس

116

وصف العيمس

116

الدوا

والمقاييس:

مقياس الم غي ار

111

المنسيس االج ماليس

111

مقياس االل ا الديمي

114

الساليب اإلحصائيس

151
الفيل الخامس :عرض نتا ج الدراسة وتفسيرها

لر

الدراسس

م ائج ساؤال

155
157

م ائج اإلجا س لن ال ساؤل الول و نسيره

157

م ائج اإلجا س لن ال ساؤل الثامي و نسيره

156

لر

م ائج فرو

الدراسس:

154

م ائج اإلجا س لن النر

الول و نسيره

154

م ائج اإلجا س لن النر

الثامي و نسيره

159

ر

رقم

المئتوى

اليفئة
171

م ائج اإلجا س لن النر

الرئيس الثالث و نسيره

م ائج اإلجا س لن النر

ال ار ع و نسيره

175

م ائج اإلجا س لن النر

الخامس و نسيره

176

م ائج اإلجا س لن النر

الرئيس السادس و نسيره

165

م ائج اإلجا س لن النر

السا ع و نسيره

126

م ائج اإلجا س لن النر

الثامن و نسيره

128

م ائج اإلجا س لن النر

ال اسع و نسيره

142

ال وصيا

135

المراجع الىغس العر يس

137

المراجع الىغس االمجىي يس

133

المالح

139

ز

فهرس الجداول
رقم
الجدول
1

رقم

عنوان الجدول

اليفئة
115

ي ين و يع المدارس لىأ الجيس الم رفس لىييا

5
7

ي ين و يع المعىمين وفقاأ لىجمس

ي ين و يع مج مع الدراسس لىأ المديريا

6

و يع رفراد العيمس حسب مو الجمس

116

2

و يع رفراد العيمس حسب العمر

116

4

و يع رفراد العيمس حسب ر ي ه العائىي

116

3

و يع رفراد العيمس حسب مس وب ال عىي

112

115
ال عىيميس في محافظا

8

و يع رفراد العيمس حسب ال خص

9

و يع رفراد العيمس حسب الجامعس ال ي خر مميا

ة

العىمي

117

112

الخ رة

112

11

و يع رفراد العيمس حسب سموا

11

و يع رفراد العيمس حسب الصنوف ال ي يدرسوميا

114

15

و يع رفراد العيمس حسب المواد ال ي يدرسوميا

114

17

و يع رفراد العيمس حسب مكان اإلقامس

114

16

و يع رفراد العيمس حسب المواطمس

114

12

و يع رفراد العيمس حسب مكان السكن

113

14

و يع رفراد العيمس حسب لدد رفراد السرة

113

13

و يع رفراد العيمس حسب االم ماء ال مظيمي رو الحركي

113

18

و يع رفراد العيمس حسب درجس ال دين

113

19

و يع رفراد العيمس حسب الوضع االق صادي

118

51

و يع رفراد العيمس حسب عىي الب

118

51

و يع رفراد العيمس حسب لمل الب

118

55

و يع رفراد العيمس حسب عىي ال

119

57

و يع رفراد العيمس حسب لمل ال

119

112

56

و يع رفراد العيمس حسب ال وجيا

السياسيس لألب

119

52

و يع رفراد العيمس حسب ال وجيا

السياسيس لأل

111

54

ي ين المقاييس النرليس و سىسل ولدد فق ار مقياس سما ال خصيس

53

مع الالامال

االر الالاط الالين فقال ال ار

ال ع الالد الول (ال عص الالب)ا وال ع الالد الث الالامي (المس الالئوليس االج مالي الالس)

111
115

والدرجس الكىيس لى عد
58

معامال

59
71

معامال

االر اط ين فق ار ال عد الثالث (السيطرة) ا وال عد ال ار ع (الدوجماطيقيس) والدرجس الكىيس لى عد
االر اط ين فق ار ال عد الخامس (ال عاون)ا وال عد السادس (اال ان االمنعالي) والدرجس الكىيس لى عد

معامل رلنا كروم اخ ا وال ج ئس المصنيس لمقياس مس وب ال غي ار المنسيس واالج ماليس ور عاده الس س

س

117
116
114

رقم

الجدول
71

رقم

عنوان الجدول
معامال

اليفئة
113

االر اط ين ر عاد مقياس االل ا الديمي والدرجس الكىيس لىمقياس

75

معامال

االر اط ين فق ار

ال عد الول (رركان اإليمان) والدرجس الكىيس لى عد

113

77

معامال

االر اط ين فق ار

ال عد الثامي (رركان اإلسال ) والدرجس الكىيس لى عد

118

76

معامال

االر اط ين فق ار

ال عد الثالث (الواج ا ) والدرجس الكىيس ل عد

118

72

معامال

االر اط ين فق ار

ال عد ال ار ع (الممييا ) والدرجس الكىيس لى عد

119

74

معامال

الث ا

طريقس رلنا كروم اخ وطريقس ال ج ئس المصنيس لمقياس مس وب ال دين ور عاده الر عس

151

73

ي ين و يع الدرجا

لىأ ل ا ار

المقياس

151

78

ي ين و يع الدرجا

لىأ مس ويا

ال دين

151

79

ي الالين الم وس الالطا

الحس الالا يس واالمح ارف الالا

االج مالي في محافظا
61

ي ين الم وسطا

61

يوض معامال

65

يوض ال مع الالامال

ة

الحسالا يس واالمح ارفالا

لدب المعىمين في محافظا

المعياري الالس والو ان المسال ال يس ل الالدرجا

المقي الالاس المنس الالي

157

المعياريالس والو ان المسال يس لالدرجا

مقيالاس االل ال ا الالديمي

156

ة
المنسيس واالج ماليس واالل ا الديمي لدب المعىمين

االر اط ين الم غي ار
االر الالاط الالين الم غيال ال ار

المنس الاليس واالج مالي الالس والدرج الالس المر نع الالس لى الالأ مقي الالاس

154
159

االل ا الديمي لدب المعىمين
67

يوض ال معالالامال

االر الالاط الالين الم غي ال ار

المنسالاليس واالج ماليالالس والدرجالالس الممخنضالالس لىالالأ مقيالالاس

171

االل ا الديمي لدب المعىمين
66

يوض ال
الم غي ار

62

م الالائج اخ الالار ( ) لك الالف النالالرو

الالين الالالدرجا

المر نعالالس والالالدرجا

الممخنضالالس ل عالالاد

175

المنسيس واالج ماليس في الدرجس الكىيس لالل ا الديمي

ي ين م ائج اخ ار

لىك ف لن النرو في ر عاد الم غي ار

المنسيس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا

176

الديمي لدب المعىمين اخ الف مو الجمس ( ذكورا إماث)
64

ي الالين م الالائج اخ الالار حىي الالل ال الالاين الح الالادي لىك الالف ل الالن الن الالرو ف الالي ر ع الالاد الم غيال ال ار

واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف لمر الم حوثين
63

يوضال م الالائج اخ الالار الالينيه لىمقارمالالا

ال عديالالس ودالل يالالا فالالي ر عالالاد الم غي ال ار

المنس الاليس

المنسالاليس واالج ماليالالس

173
161

(ال عصال الالبا السال الاليطرةا ال عال الالاونا اال ال ال ان االمنعال الالالي) ودرجال الالس االل ال ال ا الال الالديمي (رركال الالان اإلسال الالال ا
الواج ا ا الممييا ا والدرجس الكىيس) لدب المعىمين اخ الف لمر الم حوثين لىم حوثين
68

ي الالين م الالائج اخ الالار حىي الالل ال الالاين الح الالادي لىك الالف ل الالن الن الالرو ف الالي ر ع الالاد الم غيال ال ار

المنس الاليس

161

واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف ال ر يب الميالدي
69

ي الالين م الالائج اخ الالار حىي الالل ال الالاين الح الالادي لىك الالف ل الالن الن الالرو ف الالي ر ع الالاد الم غيال ال ار

المنس الاليس

167

واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف المس وب ال عىيمي لىم حوثين
21

يوضال م الالائج اخ الالار الالينيه لىمقارمالالا

ال عديالالس ودالل يالالا فالالي ر عالالاد الم غي ال ار

المنسالاليس واالج ماليالالس

(ال عاون) ودرجس االل ا الديمي (الممييا ) لدب المعىمين اخ الف المس وب ال عىيمي لىم حوثين

ش

162

رقم

الجدول
21

رقم

عنوان الجدول
ي الالين م الالائج اخ الالار حىي الالل ال الالاين الح الالادي لىك الالف ل الالن الن الالرو ف الالي ر ع الالاد الم غيال ال ار

واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف الجامعس ال ي خرجوا مميا
25

ال عديال الالس ودالل يال الالا فال الالي جميال الالع ر عال الالاد الم غي ال ال ار

يوض ال ال م ال الالائج اخ ال الالار ال الالينيه لىمقارمال الالا

واالج ماليالالس ودرجالالس االل ال ا الالالديمي (لركالالان اإلسالالال ا الواج الالا ا الممييالالا
المعىمين اخ الف الجامعس ال ي خرجوا مميا

27

ي ين م ائج اخ ا ار

لىك ف لن النالرو فالي ر عالاد الم غيال ار

الديمي لدب المعىمين اخ الف ال خص
26

اليفئة
المنس الاليس 162
المنسال الاليس

169

والدرجالالس الكىيالالس) لالالدب

المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا

121

الدراسي لىم حوثين

ي الالين م الالائج اخ الالار حىي الالل ال الالاين الح الالادي لىك الالف ل الالن الن الالرو ف الالي ر ع الالاد الم غيال ال ار

المنس الاليس

121

واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف الصنوف ال ي يدرسيا الم حوثين
22

يوضال م الالائج اخ الالار الالينيه لىمقارمالالا

ال عديالالس ودالل يالالا فالالي ر عالالاد الم غي ال ار

المنسالاليس واالج ماليالالس

126

(الدوجماطيقيالالس) ودرجالالس االل ال ا الالالديمي (رركالالان اإلسالالال ) لالالدب المعىمالالين الالاخ الف الصالالنوف ال الالي

يدرسوها الم حوثين
24

ي الالين م الالائج اخ الالار حىي الالل ال الالاين الح الالادي لىك الالف ل الالن النال الرو ف الالي ر ع الالاد الم غيال ال ار

المنس الاليس

126

واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف االم ماء ال مظيمي لىم حوثين
23

يوضال م الالائج اخ الالار الالينيه لىمقارمالالا

ال عديالالس ودالل يالالا فالالي ر عالالاد الم غي ال ار

المنسالاليس واالج ماليالالس

124

(لال ان االمنعالي) ودرجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف االم ماء ال مظيمي لىم حوثين
28

ي ين م ائج اخ ا ار

لىك ف لن النالرو فالي ر عالاد الم غيال ار

المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا

29

ي ين م ائج اخ ا ار

لىك ف لن النالرو فالي ر عالاد الم غيال ار

المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا

123

الديمي لدب المعىمين اخ الف مس وب ال دين ( ديد ال دين ا محافظ لىأ ال قاليد الديميس)

129

الديمي لدب المعىمين اخ الف الوضع االق صادي لألسرة
41

ي الالين م الالائج اخ الالار حىي الالل ال الالاين الح الالادي لىك الالف ل الالن الن الالرو ف الالي ر ع الالاد الم غيال ال ار

المنس الاليس

141

واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف مس وب عىي الب
41

يوضال م الالائج اخ الالار الالينيه لىمقارمالالا

ال عديالالس ودالل يالالا فالالي ر عالالاد الم غي ال ار

المنسالاليس واالج ماليالالس

145

(ال عصب) ودرجس االل ا الديمي (رركان اإليمانا رركان اإلسالال ا الواج الا ا الدرجالس الكىيالس) لالدب
المعىمين اخ الف مس وب عىي الب

45

ي ين م ائج اخ ا ار

لىك ف لن النالرو فالي ر عالاد الم غيال ار

المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا

147

الديمي لدب المعىمين اخ الف مس وب عىي ال
47

ي ين م ائج اخ ا ار

لىك ف لن النالرو فالي ر عالاد الم غيال ار

المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا

142

الديمي لدب المعىمين اخ الف المواطمس
46

ي الالين م الالائج اخ الالار حىي الالل ال الالاين الح الالادي لىك الالف ل الالن الن الالرو ف الالي ر ع الالاد الم غيال ال ار
واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف مكان اإلقامس

ص

المنس الاليس

144

رقم

الجدول
42

عنوان الجدول
يوضال م الالائج اخ الالار الالينيه لىمقارمالالا

ال عديالالس ودالل يالالا فالالي ر عالالاد الم غي ال ار

رقم

اليفئة
المنسالاليس واالج ماليالالس 148

(الدوجماطيقيالالس) ودرجالالس االل ال ا الالالديمي (رركالالان اإلسالالال ا الدرجالالس الكىيالالس) لالالدب المعىمالالين الالاخ الف

مكان اإلقامس
44

ي الالين م الالائج اخ الالار حىي الالل ال الالاين الح الالادي لىك الالف ل الالن الن الالرو ف الالي ر ع الالاد الم غيال ال ار

المنس الاليس

149

واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف مكان السكن
43

يوضال م الالائج اخ الالار الالينيه لىمقارمالالا

ال عديالالس ودالل يالالا فالالي ر عالالاد الم غي ال ار

المنسالاليس واالج ماليالالس

(السيطرةا الدوجماطيقيس) ودرجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف مكان السكن

ض

131

فهرس المالئق
رقم

الملئق
1
5

رقم

اسم الملئق
رسماء محكمي مقياس الم غي ار

اليفئة
181

االمنعاليس واالج ماليس ( عد ال عاون – ال مافس)

ك اب سييل ميمس ال احث من جامعس ال هر إلأ و ارة ال ر يس وال عىي العالي

181

7

ك اب سييل ميمس ال احث من مديريس ر

6

ك اب سييل ميمس ال احث من مديريس ر خاميومس إلأ مدراء المدارس ومدي ار يا

187

2

ك اب سييل ميمس ال احث من مديريس خاميومس إلأ مدراء المدارس ومدي ار يا

186

4

طىب حكي االس امس

182

3

اسال ال ال امه الم غيال ال ال ار

ة إلأ مدراء المدارس ومدي ار يا

االمنعالي ال الالس واالج مالي ال الالس ف ال الالي ص ال الالور يا الولي ال الالس "مقي ال الالاس الم غيال ال ال ار

185

المنس ال الاليس

183

واالج ماليس"
8

اس امه االل ا الديمي في صور يا الوليس " مقياس االل ا الديمي

197

9

اس امه الدراسس في صور يا الميائيس مع عىيما يا.

198

ط

ل صل ول
مدخل إىل لدر س
 -مقدمة الدراسة.

 مشكلة الدراسة. -أهداف الدراسة.

 -أهمية الدراسة.

 مصطلحات الدراسة. حدود الدراسة. -منهج الدراسة.

 -عينة الدراسة.

مقدمة الدراسة:
ال دين فطرة م أصىس في كوين ال ر وسمس من سما
حيث ال يوجد مج مالع مالن المج معالا

ال جمعا

ال ريس لىأ مر العصور ا

الم حضالرة رو ال دائيالس إال ويالؤمن وجالود قالوة ي يالس ساليطر لىياله

ولىأ الكون من حوله ا وي عر أن هذه القوة هي المسئولس لما يحدث في هذا الكون ا ومن ث ي عر
رماميا النضل رو يحس جاهيا العج ا لميا س ولي لىأ م الالره رو ال حك فالي حيا اله ا لالذلل هالو

يخ اها وي قرب إلييا الع ادة والطالس .

ويع الالر ال الالدين م الالن ركث الالر الم غيال ال ار

الالأثي اأر لى الالأ س الالىول ال الالر ص الالنس لام الالس ولى الالأ صال الرفا ي

و خصيا ي وصح ي المنسيس صنس خاصس ا وقد حاول كثير من ال الاحثين والعىمالاء المنسالاميين د ارسالس

الدين مظ اأر لهمي ه لىأ حياة الفراد ا وقد حاول هؤالء العىماء د ارسال ه مالن خالالل لالدة جوامالب ومميالا "
االل ا ا القي ا المع قدا

ا الممارسا

ا ال عائر ا الع ادا

" ا ولىأ الر من كثالرة هالذه الد ارسالا

فان ال ي يا قد ف ل فالي قيالاس الجامالب الميال فالي الالدين وهالو " وظينالس الالدين لىالأ حيالاة النالرد" (p1-2,
. )Knight , Sedlacek ,

و م أ حاجس اإلمسان إلأ الدين من عط ه إلأ معرفس الحقيقس وم ل ه النطريس إلأ الخير لىماأ

ولمالأ ا وهأ م لا

م أصالىس فالي روحالس ولقىالس  .فالعقالل يمال

النالرد إلالأ القيالا كالل لمالل ي سال الالخير

وخدمس كل قضيس ضمن حقي الخير والسالعادة لنمسالاميس ا كمالا رمالس ي طىالع دائمالاأ إلالأ معرفالس ضالروب

الخير وصور ال ر (الى انا1943ا

.)1

ويع ر االل ا الديمي رحد الم غي ار الساسيس والميمس في ماء خصيس الفراد قيميالاأ وايماميالاأا

فيو يعمل سياح لظالي مالن الرلايالس واال ال ان المنسالي واالج مالالي ويحماليي مالن ال عالر

والم الالكال

المج مع .

لالضالط ار ا

المنسالاليس واالج ماليالالس ا ويالالوفر ليال رسال اب ال كيالالف وال وافال وال الوا ن وال نالالالل اإليجالالا ي مالالع

وفضالالأ لالالن ذلالالل فالالان االل ال ا ط قالاأ لىمنيالالو اإلسالالالمي يقالالو لىالالأ فيال الالالذا

و ق ىيالالا و طويرهالالا

والوصالالول يالالا إلالالأ مس ال وب الكمالالال المقالالدور لالاله ا الن المسالالى مطالالالب ني ال ذا الاله ومعرفالالس مطالالا القالالوة
والضعف في خصي ه لكي يعمل لىأ لال روجه القصور رو المق

لديس ا وهالذا مالا ورد فالي حالديث

الرسالالول صالالىي اهلل لىيالالس وسالالى " المالالؤمن القالالوب خيالالر ورحالالب إلالالأ اهلل مالالن المالالؤمن الضالالعيف " رواة مسالالى

(ل اسا 1993ا

. )29

والحي الالاة اإلس الالالميس مىيئ الالس ك الالل م الالا ي الالؤدي إل الالأ م الالع الن الالرد الص الالحس المنس الاليس والعقىي الالس والس الالالمس

الجسميسا فاليدي القرآمي الكري يحث لىأ لد ال كالالب رو رن يحمالل اإلمسالان منساله مالاال يطيال ا الن
ذلالالل يالالؤدب إلالالأ إرهالالا الالالمنس ا ومالالن ث ال إصالالا يا الالالمر ا يقالالول اهلل عالالالأ "ال ي َكىِّالالف الىُالاله َمن أسالالا إ ُال
وس َعيَا لَيَا َما َك َس َ َو َلىَييَا َما اك َ َس َ " ( العيسوي ا 5111ا ( .)22سورة ال قرة ا ريس . )548
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فالالاالل ا

عالالالي الالالدين و قيمالالس و معالالاييره وقوالالالده ومظمالاله ال الالرليس هالالي مالالن ره ال العوامالالل ال الالي

حنال الالظ لنمسال الالان صالالالح ه المنسال الاليس والعقىيالالالس ا إلال الالأ جامالالالب حماي ال الاله مالالالن الم ال ال ار
(كال عصالالب ا واالمغالالال المعرفالالي ا واالك ئالالاب ) وهالالأ مالالن المال ار
المنسيس لىنرد ولىأ ماسل المج مع .
و ىعب المؤسسا

من كافس الم ار

المنس الاليس واالج ماليال الالس

الخطي الرة ال الالي الالؤثر لىالالأ الصالالحس

ير في الحنالاظ لىالأ اسال قرار المج معالا
دور ك ر
ال ر ويس وال عىيميس ر

االج ماليس والمنسيس والنكريس ا فالمسئوليس ال ي حمىيا هذه المؤسسا

وحماي يالا

هي مسئوليس

لظيمالالس وك ي الرة ا قائمالالس لىالالأ مميالالس السالالىول االيجالالا ي و الالرس القالالي الم يىالالس المم ثقالالس مالالن لقيالالدة المج مالالع
وثوا ه .

والمعى هو ره لمصر من لماصر العمىيس ال ر ويس ومقو رساسي مالن مقومالا

دور ميمأ ورساسيأ ا ف خصيس المعىال وثقاف اله وخ ار اله ورسالاليب عامىاله الؤثر
يؤدب ر

مجاحيالا حيالث

الكل م ا الر لىالأ

صالح العمىيس ال عىيميس رم يا .

ويقالالو المعى ال الالأداء رسالالالس مقدسالالس وميمالالس سالالاميس ا رسالالالس حق ال رهالالداف المج مالالع وطموحا الاله ا

ومقدسالس لميالالا وساليىس الم يالالاء ا وهالأ ميمالالس طىالالب مالن رصالالحا يا لىمالاأ وميالالارةأ و العو اأر المامالالس وال امالاأ
المس وليس جاه النرد والمج مع يدف حقي رهدافه ( حسين ا1998ا .)18
والمعىال ال ه الالو الق الالدوة الص الالالحس ا والمث الالال المح الالذب الاله ا والمم الالوذ الم الالع لى المي الالذ ف الالي حي الالا ي

جوام ي الالا الم ع الالددة ا وكىم الالا كامال ال

المج مع  ( .الخطيب ا  5117ا

ص الالنا

. )51

المعىال ال وخصائص الاله كامى الالس و الالامىس اسال ال قا ال المي الالذ وص الالى

ومظ ال اأر لهميالالس الالالدور الممالالوط الالالمعى ا والمسالالئوليا

ال الالي يؤدييالالا جالالاه مج معالالس ا والقالالدوة ال الالي

يمثىيالا رمالالا طال اله ا فال الالد لاله رن يسال مد فالي لمىالالس وسالالىوكه لىالأ قالالالدة فكريالس وديميالالس قويالس ا م ثال مالالن

إيمامه اهلل عالأ ا والني النعىي لىدين ا حيث يكون قاد اأر لىأ اح ار اإلمسان .

ولالالذلل ي عالالين لىالالأ المعى ال االق الالداء الرسالالول صالالىأ اهلل لىيالالس وسالالى ا الالالذي كالالان يحالالر

لىالالأ

عى الالي رص الالحا س الموض الالوليس وال ع الالد ل الالن ال عص الالب ا فك الالان الرس الالول ص الالىأ اهلل لىي الالس وس الالى يأخ الالذ ال الرري
رصحا س كما في

وة الخمد ا والرسول صىأ اهلل لىيس وسى يقول " ما خاب من اس خار وال مد من

اس ار" ( ال ل ا5112ا

.)535

ويع ر موضو ال عصب من المناهي المنسيس ال ي ح ل مكالان الصالدارة فالي الد ارسالا

المنساليس

واالج مالي الالس الم خصص الالس ا ويع الالد حقال الالأ معرفيال الاأ ي وجس الاله ال الالاحثون ا لم الالا يمط الالوي لىي الالس م الالن حساس الاليس
وخطورة ا ولصى ه الم ا رة والدقيقس حياة اإلمسان والمج مع ا وان من اخطر م ائج سالمس ال عصالب هالو

إ الس النوضأ وال نكل في ال ميس االج ماليس لىقي وال قاليد ( ال كعسا 5116ا
ولذلل كان همال اه ما ك ير من ال حوث والدراسا

ومواجي يال الالا ا ومال الالن هال الالذه الد ارسال الالا

.)579

في ال حالث لالن سال ل لالال هالذه الظالاهرة

 ( :الال الالدالورا )5115ا ود ارسال الالس ( ال الالى  )5111ا ود ارسال الالس (سال الالال
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)5111ا إال رن معظال هالالذه الد ارسالالا
ودون ال ركي لىأ فئا
رفال ال

كامال

نئالالس ال ال اب وخاصالالس ال ال اب الجالالامعي ا مالالع إ نالالال

يال

ميمس في المج مع مثل المعىمين ا والعامىين في الجي ة المميس.

ويمكن حديد ره المالم اإلجرائيس لسمس ال عصب في ال حي الواض الذي يعىن لمس ا وفالأ

عال ال

ال الالخا

رو ال الالياء دون ال الالا ار ممطقي الالس ا ول الالد االسال ال عداد لس الالما وجي الالس المظ الالر

الخرب في مخ ىف الموضولا

اهلل ا5111ا

الم عىقس موضو ال عصب ا واالمدفاليس في ال ع ير لن الرري ( ل د

.)156

ف الالالمعى كق الالدوة ف الالي صال الرفا ه ( النكري الالس واالج مالي الالس ) يج الالب لىي الالس رن ي حى الالأ الالالحوار وال الالروح

الديمقراطيس في لالق ه مع مالؤه ومع طال ه حيث ال ينر
ولىأ الر من الل اء والمسؤوليا

لىيي اخ يا ار ه رو ررائه .

ال ي قع لىأ لا

المعىال ال الق الالادر لى الالأ ال واص الالل م الالع اوخال الرين والممنال ال

المعىمين ا إال رن المعى الماج هو

والم ق الالل لىمق الالد والم حم الالل لىمس الالئوليس االج مالي الالس

المموطه س .

ومن هما ر رهميس المسئوليس االج ماليس لىمعى ا وهأ مسئوليس لظيمس قع لىيس في صنا ه

ورخالقه وسىوكيا ه ورلماله ورفعاله حيث يكون ال اأر عظ هذه المسئوليس و المامس ال ي ي حمىيا.
و عد قيمس المسئوليس االج ماليس من ره القي ال ي يجب رن حر

رسالاليا فالالي منالالوس الم عىمالالين لمالالا ي ر الالب لىييالالا مالالن سالالىوكيا

المؤسسا

ال عىيميس لىأ

مر و الالسا يجالالب رن يسالالىكيا النالالرد ط الوال

حيا ال الالها واخ ال ال الل قيمال الالس المسال الالئوليس االج ماليال الالس لمال الالد الف ال الراد يعال الالد مال الالن اخطال الالر مال الالا ييال الالدد حيال الالاة الف ال الراد
والمج معاويعمل لىأ م ر الماميس ين رفراده ا والمسئوليس االج ماليس كقيمس ال عمل ممنردة رو مع ل

لن القي الخرب ا ل ر ط قي ايجا يس رخرب مثل العطاء ا ال عاون ين رفراد المج مالع ا وهالذا يىقالأ
مسئوليس ك رب لىأ المؤسسا

ال عىيميس وال ر ويس محو ال ركي لىأ ع ي قيمس المسئوليس االج ماليالس

لالالدب العالالامىين والمعىمالالين والم عىمالالين يالالدف يالالادة إحساسالالي المسالالئوليس جالالاه رمنسالالي و جالالاه المج مالالع
(حميدة ا1994ا

. )9

فقي الالا المعىال ال الالأداء دوره نالىي الالس واق الالدار يعم الالأ رن ه الالذا المعىال ال ه الالو ي ميالال

خص الالائ

معرفي الالس

ومنسيس وامنعاليس جعىه م مي اأ لن يرة ا قاد اأر لىأ ال واصالل مالع اوخالرين ا وكىمالا كالان المعىال ممن حالاأ

وم اد اأر وم ق الأ لآلخرين كىما كان م ماأ امنعالياأ .

فالمر أ النعال هو الذي يح نظ حك امنعالي م مي ا فيو ال يد فرصالس لىغضالب رن ي مىكاله

ا وال يعطأ لمنسه رحكاماأ سريعس لىمواقف المخ ىنس ا ل هو هادئ في مواقنه وفأ صرفا ه .

فالحياة االمنعاليس مثل جام اأ ميماأ من جوامب ال خصيس ا حيالث رميالا ال الؤثر فالي سالىول النالرد

فحسب ل دخل إلأ حد ك ير فالي سالالم ه المنساليس ا فاالمنعالال يعطالأ لنمسالان قالدرة وقالوة رك الر لىعمالل

في حالس من اليدوء ا ولكن المغاالة في االمنعال مثالل الخالوف ال الديد والقىال إلالأ درجالس ك يالرة يالؤثر فالي

سير حياة النرد

كل ط يعي (يومسا1938ا

. )173
6

ولىالالأ الالالر مالالن رن حيالالاة كالالل الخ

ال ال ال حك فال الالي االمنعال الالاال
1983ا

ال خىالالو مالالن االمنعالالال همالالا رو همالالال ا فالالان العج ال فالالي

يال الالؤدب إلال الالأ ضال الالروب م مولال الالس مال الالن االضال الالط ار ا

المنسال الاليس والعقىيال الالس (إ ال الراهي ا

. )619

فقمالالس السالالمو المنسالالي لىمعىال هالالو رن يكالالون ماجحالاأ فالالي ضال ط امنعاال الاله ا ورن يكالالون حىيمالاأ ا فالالال

ي س الالر ف الالي االم ق الالا ا وال يصال الدر لم الالس ري فع الالل رو رد فع الالل ي ر الالب لىي الالس ف الالل ف الالي العىمي الالس ال ر وي الالس ا
والرس الالول ص الالىأ اهلل لىي الالس وس الالى يق الالول "ل الاليس ال الالديد الص الالرلس ا إمم الالا ال الالديد ال الالذي يمى الالل منس الاله لم الالد

الغضب "م ن لىيس .
ف ال ع

السالالما

ال خصالاليس لىمعى ال ا كالالاالمغال المعرفالالي ولالالد ق الالل رراء اوخ الرين والحساسالاليس

جالالاه المقالالد ا جعالالل مالالن المعى ال رقالالل فالىيالالس مالالع مالئالاله ومالالع طال الاله ا فالالي حالالين رن مالالن ره ال خصالالائ

المعىال ال الجي الالد ه الالو رن ي ص الالف الق الالدرة لى الالأ حس الالن اإلمص الالا

واالسال ال ما لآلخال الرين و نيال ال مقاص الالده ا

واالم اه إلأ ررائي وم الره ا وادرال معامييا والرد لىييا .
ل الالذا ف الالان حاج الالس المعىال ال لن ي م الالع س الالما

الساسيس ل وافقي مع ال يئس المحيطس

خص الاليس س الالويس وم وا م الالس ع الالد م الالن رهال ال الم طى الالا

كل لا ومع ال يئس ال ر ويس

كل خا

.

فالسالاليطرة االيجا يالالس فالالي المواقالالف ال يئيالالس وال ر ويالالس مالالن ق الالل المعىال مالالا هالالو إال دليالالل واضال لىالالأ

حسالن وافقالاله ومجاحالاله فالي حيا الاله الميميالالس وال ر ويالالس ا فمجالاح المعىال فالالي الساليطرة لىالالأ المواقالالف ال عىيميالالس
يع مد الدرجس الولأ في السيطرة لىأ الذا

المعى لعالقا ه مع اوخرين ومع ال يئس.
فالسيطرة لىأ الذا

ا حيث يمكن ال ار السيطرة ممطىقاأ ميماأ وحيوياأ ل مظي

عد من المالور الميمالس والساساليس لىساليطرة لىالأ اوخالرين ولىالأ المواقالف

المحيطالالس ا لالالذا كالالان مالالن الضالالروري رن مقالالو الالال حك فالالي امنعاال مالالا وان المطى ال ليالالا العمالالان فمس ال إلالالأ
لالقا ما مالع اوخالرين ا فال الخ

الممنعالل يكالون يالر قالادر لىالأ ال صالرف ال الكل الصالحي والسالىي ا

حيث كون صورة الموقف مي و ة رما ليميس ا و جعىاله خصالاأ يالر قالادر فالي الساليطرة لىالأ امنعاال اله
ورفعاله (ها ا1981ا

.)12

وال خصالاليس السالالويس لىمعى ال قالالد الالر رثارهالالا مالالن خالالالل مس ال وب االس ال قرار المنسالالي وال عىيم الالي ا

وكذلل من خالل ال عاون واالح ار وال كامل و ير ذلل مالن الصالنا

الحميالدة والعالقالا

اإلمسالاميس ال الي

يمكن من خالليا حقيال رهالداف المؤسسالس ال ر ويالس ال الي يعمالل يالا المعىمالون ا وي جىالأ ذلالل مالن خالالل
العمل روح النري واح ار الرري والرري الخر و ادل الخ ار والميا ار واال عاد لن الماميس ا وحالب

الذا

ا والرسول صىأ اهلل لىيس وسى يقول " يد اهلل مع الجمالس " .

ومظال اأر الن قضالاليس ال ر يالالس وال عىالالي موضالالو لظالالي ال الالأنا الالال الثالالر فالالان ال احالالث سالاليحاول فالالي

هالالذا ال حالالث رن ي الالين العالقالالس الالين االل ال ا الالالديمي والم غي ال ار االمنعاليالالس واالج ماليالالس موضالالو الد ارسالالس

لىمعىم الالين ( ال عص الالب ا المس الالئوليس االج مالي الالس ا اال ال ال ان االمنع الالالي ا االمغ الالال المعرف الالي ا الس الاليطرة ا
2

ال عاون -ال مافس) ا فال ر يس وال عىالي رسالاس كالل قالد واصالالحا ولمالوان كالل غييالر وميضالس ا والطريال
الموصل إلأ يذيب المنوس و ثقيف العقول و ماء الم .

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
قالالد خالالر الد ارسالالا

الجم يالالس أكيالالدها لىالالأ ضالالرورة االل ال ا الالالدين ن ودوره فالالي قالالوي السالالىول
مؤسسس جالو (2011ا  (Gallupعمالل مسال لىد ارسالا

النردي والجمعي لنمسان ا فقد قام

ر ار م ائجه إلأ رن  % 85من ال ار دين يرون رن الدين مي في حيا ي (لقيالن ا5111ا
ولىالأ الالالر مالالن وجالود د ارسالالا

الدراسا

ماولال

فالالي رهالالدافيا ا حيالث هالالدف

ظالاهرة الالالدين ا إال رميالالا ايمال

إلأ دراسس لالقس االل ا الديمي م غي ار مخ ىنس ا كد ارسالس (صالال  )5113ال الي هالدف

معرفالالس الالأثير االل ال ا الالالديمي لىالالأ الصالالحس المنسالاليس ا ود ارسالالس ( ركالالا
االل ا الديمي ولالق ه ال كيف المنسي واالج مالي.

وقد ررب ال احث رن همال حاجس الس كمال الدراسا

 )5114ال الالي هالالدف

ال ي رجري

ا وقالد

.)5

ىالالل

إلالأ

إلالالأ د ارسالالس

حول االل ال ا الالديمي ولالق اله

م غي ار رخرب ولدب فئس المعىمين لهمي يا في المج مع النىسطيمي و ماءاأ لىأ ذلل فقد ىور م كىس

الدراسس في ذهن ال احث في صورة ال ساؤل العا ال الي:
هل وحد لالقس ين االل ا الديمي و ع

ال ر يس وال عىي العالي في قطا

ة؟

الم غي ار المنسيس واالج ماليس المعا س لدب المعىمين و ارة

ويتفرع عن هذا التساؤل العام التساؤالت الرئيسة والفرعية التالية:
 -1التساؤل األول:

مالالا درجالالس الالوفر ر عالالاد الم غي ال ار المنسالاليس واالج ماليالالس موضالالو الد ارسالالس لالالدب المعىمالالين العالالامىين الالو ارة
ال ر يس وال عىي العالي في قطا

ة؟

 -2التساؤل الثاني:

ما مس وب االل ا الديمي لدب المعىمين العامىين و ارة ال ر يس وال عىي العالي في قطا

ة؟

 -3التساؤل الثالث:

هالالل وجالالد لالقالالس ذا

الديمي لدب المعىمين ؟

داللالالس إحصالالائيس الالين الم غي ال ار المنسالاليس واالج ماليالالس موضالالو الد ارسالالس واالل ال ا

 -4التساؤل الرابع:

هل وجد لالقس ار اط دالس إحصائياأ وما كل هذه العالقالس الين الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس والدرجالس

المر نعس لىأ ر عاد مقياس االل ا الديمي لىمعىمين؟
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 -5التساؤل الخامس:

هل وجد لالقس ار اط دالس إحصائياأ وما كل هذه العالقالس الين الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس والدرجالس

الم دميس لىأ ر عاد مقياس االل ا الديمي لىمعىمين؟

 -6التساؤل السادس:

هل خ ىف درجس االل ا الديمي لىمعىمين اخ الف درجا ي لىأ مقياس الم غي ار المنسيس واالج ماليس

موضو الدراسس كما قيسيا االخ ا ار المس خدمس في الدراسس؟
وي نر لن هذا ال ساؤل السادس ال ساؤال النرليس ال اليس:

1-4هل خ ىف درجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف درجا ي لىأ مقياس ال عصب؟
 5-4هالل خ ىالف درجالس االل ال ا الالديمي لالدب المعىمالين
االج ماليس؟

الاخ الف درجالا ي لىالأ مقيالاس المسالئوليس

 7-4هل خ ىف درجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف درجا ي لىأ مقياس اال ان االمنعالي؟
 6-4هل خ ىف درجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف درجا ي لىأ مقياس الدوجماطيقيس ؟

 2-4هل خ ىف درجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف درجا ي لىأ مقياس ال عاون -ال مافس؟
 4-4هل خ ىف درجس االل ا الديمي لدب المعىمين اخ الف درجا ي لىأ مقياس السيطرة؟

 -7التساؤل السابع:

هالل يوجالد اخال الف فالي كالل مالن الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي لالدب المعىمالين
اخ الف ع

الخصائ

الذا يس ؟

وي نر لن هذا ال ساؤل ال ساؤال النرليس ال اليس:
 1-3هل يوجد اخ الف في كل من الم غي ار المنسيس واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لالدب المعىمالين
اخ الف الجمس؟

 5-3هل يوجد اخ الف في كل من الم غي ار المنسيس واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لالدب المعىمالين
اخ الف لمر الم حوثين؟

 5-3هل يوجد اخ الف في كل من الم غي ار المنسيس واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لالدب المعىمالين
اخ الف ال ر يب الميالدي لىم حوثين؟

 -8التساؤل الثامن:

هالل يوجالد اخال الف فالي كالل مالن الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي لالدب المعىمالين
اخ الف ع

الخصائ

ال عىيميس وال ر ويس ؟

ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
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 1-8هل يوجد اخ الف في كل من الم غي ار المنسيس واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لالدب المعىمالين
اخ الف المس وب ال عىيمي لىم حوثين؟

 5-8هل يوجد اخ الف في كل من الم غي ار المنسيس واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لالدب المعىمالين
اخ الف الجامعس ال ي خر مميا؟

 7-8هل يوجد اخ الف في كل من الم غي ار المنسيس واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لالدب المعىمالين
اخ الف ال خص

الدراسي لىم حوثين؟

 6-8هل يوجد اخ الف في كل من الم غي ار المنسيس واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لالدب المعىمالين
اخ الف الصنوف ال ي يدرسيا الم حوثين؟

 -9التساؤل التاسع:

هالل يوجالد اخال الف فالي كالل مالن الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي لالدب المعىمالين
اخ الف ع

الخصائ

السياسيس والديميس ؟

وي نر لن هذا ال ساؤل ال ساؤال النرليس ال اليس:

 1-9هل يوجد اخ الف في كل من الم غي ار المنسيس واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لالدب المعىمالين
اخ الف االم ماء ال مظيمي لىم حوثين ؟

 5-9هل يوجد اخ الف في كل من الم غي ار المنسيس واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي لالدب المعىمالين
اخ الف مس وب ال دين لىم حوثين ؟

 -11التساؤل العاشر:

هالل يوجالد اخال الف فالي كالل مالن الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي لالدب المعىمالين
اخ الف ع

الخصائ

السريس واالق صاديس ؟

ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:

 1-11هالل يوجالد اخال الف فالي كالل مالن الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي لالدب

المعىمين اخ الف الوضع االق صادي لألسرة ( مر نع ا م وسط ا ضعيف)؟

 5-11هالل يوجالد اخال الف فالي كالل مالن الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي لالدب

المعىمين اخ الف مس وب عىي الب ؟

 7-11هالل يوجالد اخال الف فالي كالل مالن الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي لالدب

المعىمين اخ الف مس وب عىي ال ؟

 -11التساؤل الئادي عشر:

هالل يوجالد اخال الف فالي كالل مالن الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي لالدب المعىمالين
اخ الف ع

الخصائ

السكاميس والسياسيس ؟
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ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
 1-11هالل يوجالد اخال الف فالي كالل مالن الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي لالدب

المعىمين اخ الف المواطمس ( مواطن ا الج ) ؟

 5-11هالل يوجالد اخال الف فالي كالل مالن الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي لالدب

المعىمين اخ الف مكان اإلقامس( قريسا مخي ا مديمس) ؟

أهداا الدراسة:

 -1ال عرف الأ العالقس ين االل ا الديمي والم غي ار المنسيس واالج ماليس ال ي درس في هذه الد ارسالس

)ال عصب -المسئوليس االج ماليس –اال ان االمنعالي – الدوجماطيقيس  -ال عالاون -ال مالافس– الساليطرة)

وال عرف لىأ رثر هذه السما لىأ االل ا الديمي .

 -5الك ف لن مس وب االل ا الديمي لىمعىمين العامىين في محافظا قطا

ة.

 -7حديالد النالرو الجوهريالس فالي درجالس االل ال ا الالديمي وال الي عال ب إلالأ م غيال ار (الجالمس – العمالر –

ال ر يالب المالاليالدي – المسال وب ال عىيمالالي  -الجامعالالس ال الي خالالر مميالالا -ال خصال

الد ارسالالي – الصالالنوف

ال الالي يدرس الاليا – االم م الالاء ال مظيم الالي – مسال ال وب ال الالدين -الوض الالع االق ص الالادي – مسال ال وب عى الالي الب-
مس وب عىي ال  -مكان اإلقامس_ المواطمس)

 -6حديالد النالرو الجوهريالس فالي مسال وب ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس وال الي عال ب إلالأ م غيال ار

(الجالالمس – العمالالر – ال ر يالالب المالاليالدي – المسال وب ال عىيمالالي  -الجامعالالس ال الالي خالالر مميالالا -ال خصال

الد ارس الالي – الص الالنوف ال الالي يدرس الاليا – االم م الالاء ال مظيم الالي – مسال ال وب ال الالدين -الوض الالع االق ص الالادي –
مس وب عىي الب -مس وب عىي ال  -مكان اإلقامس_ المواطمس).

أهمية الدراسة :
وس وض ذلل من خالل المجالين ال اليين -:

أ  .المجال النظري -:

 .1كمالالن رهميالالس الد ارسالالس فالالي رميالالا حالالاول معرفالالس العالقالالس الالين االل ال ا الالالديمي و عال

الم غيال ار المنسالاليس

واالج ماليس لدي المعىمينا وهذه الم غي ار هي(ال عصبا المسئوليس االج ماليس ا اال ان االمنعاليا

ال عاون -ال مافسا الدوجماطيقيس ا السيطرة ) لدي ليمه ميمس من المج مع النىسطيمي وه المعىمون .

 5سال حاول هالالذه الد ارسالالس معرفالالس رهال العوامالالل ال الالي الالؤثر لىالالي االل ال ا الالالديميا ولىالالأ الم غيال ار المنسالاليس
واالج ماليس" ال عصبا المسئوليس االج ماليسااال ان االمنعاليا ال عاون -ال مافسا االمغال المعرفاليا

السيطرة "لدي المعىمين.

 .5م الالاول ه الالذه الد ارس الالس م غيال ال ار ميم الالس ف الالي حي الالاة اإلمس الالان وه الالي االل ال ال ا ال الالديمي والم غيال ال ار المنس الاليس

واالج ماليالالس" ال عصالالبا المسالالئوليس االج ماليالالسااال ان االمنعالالاليا ال عالالاون -ال مالالافسا الدوجماطيقيالالس ا

السيطرة ا حيث رن هذه الم غي ار

ؤثر لىي خصيس المعى و لىي مكام ه في المج مع .
9

 .7ع الالر هالالذه الد ارسالالس ا الد ارسالالس الولالالي ال الالي مالالاول و الالر ط الالين االل ال ا الالالديمي والم غي ال ار المنسالاليس
واالج ماليس" ال عصبا المسئوليس االج ماليسااال ان االمنعاليا ال عاون -ال مافسا االمغال المعرفاليا

السالاليطرة "لىالالي حالالد لىال ال احالالث فالالي المج مالالع النىسالالطيمي ا حيالالث وجالالد ال احالالث مالالدرة فالالي الد ارسالالا
ماول

هذه الم غي ار مع عضيا ال ع

.

ال الالي

 .6قد ساه الدراسس في معرفس مدي ال ا المعىمين عالي الدين وم ادئه ا وامعكاس ذلالل لىالأ الحيالاة
االج ماليس والمنسيس ليؤالء المعىمون.

إل – المجال التطبيقي -:

 .1نيد هذه الدراسس العامىين في و ارة ال ر يالس وال عىالي العالالي فالي معرفالس مالدي الحاجالس إلالي مالميج ديمالي
ل مميس قد ار المعىمين ل ماء جيل قادر لىي حمل المسئوليس

 .5معرفس مدي الحاجس إلي رامج موجيه عمل لىي وليس المعىمين أهميس دوره االج مالي و أثير

هذا الدور لىأ المج مع ككل .

 .7عمل هذه الدراسس لىي وجيه وسائل اإللال لىقيا دورها في مجال العمايالس الجامالب الالديمي لفالراد
المج مع من خالل خصي

ككل .

رامج موجيه حدث لن رهميالس الالدين لىالي حيالاة الفالراد ولىالي المج مالع

 .6صالالير القالالائمين لىالالي و ارة ال ر يالالس وال عىالالي العالالي والجامعالالا
رامج موجيس لى اب النىسطيمي ل يادة الثقافس الديميس لديي

 .2نيد هذه الدراسس إلالي المؤسسالا

والمؤسسالالا

المج معيالس كالمالدارس والجامعالا

ثقافس الدين اإلسالمي و يادة االه ما ال رامج الديميس وال ولويس.

ورمالالور ال ال اب فالالي مالالاء

والمسالاجد ل قالو الدورها فالي م الر

مصطلحات الدراسة:
 -1المتغيرات النفسدية :ي الير منيالو الم غيال ار المنساليس – فالي هالذه الد ارسالس _ إلالأ مجمالل الخصالائ
المنسيس الثا س مس ياأ المر طس الجامب االمنعالي ا وال الي ميال النالرد لالن اوخالرين ا ويال ال ع يالر لميالا

مالالن خالالالل درجالالس النالالرد لىالالأ المقالالاييس المسال خدمس فالالي هالالذه الد ارسالالس ا وهالالذه المقالالاييس هالالي  :ال عصالالب ا
المسئوليس االج ماليس ا اال ان االمنعالي ا الدوجماطيقيس ا ال عاون -ال مافس ا السيطرة .

 -2المتغي درات االجتماعيددة :هالالي ىالالل الم غي ال ار المر طالالس الالالظروف االج ماليالالس ال الالي حالاليط الالالنرد ا
و ىعب دور ك ير في حديد سىوكيا ه مع الجمالس ا وفأ نالىه مع المج مع الذي يعيش فيه .

 -3االلتزام الديني  :ال ا المسى عقيدة اإليمان لصحي ( اإليمان اهلل ومالئك اله وك اله ورسالىه واليالو
اوخالالر و القالالدر خيالره و الره) وظيالالور ذلالالل لىالالأ سالالىوكه ممارسالالس مالالا رمالره اهلل الاله واالم يالالاء لالالن إ يالالان مالالا
ميأ اهلل لمه ( الصميع .)0222

 -4التعيإل  :هو ا جاه منسي م حون امنعالياا ويكون هذا اال جاه موجس محو فكرة رو م در رو فرد رو
جمالالالس رو ح ال ب رو طائنالالس ا ويكالالون إمالالا ضالالد (ال نكيالالر فالالي اوخالرين سالالوءا االسال عداد لالل الالداء لىالاليي
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والحا الذب ي ا لد االل راف حقوقي ا اح قاره ا لد الق ول آرائي )ا واما يكون مع (االمحيالا

لىجمالس ال ي يم مي إلييا والالدفا لالن رفكارهالا وم ادئيالا ا ال عالاطف ال الديد معيالا)ا ويكالون هالذا اال جالاه
ير م مأ لىأ حقائ رو ردلس موضوليس.

 -5المس د ولية االجتماعيددة :مسالالئوليس النالالرد لالالن الفعالالال وال صالرفا

والميالالا الصالالادرة ممالالس جالالاه منسالاله

و جاه الغير ا وهأ من خالل فيمس لالدورة االج مالالي ا وم الارك ه فالي حقيال رهدافاله ورهالداف المج مالع
اوالم اركس االيجا يس مع اوخرين في قد المج مع وا دهاره ا وهالأ مسالئوليس جالاه منساله ورسالر ه ولمىالس

وديمه ووطمه.

 -6االتدزان االنفعددالي  :هالالي قالالدرة النالالرد لىالالأ ضال ط امنعاال الاله والسالاليطرة لىييالالا والال حك يالالا ا ومواجيالالس
ضالالغوط الحيالالاة والظالالروف اليوميالالس مرومالالس وحكمالالس ا حيالالث كالالون اس ال جا ه االمنعاليالالس مماس ال س لىمواقالالف
ال الالي ي عالالر
والسعادة.

ليالالا ا ويكالالون واقعي الاأ فالالي ردة فعىالالس عيالالدا لالالن ال يالالور واالمالالدفا ا وي مي ال

الالعوره الرضالالا

 -7االنغددالق المعرفددي :مظالالا معرفالالي ي س ال الالالجمود واالمغالالال المس ال ي ولالالد ال سالالام ا ومالالن خاللالاله
يعمالالل النالالرد لىالالأ رف ال

المقالالاش ا ومقاومالالس كالالل مالالا هالالو مضالالاد رو حديالالد الل قالالاده أمالالس يمىالالل الحقيقالالس

المطىقس.

 -8التعدداون :سالالىول اج مالالالي ييالالدف النالالرد مالالن خاللالاله إلالالأ حقي ال

ايالالس رو قيمالالس رو هالالدف ( رهالالداف

النردا ورهداف الجمالس ال ي يم مي إلييا)ا من خالل ال اماله الالدور االج مالالي والحقالو والواج الا
وال امه ال ساوي مع اوخرين في مواجه ما قد يع رضي مالن م الكال

رو القيمس رو الغايس.

 -9التنافس :سىول اج مالي يم

ا

ومصالالب ل حقيال ذلالل اليالدف

لمس حالس الثس وموجس ومم طس لىنرد لىوصول إلأ قيمس رو هدف

رو ايسا من خالل ذل النرد لقصأ جيد لديس ا ويكون هذا السىول ين طرفين لديي منس الهداف
ويحاول كل طرف الوصول لىيدف ق ل الطرف اوخر.

 -11السيطرة :ال خ

المسيطر يعطي امط الا ال ناؤلا وال حرل إلأ الما صورة واقعيس مرك

حالول الميمساو سال الكنالاءة فالي مواجيالس العق الا

والمثالا رة والحاجالس إلالأ إكمالال العمالل واحسالاس قالوي

ضالرورة رداء الواجالب.والمساليطر ي سال جديالس لميقالس الجالذور عكالس قال ال لىالذا

الحاجا

ول وفالا لالن معالجالس

الساسيس أسىوب افه.

ئدود الدراسة -:
الئد البشري :ق صر هذه الدراسس لىي المعىمين العامىين فالي و ارة ال ر يالس وال عىالي العالالي فالي قطالا
ة.

الئد الزماني :

ط ي هذه الدراسس في النصل الدراسي الثامي من العا الدراسي 5117-5115
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الئد المكاني:

إجراء هذه الدراسس لىي المعىمين العالامىين فالي و ارة ال ر يالس وال عىالي العالالي فالي قطالا

ة.

منهج البئث "الدراسة" وخطواته:
 -1منهج الدراسة :

اسال خد ال احالالث المالالميج الوصالالني ال حىيىالالي لمالئمالالس هالالذا المالالميج مالالع موضالالو الد ارسالالسا ولهميالالس

هذا المميج في وصف دراسس الظواهر الموجودة وفي قدر اله لىالي ك الف العالقالس الين الم غيال ار و حىيالل
هذه العالقس .

 .2مجتمع الدراسة وعينتها :

مجتمع الدراسة /ي كون مج مع الدراسس من جميع المعىمين العامىين في و ارة ال ر يس وال عىي العالي في

قطا

ة .وال ال لدده ( )11699معى ومعىمس .

عينددة الدراسددة /قالالا ال احالالث اخ يالالار ليمالالس الد ارسالالس طريقالالس العيمالالس الط قيالالس الع الوائيس ا وهالالأ مكومالالس مالالن

( )793معىماأ ومعىمس.
 . 3أدوات الدراسة:

اس خد ال احث الدوا

ال اليس ال ي ماسب مع م غي ار الدراسس

 -1مقياس االل ا الديمي من إلداد صال الصميع ( . ) 5115
 -5مقياس الم غي ار المنسيس واالج ماليس المكون من ( )4ر عاد ا وهأ

(ال عصباالمس الالئوليس االج مالي الالسااال ان االمنع الالاليا ال ع الالاون -ال م الالافسااالمغال المعرف الاليا الس الاليطرة)ا
ثالثس ر عاد من اخ ار MMPIا و عدين من اخ ار ري مل ا و عد من إلداد ال احث.

15

ل صل لثان
إلطةةةةةار ل ظةةةة ي
 املبحث األول :االلتزام الديين -املبحث الثاني  :التعصب

 املبحث الثالث:املسئولية االجتماعية -املبحث الرابع:االتزان االنفعالي

 املبحث اخلامس:التعاون -التنافس املبحث السادس :الدومجاطيقية -املبحث السابع:السيطرة

تمهيد:

المبئث األول :االلتزام الديني:
إال ويالالؤمن وجالالود قالالوة ي يالالس

الالالدين ظالالاهرة سالالماويس ا حيالالث ال يوجالالد مج مالالع مالالن المج معالالا

سالاليطر لىيالالس ولىالالأ الكالالون مالالن حولالاله ا فالالالدين هالو العمصالالر المالالؤثر والنعالالال فالالي ثقافالالس المج معالالا

او

ي الالكل معظ ال لماص الره ومقوما الاله ا س الواء كالالان لىنالالرد رو المج مالالع افيالالو يضالالع السالالس الال مالالس لى عالالاطف

والمالودة والمح الالس الالين المالالاس ا كمالالا رن الطقالوس الديميالالس وال الالعائر قالالوب القالالدرة لالدب النالالرد فالالي الال حك فالالي
الغرائ والدوافع ا وخاصس الدوافع ال ي كسر الحدود االج ماليس لىسىول.

االلتزام لغة:

الى و معروف والنعل ل يى والنالل ال والمنعول ه مىال و لال ال اليء يى ماله ل امالاأ ول ومالاأ

وال مه مال مه ول اماأ وال امه ورل مه إيالاه فالال

(ا ن ممظورا 1995ا

االلتزام ايطالئا:
يالالرب

ورجالل ال ماله يىال ال اليء فالال ينارقالها واالل ال ا االل مالا

.)261

الالارل كيسالالىر رول لالالال منالالس ي عالالر

لالل ال ا الد ارسالالس السالاليكولوجيس صالالن ه سالالىوكاأ إمسالالامياأ

محض الاأ إلالالأ رن هالالذا المنيالالو لىالالأ المس ال وب المنسالالي فيالاله ثالالالث عرينالالا

ويس ر Webster

 21االل ا هو وصيل رسالس إلأ خ

وهالالي ال الالي جالالاء

فالالي قالالاموس

آخر أمامه.

 25االل ا هو إمجا رو إ يان فعل ط قاأ لخطه مس قس كما هو الحال في ال حوث العىميس.

 27االل ا هو رن يأخذ النالرد لىالأ لا قاله رو ي عيالد لمنساله ن يالان لمالل مالا طريقالس معيمالس فالي الداء رو
س يل معين من العمل( .ها

ا1997ا

.)51

الدين لغة:

(الالالديان) مالالن رسالالماء اهلل  معمالالاه الحكال القاضالاليا (والالالديان) اهلل  و(الالالديان) القيالالارا وقيالالل:

الحك والقاضي وهالو فعالال مالن دان المالاس ري قيالره لىالأ الطالالسا و (الالدين) الجال اء والمكافئالسا ودم اله
نعال الالل ديمال الالا :ج ي ال الالها ويال الالو الال الالدينا يال الالو الج ال ال اءا والال الالدين :الحسال الالاب وممال الاله قولال الاله عال الالالأ{ :مَلِككك ككِ يَككك كوْمِ

الدِّينِ}(النا حس)7:ا وقيل معماه مالل يو الج اءا وقوله عالأ{ :ذَلِككَ الكدِّينُ الْقَكيِّمُ }(ال و الس ))74:ا ري
ذلل الحساب الصحي ا والدين :الطالسا والدين :الع ادةا والدين :المحالا والدين :مالا ي الدين اله الرجاللا
والدين :السىطان (لسان العربا 1995ا

.)1162 – 1167

كما تستعمل كلمة (الدين) عند كالم العرإل بمعان شتى أهمها:
 21القيالالر والسالالىطس والحك ال والمالالر :فيقولالالون (دان المالالاس) ري قيالالره لىالالأ الطالالالس و(دم الاله) ري سس ال ه
ومىك ها وفي هذا المعمأ جاء في الحديث الم وي "الكيس من دان منسها ولمل لما عد المو ".
16

 25الطالالالس والع وديالالسا والخدمالالسا والخضالالو ح ال
فأطالوا.

ى الاله وقي الره :قالالول العالالرب :دم ال ي فالالداموا ري قيالالر ي

 27ال ر والقامون والطريقس والمذهب والعادة وال قىيد :فيقولون ( ما ال ذلل ديمي وديدمي).

 26الج اء والمكافأة والقضالاء والحسالاب :فمالن رمثالال العالرب( :كمالا الدين الدان) ا ري كمالا صالمع غيالرل

يصمع لا ومن هما أ ي كىمس (الديان) معمأ القاضي معمالأ حالاك الحكمالس (الالمحالوبا :1994
.)12-16
وقد ورد

كىمس الدين في آيا

قوله عالأ{ :يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْكطَََى

قرآميس كثيرةا ومن هذه اويا

رشْك ُد مِك َن
و ِإكْكرَا ََ فِكي الك ِّدي ِن قَكد َّتبَك َّي َن ال ُّ
لَكُمُ الكدِّينَ فَكالَ تَمُكوتُنَّ إَوَّ وَأَنكتُم مُّسْكلِمُونَ} (ال قالرة )175:قولاله عالالأَ { :
رسُكو َل ُه ِبا ْلهُكدَِ َو ِديك ِن ا ْل َك ِّق } (النال  )58:وقولاله عالالأ:
رسَك َل َ
الْغَيِّ} (ال قرة )524:وقولاله عالالأ { :هُك َو الَّكذِي َأ ْ
{وَإِنَّ الكدِّينَ لَوَاقِك ٌ} (الالالذاريا  )4:وقولالاله عالالالأ{ :وَكُنَّككا نُكَككذبُ بِيَكوْمِ الكدِّينِ} (المالالدثر )64:وقولالاله عالالالأ:
{وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ} (اإلمنطار )13:وقوله عالأ{ :أَرَأَيْكتَ الَّكذِي يُكَكذبُ بِالكدِّينِ} (المالالون )1:وقولاله
عالأ{ :لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} ( الكافرون )4:وقوله عالأ{ :هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُكولَهُ بِالْهُكدَِ وَدِيكنِ الْ َكقِّ
لِيُظْهِرََُ عَلَى الدِّينِ كُلهِ وَكَََى بِاللَّهِ شَهِيدًا} (الن ()58:موسأ 1994ا

.)19-13

الدين ايطالئا:

الالالدين هالالو مصالالدر ل يالالذيب السالالىول و قالالوي الخالالال و حقي ال المعامىالالس الحسالالمسا واقامالالس قوالالالد

العدلا ومقاومس النساد والنوضأا كما رمه ير ط الين قىالوب رفالراد المج مالع الواحالد ر الاط المح الس وال الراح
وال ر واالح ار الم ادل( يصارا :1937

.)96-91

 -ويعالالرف ثالالاولس  Thowlessالالالدين أمالاله "لالقالالس لىميالالس ي الالعر يالالا المالالرء محالالو مالالا يع قالالد رمالاله كالالائن رو

كائما

رسمأ من ال ر"(المىيجيا 1922ا

.)11

 -يال الالرب كيرك ا ريال الالل ( )Kirkpatrik1999رن الال الالدين وصال الالنس سال الالىوكاأ ي كال الالون مال الالن مع قال الالدا

وخ ال ال ار

و صرفا ا له دور مي في يادة مواقف النرد ا و يادة قدر ه لىأ حل م كال ه الحيا يس .

 -يمما لرف راي

و مالؤه ( )Wrigt et alالدين أمس" مجمولس من المع قدا

الرب ا والقيا الم طس الديميس ا وهأ رمور دلو إلييا المؤسسا

والقي والم ركس لن

الديميس (.(Wolf 2011

 -ويالالرب سالالميث ( )Smithرن منيالالو الالالدين ي الالير إلالالأ سالالىول النالالرد ا ورن اإليمالالان م غيالالر رساسالالي فالالي

ال دين يمكن مالحظ ه من خالل سىول النرد في كافس ضروب الحياة (.(Wulff1997:213
 -ويعرفالاله (مالالارا :5117

 )11رن الالالدين هالالو القالالامون اإلليالالي الس ال قامس حيالالا ي و الالئومي ال خصالاليس

واالج ماليسا وقالد الرله اهلل ليال ممالذ رن جعالل ر الاه آد  فالي الر
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خىينالسا وهالو ضالروري لىمالاس

لم الاله مم الالع الخي الالر و ميال ال ط الخ الالال الناض الالىسا ول الالد ال مس الالل ال الالدين يح الالل ار طال الس االمال السا ويح الالط م الالن

كرام ياا و سودها ال عاسس وال ؤس وال قاء.

 -ويقول سيسرون في ك ا ه "لن القوامين" رن الدين هو الر اط الذي يصل اإلمسان اهلل .

 ويقول "كام " رن الدين (هو ال عور واج ا ما من حيث كوميا قائمس لىأ روامر إلييس). -ويعرفه (د ار 1925ا

لمد السىول والمعامال .
 -ويالري (خالالانا 1935ا

 )53-54رن الدين وضع إليي ير د إلأ الح في االل قادا

إلأ الخيالر

 )45رن الالالدين هالالو مظالرة معيمالالس إلالالأ الحيالالاةا وهالو يعمالالي مظامالاأ محالالدداأ يقالالو

لىأ رساس ىل المظرة المعيمس إلأ الحياة.
 -كم الالا يعرف الاله (الني الالوميا 1982ا

 )63أم الاله الص الالو ال الالداخىي ال الالذي يحكال ال س الالىول الفال الراد وي سال ال

خاصيس المناذ إلأ داخل المنسا كما رمه قوة روحيس ال مس لصحس اإلمسان.
يمما يعرف وماس ال دين أمس "االل اما

الروحيس والعقىيس ال ي ضمن المواقف واال جاها

االج ماليس والقاموميس ال ي ضمن قوالد السىول ورحكا القامون

واالل قادا وكذلل االل اما
).(Tomas,1982:31
 ويعالالرف لىمالالاء المسالالىمين الالالدين أمالاله "وضالالع إليالالي ير الالد إلالالأ الح ال فالالي االل قالالاداالسىول والمعامال

ومجد من خالل هذا ال عريف:

والالالأ الخيالالر فالالي

 -1رن الدين يطى ويراد ه الدين السماوي ال ير.
 -5رن الدين مظا آ

من السماء.

 -7رن اليدف ممه هو وجيه لعقل اإلمسان وهداي ه وار اده.
 -6رن رساس الدين هو حريس االخ يار.

 -2رن الدين المم ل يؤدي إلأ صالح الماس في هذه الحياة الدميا وفالحي لن اوخرة.
 يمما يرب النالسالنس ولىمالاء الالمنس الغالر يين رن الالدين (هالو قالوة سالماويس رو وثميالس رو ماديالس رو معمويالسع د و سيد و طا ).

وهذه النظرة للدين تعني:

 21رن الالالدين ال يح ضالالن مالالن الالالدين السالالماويا واممالالا يطىال لىالالأ الخ ارفالالا
الم والجمالا

ال الالي سالالود ال قالالادا

ال ريس.

 25رن الدين م ع من الر

ول يم ل من السماء.

 27لنظ الدين يطى لىأ كل المع قدا

والطقوس اإلمساميس ح أ الخرافا

 26رن الالالدين والنىسالالنس والنالالن موضالالولا

واحالالدةا وهالالي مالالن صالالمع ال الالر ومالالن إف ال ار ا

يحيا 5111ا

عال

.)22-26
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مميا.
لالالادا ي

(ر الالو

 -ويعرفالاله (الصالالميع 5111ا

االخ الال

 " :)158أمالاله ال ال ا النالالرد عالالالي الالالدين ممالالا يسالالالده لىالالأ الوقايالالس مالالن

المنسيس كما يسالده ذلل لىأ مسالد يا إذا ما رصيب يا.

 -كما يعرف الدين "ال ا المسى عقيدة (اإليمان الصحي اإليمالان الاهلل ومالئك اله وك اله ورسالىه و الاليو

اوخر و القدر خيره و ره) وظيور ذلل لىأ سىوكه ممارسس ما رمره اهلل ه واالم ياء من إ يان ما ميأ

اهلل لمه".

 -وي الالير (ر ال الوان 5116ا

موجودة في كل مج مع و عى

 )57-51إل الالي عري الالف ال الالدين أم الاله الس الالما

العام الالس لىط يع الالس اإلمس الالاميس

الحياة الروحيس في المج مالعا وي ال رل فالي ال قادهالا وم اول يالا مجمولالس

من الفرادا وهي كون من مس من العقائد القى يس الداخىيس في قوب ط يعالس رو فالو ط يعيالس يالؤمن يالا
الفراد و ساليطر لىالأ العالال الني يقالي كمالا

الخارجي لىدين.

ال مل لىالأ طقالوس و العائر يقالو يالا الفالرادا وهالي المظيالر

ويتضمن التعريا العناير اآلتية:

 21المقدس :وهي ال ياء المقدسس والمحرمس ال ي ممي ها لن يرها.
 25العنيددر الروئددي :وهالالي المع قالالدا

والعواطالالف العقىيالالس ال الالي جالالذب اإلمسالالان محالالو القالالوة القالالاهرة ال الالي

يع قد في وجودها وقدر يا وفي رميا مىل المنع والضر.

 27العنير الطقسي :وهي المظيالر الخالارجي لىالدين الم عىقالس ط الائع المالور المقدسالسا وهالي مثالل فالي
الحركا

وال صرفا

 26شفوية:كاال ياال

ال ي مسمييا ل ادةا وقد كون هذه الطقوس عائر.

وال عميد في المسيحيسا وقد كون جوامب سىوكيس كال ضحيس المنس والصالة.

 22العنير النيويدي :وي ال مل لىالأ القوالالد الديميالسا وهالي لىالأ هيئالس مصالو

ورحاديالث وك الب ليالا

قداس يا.
 وي الالير (موسالالأ 1999اديميس م ع من إيمان لمي

 )483إلالالأ االل ال ا الالالديمي أمالاله مالالا يقالالو الاله النالالرد الم الالدين مالالن ممارسالالا

اهلل مثل في الع ادا ا والمعامال

خالقه و حسين لالق ه اوخرين.

ويعرفالاله ( ركالالا ا " )5114جمىالالس مالالن الم الالادئ والقالالي والمع قالالدا

والخال ا وذلل في محاولالس إلرضالاء

ال الالي الؤمن يالالا رمالالس مالالن االسال و عمالالل

مق ضاها من المواحي االج ماليس واالق صاديس والسياسيس وال ر ويس".

 -عريالالف ال اح الالث لالل ال ال ا ال الالديمي سالالوف ي م الالي ال اح الالث عري الالف صالالال الص الالميع " "5111أم الاله" ال ال ال ا

المسى عقيدة اإليمان لصحي ( اإليمان اهلل ومالئك ه وك اله ورسالىه واليالو اوخالر و القالدر خيالره و الره)
وظيور ذلل لىأ سىوكه ممارسس ما رمره اهلل ه واالم ياء لن إ يان ما ميأ اهلل لمه".
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النظريات المفسرة للدين :
 .1نظرية التئليل النفسي :

يالالرب فرويالالد رن الالالدين يم الالع مالالن لجال اإلمسالالان لىالالأ مواجيالالس قالالوب الط يعالالس فالالي الخالالار ا والقالالوب

الداخىيالالس الغري يالالس داخىالالس ا ويم الأ الالالدين فالالي مرحىالالس م كالرة مالالن ال طالالور اإلمسالالامي لمالالدما يكالالون يالالر قالالادر
لىأ رن يس خد لقىس في ال صدي لىقوب الخارجيس والداخىيس(فرو ا5117ا

.)11

ور ار ير إلأ رن هذه المظريس رجع الدين إلأ االضطراب رو المر

المنسي رو الص ار

القائ في منس اإلمسانا هذا الص ار الما ج لن اين وظائف جوامب ال خصيس الثالثس :اليو)  ( Idما
يحمل من ر ا

جمسيس محرمسا واالما( )Egoما يمثىه من قي و قاليد ومعايير المج معا ا والما

اللىأ )  ) ( Super - Egoما يمثىه من ضمير والمثل العىيا لىنردا وان هذا الص ار ي در السمس

الخامسس من العمرا العمر الذي رسماه فرويد المرحىس الودي يسا ويحل النرد هذا الص ار لادة اس خدا

الذي يؤدي يذه الخ ار إلأ حي الال عورا و ظير هذه الخ ار المك و س في حياة النرد لن

آليس الك

طري دافعين رو ري ين هما الجمس والعدوان( ير ا.)1982
ويرب (اللرجأا  1996ا

 )176رن فرويد طرح روجه ال ا ه ين صنا

يؤمن ه النرد وفكرة الطنل لن ر يه .فني كى ا الحال ين كون الذا

وفي كى ا الحال ين يخاف النرد العقو س والج اء وي طىع في الوق

اإلله الذي

العىيا منردةا ورحيمسا وحكيمس.

ذا ه إلأ الرحمس والحمايس .ومن هذا

ف رة الطنولس لمد

أن الدين مجرد حالس منسيس سيكولوجيس ما عس من آثار وم قيا
الممطى ررب فرويد ّ
رن الطنل يخاف لداوة ر يه ويخاف في
النرد ال ال اوجوهر مظريس «فرويد» يكمن في فكرة منادها ّ

الوق

ذا ه فقدان ح ه لها فعمدها ي خىأ ذلل الطنل الضعيف لن الهداف الغري يس ويحاول ك

جماح ر ا ه الجسديسا ومخاوفها ورفكاره .وهذا المقدار من العقد المنسيس ي قأ درجس من الدرجا

موجوداأ في لقىه الالوالي .ولكن يظير في حيا ه ال خصيس الحقاأ إيمان روحي قوة لظمأ م ا يس

ال في قو يا ال لقوة الب وج رو ها رال وهي قوة الدين والخال .

 .2النظرية الوضعية العقالنية :

الديميالس

يرب دوركاي إلأ رن الفكالار والممارسالا

الير إلالأ الجمالالس االج ماليالس ا كمالا ال الر

رن المج مالالع هالالو المم الالع الصالالىي لىالالدين ا ولالالرف الالالدين أمالالس " مس ال موحالالد مالالن المع قالالدا
ال ي صل

مقدس وهذه المع قدا

والممارسا

ويمظر إلأ رن روح الدين في كل المج معا

لىمالالاميا فالالالدين يض ال مجمولالالس مالالن المع قالالدا

المحرمالالس ا وهالالذه المع قالالدا
المع قدا

والممارسالالا

في مج مع رخالقي واحد .
رجع إلأ ال ميي

ين ما هو مقدس و ين ما هالو

فالالي مس ال

الالامل يحق ال القداسالالس لأل الالياء

والممارسالالا

وحالالد الالين الف الراد و خى ال مج مع الاأ رخالقي الاأ ا ري رن اإلسالاليا الجمعالالي فالالي

ع ر رطاأ رساسياأ لوجود الدين(الخ ابا1988ا
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.)27-21

وي الالير (االلرجال الأا  1996ا

 )177إل الالأ رن دورك الالاي ف الالي ك ا الاله "ال الالكال ال دائي الالس لىحيال الالاة

الديميس" يرب أن مم أ الدين اج مالي وليس ي ي .فالدين في مظره حقيقس اج ماليس إمساميس فقالطا لن
له دو اأر حيوياأ في الحناظ لىأ المظا وال ركي س االج ماليس فحسالب .فالالفراد يخ رلالون الالدين ومالا يىحقاله
من لادا
ومماس ال ا

و قاليد و عائرا لن في ذلل ضامماأ جمعياأ لي وقوة لمج معي  .فم ارسال ال عميالدا والال وا ا
فالالي المعا الالد الييوديالالسا ورليالالاد ررس السالالمس الميالديالالس

الحالالد فالالي الكميسالالس المص الراميسا والس ال

ومحوها ذ ّكر الفراد يوي ي الديميس و قاليده االج ماليس.

 .3االتجاه االنثروبولوجي :

يع ر ماليموفسالكأ احالد رواد اال جالاه االمثرو ولالوجأ ا ويالرب ماليموفسالكأ رن الوظينالس الساساليس
عمالالل لىالالأ قويالالس ال ار طالالس الالين

لىالالدين هالالي خى ال ا جاهالالا

قيميالالس لقىيالالس ا فالالالطقوس المر طالالس الالالمو

الحيالالاء و عضالالي الال ع

ا كمالالا حمالاليي مالالن حالالالس امعالالدا المعمالالأ المحالاليط الحيالالاة االج ماليالالس ا فيالالوب

يرب رن الدين قوة هائىس وهامس لىض ط االج مالي ا وقد قالا ماليموفسالكأ الال ميي
وررب رن الدين يمد الماحيس الخالقيس في اإلمسان لالن طريال

ال جالس والثقس في حاال

الص ار مع المصالب وفأ حاال

 .4االتجاه المادي " نظرية وات )Watt

الين السالحر والالدين ا

العقىيالس القيميالس ا مثالل

ويالده اال جاهالا

المو (الخ ابا1988ا

.)41-29

قالالو هالالذه المظريالالس لىالالأ رسالالاس عيالالس الظ الواهر الديميالالس لىظ الواهر االق صالالاديس والماديالالس ا و ع الالر

ثمرة من ثم ار الم اط اإلمسامي .
الوقال

فنذا كام

منساله م ال

طريقس اإلم ا

حدد وجه لا العالقا

الماديس واالق صالاديس الين المالاس ا فنميالا فالي

الفكالالار الماديالس والفكالار الديميالس المالئمالالس لوجودهالا ا فيالرب وا

 Wattرمالس ال يمكالالن

إمكار أثير العوامل االق صاديس فالي مجالرب ال الاريص صالنس لامالس وفالأ الحركالا

الديميالس صالنس خاصالس ا

م أة الديامس اإلسالميس لمدما حىل الوضا االق صاديس وال غيال ار ال الي حالدث

فالي وسالائل اإلم الا ق الل

فيو يرب رن وراء كالل حركالس ديميالس كمالن غيال ار اق صالاديس ا وقالد ط ال وا

ظيور اإلسال ( القصا

5118:ا

.)91-89

 -5النظرية الروئية :

ي الالذهب رص الالحاب ه الالذه المظري الالس إل الالأ رن ال الالدياما

قامال ال

ا جاهاله المالادي فالي نسالير

ف الالي رساس الاليا لى الالأ ل الالادة الرواحا فق الالد

اه الالدب اإلمسالالان ال الالدائي مم الالذ القالالد إلالالأ فك الرة ال الالروح مالالن ىالالل الحيالالاة الم دوج الالس ال الالي جمالالع الالين الم الالو

واليقظسا فال قد رمه مكون من كائمين هما :الجسد والروحا ومسب إلأ الخيرة مميما كل ما يصالي ه مالن
مجالالاح رو ف الالل و الالذلل رص ال

الفكار ام ثق

ل امالالا لىيالاله رن يرضالالييا وي قالالرب إلييالالا ويم ليالالا مم لالالس ال قالالديس ولالالن هالالذه

ل ادة الرواح (طمطاوبا.)5113
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الدين والمجتمع اانساني

يعمل الدين لىأ وحدة الجمالس و ماسكيا و آلنيا و ار ط الفراد في الحياة االج ماليسا .فيوحد

ين الفراد والقي والهداف والمعامي.

ويصالالمع الالالدين لىمج مالالع حالالدوده و ركي الاله ويكسال ه العالالادا

رفضالالل وذلالالل ط ق الاأ لعقائالالده ورفكالالارها ويالالمظ الالالدين والعالقالالا
ومراق س صالرفا ي رو ينالر

االج ماليالالس إذ يقالالو ض ال ط سالالىول المالالاس

جال اء يمكالن وصالنه أماله ط يعاليا ويعاقالب لىالأ النعالل والميالس ويحالر ر الياء

ورفعالالال وهالالو يقالالو ال حىيالالل وال ح الري لىالالأ رسالالاس ال نري ال

كذلل الدور ك يالر فالي إقامالس المسالافا

(ر وانا 5116ا

وال قاليالالد ويرس ال لالالس الطريال إلالالأ حيالالاة

.)116

الالين ال الاليء المقالالدس وال الاليء المالالدمس ويقالالو

االج ماليالس الين ال العوب ال الي قالرب يميالا وحالده العاطنالس الديميالس

ويقو الدين دور مي في المج مع حيث يمظ سىوكيا

الفرادا وي ين لنمسان السىول المثل

في إ ا حاجا ه ور ا ها فنذا ا ع اإلمسان هذا السىولا كان م ماسقاأ مالع ر ا اله وحاجا اله عيالداأ لالن

كل رموا االضط ار ا

والعقد المنسيس .

ويالالذهب ماليموفسالالكي إلالالأ رن الحاجالالا

والالالدوافع اإلمسالالاميس الساسالاليس يجالالب رن

ال ع طريقالالس ال

س ب ري اضطراب اج مالي فدافع الجو رو الجمس يجالب رن ي ال ع طريقالس خضالع لضال ط المج مالعا
فاإلمسان ليس ح اأر في إ ا دوافعها فيمال معايير ض ط سىول الفرادا والفراد يى مون ياا و المثل
المج مع ككل فيه قدر من الض ط ري يحدد كيف يحصالل اإلمسالان لىالأ طعاماله رو مالع مالن ي ال ع النالرد

الدوافع الجمسيسا ولذلل فكل المج معا
اإلمسانا وهذه الحاجا

والدوافع يجب رن

كون من مؤسسا

المظ رممالاط مالن السالىول إل ال ا حاجالا

ع دون رن س ب صرالاأ رو اضط ار اأ اج مالياأ.

إن اإلمسان نطر ه ال يمىل رن يس قر في هذا الكون اليائل ا دون رن يكون لاله ر الاط معالين ا

فالالي هالالذا الكالالون يضالالمن لالاله االس ال قرار ومعرفالالس مكامالالسا ولالالذلل ال الالد لالاله مالالن لقيالالدة نسالالر لالاله مالالا يحالاليط الالس
و نسر له مكام ه فيما يدور حوله ا فالالدين ضالرورة فطريالس العوريس اري رن حاجالس اإلمسالان لىالدين حاجالس

فطريالس مركال ة فالالي ط يع اله المنسالاليس ومغروسالالس فالي الالعوره ومم جالالس فالي دمالاله ورلصالالا ه وحساله ا ولكمالالس قالالد
يضل لن إدرال هذه الحقيقس في قأ ويح ار وينقد االس قرار ا و هذه الحاجس النطريالس فالي اإلمسالان هالي

ال ي حق

مق ضاها معرف ه حقيقس مكام ه في هذه الحياة ورسال ه ولمىس و دورة الذي يحب رن يؤديه

مع ري إمسان رخالر ا فالالدين يحالدد لنمسالان قوالالد سالىوكه وكينيالس معي ال ه فالي رسالر ه وكينيالس عامىاله مالع

اوخرين ا معمأ رن الدين ضرورة إمساميس لكل فرد وفأ كل مج مع(فرو ا  5117ا
وقالالد ر الالار (موسالالأا:1994

.)78-73

 )11رن الالالدين هالالو السالالاس الالالذي ي مالالي لىيالاله النالالرد فىسالالن ه فالالي

الحياةا ويخىصه من م الر الذمب ويممي ال عور اإليمان والص ر ويطرد م الر اليأس والقموطا لالذا

ف الالنن ال الالدين مص الالدر ل ي الالذيب الس الالىول و ق الالوي الخ الالال و حقيال ال المعامى الالس الحس الالمسا واقام الالس قوال الالد الع الالدل
ومقاومس النساد والنوضالأ كمالا رماله يالر ط الين قىالوب ر مالاء المج مالعا كمالا رماله يوجالس النالرد كافالس إمكاميا اله
51

الجسالميس والعقىيالالس واالمنعاليالالس لىالالأ رن ي الالارل نيجا يالالس فالالي الحيالالاة لىوصالالول إلالالأ سالالعاد ه والمج مالالعا وقالالد
عدد

الدراسا

حول موضو الالدين فالي مطىالع القالرن الع الرين و الدر

ظيالر فالي الغالرب مؤلنالا

يال

عى ال الالالمنس الالالديمي إال رن ال الالور ( )Albort 1950يعالالود لالاله النضالالل الك الالر فالالي طالالور لى ال الالالمنس

الديمي وذلل من خالل ك اب "النرد وديمه".
ويرب (حسمسا 5117ا

 )5رمس طالما رن همال إمساماأا يم ىل رهىيس االخ يارا فال الد لاله مالن

ممظومالالس قالالي ا يالالؤمن يالالاا ويصالالدر لميالالا فالالي الق الالول وال الرف

ا واإلقالالدا واإلحجالالا ا هالالذه الممظومالالس هالالي

مجمولالالس معالالارف وقمالالالا ا إمالالا رن يخ ارهالالا منسالالها رو يرثيالالا لالالن مج معالالها رو يمقىيالالا لالالن مج معالالا
رخرب.

إن العالقالالس الالين اإلمسالالان والالالدين لالقالالس جوهريالالس ال يمكالالن نكيكيالالا وا عالالاد رحالالدهما لالالن اوخالالرا

وهالالذه العالقالالس عمالالل لىالالأ جعالالل اإلمسالالان موحالالداأ الالاهلل والالالدليل قولالاله عالالالأ { أَمَكرَ أَوَّ تَعْبُكدُواْ إِوَّ إِيَّككاَُ ذَلِككَ الكدِّينُ
الْقَ كيِّمُ } (يوسالالف)61:ا ولىيالاله فالالنن المخالنالالس لىالالدين لالالو كام ال

ج ئيالالس ميالالل اإلمسالالان مالالن خالالط ال وحيالالد

و خرجه إلأ خط ال رلا فيذه العالقس الجوهريس عمي رن الدين واإلمسان ال د ورن يقنا لىأ خط واحالدا
فالالالدين جالالاء لنمسالالان و اإلمسالالان ال الالد لالاله مالالن ديالالن يمسالالج مالالع ط يع الاله ايصالالىحه ويقومالاله ويي الالدي الاله فالالي

سالالير ها ولن كالهمالالا يسالالير ضالالمن مظالالا ال وحيالالدا كالالان مالالن الضالالرورة رن يى قيالالا ضالالمن لالقالالس حقيقيالالس ال
صوريها والدين ل ينار اإلمسان يوماأ ممذ رول يو له لىأ هالذه الر

{شَرَعَ لَكُم مِّنَ الكدِّينِ مَكا وَصَّكى

بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ}(الشورِ )17:اوقولاله عالالأ{ :وَإِن
مِّكنْ أُمَّكةل إِلَّككا خلَككا فِيهَككا نَكذِيرٌ}(فككاطر)56:ا فالعالقالالس ليسال
اإلمسانا فيذه العالقس هي لالقس مصيريس وليسال

مؤق الالس مرحىالالس دون رخالالربا واممالالا وجالالد

مالالع وجالالود

مجالرد هام اليسا وال الل رن همالال ضالغوطا

سالعأ

دائم الاأ إلمالالالس اإلمسالالان لالالن حيا الاله ال وحيديالالسا وهالالو قالالد ي الالأثر الالذلل وقالالد يميالالل اإلمسالالان لالالن الالالدين س الواء

مميجيالاله رو يميالالل خجالالل واس ال حياء لالالن طري ال إيجالالاد ميالالل ي قياله طالالاه اأر إ اء الالالدين مالالع رمالاله فالالي الحقيقالالس

مع ل لمها والقرآن الكري يرف

هذا ال حايالل لنالل ىالل العالقالس الحقيقيالس وا عادهالا صالورة صالوريس فقالط

قوله اهلل عالالأ{ :وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ اآلخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِنيَ* يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّكذِينَ آمَنُكوا وَمَكا يَخْكدَعُونَ إِوَّ

أَنَُسَككهُم وَمَكككا يَشْككعُرُونَ}(البقكككرة ،)9-8:فيالالذه العالقالالس المصالاليريس مس ال حيل فكيالالا رو الع الالث فييالالا ح الالأ ولالالو
مس وب ال حايل( .العواميا 1999ا

.)18-12

الر مالالن المال ار
والمالالاظر إلالالأ مج معا مالالا اإلسالالالميس والعر يالالس يجالالد رن كثيال اأ

كالحس الالد والعصال ال يس والغ الالش والك الالذب ول الالد الوف الالاء الالالعيود وكثال الرة المما ل الالا
وال يوا

:5116

الخالقيالالس قالالد ام الالر

واالمغم الالاس ف الالي المى الالذا

وال ماحر ين الح اب مالن رجالل السالىطس وهالي راجعالس إلالأ يالاب ال ر يالس اإلسالالميس ( ا الودفا
)8
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وييالالالدف المالالالميج اإلسالالالالمي إلال الالأ العمال الالل لىال الالأ خى ال ال مج مالالالع مسال الالى ي ال الالعر فيال الاله اإلمسال الالان السال الالعادة

واالس قرار فالعالقس في هذا المج مع المسى ين النرد والمج مع لالقس نالل قائ لىأ الخذ والعطالاءا
وي مي هذا المج مع المسى الذي سعأ ال ر يس اإلسالميس إلأ ماءه عدة خصائ

:

عاليمه في كل أن من ئون الحيالاة {يَا أَيُّهَكا الَّكذِينَ

 21مج مع مؤمن يعطي لىدين مكامس ك ربا ويى

آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءل فَرُدُّوَُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيالً} (المساء)29:
 25مج مع م عاون لمالأ ال وجيه القرآمالي { :وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْربِّ وَالتَّقْوَِ وَوَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّكهَ إِنَّ
اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (المائدة)5:
 27مج مالالع م كامالالل م الراح ا كمالالا وصالالنه الرسالالول  " مثالالل المالالؤممين فالالي الواده و الراحمي و عالالاطني ا
مثل الجسد الواحد إذا ا كأ ممه لضو دالأ له سائر الجسد السير والحمأ".

 26مج مع ممض ط رخالقياأ واج مالياأ .

 22مج مالالع يعىالالأ مالالن الالأن العى ال المالالافع ويع الره خيالالر س ال يل ل حقي ال ال قالالد والرخالالاء والقالالوة االق صالالاديس
والعسكريس .

كلُكوا مِكن
ك ِبهَكا َو ُ
ض َذ ُلولًكا فَا ْمشُكوا فِكي َمنَا ِ
ر َ
م الْك َأ ْ
 24مج مع يرفع قيمس العمل ويحث لىيه { ُه َو ا َّلذِي َج َع َل َلكُك ُ
رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } (المىل( )12:ا ودفا 5116ا

.)85-81

يددرى البائددث رن الالالدين مصالالدر هالالا ل يالالذيب المنالالوس و الالرس القالالي الناضالالىس يالالدف مظالالي النالالرد لحيا الاله
وإلمداده مجمولس من المعايير ال ي وجه سىوكه ال خصي واالج مالي .
ويع مد الدين اإلسالمي في يذيب المنوس لىأ :
 قويس الجامب الروحي لىنرد . السيطرة لىأ يوا-

النرد ومىذا ه وال حك يا و يذي يا .

قويس الرقا س الذا يس لمد الفراد.

مرائل تطور الشعور الديني :

يم ا ال عور الديمي لمد النرد في المراحل الولأ في حيا ه ا فالسموا

ف الرة حيويالالس ل كالالوين الضالالمير الخىقالالي والالوا

الولالأ فالي حيا اله هالي

الالالديمي ومعرفالالس الحالالالل والحال ار ا ولىالالأ الالالر مالالن ذلالالل لال

ي ن العىماء وال احثين لىأ حديد ف رة مميس محددة لم أة الولي وال عور الديمي لمد الفراد .

لقد قا هارمس  Harmsحىيل آالف من صور الطنال يدف ال عرف لىأ مراحل الممالو الالديمي

لدب الطنال ا فوجد رميا مر في ثالث مراحل في الطنولس وهأ :
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 -1مرحى الالس ال ص الالور الس الالطوري  :وفييال الالا س الالود الفك الالار والمع ق الالدا

الخيالي الالس والوهمي الالس ا فمعظ ال ال

الطنال في هذه المرحىس يع رون لن اهلل أمه خصيس رسطوريس .

 -5مرحىالالس الواقعيالالس  :وهمالالا يالرف
الظواهر الط يعيس .

الطنالالال خيالالاال ي ويع قالالدون ال الالأويال

ال الالي قالالو لىالالأ رسالالاس

 -7المرحىس النرديس  :وفييا ي در الطنل في اخ يار العماصالر ال الي رضالي و ماسالب حاجا اله ودوافعاله
من خالل ممارسس ال دين( راضأ 5118ا

57

.)45-41

تمهيد:

المبئث الثاني :التعيإل:
لقال الالي موضال الالو ال عصال الالب اه مام ال الاأ ك ي ال ال اأر مال الالن ق ال الالل ال ال الالاحثين والعىمال الالاء فال الالي مج ال الال لى ال ال الال الالمنس

االج مالي ا ورص

هذا الموضو محط اه مالا كثيالر مالن المؤسسالا

ظاهرة قديمس حديثس في المج معا

الظالالاهرة ا وقالالد خرجال

عال

اإلمساميس ا ولقد ماول

والم اركال ا و ع الر هالذه الظالاهرة

كثير من الدراسا

العر يالس واإلسالالميس هالذه

هالالذه الد ارسالالا

م الالائج حقيقالالس صالريحس الالين رسال اب هالالذه الظالالاهرة ودوافعيالالا

عيالالداأ لالالن ال حيال لي جيالالس ا يممالالا حاولال

عال

الخالالرب إلطالالاء صالالورة مثاليالالس لمج معا يالالا

المظالالر إلالالأ رهميالالس الك الالف لالالن هالالذه المال ار

االج ماليالالس ومعرفالالس رسال ا يا ودوافعيالالا وحيثيا يالالا ا يالالدف

عيداأ لن الموضوليس ا ل وظن

هالذه الد ارسالا

الد ارسالالا

لخدمالس عال

الجمالالا

والحال اب والمؤسسالا

دون

العمل لىأ محار يا ومحاصر يا وال حث لن س ل لالجيا .

التعيإل فى اللغة:

صال يُس":رن يالدلو الرجالل إلالأ مصالرة لصال ي ه ,وال ُألُّالب معيال ا لىالأ مالن يمالاوئي ,ظالالمين كالاموا ر
الع َ
و َ

ص وا.
ص وا لىيي إذا ج ُمعوا ,فنذا جمعوا لىأ فري ٍ آخر  ,قيل  :ع ُ
مظىومين .وقد ع ُ

صال يس :القالارب مالن جيالس الب ,
الع َ
صال ُّي هالو الالذي يغضالب لعصال ي ه ,ويحالامي لالمي .و َ
الع َ
وفي الحالديث َ :

ويع َصب ي ري يحيطون ه ,وي د ي  ...وال ُعصُّب  :المحاماة والمدافعس .و عًٍّص ما
لمي ي َع ِّ
ص ومه َ ,
ص ون لس (ا ن ممظور ا .)143
ص س الرجل :قومه الذين ي َع ُ
مصرماه َ ,
ول َ
له ومعهَ :
التعريف االصطالحي للتعصب:
 يعرف ( هالرانا  )512 :5111ال عصالب :أماله ا جالاه منسالي جامالد م الحون امنعاليالاأ رو لقيالدة روحك ال مس ال

مالالع رو (فالالي ال ىالالب والل ال ) ضالالد جمالالالس رو الاليء رو موضالالو ا وال يقالالو لىالالأ سالالمد

ممطقي رو معرفس كافيس رو حقيقس لىميس.

 -ويعرف(ل دالىسا :5111

 )156ال عصب أمه :إحدب خصال ال خصاليس ال الي سال االسال قرار

المس ي و ؤدي وظينس موليس ير لقالميس لصاح ياا و نص لن منساليا فالي كافالس مظالاهر ال حيال ا

سواء اإليجا ي رو السى ي لأل ياء رو ال خا
 -يعرفه (القذافيا 1991ا

معيمس اس ماداأ إلأ عميما
عالالار

ال عصب.

 )155أمه هالو إظيالار مجمولالس مالن اال جاهالا
مس مدة من معىوما

معيالالا .فنك الره الرجالالل ال الالي

 -وي الالير (المعايط الها:5111

والمواقف.

العدائيالس محالو مجمولالس

خاطئس رو ممقوصس دون ال ار لىحقائ ال ي قالد

لالالن نوقالاله مالالع ال قالالاده الالأخر الرجالالل السالالود هالالو مالالو مالالن

 )513إلالالأ رن ال عصالالب هالالوة ا جالالاه لمصالالري سالالى ي ارب ا جالالاه يالالدفع

النرد إلأ رن يسىل سىوكاأ لدائياأ ضد فرد رو جمالس من الفراد يم مون إلأ جمالس معيمس.
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 -ويعالرف (ال الول:

 )156ال عصالب أماله ا جالاه يعالد ال الخ

ق ىيالاأ ويجعىاله ميالاالأ لى نكيالالر واإلدرال

واإلحساس وال صرف طر محا يس رو ير محا يس محو جمالس معيمس رو محو رلضائيا.

 ويعرف ( اكمان)  " Backmanلىأ رماله (ا جالاه رو موقالف يالر م الرر يكالون فياله المالرء مسال عداأ رومييئالاأ لن يعقالالد ويالالدرل وي الالير وي صالرف طريقالالس مؤيالالدة رو مماهضالالس لجمالالالس معيمالالس مالالن المالالاس رو
).711

النرد مميا ( ".ىقيس ومرليا :1985

 -ويعرف (س ينان)ال عصب أمه (ا جاها

سى يس جالاه رفالراد يم مالون إلالأ جمالالس معيمالسا سالواء كامال

هالالذه الجمالالالس لىالالأ رسالالاس ديمالاليا رو سياسالاليا رو رميالالا م مالالي إلالالأ ط قالالس جماليالالس معيمالالسا رو كوميالالا
س خصائ

معيمس (درويشا:5112

)539

 -ويعالالرف Jahoda , 1950:2-3),ا )Ackermanال عصالالب " أمالالس ممالالط مالالن العالالداء فالالي العالقالالا

اإلمساميس ين الفراد وهو موجس ضد جمالس ككل رو إلأ رفرادها ا وهالو ي ال ع وظينالس يالر ممطقيالس

في صاحب هذا اال جاه .

 رمالا ساليكورد و الاس مالالان (  ) Secord , Bacman,1974, 165فيعرفالالان ال عصالب أمالس " ا جالالاهيجعل صاح س ينكالر ا وي العر ا ويسالىل طالر منضالىس رو يالر منضالىس ا محالو جمالالس معيمالس ا رو

-

محو رلضائيا من الفراد"

يمما يعرف كاس ىو ال عصب أمس " ا جاها

سالى يس مالن مالو خالا

عىال

ألضالاء جمالالس معيمالس

رو فئس من النئا (.)CastilloaK,2007,243

 -ال عصالالب هالالو ( الالكيل رري مالالا دون رخالالذ وق ال

كالالاف رو لمايالالس لىحك ال لىيالالها وقالالد يكالالون هالالذا ال الرري

إيجا ياأ رو سى ياأا وي ال ماقه دون ال ار لىدالئل الم احس(ال كعسا :5116

 -ويرب سي ر ان ال عصب " ا جاها

سى يس ضد الجمالا

.)567

الخارجيس ا ورمس قيي لجمالس رو لنالردا

وهذا ال قيي في الغالب ما يكون سى ي وي مأ لىأ رساس لضويس النرد لىجمالس

 يعرا البائث التعيإل أمه" .ا جاه منسي م حون امنعالياا ويكون هذا اال جاه موجس محو فكرة روم در رو فرد رو جمالس رو ح ب رو طائنس ا ويكالون إمالا ضالد(ال نكيالر فالي اوخالرين سالوءا االسال عداد

لالل داء لىيي والحا الذب ي ا لد االل راف حقوقي ا اح قالاره ا لالد الق الول الآرائي )ا وامالا
يكالون مالع ( االمحيالا لىجمالالالس ال الي يم مالي إلييالالا والالدفا لالن رفكارهالالا وم ادئيالا ا ال عالاطف ال الالديد

معيا)ا ويكون هذا اال جاه ير م مأ لىأ حقائ رو ردلس موضوليس".

خيا ص التعيإل:

يتميز التعيإل عموما (اايجابي والسلبي على السواء) بعدد من الخيا ص ,أهمها ما يأتي:
 21ا ج الالاه منسال اليا و ال الالالي ي ك الالون م الالن المكوم الالا
االمنعاليسا وسىوكيس).

الرئيس الاليس المعروف الالس (وه الالي المكوم الالا

 25ي ضمن حكماأ مس قاأ ال رساس لها وال يوجد سمد ممطقي يدلمه.
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المعرفي الالسا

 27يؤدي وظينس لم مي اال جاه ال عص يا ري يوفي غر

ما ا يكنل اإلرضاء الذا ي له.

 26المجالاراة ىعالالب دو اأر هامالاأ فالالي مالي مواقالالف ال عصالالب واالسال جا س وفقالاأ فال الخ

الم عصالالب فالالي

معالجال الالس لألمال الالور االج ماليال الالسا يجال الالاري الجمالال الالس ال ال الالي يم مال الالي إلييال الالا صال الالورة لميال الالاء(درويال الالشا

:5112

.)581

 22ال عصب مك سب وم عى وليس وراثي رو والدي
 24ال عصب يغىب لىيه الذا يس ركثر من الموضوليس من حيث مح واه.

الن يكالالون م يالالو اأر ا وينسالالد

وي الالير ( ( Akolkar , 1960:243الالان ال عصالالب يالالؤدب ال الالخ
مالحظا ه ير الممحا ة و نكيره الماقد.

نشأة التعيإل:

ال عصالالب سالالىول مك سالالب وم ال عىُ ا فىالاليس همالالال دليالالل فسالاليولوجي رو منس الي لىالالأ وجالالود ري ال ة

سمأ ري ة ال عصبا وامما همال اس عداد لى عصب وي

وجيه هذه االسال عداد .وال عصالب يال

من المعايير والقي االج ماليس ال ي ي عىميا الطنال من والديس ومن مؤسسا

السرة ووسائل اإللال ودور الع ادة.

حديالده

ال م ئس االج ماليالس مثالل

ويممو ال عصب مع ممو النرد ال دريج فالطنل الالذي يممالو فالي جمال اله ومج معاله يالحالظ الالد

الجمالس "جمال ه" لن الجمالس ال ي ي عص ون ضدها (" .هران5111ا
وي الالير(الج الالالي5117ا

.)513

 )648إلال الي رن الطن الالل يول الالد دون عص الالبا ويمم الالو ف الالي مم الالاخ ل الالائىي

يعكالس مواقالف المج مالالع وا جاها اله السالالائدة لالن طريال ذوي ال الأن فالالي حيا اله والسالرة والمدرسالس ووسالالائل

اإللال ا وي خذ ر عاداأ جديدة مع قد السن وال نالل االج مالي وال عى ا ولكن دون ولأ رو إدرال أمه
ي عصب رو يمارس ال عصبا ودون قدرة لىأ نسيره رو حديده ق ل ىوغ سن الثاميس ل رة.

ال الالخا

ويع الر ال عصالالب م يجالالس م ا الرة لعمىيالالس ال م الالئس االج ماليالالس حيالالث الراك القالالي والمواقالالف جالالاه

واال جاها

وال الالياء والفكالالار الاليئاأ ف الاليئاأا و نالالالل فيمالالا يميالالا ل الالكل لمالالد الطنالالل مسالالقاأ مالالن الفكالالار
والمع قدا

يمطى مميا ال عصب سى اأ رو إيجا اأ.

فال عصالالب إذا م الالا اج مالالالي ىعالالب الخ الرة وال عمالالي دو اأر رساسالالياأ فالالي ممي الاله و ث ي ال

( ىقيس ومرلي ا :1985
فاال جاهالالا

.)714

ال عص ال يس ( الالأميا فالالي ذلالالل الالأن اال جاهالالا

لمىيالالس ال ال عى أ الالكاليا وآليا يالالا المخ ىنالالسا وال الالي ي عالالر
المخ ىنس (درويش ا:5112
ويقالالول ( مالالي جاار،

ليالالا ال الالخ

المنسالاليس الخالالرب)

دلائم الاله

الالكل مالالن خالالالل

فالالي مواقالالف ال م الالئس االج ماليالالس

.)588-583

:5111

 )594رن ال عصالالب يم قالالل مالالن الك الالار إلالالأ الصالالغار مالالن خالالالل

لوامالالل ال م الالئس االج ماليالالس مالالن خالالالل المالحظالالا

العالالا رة وسالالرد الحالوادث والطالالاء اإل الالا ار ال نسالاليريس
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وذلالالل ركثالالر مالالن ام قاليالالا لالالن طريال الجيال ة الرسالالميس رو وسالالائل اال صالالال الجماهيريالالسا ويم قالالل ال عصالالب
دريجياأ لن طري الوسط االج مالي الذي جام ه النرد.

مكونات التعيإل:

 -1المكون المعرفي:
وي كالالون م الالن المع ق الالدا

الخرب وال خا

اوخرين.

والم الالدركا

والفك الالار و ال ص الالو ار ال الالي يكومي الالا الن الالرد م الالن الجمال الالا

 -2المكون االنفعالي:

ي عى هذا المكالون مالا يظيالر لالدب النالرد مالن م الالر حالب رو كالره رو منالور وكالذلل ال نضاليل رو
لد ال نضيل لجمالس رو ل خ

-3المكون السلوكي (النزوعي)

رو لجمس معين.

وهالالو مالالا يصالالاحب الجامالالب ال الالعوري والمعرفالالي مالالن رفعالالال سالالىوكيس محالالو موضالالو اال جالالاه ال الالي
صاحب ال عصب مثل العدوان وال عىيقا
وي الالير (ل الالد اهلل :1993

الىنظيس(ل د ال اقيا 5115ا

.)45

 )34-32إلالالأ رن المكالالون السالالىوكي لال جاهالالا

من رم طس سىوكيس م درجس وف (رل ور ) وهي على النئو التالي:

ال عص ال يس ي كالالون

 -1االمتناع عن التعبير الفظي خارج ئدود الجماعة الداخلية :وهي ردمي درجس في ال عصب.
 -2التجنإل :وهو جمب رلضاء الجمالس الخارجيس موضو الكراهيس.

 -3التمييز :حيث يأخذ صاحب ال عصب لىأ لا قه السعي إلأ ممع الجمالس الخارجيس من الحصول
لىأ االم يا ا

وال سييال

ال ي ي م ع يا هو واوخرون من رلضاء جمال ه.

 -4الهجوم الجماعي :وهو سىول العمف جاه الجمالس الخارجيس موضو الكراهيس.

 -5اابددادة أو (الفندداء) :وهالالي المرحىالالس الخي الرة لىعالالداوة وال عصالالب والكراهيالالس وهالالي اإل الالادة الجماليالالس رو
اإللدا دون محاكمس قاموميس.

أسباإل وعوامل التعيإل:
ر

عدد العوامل المؤديس ل كون وظيور اال جاها

الممكن تينيفها إلى نوعين من العوامل:

العص يسا وال نالل القوب فيما يميالاا فإنه مدن

 21عوامل تختلا وترتبط بدالفرد :وهالي ال الي الر ط الالم غي ار ال خصاليسا سالواء المعرفيالس رو الم احيالس
ال الالي ح الالدد إمكامي الالس م الالأ ال الالخ
ال عص ي (درويشا5112ا

عصال ال يه معيم الالسا رو قيام الالس ال ال ع

ال جاه الالا

.)589
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ص الالور الس الالىول

 مئاولة الفرد إشباع بعض ئاجاته مثل :الحاجالس إلالأ احال الل مركال مرمالو رو العور أماله رفضاللمالالن اوخالرين فقالالد الالدفع مثالالل هالالذه الحاجالالس النالالرد إلالالأ قويالالس اال جالالاه العمصالالري حيالالث ي الالي لالاله اح قالالار

ال ع

وال عالي لىيي .

 التعبي در عددن العدددوان :ال عصالالب يعطالالي النرص الس لم الن يعالالامي مالالن إح اطالالالدوامه الذي يم ج لن هذه اإلح اطا

مخ ىنالالس رن يع الالر لالالن

في مجال قد ي سام فيه المج معا فالنرد الالذي ي عالذر لىياله

ال ع ير لن إح اطا ه وامنعاال ه في مجال جمال ه يقو الال ع ير لالن منساله مالن خالالل العمالف لىالأ
الجمالس المضادة رو الموضو ال عصب.

من القى وم الر اإلث لىأ اوخرين.

 -ااسقاط :وهو محاولس النرد ال خى

 25عوامل تتعلق بالمئيط االجتماعي للفرد:
قو السرة دور في مميس ال عصب إما صوره م ا رة كال ىقين ارو يالر م ا الرة لالن طريال إدرال

الطنل والديه وحديثيما لن رفراد الجمالالسا كالذلل الصالح س والجيالرةا وكالذلل العوامالل السياساليس ال الي مالر
يا المج معا ا وهمال ظروف يواجييا المج مع عمل لىأ ام ار ال عصب وهي:
 21يم الالأ ال عصالالب وي ال داد كىمالالا كالالان همالالال اخ ال الف الالين الجمالالالا
جمالا

من سالال

مخ ىنس ورديان مخ ىنس وثقافا

ال الالي كالالون المج مالالعا فوجالالود

مخ ىنس يع ر ررضاأ خص س لى عصب.

 25اس غالل جمالس لجمالس رخرب سواء كان هذا االس غالل اق صادي رو سياسي رو اج مالي.
 27رل ى يس يؤدي إلي ال عصب لىأ القىيس(المعايطها 5111ا
وي ير ( ىقيس اومرلي :1985

 .)713رن همال حاجا

 21الحاجس إلأ حقي مكامس م نوقس.

.)519-518

ؤدي إلأ ال عصب هي:

 25الحاجس إلأ المن.

 27الحاجس إلأ ال ماي واالس قالليس.
 26الحاجس إلأ الميل لى سىط.

وي ير (القذافي ا1991ا

 )157أن من أسباإل التعيإل:

 21الحاجس إلأ رير م اطا ما ومع قدا ما

 25يسال ال خد كمظي الالر م الالن مظ الالاهر ميكامي م الالا
ال خ

ذا ه.

 27وجالالود كال ال
مثل ال ك ال

كل يرضيما وي الء مع ا جاها ما.
ال الالدفا المنس الاليس كم الالا ف الالي ح الالاال

لرقيالالس وح يالالس وق ىيالالس وديميالالس وسياسالاليس مالالا

اإلسرائيىيس في فىسطين.
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اإلس الالقاط لحماي الالس

لىالالأ السالاليطرة لىالالأ مقاليالالد المالالور

النظريات المفسرة للتعيإل:

 -1مظرية التئليل النفسي:

نسالالر مظريالالس ال حىيالالل المنسالالي ال عصالالب لىالالأ رمالاله اضالالطراب فالالي ال الوا

ال قاء (ل د ال اقيا5115ا

المرجس الي و ري ال ة حالالب

.)47

ويرب لىماء ال حىيل المنسي رن ال عصب يؤدي وظينس خاصس منسيس ىخ

في ال مناليس لمالا

ي نالل في المنس من و ر وكراهيس واح اط ا وذلل لن طري اإل احس واإل دال دفالاأ لن الذا ا ومن
ث يع ر ممط من رمماط الحيل الدفاليس الال عوريس ( ىقيس ومرليا 1985ا
وي الالير (الج الالاليا 5117ا

.)912-716

 )638إلالالأ رن فرويالالد يع الالر ال عصالالب دال لىالالأ الميالالول ال الريس

لنسالالقاط اويقصالالد الاله الميالالل الموجالالود لالالدميا جميع الاأا حيالالث مسالالقط امالالدفالا ما يالالر المر الالوب فييالالا لىالالأ
اوخالرينا وهالالذا الميكالالامي (اإلسالالقاط) يسالالم فالالي رري فرويالالد لى الالخ

م يمس الل قاده رن ال خا

رن يقا الالل وينسال ا رو ينعالالل رفعالالال

اوخرين ه الذين دروا ذلل.

ويرب (ل د اهلل ا1993ا

 )186رن مظريس ال حىيالل المنسالي ؤكالد وجالود ديماميالا

معيمالس فالي

خصاليس النالالرد وهالالي ال الي مالالارس أثيرهالالا فالالي صالرفا ه المخ ىنالالسا ي الالر فرويالالد رهميالس الال الالعور فالالي فيال
مخ ى الالف جوام الالب ال خص الاليسا م الالا فيي الالا ال عص الالب ال الالذي يمكال الن نس الالير مم الالوه وار قائ الالها ف الالي ض الالوء عال ال
الدفا مثل (اإلسقاط واإل احس وال رير).

ميكامي ما

 -2نظرية التعليم االجتماعي:

امحرفاله وفالي
إن ال عى يعد رساسالاأ مالن السالس الميمالس فالي نسالير السالىول اإلمسالامي فالي سالوائس و ا

سالالاط ه و عقيدا الالها ف واسالالطس ال ال عى يك سالالب اإلمسالالان كثي ال اأر مالالن القالالي واال جاهالالا

السىوكيس المر و س والغير مر و س او ال عصب ي
اال جاها

عىمه واك سا ه الطريقس ال ي ي

االج ماليسا من خالل لمىيس ال م ئس االج ماليس (الج اليا 5116ا

ويرب (ل د اهلل ا:1993

يالا اك سالاب سالائر

. )691

 )161إلأ رن ال عصب يعد مثا س "معيار" في ثقافس ال خ

اك سا ه من خالالل ال م الئس االج ماليالسا والطنالل يك سالب هالذه اال جاهالا

لياا لكي ي عر أمه مق ول من اوخرين.
ويك سالالب ال الالخا

والميالالا ار والعالالادا

اال جاهالالا

اي

ال عصال يس ويسال جيب يالا ط قالاأ

العص ال يس مالالن خالالالل ثالالالث قم الوا

رئيسالاليس فالالي لمىيالالس ال م الالئس

االج مالي الالس وه الالي :الوال الالدانا المدرس الالونا القال الران .فضال الالأ لم الالا يمك الالن رن س الالي الاله وس الالائل ال خاط الالب

الجماهيري.

و ؤكد مظريس ال عى االج مالالي :ان الطنالال يميىالون( دون وجالود الدلي خالارجي) إلالأ اك سالاب

صور ال عصب السائدة في يئ ي االج ماليس من خالل المماذ القالدوة ذا

(درويش ا5112ا

)596
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ال الأثير النعالال المسال س ليال

ويسال مد الطنالالل ا جاها الاله وقيمالاله مالالن الجمالالالس ال الالي يم مالالي إلييالالا فيالالي ال الالي

الالكل هوي الاله فالالندرال

اليويس ال يمكالن رن يجاليء مالن خالار الساليا االج مالاليا والفالراد يالدركون لضالوي ي فالي الجمالالس مالن
الخرب (ل د ال اقيا5115ا

خالل فيمي لهميس جمال ي اولالق يا الجمالا

.)46

وال عصالالب يممالالو مالالع ممالالو النالالرد فالالي حضالالارة يم الالر فييالالا ال عصالالبا سالواء كالالان عصالالب ديمالالي رو

ط قالالي رو ل الالائري رو لمصالالري والطنالالل ي ال عى ذلالالل مالالن خالالالل ال نالالالل االج مالالالي مالالع رف الراد مج معالاله
و عىمه لفكاره وررائي ومالحظ ه لسىوكيا ي ومواقني وا جاها ي ( ىقيس ومرلاليا1985ا

)719

-718

 -3النظرية البي ية:
وخصائ

يرب (كر مش وكر نيىد) إلي رن ال ميي العمصري الما ج لن ال عصب يخى ظروفالاأ اج ماليالس
فرديس الدل ا جاهالا

ال عصالب و ع هالا .ومالع مالرور الوقال

ضد جمالس رخرب (الج الي 5116اا

.)681

يك سالب عصالب جمالالس معيمالس

فال عصب هو ا جاه يك سال ه الطنالل ري ي عىمالها فالطنالل يال عى رماله يم مالي إلالأ فئالس معيمالس ويال عى

رن لكل فئس صنا ياا وي عى رن يسىل سىوكاأ معيماأ حيال النئا

المخ ىنسا وي عى رمه لكالي يحصالل لىالأ

رضأ الجمالس و كيموم يالا لالها لىياله رن يسالىل السالىول الالذي اصالطىح
معيمس فعىيه رن ي عصب ضد هذه النئس (المعايطسا5111ا
ويالالري ( مالالي جالا ر ا5111ا

عال

لىياله ا فالنن عصال

)593ا إلالالأ رن لال ل وفصالالل الفالراد رو الجمالالالا

ينالالر م الالالر ال عصالالب لمالالده ا فنصالالل ال الي

الم م ها

)515

ضالد فئالس

رو السكن يسالد لىأ ال عصب.

عضالاليا لالالن

اء فالالي المالالدارس رو الحالالدائ رو
لالالن السالالودا سالالو أ

 -4النظرية المعرفية:

ؤكالالد هالالذه المظريالالس رهميالالس العمىيالالا

ال عصال يس وان اخ ىنال

المعرفيالالس ال الالي حالالدث لالالدب الف الراد فالالي م الالأة وممالالو اال جاهالالا

ط يعالس هالالذه العمىيالالا

يعبران عن هذه النظرية وهما:

وديماميا يالا مالالن مظريالالس لخالربا وهنددا منئنيدان ر يسدديان

أ 2نظرية السلو بين الجماعات :و ؤكد هذه المظريا
حديالالد رفكالالار الفالراد لالالن الجمالالالا

ا5117ا

.)681

وي ير (درويش ا5112ا

لىأ الدور الذي ؤديه العمىيا

ال الالي يم مالالون إلييالالا والجمالالالا

المعرفيالس فالي

ال الالي ال يم مالالون إلييالالا (الج الالالي

 )597إلأ رن هذه المظريس س عين مناهي معرفيس مثل ال صميف إلأ

فئالالا ا واإلدرال االج مالالالي فالالي د ارسالالس و نسالالير القوالالالب الممطيالالس ال الالي يكوميالالا رف الراد الجمالالالا
لن عضي ال ع

ا ور كال ال حي ا

ال ي وجد ين هذه الجمالا .
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المخ ىنالالس

و يال ال ه الالذه المظري الالس الالدور ال ص الالو ار العقىي الالس الموج الالودة ل الالدب الن الالردا ورثره الالا ف الالي حدي الالد كيني الالس

معالج الاله و نسالاليره لىمعىومالالا
ؤدي إلأ حي ا

لالالن ال الالخا

والحالالداث االج ماليالالسا ومالالا يط ال رر مالالن

معرفيس ممظمسا كمن وراء ال عصب.

ب 2التيددنيا إلددى ف ددات :الالرب هالالذه المظريالالس رن العمىيالالا

الالوييا

ادراكيالالس

واإلدراكيالالس يمكالالن ط يقيالالا لىالالأ إدرال النئالالا

االج ماليالالس ورلضالالائياا حالالث مضالالني مجمولالالس مالالن القوالالالب الممطيالالس لىالالأ كالالل فئالالس مالالن هالالذه النئالالا

اولىمي الالس ال ص الالميف إل الالأ فئ الالا

س الالالد لى الالأ مواجي الالس مواق الالف ال نال الالل االج م الالالي م الالع الجمال الالا

الخرب ( ل د اهلل ا1993ا

.)171

تعقيإل البائث على النظريات المفسرة للتعيإل :
حاول ال

المظريالالا

المنس الرة لظالالاهرة ال عصالالب المظالالر إلالالأ هالالذه الظالالاهرة مالالن وايالالا م عالالددة ا وقالالد

فسر هذه المظريا ال عصب ما أء لىأ م ادئيا ا عيداأ لن إلطاء صورة ورؤيس امىس لىظاهرة .
و مولال ال ه الالذه ال ص الالو ار المظري الالس م الالا ين اج مالي الالس ومنس الاليس واق ص الالاديس ا وه الالأ ص الالو ار لي الالا
رهمي يا المظريس في نسير ال عصب ا إال رميا ل كالن فالي إطالار كالامىي يمكالن مالن خاللاله فيال الظالاهرة
كل ممطقي ودقي .

يور وأشكال التعيإل:

يظهر التعيإل في كثير من مجاالت الئياة العملية ,والمواقدا و السدياقات النفسدية واالجتماعيدة ,و

من يور التعيإل ما يلي:

 -1التعيددددإل الطبقددددي أو الطددددا في :وه الالو ال الالذي يق الالو الالين ال مي الالاء والنقال الراء والرؤس الالاء والمرؤوس الالين
ورصحاب العمل والعمال.

 -5التعيددددإل العنيددددري :وهال الالو ا جال الالاه لال الالدائي محال الالو القىيال الالا

العمص ال الريس ويقال الالو ال الين ال ال الالي

والسال الالود

والجماسا وكمثال لى عصب العمصري (ال عصب العمصري الصييومي ضد العرب).

 -7التعيإل الديني :يعرف ال عصب الديمي أمه حالس من ال م

والغىو في الحمالاس وال مسالل عقيالدة

رو فكرة ديميسا مما يؤدي إلأ االس خناف آراء اوخرينا وهي حالس مرضاليس لىالأ المسال وب النالردي
والجمالي.

 -6التعيإل الجنسي :وهو السائد ين الذكور واإلماث.

 -2التعيإل الكروي :وهو ال عصب ين جماهير كره القد ال ي

جع المديسا وقد ظيالر م ائجاله كمالا

حدث في م اراة كرة القد ين مصر والج ائر.

 -4التعيإل السياسي اايدولوجي :وهالو ال عصالب الالذي يكالون فياله مالي فكالر سياسالي معالين و السالعي
لالمضما إلأ ح ب سياسيا مثل موقف الررسماليس جاه ال يوليس وموقف الييود من العرب.
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 -3التعيددإل بالئددإل :وي مثالالل فالالي حالالب الالالوطن والعمالالل لصالالالحه ق الالل المصالالىحس ال خصالاليسا وال الالعور
االم ماء له وال ضحيس من رجىها وكره الدول المعاديس (الج اليا5116ا
وي الالير (ال ي الالرا5119ا

النكال ال الالري (حمال ال الالاسا ف ال ال ال

.)633-631

 )54رن لى عص الالب ر الالكال مخ ىن الالس ق الالد ي الالر ط عض الاليا ال ال ع

ا ممي الالا

اجيال ال الالاد)ا ال عصال ال الالب لىمال ال الالو االج مال ال الالالي(ذكال ال الالرا رمثال ال الالي)ا ال عصال ال الالب القال ال الالومي

(مصال ال الالريافىسال ال الالطيمياخىيجال ال الالي)ا ال عصال ال الالب الق ىال ال الالي ( ال ال ال اوي اميال ال الالاجرا ال ال الالدوي)ا ال عصال ال الالب الطال ال الالائني
(سميا يعي)ا ال عصب الرياضي (رهىيا مالل).
رم الالا (حام الالد هال الرانا5111ا

الجمسالي كمالا ضالالد ال مالو فالي الواليالالا

 )514في الالرب رن م الالن ص الالور ال عص الالب (ال عص الالب العمص الالري و

الم حالدةا وفالي جمالالوب رفريقيالاا وال عصالب الط قالي كمالا ضالد ط قالالس

العمالالال رو الط قالالس الالالدمياا وال عصالالب الالالديمي كمالالا ضالالد الييالالودا وال عصالالب السياسالالي كمالالا فالالي ال الاليوليس
والررسماليس.
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تمهيد:

المبئث الثالث :المس ولية االجتماعية
إن الماظر اليو إلأ ال غي ار االج ماليس واالق صاديس والسياسيس ا يجد رن همال حديا

كثيرة

طىالالب مالالن الجميالالع رن يكوم الوا م يقمالالين ليالالا ا ولالالديي القالالدرة والمسالالئوليس ج الاه رمنسالالي و ج الاه مج ال معي ا
وح الالأ يك الالون المج م الالع فاضال الالأ وم ط الالو اأر يجال الب رن يق الالو رفال الراده الالدوره وواج الالا ي جال الاه رمنس الالي و جال الاه

المج مع ا فالمسئوليس االج ماليس من ره دلائ المج مع ا وهالأ ضالرورة ومصالىحس لامالس ا فكىمالا كالان
المج مع م عاوماأ وم ماسكاأ وم ضامماأ كىما كان مس ق اأر
تعريا المس ولية في اللغة:

عرف المسئوليس وجه لا حال رو صنس من يسأل لن رمر قع لىيه ع ها يقال رما رئ مالن

مسئوليس هذا العملا و طى رخالقياأ لىأ ال ا ال خ

مالا يصالدر لماله قالوالأ رو لمالالأا و طىال قاموميالاأ

ال ا النرد نصالح الخطأ الواقع لىأ الغير ط قاأ لىقامون (رميس وآخرونا 1937ا

تعريا المس ولية ايطالئا:

.)611

 -يع الالرف (واري الالن  )Warenالمس الالئوليس أمي الالا " ول الالأ اإلمس الالان ال الالال رن لىي الاله ال ص الالرف عال الاأ لمع الالايير

اج مالي الالس ورم الاله مع الالر

لىعق الالاب إذا ام ي الالل محظال الو ار ال وجي الاله االج م الالاليا رو ه الالي اال ج الالاه الساس الالي

لالذلان العا لى وجييا

والموامع االج ماليس(حسا الدينا5117ا

.)64

 -ويعرف ديالوب ( )Deweyالمسالئوليس رميالا "مال و النالرد إلالأ ال نكيالر المسال

خطوة مق رحس وق ول هذه الم ائج لن قصد (قاس 5117ا
 -ولرفيالالا (لثمالالانا1994ا

)17

 )53أميالالا (جام الاأ جديالالداأ هالالو رن المحاسال س ال لىالالأ مالالاء معيالالار ي الالكل

مقياساأ لىسىولا فالمسئوليس عمأ المحاس س والمساءلس لن سىوكيا
 -وي ير (د ار ا1981ا

فالي الم الائج المح مىالس لي

و صرفا .

 )173إلي المسئوليس أميا اس عداد فطريا إميا المقدرة لىالأ رن يىال المالرء

منسه روالأا والقدرة لىأ رن يني عد ذلل ال امه واسطس جيوده الخاصس
تعريا المس ولية االجتماعية:
 -ويعرفيا (لثمانا1984ا

 )67أميا هي المسئوليس النرديس لن الجمالسا هي مسئوليس النرد رمالا

ذا ه لن الجمالس ال ي يم مي إلييا.

 -ويعرفيالالا (سالالكران ا5116ا

 )812أميالالا ل الالارة لالالن ممالالو اال جالالاه مح الو العمالالل ومح الو الس الرة ومح الو

المج مع ورميا ر ط العمر وال واف ال خصي.

 -ويعرفيا (حميدةا1994ا

 )51أميا اس عداد مك سب لدب النالرد يدفعاله لىم الاركس مالع اوخالرين فالي

ري لمالالل يقومومالاله الاله والمسالالاهمس فالالي حالالل الم الالكال

رقر ه الجمالس له والعمل لىأ الم اركس في منيذه.
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ال الالي ي عرضالالون ليالالا ا رو ق الالل الالالدور الالالذي

 -و عرفيا (م رفا5119ا

 )11هو إدرال النرد لمسئولي ه لن سىوكه وال امه رما ذا ه لن منسه

ولن الجمالس ال ي يم مي إليياا و ضمن معرفه النرد لحقوقه وواج ا ه محو منسه ورسر ه و مالئه

وجامع ه وديمه ووطمها وهذا ي من خالل االل ا

المج مالالع وروضالالالها والحالالر

عالي الدين و القي الخالقيالسا و نيال م الكال

لىالالأ الم الالاركس اإليجا يالالس وال عالاون مالالع اوخالرين مالالن رجالالل المحافظالالس

لىأ المج مع والعمل لىأ قدمه وا دهاره.

 -ويعرفيالالا ال احالالث" مسالالئوليس النالالرد لالالن الفعالالال وال ص الرفا

والميالالا الصالالادرة ممالالس جالالاه منسالاله و جالالاه

الغيالالر ا وهالالأ مالالن خالالالل فيمالالس لالالدورة االج مالالالي ا وم الالارك ه فالالي حقيال رهدافالاله ورهالالداف المج مالالع

اوالم الالاركس اإليجا يالالس مالالع اوخالرين فالالي قالالد المج مالالع وا دهالالاره ا وهالالأ مسالالئوليس جالالاه منسالاله ورسالالر ه
ولمىس وديمه ووطمه".

مكونات وعناير المس ولية االجتماعية:

كالالون المسالالئوليس االج ماليالالس مالالن ثالالالث لماصالالر كامالالل و نالالالل هالالذه العماصالالر مالالع عضالاليا

ا وهذه العماصر هي:

ال ع

االهتمام والفهم والمشاركة:

أوال:االهتمام:

وه الالو االر الالاط الع الالاطني الجمال الالس ال الالي يم م الالي إليي الالا الن الالرد م الالع الح الالر

لى الالأ ق الالد الجمال الالس

واسال ال مرارها و ماسال الكيا و ىو ي الالا له الالدافيا وحماي ي الالا م الالن ري ض الالعف رو نك الالل (حمي الالدها1994ا
وي ير (لثمانا1984ا
جامب لاطني يا الحر

فالالي داخىيالالاا كمالالا ميال

.)55

)66ا أن االه ما هو ال ار طس العاطنيس ين النرد وجمال ها وهي مي إلأ

لىأ الجمالسا و اس يعاب النرد لىجمالس حيث كون في داخىه كما رماله هالو

الالال نكر فييالالا حويىيالالا صالالورياأ مالالن وجالالود داخىالالي فيالاله إلالالأ وجالالود خالالارجي يكالالون

موضالالو أمىالاله ومظالرها ري رن االه مالالا ي الالدر حويالالل الجمالالالس مالالن وجالالود خالالارجي إلالالأ وجالالود داخىالالي فالالي

النرد.

ويري (حميدها1994ا

 )55إلأ أن االهتمام له مكونات فرعية وهي:

 21االه ما

ق ل الجمالس لىنرد.

 27االه ما

ق ل النرد لىدور الجمالي الذي يقو ه.

 26االه ما

ق ل النرد لىسىول االج مالي لىجمالس.

 25االه ما االمنعال مع الجمالس.

 22االه ما

ق ل النرد لى عا

وي حال الالدث ( هالال الرانا 5111ا

الجمالالالس وحالالر

ال ي حدث م يجس الدور االج مالي له.
 )588-583ل ال الالن االه م ال الالا ويعرفال ال الس أم ال الالس االر ال الالاط الع ال الالاطني

النالالرد لىالالأ سالالالم يا و مسالالكيا و كامىيالالا واسال مرارها و قالالدميا و حقيال رهالالدافياا ويقسال

االه ما إلأ لدة مس ويا

وهي:
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 21اال نفعددال مددع الجماعددة :وهالالي مسالالايرة النالالرد لىحالالالس االمنعاليالالس لىجمالالالس صالالوره ال إراديالالس ودون
اخ يار رو قصد.

 25االنفعال بالجماعة :وهي كون صورة إراديس ري يدرل رمه يمنعل الجمالس.

 27التوئد مع الجماعة :وهي عور النرد وحالدة المصالير معيالا :ري مصالير النالرد مالر ط مصالير
الجمالس ال ي يم مي إلييا.

 26تعقل الجماعة :حيث مأل الجمالس لقل النرد وفكرها و ص

ثانيا :الفهم:

ج ءاأ من نكيره و خصي ه.

وهو في النرد لىجمالس وفي النرد لىمغ ب االج مالي لفعاله(سكرانا5116ا
وي ير (لثمانا 1984ا

.)812

 )64ري رن الني له قان:

 21فهددم الفدددرد للجماعددة:وهالالي في ال النالالرد لىجمالالالس ولماضالالييا الالالذي امطالالوب ولحاضالالرها الالالذي يخالطالاله
ويعاي الاله ولمسال ال ق ىيا ال الالذي يحي الالا ف الالي ض الالميرهاا وه الالذا ال يعم الالي فيمي الالا

الالكل دقيال ال ري فيال ال دقيال ال

لىحاضر وفي ناصيل الماضالي وفيال آماليالا ومسال ق ىياا الل رن يكالون لدياله حساساليس لىجمالالسا ري
االس ال ما لم ال

الجمالالالس ومالالو مالالن اإلدرال لىواقالالع االج مالالالي الالالذي يحيالالا فيالاله النالالردا وفي ال النالالرد

لىجمالالالس يعمالالي في ال ماضالالييا وحاضالالرهاا ومعاييرهالالا والدوار المخ ىنالالس وفييالالا ولادا يالالا وا جاها يالالاا
وقيميا ومدب ماسكياا و عامىياا و صور مس ق ىيا( هرانا 5111ا

وي الالير (حمي الالدةا 1994ا

.)588-583

 )55إل الالي رن فيال ال الن الالرد لىجمال الالس يقص الالد الاله فيم الاله لىجمال الالس ف الالي حال ي الالا

الجالالاه ة مالالن ماحيالالس مؤسسالالا يا ومظميالالا وقيميالالا ولادا يالالا وقيميالالا وريالالديولوجيا يا ووضالالعيا الثقالالافي وفي ال

الظروف والعوامل ال ي ؤثر في حاضر هذه الجمالس اوكذلل في اريخيا الالذي دوماله ال يمكالن فيميالا

حاضرها وال مس ق ىيا.

 -5فهددم الفددرد للمغ دزى االجتمدداعي ألفعالدده :هالالو رن يالالدرل النالالرد رثالالار رفعالالاله و ص الرفا ه وق ار ار الاله لىالالأ
الجمالس ا ري يني القيمس االج ماليس لي فعالل رو صالرف اج مالالي يصالدر مماله ا والنيال لاله مكومالا

فرليه وهي:

 21في النرد لىدور االج مالي الذي يقو ه من دون ضغط من الجمالس.
 25في النرد لمالئمس الدور االج مالي الذي يقو ه.
 27في النرد لثار رفعاله مع الجمالس.
 26في النرد لثار ق ار ار ه لىأ منسه.

 22في النرد لثار ق ار ار ه لىأ الجمالس.
 24في النرد لىقيمس االج ماليس الب فعل يصدر ممه.

 23في النرد لىدور االج مالي الذي يقو من دون ضغط داخىي.
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وي ير ( هرانا 5111ا

 )588-583إلأ رن في النرد لألهميس االج ماليالس لسالىوكه يعمالي

في النرد لمغ ب وآثار سىوكه ال خصي واالج مالي لىأ الجمالس.
ثالثا:المشاركة:

الم اركس هي ع ير لن االه ما والني ا واذا كان االه ما حركالس الوجالدان والنيال حركالس النعالل

فنن الم اركس رجمان لىوجدان والنكر معاأ.

والم اركس هي المظير الخارجي لىحركالس الداخىيالس فالي ال خصاليسا رو هالي حركالس الظالاهر ع يال ار

لن حركس ال اطنا رو هي ام داد الداخل إلأ الخار ا رو هي الداخل خارجاأ (لثمانا1984ا

وي ير (حميده ا:1994

.)63

 )55إلالأ رن الم الاركس هالي ا ال رال النالرد مالع اوخالرين فالي لمالل مالا ا يمىياله

االه م الالا وي طى الاله النيال ال لمس الالالدة الجمال الالس وا ال ال ا حاجا ي الالا وح الالل م الالكال يا والوص الالول إل الالأ ره الالدافيا
و حقي رفاهي يا والمحافظس لىأ اس مرارها.
ويالالرب ( ه الران ا5111ا

 )588إلالالأ رن الم الالاركس يقصالالد يالالا م الالاركس النالالرد مالالع اوخ الرين فالالي

لمل ما يمىيه االه ما ا وي طى ه الني من رلمال سالد الجمالس في حقي رهدافيا حيث يكون مؤهالأ

اج مالياأ لذللا ري رميا قو لىأ االه ما والني ا وهي ريضاأ

من خالل ما ق ضيه رلايس الجمالس

وهداي يا وا قان رمورها.

المشاركة لها ثالث جوانإل وهي:

 -1المشاركة بتقبل الفرد للدور أو األدوار االجتماعية التي يقوم فيها مثل:
أ .الم اركس ق ل النرد سىوكه االج مالي.

ب .م اركس النرد في رم طس الجمالس مع الرضا دوره في الجمالس دون حدوث ص ار م يجس لالد
رضاه و ق ىه لىدور.

 -5المشاركة المنفذة أي تتمثل في التنفيذ الفعلي المشتر  ,فمثل:
أ.م اركس النرد أم طس الجمالس مع االق ما

مالئم ه لىدور.

ب.م اركس النرد منيذ ما ن لىيه الجمالس.
 .م اركس النرد مع الجمالس في إمجا ما ا نق

لىيه الجمالس.

 -7المشاركة المقومة :وهي الم اركس ال ي ميل إلأ المقدا ري قيامه الدور المسالاير رحيامالاأ والماقالد
رحياماأ رخربا وممو المسئوليس االج ماليس ال ي إال لمد ما ي وفر للضالاء الجمالالس الم الاركس
في ال منيذ والمقد (حميدها1994ا

.)57-55

ويشير (ئامد زهران,2111,ص  )288إلى أن جوانإل المشاركة هي:

 21التقبل  :وهي ق ل النرد لىدور االج ماليا حث يقو عمل هذه الدوار في ضوء في كامل.
 25التنفيذ :ري الم اركس يصوره فعاله وايجا يس قدر إمكاميا ه وقد ار ه.
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 27التقييم :ري الم اركس ال قيميس الماقدة المصححس الموجيس.

ويالالري (محم الالد ا5111ا

 )123-122إل الالأ رن مكومالالا

المس الالئوليس االج مالي الالس هالالي ثدددالث مكوندددات

وهي :المكون المعرفيا المكون االمنعاليا المكون السىوكي.

أوال :المكددددون المعرفددددي :وه الالو المك الالون الم الالا ج ل الالن العمىي الالا
ومعىوما

العقىي الالسا وي الالمل فيم الالس لمن الالاهي ورحك الالا

النالرد لالن الجمالالس ومعاييرهالا وقيميالا مقارمالس قيمالس معالاييره الذا يالسا ولالذلل فيالو يمثالل الرصالد

ال راكمالالي لمالالد إدرال النالالرد لالالن الجمالالالس كنك الره وداللالالس ومعمالالأا و يالالذا يكالالون هالالذا المكالالون هالالو الرصالاليد
الالكل معىوما الاله لالالن الجمالالالس و يالالذا يكالالون يمثالالل المخال ون

النكالالري لالالدب النالالردا الالالذي يحال نظ مالالن خاللالالس

الساللي لىنرد وينقسم إلى جزأين:

أ -وراثي :ويمثىه العقل الجمعي.

إل -جددزء مددتعلم :وي الالمل جمىالالس المنالالاهي ا ممالالط ال نكيالالرا طريقالالس ال نكيالالرا وي الالأثر هالالذا المكالالون عالالده
لوامل مثل اإلدرالا الوليا فالىيس الذا ا ال مو الثقافي لىجمالس.

ثانيا:المكون الوجداني:

وي ضالالمن جمىالالس العمىيالالا

ال الالعوريس والال الالعوريس وم الالالر النالالرد فالالي امنعاال الاله جالالاه الجمالالالس و

ي مي هذا المكون بأربع مستويات:

 -1االمصيا الالإرادي لىجمالس طريقس آليس.
 -5إدرال النرد لذا ه رثماء امنعاله لىجمالس.

 -7التوئددد مددع الجماعددة :ويعمالالي ال وحالالد كالالل ر الالكال الجمالالالس ال وحالالد مالالع المح الالوب (ري يص ال

هالالو

والجمالس يء واحد)ا وال وحد مع المحسود (لمالدما يكالون النالرد فالي حالالس لدائيالس جالاه الجمالالس)ا
ال وحد مع المع دي (ام ثال النرد واذلامه وطال ه لىجمالس)

 -6تعقددل واسدددتبطان الجماعدددة :ري ص ال
النعىي.

الجمالالالس داخالالل النالالرد فكري الاأا و ط الالع فالالي فك الرة رو صالالوره

ثالثددا:المكددون السددلوكي :وهالالو سالالعأ النالالرد لالس ال جا س لىمسالالئوليس االج ماليالالسا وكالالذلل م الالاطه ودرجالالس
اح رامه ليذه المسئوليس .والم اركس صنس لامس عمي ا رال النرد مع اوخرين فيما يخ

الجمالس.

إن المسئوليس المس مدة من عالي الدين اإلسالمي ال ي ليا ص غس إمسالاميس قسال إلالأ مسال ويا

وجوامالب

مستويات المس ولية االجتماعية:
م عددة اوهي لىأ المحو ال الي:

 -1مس ولية الفرد نئو نفسه.ومن أمثلة هذه المس ولية.
أ 2الكلا ال ربا المو و يرها من الدوافع النطريس والحد الدمأ الكافي والضروري لىحياة.

ب 2مس الالئوليس الن الالرد مح الالو ص الاليامس ال الالمنس :ري رن يص الالون منس الاله وس الالمع ه وهوي الاله وجوارح الاله ويح الالافظ
لىيياا وي حمل المسئوليس جاهيا.
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 -5مس ولية الفرد نئو أسرته :ويمكن أن تشمل:
أ 2ال ا البا الخوة.

ب 2ال و والطنال.
ج 2قيس القارب.

 -7مس ولية الفرد تجاه الجيران.
 -6مس ولية الفرد نئو القبيلة.
 -5مس ولية الفرد نئو الوطن.

 -4مسددد ولية الفدددرد تجددداه نئدددو العدددام والكدددون واالهتمدددام الالالحيوان والرفال ال
.)17

وي ير ( هرانا5111ا

 )583إلأ رن المسئوليس ليا ثالثس مس ويا

الاله(الح الالارثيا5111ا

م ار طس وم كامىسا وهي :

 -1المس ولية الفرديدة :وهالي مسالئوليس النالرد لالن منساله ولالن لمىالها وهالذا المسال وب رساسالي ويسال
المسئوليس االج ماليس.

 -5المس د ولية االجتماعيددة :وهالالي مسالالئوليس النالالرد الذا يالالس لالالن الجمالالالس رمالالا منسالاله ورمالالا اهلل ورمالالا
الجمالس.

 -7المسد ولية الجماعيددة :وهالالي مسالالئوليس الجمالالالس جماليالاأ لالالن رلضالالائيا وسالالىوكيا وهالالذا المسال وب
يدل المسئوليس االج ماليس ويع ها.

موايفات الشخص المس ول اجتماعيا:
يقول هاريس  Harrisإن ال خ

المسئول اج مالياأ مثل فيه العماصر او يس:

 21يعمأ ال اما ه جاه الجمالس.

 25يع مد لىيها ويعمل دائماأ ما يعد ه.

 27حقي الهداف المرجوة ممه وال يحاول ال مي لن اوخرين.
26

خ

ينكر في مصىح ه ومصىحس الجمالس (حسا الدين ا5117ا

ويرب ( هرانا 5111ا

)21

 )591-529رن همال مظاهر لىمسئوليس االج ماليس وهي:

 21المسالالئوليس االج ماليالالس لالالن الوالالالدينا الوالد ذوي القر الالأ والي الالامأ والمسالالاكينا واإلخالالال

فالالي

العمل وامجالا ه وا قامالها و الذل رقصالأ جيالد فالي اإلم الا ا واح ال ار القالامون واالمضال اطا والمحافظالس
لىأ المظا ا والحر

لىأ المواليد.

 25ال كاةا وفييا يقو النرد المسئوليس حيث يؤدي ح الجمالس فيما رلطالاه اهلل مالن مالال -المالر
المعروف -الميي لن الممكرا والمامسا وال عالاونا اإليثالارا واإلصالالح والم الاركس االج ماليالس

في الديان والمماس ا

والع ادا

والواج ا .
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 27االه مالالا م الالكال

العج ة وذوي الحاجا

المج مالالع وحىيالالاا والخدم الس العامالالسا اال ال رال فالالي الجمعيالالا
الخاصس والمح اجين.

 26المحافظس لىأ المم ىكا

الخيريالالس لرلايالالس

العامس.

 22ي حمل مسئوليس آراءه وسىوكه النردي والجمالي.

نمو المس ولية االجتماعية:

المسالالئوليس االج ماليالالس مالالن الصالالنا
الم س

اإلمسالالاميس ال الالي يجالالب رسالاليا داخالالل النالالردا حيالالث رن النالالرد

حمل المسئوليس االج ماليس يحق فائدة لجميع رفراد المج معا و عالد ر يالس اإلمسالان لىالأ حمالل

المسالالئوليس االج ماليالالس جالالاه مالالا يصالالدر لمالاله مالالن رفعالالال ورق الوال مسالالألس فالالي ايالالس الهميالالس ل مظالالي الحيالالاة
داخ الالل المج م الالع اإلمس الالاميا ف الالنذا حم الالل الفال الراد مس الالئوليا ي وم الالائج رلم الالالي ا اسال ال قر حي الالا ي وس الالاد

الطمأميم ال الالس فيم ال الالا ي ال الالمي ا و ال الالا الع ال الالدل وال ال الالعور ال الالالمن من ال الالس واالج م ال الالالي ف ال الالي حي ال الالا ي الخاص ال الالس

العامس(م رفا5119ا

.)119

والمس الالئوليس االج مالي الالس مطى ال الاأ ميمال الاأ وحيويال الاأ ف الالي حم الالل رفال الراد المج م الالع لدوارهال ال والقي الالا ي الالاا

والم اركس في مالاء المج مالعا و قالاس قيمالس النالرد فالي مج معاله مالدب حمىاله المسالئوليس جالاه منساله و جالاه
اوخرين (فحجانا5111ا

. )63

ويالالرب ( ه الرانا5111ا

 )591رن المسالالئوليس االج ماليالالس لىالالأ الالالر مالالن رميالالا كالالوين ذا الاليا

يق الالو لى الالأ مم الالو الض الالمير االج م الالالي والرقي الالب ال الالداخىي فنمي الالا ف الالي مموه الالا م الالا اج م الالالي لمي الالا ال ال عى

و ك سال الالبا و ال الالدر لمىيال الالس عى ال ال المسال الالئوليس االج ماليال الالس ممال الالذ رن يال الالدرل الطنال الالل حمال الالل والديال الاله المسال الالئوليس

االج ماليس في ر ي ه وا ا حاجا ها و ح ا ممو المسئوليس االج ماليس إلأ مماخ رسرب م ع الحب
والحمان وال عاطف والعالقا
مؤسسا

االج ماليس السىيمس والقدرة الحسمس.

وال ر يس من ره الوسائل ال ي يمكن لن طريقيا مميس المسئوليس االج ماليس لدب الفرادا و قو

ال ر يس وال م ئس االج ماليس ممثىس في السالرة والمدرسالس وجمالالس الرفالا ودور الع الادة ووسالائل

اإللال دور مي في رس و مميس المسئوليس االج ماليس لدب رفراد المج مع (فحجانا5111ا
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.)68

تمهيد:

المبئث الرابع :االتزان االنفعالي
يع ر موضو اال ان االمنعالي من المواضيع الميمس في لى المنس ا فالجامالب االمنعالالي هالو

رحالالد المقومالالا

اليامالالس فالالي ال خصالاليس ا فيالالو الالالذي يالالمظ خ ال ار النالالرد واداركا الالس ويجعىالاله قالالاد اأر لىالالأ إدارة

حيا اله ا فالحيالالاة مالالا هالالي إال امنعالالاال

وكىمالالا كالالان اإلمسالالان قالالاد اأر لىالالأ ضال ط امنعاال الاله والال حك يالالا كىمالالا

كان ي م ع قدر من السعادة واالس قرار في الحياة.

االتزان االنفعالي:

يع ر منيو اال ان االمنعالي من المناهي الحديثس في لى المنسا وهو منيالو اخ ىالف العىمالاء

ف الالي عرين الاله لى الالأ ال الالر م الالن رهمي الاله ف الالي مج الالال الص الالحس المنس الاليسا وق الالد م الالاول العىم الالاء ومني الالو اال ال ال ان

االمنعالالالي كالالل حسالالب خىني الاله الثقافيالالس والمرجعيالالس ال الالي يم مالالأ إلييالالاا وسالالوف ي ال
المناهي :

 -ويرب (الم يميا5111ا

مالالاول لالالدد مالالن هالالذه

 )9رن اال ال ان االمنعالالي هالو الال حك والساليطرة لىالأ االمنعالاال

وال عامالل

مرومس مع المواقف والحداث الجاريس فييا والجديدة مما ي يد من قدر ه لىأ قيادة المواقف واوخرين.

 -و عرف (الس عاوبا5113ا

 )536اال ان االمنعالي أمه قدرة النرد لىأ مواجيس ظروف ورحالداث

الحيالالاة الضالالا طس والميالالددة وال عامالالل معيالالا دون عالالر
المالالر ا الم مثالالل قالالدرة النالالرد لىالالأ الال ح فالالي الالالذا

صالالح ه المنسالاليس والجسالالميس إلالالأ االضالالطراب رو

وال عالالاون مالالع المج مالالع اإلمسالالاميا وي ميال

وال ناؤل وال حرر من ال عور اإلث والقى ورحال اليقظس والوحدة و ع

كومه يس جيب االسال جا س المماسال س فالي الوقال

ال ا الالس

الفكار والم الرا كمالا يميال ه

المماسالب ويكالون قالاد اأر لىالأ حمالل المسالؤوليس وهالو يم ىالل

قوة الض ط الذا ي والسيطرة الكامىس لىأ دوافعه وامنعاال ه وم الره وال حك يااو ماول المور صال ر

و عقالالل ومواجيالالس المواقالالف الحيا يالالس س الواء كام ال

سالالعيدة رو ح يمالالس رو مناجئالالس م الالاط وهالالدوء اللصالالاب

وحسن السىول وال صرف يدف حقي ال واف المنسي يمه و ين اوخرين.

 -يمما (ر كمسون) فنمه يعرف اال ان االمنعالي أمس "قدرة النرد لىأ ض ط ذا ه وال حك في امنعاال ه

وال واف مع اوخرين" )2 (Atkinson, 2003, p:322
و عالالد سالالرد هالالذه ال عرينالالا

فالالنن ال احالالث يعالالرف اال ال ان االمنعالالالي أمالاله" قالالدرة النالالرد لىالالأ ض ال ط امنعاال الاله

والسيطرة لىييا وال حك يا ا ومواجيس ضغوط الحياة والظروف اليوميس مرومالس وحكمالس ا حيالث كالون

اسال جا ه االمنعاليالالس مماسال س لىمواقالالف ال الالي ي عالالر
واالمدفا ا وي مي

عوره الرضا والسعادة".

ليالالا ا ويكالالون واقعيالاأ فالالي ردة فعىالالس عيالالدا لالالن ال يالالور
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سمات الشخص الذي يتسم باالتزان االنفعالي:

عد من ال عاد الساسيس في ال خصيس  .إذ يقالول " ي الكل
يرب ري مل رن اال ان االمنعالي هو أ
اال ال ال ان االمنع الالالي خط الالا م ص الالال مسال ال م ار يم الالد الالين مقط الالين م الالن القط الالب الموج الالب ال الالذي يمثى الاله اال ال ال ان

االمنعالي إلأ القطب السالب الذي مثىه العصا يسا ورن ري خ
هذا الم صلا ويمثل اال ال ان االمنعالالي ال الخ

الالالدقي ا رمالالا ال الالخ

يمكن رن يكون في ري مكان لىالأ

اليالادئ الالر ينا الثا ال ا الممضال طا المسالال ا الم نائاللا

الغيالالر م ال ن (العصالالا أ) فيالالو س الريع الغضالالبا الغيالالر مس ال قرا لالالدواميا م قىالالبا
)41-23

ممدفع )( .ري ملا1949ا

يالالرب ال احالالث رن همالالال سالالما

اال ان االمنعالي وهذه السما

مي ال ال الالخ
هي:

الم ال ن امنعالي الاأ لالالن الالاقي ال الالخا

 -1لديه القدرة لىأ حمل المسئوليس والقيا العمل المموط ه.
 -5ال خ

الم ن هو خ

 -7ال خ

الم ن لديه القدرة لىأ ض ط منسه ذا ياأ وال حك في امنعاال ه.

 -6ال خ

الم ن ي مي

 -4ال خ

الم ن هو خ

 -2ي مي

ي مي

اليدوء وال ناؤل.

القدرة لىأ ال نكير يدوء اللصاب في ال ما .

قدر ه لىأ كوين لالقا
ار

اج ماليس ماجحس مع اوخرين.

لن منسه ودائماأ م اطه إيجا ياأ.
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الالالذين ال ي سالالمون

تمهيد:

المبئث الخامس  :التعاون -والتنافس
حث اإلسال لىأ ال عالاون الين المالاس جميعالاأ كمالا قالال جالل لالاله{ :وَتَعَكاوَنُواْ عَلَكى الْكربِّ وَالتَّقْكوَِ وَوَ

تَعَككاوَنُواْ عَلَككى اإلِثْ كمِ وَالْعُ كدْوَانِ } (سالالورة المائالالدة:اويالالس .)7وقالالال الرسالالول  ": المالالؤمن لىمالالؤمن كال ميالالان ي الالد
عضه عضاأ" و ل رصا عها ويقول الرسول  " المؤممين في واده و راحمي و عاطني مثل الجسد

إذا ا كأ ممه لضو دالأ له سائر الجسد السير والحمأ".

كما حالث اإلسالال لىالأ ال مالافس فالي الخيالر وصالال المالاس جميعالاأ كمالا قالال المالولأ  { وَفِكي

ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} (سورة المطننين:اويس)54ا وقد سا

الرسول  مع الساليدة لائ الس فالي الجالري

وقد س قيا في المرة الولأ وسال ق ه فالي المالرة الثاميالس .وقالال لىياله الصالالة والسالال  :هالذه ىالل (الج الرب ا
والديبا 1998ا

.)9

وال يسال طيع رحالالد مالالن ال الالر رن يعالاليش الالدون اوخالرين .وال رن يمجال

الالد وميال  .يالالذه المسالالىما

يمكالالن رن يقالالال الالأن ال عالالاون ح مالالي إللمالالار الكالالونا ورمالاله هالالو السالالاس لوجالالود ال الالرا الالالذي جعىي ال اهلل
عو اأ وق ائل وقال( :ل عارفوا) اويح ا ال عاون في ط يقه إلأ ر يس و عىي و دريب .يممالا حالب الالذا

الذي يم ج لن ال مافس والص ار

 -1التعاون:

ري ة

ريس في كل رحد ويح ا إلأ ض ط و مظي .

تعريا التعاون في اللغة:
ال عالالاون فالالي الىغالالس مالالن العالالونا والعالالون هالالو الظييالالر لىالالأ المالالرا ويجمالالع لىالالأ رل الوانا و قالالول

العالالرب إذا جالالاء

السالالمس جالالاء معيالالا رلواميالالاا ويعمالالون السالالمس الجالالدب الالاللوان الجالراد والمال ار

المعوان هو من كان كثير العون وحسن المعومس (مجىس ال حوث اإلسالميسا1618ه ا

تعريا التعاون ايطالئا:

 -يعرف (ر وان ا5112ا

 )171ال عاون رمه ال كل الرئيسي لىعالقا

والرجالالل

.)192

االج ماليس وال نالالل داخالل

الجمالا ا وهو لمىيس اج ماليس س يدف السالعي الم ال رل لنالرد ورخالر رو آخالرينا رو جمالال ين رو

ركثر ل حقي لمل معين رو هدف رو ايس رو قيمسا رو السعي وراء المصال الم ركس( .الج ري ا
والديب ا 1998ا

.)74-72

 ول الالرف م الالالر ال ع الالاون(: )1959Mallerالموق الالف ال الالذي يثي الالر الن الالرد لي الالذل رقص الالأ جي الالد لدي الاله م الالعاللضاء اوخرين في جمال يه من رجالل حقيال اليالدف الموضالو  .حيالث كالون م الاركس اللضالاء

في حقي اليدف م ساويسا كي قس لىيي المكأفاة ال ساوي في ميايس الموقف.
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 وي ين حمدي محروس ( )1982ال عالاون ( أماله سالىول ي سال السالعي ل حقيال رهالداف النالردا ورهالدافالجمال الالس ال الالي يم م الالي إليي الالا م الالن خ الالالل الم الالاركس المعىوم الالا

واوراء والفك الالار والم الالالرا و ق الالدي

الدوار والمصالالادر الخاصالالس الالنرد لصالالال الجمالالالسا و وقالالع الحصالالول لىالالأ منالالس ال الاليء لىنالالرد مالالن
اوخرين لىمسالدة في حقي الهالداف الم ال ركسا واح ال ار ذوا

اوخرين جاهه ريضاأ (الج ري اوالديب ا 1998ا

.)74-72

اوخالرينا و وقالع ال اليء منساله مالن

 وي الير (ر الالو ريالالب ا )5115رن ال عالالاون هالالو ار الالاط مجمولالالس مالالن الفالالراد لىالالأ رسالالاس مالالن الحقالالووالواج ا

واالل اما

الم ساويس لمواجيس وال غىب لىأ ما قد يع رضي من الم اكل االق صاديس رو

االج ماليالالس رو السياسالاليس رو القاموميالالس ذا

االر الالاط الوثي ال الم ا الالر لمس ال وب معي ال ي االق صالالاديس

واالج ماليس سواء كاموا مم جين رو مس يىكين.

 -ويعرف ال احث ال عاون" سىول اج مالي ييدف النرد من خالله إلأ حقي

ايس رو قيمالس رو هالدف

( ره الالداف الن الالرد ا وره الالداف الجمال الالس ال الالي يم م الالي إليي الالا)ا م الالن خ الالالل ال ام الاله ال الالدور االج م الالالي
والحقالالو والواج الالا

ا وال امالاله ال سالالاوي مالالع اوخ الرين فالالي مواجيالالس مالالا قالالد يع رضالالي مالالن م الالكال

ومصالب ل حقي ذلل اليدف رو القيمس رو الغايس.

خيا ص الموقا التعاوني:

يتيا الموقا التعاوني بعدة خيا ص منها ما هو وجداني ومنها ما هو معرفي:

 21الخيددا ص الوجدانيددة :ي سال الموقالالف ال عالالاومي وجالالود لالقالالس إيجا يالالس الالين رلضالالاء الجمالالالس .كمالالا
يوجالالد قالالدير إيجالالا ي لىالالذا

الالين اللضالالاءا ويالالمخن

ريض الاأ معالالدل القى ال لالالن الم وسالالط الالين رف الراد

المجمولالالالس ا وي ال الالعر النال الالرد الم عال الالاون المال الالان واللنالالالس فال الالي الموقال الالف ال عال الالاومي .ويال الالمخن

الخجال الالل

واالمطواء والخوف من اوخرين الين الم عالاومينا كمالا وجالد ثقالس م ادلالس يالمي ا كالذلل ي سال الموقالف

ال ع الالاومي وج الالود روح الجمال الالس وال وافال ال ف الالي العالق الالا

الذا .

االج مالي الالس الالين الفال الراد ا و الالال ع ير ل الالن

 25الخيا ص المعرفيدة :ي سال الموقالف ال عالاومي وجالود مماق الا
رفكالار ومعىومالالا

الين رلضالاء الجمالالس لى وصالل إلالأ

م نال لىييالالا .كمالا رن الموقالالف يقىالل مالالن قييالد جيالالود الفالراد محالالو اليالدف الم ال رل

ولد إلاقس عضي عضاأا كذلل ي مي

أن المكافالأة يال

و يعيالا الين رلضالاء الجمالالس ال سالاويا

ح الأ ييال كالالل لضالو فالالي الجمالالس حقيال اليالدف الم ال رل .كالالذلل ي سال الموقالالف ال عالاومي وجالالود

ال مالالاد إيجالالا ي م الالادل م مالالثالأ فالالي الم الالاركس الالين ال الميالالذ ومسالالالدة عضالالي عض الاأا كالالذلل ي مي ال

وجالالود و قسالالي فالالي العمالالل ولالالذلل سالالييل لمىيالالس ال نال الل االج مالالالي (الج الالري اوالالالديب ا 1998ا
.)74-72

 27وي ير (العم با 1659هالا

 )44 - 42أن التعلم التعاوني يتميز بعدة خيا ص ,وهي:
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أ 2مواقف ال دريس ال عاومي مواقف اج ماليسا حيث يقس الطالب إلأ مجمولا
معاأ ل حقي رهداف م ركس.

ب 2يقد فرصاأ م ساويس لكل الطالب.

ت 2يؤدي إلأ جامس المجمولس الواحدة غ

المظر لن ال ايما

صغيرة يعمىون

رياأ كان.

ث 2لىميا ار االج ماليس المصيب الك ر في إس ار يجيس ال عى ال عاومي وقد يكون هذا ير م وافر
رخرب.

منس الدرجس في اس ار جيا

ج 2ال ال عى ال عالالاومي عى ال فعالالال فيالالي إس ال ار يجيس حق ال كافالالس مس ال ويا
وكناءة(العم با1659هالا

.)44-42

وي الالرب ال اح الالث رن الموق الالف ال ع الالاومي ي ميال ال

خص الالائ

الهالالداف ال ر ويالالس نالىيالالس

م ع الالددة س الالالد لى الالأ رن يك الالون الن الالرد ف الالي

المج مع فعال وايجا ي ويقو دوره لىأ الوجه الكمل وهذه الخصائ

هي:

 21النرد في الموقف ال عاومي هو فالرد إيجالا يا ي الارل فالي الم الطس االج ماليالس المخ ىنالس وي الارل
في ال نالل االج مالي.

 25الموقالالف ال عالالاومي اليالالدف ممالاله هالالو هالالدف م ال رل الالين كالالل اللضالالاء الم ال ركين فالالي الموقالالفا
وي مي

روح الجمالس.

 27ي مي الموقف ال عاومي قدر ه لىأ مسي كل وجيا

المظر والمجيودان وال وفي

يميا.

 26الموقالالف ال عالالاومي يعطالالأ ويأخالالذا يعط الأ لىنالالرد قيمالالس و الالعور أهمي الاله فالالي المج مالالع والموقالالفا
ويأخذ ممه كل جيد ورري خا

ها ويى مه لىأ ال عاون مع اوخرين.

 22الموقف ال عاومي يحدد المسئوليس النرديس لكل لضو في المجمولس ويحدد المسئوليس الجماليس.

نظريات التعاون:

حاول ال احثون في هذا المجال رن يؤسسالوا مظريالا

المظريا

نسالر ال عالاونا وكامال

ال اليس:

ر الر م الائج هالذة المحالاوال

 -1نظرية " ديوتش" :يرب ديو ش رن الموقف ال عاومي هالو موقالف اج مالالي كالون فياله رهالداف الفالراد
المخ ىنين م داخىس درجه جعل حقي هذه الهداف لمد كل فرد ر ط ار اطاأ وثيقاأ موج الاأ مالدب
حقيقه لمد قيس الفرادا في مكن النرد من حقي هدفه إذا حق اوخالرون رهالدافي  .وقالد حالدد ثالالث

رموا من العالقا

االج ماليس وهي :ال عاوميسا وال مافسيس والنرديس.

 -5نظرية النمو :و ن ر

مظريس الممو رن ال نالل ين الطى س حول ميالا معيمالس ي يالد مالن مكالمي مالن

المن الالاهي ا فعم الالدما ي نال الالل الطى الالس م الالع عض الالي الال ال ع
الص ار لحل وجيا

يمال ال ج ل الالن ذل الالل فيال ال جي الالد لىمعىوم الالا ا ورن

المظر الم عارضس في الم طس ال عاوميس يم ج لمه الممو المعرفي لديي .

 -7نظريددة التوسددع :الالرب هالالذه المظريالالس رن الالرح المعىومالالا

ل الالخ

آخالالر مالالن رهال وسالالائل الال عى ا ورن

رم الالطس ال ال عى ال عالالاومي ممالالي ال نكيالالر لميالالا سالالالد الطى الالس لىالالأ إرسالالال المعىومالالا
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واس ال ق اليا ممالالا

يم ال ج لميالالا الالذكر طويالالل المالالدبا ولكالالي ي ال مكن النالالرد مالالن ذلالالل لىيالاله رن ي الالرح المالالادة ل الالخ

ي عاون معه(مورها5119ا

 -6نظرية ماي ودإل:

.)7-5

آخالالر

ك الالان لىمظريال الالس ال ال الالي ق الالا يال الالا (مالالالاي  Mayودوب  )1973 Boobرهمي الالس ف الالي ظيالالالور منالالالاهي

ال عالالاون وال مالالافس فالالي المظريالالا

االج ماليالالس االق صالالاديس وقالالد لالالرف ال عالالاون أمالاله الالذل رف الراد مجمولالالس

(الجمالس) رقصأ جيد لديي ل حقيال رهالداف الجمالالس معالاأا واال ال رال فالي المكافالأة ال سالاوي الين رفالراد
الجمالسا وقد ماول الم ادئ الساسيس المر طس ال عاون وهي كال ي:

 21ذل الجمالس رقصأ جيد لدييا سعياأ وراء حقي رهدافيا الم ركس.

 25االل ا قوالد الموقف المحدد ل حقي اليدف مسب م ساويس ين رفراد الجمالس.
 27ي ر الفراد رفضل رداء ل حقي اليدف الم رل مسب م ساويس

 26وج الالود ل الالدب الفال الراد مسال ال س ك يال الرة م الالن اال ص الالال ال خص الالي والىنظ الالي مق الالدار ك ي الالر م الالن ال نالال الل
اإليجا ي (الج رب والديبا 1998ا

.)25-21

مجاالت التعاون :يبرز التعاون ضمن مجاالت عدة أهمها:

 -1التعددداون االجتمددداعي :ي طىالالب رن يكالالون لالالدب النالالرد حاجالالس اج ماليالالس معيمالالس يسالالعأ إل ال ال اليا
الىحصول لىأ مكامس اج ماليس معيمسا فالطنل يطيع والديه رو ال يطيعيما ليث

مكام ه.

 -5التعدداون االقتيددادي :ي طىالالب رن يكالالون همالالال مصالالىحس اق صالالاديس لالالدب النئالالس الم عاومالالسا ومثالالال
ذلل العالقا

ين الدول الم قدمس صمالياأ ودول المنط الماميسا وهالي لالقالس عاوميالس قالو لىالأ

الممنعس الم ادلس.

 -7التعاون السياسي :ي طىب رن يكون (النرد و الجمالس) لديي ايمان م در سياسي يكون رساس
لى عاونا ومثال ذلل ال خ

المؤمن الديمقراطيس الذي ي عاون مالع الخ

الم در فيذا ال عاون سياسي(ركاديميس لى المنس.)5111:

ويرب ال احث رن ال عالاون مطىالوب فالي ري وقال

وفالي كافالس مجالاال

رخالر مالؤمن المنس

الحيالاة سالواء فالي السالرة رو

في العمل رو في الدراسس رو في الرياضس رو في االق صاد ا ولن س قي حياة النرد إذا ل يكن لديه قدرة
لىالالأ ال عالالاون مالالع اوخالرينا وال قالالو الحيالالاة الالدون ال عالالاونا فال عالالاون ضالالروري ل قالالاء الجمالالالس و قالالدمياا
فاإلمسان يعاليش فالي مج مالع مالع مجمولالس مالن الفالرادا وال يسال طيع الفالراد فالي المج مالع إ ال ا حاجالا ي

إال إذا ال مدوا لىأ عضي ال ع
فوا د التعاون:

في ذلل.

لقالالد جعالالل اهلل س ال حامه و عالالالأ ال عالالاون فط الرةا ج ىيالالا فالالي جميالالع مخىوقا الالها صالالغيرها وك يرهالالاا

ذكرهاورمثاه الالاا ف الالال يمك الالن لمخى الالو رن يواج الاله ك الالل رل الالاء ال الالدميا وم ال ي الالا واح ياجا ي الالا ومطال ي الالا لوح الالده
ممنرداأا فال عاون ضرورة من ضروريا

الحياة ال ي ال يمكن االس غماء لميا.
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ويرى البائث أن للتعاون فوا د كثرة ومهمة وهي:
ورقل جيد.

 -1إمجا العمل أقصأ وق

 -5الوصول لىيدف سرلس وا قان.

االج ماليالالس الالين رف الراد المج مالالعا في ال يعمىالالون مع الاأ وي عالالاومون مالالع عضالالي ال ال ع

 -7يع ال

العالقالالا

 -6يع

قدرة النرد لىأ المقاش والحوار اليادف.

لجل حقي هدف م رل.

 -2ال عاون يسالد النرد لىأ اك ساب مكامس اج ماليس.

 -4ال عاون يسالد لىأ ام ار المح س وال آ ر وال كامل ين رفراد المج مع.
 -3ال عاون يعمل لىأ كوين خصيس م وا مسا عطأ اح ار رلىأ لذا يا.

 -8ال عاون يسالد لىأ القضاء لىأ الماميس والذا يس ويعمل لىأ ع ي المسئوليس لمد النرد.

 )25-21رن ر الالر النوائ الالد ال الالي ع الالود لى الالأ الط الالالب اسال ال خدا الال ال عى

وي الالير (العمال ال با 1659ه ال ال ا

ال عاومي هي:

 -1اح ار رلىأ لىذا .
 -5مسامدة اج ماليس قويس.

 -7م يد من ال واف المنسي اإليجا ي.
 -6م يد من الدافعيس الداخىيس.
 -2م يد من ال واف المنسي
 -4م يد من السىوكيا

التنافس:

ال ي رك لىأ العمل.

التنافس في اللغة:

الممافسس مأخوذة من ال يء المنساليا وهالو كالل مالا ي مالافس فياله وير البا قالال عالالأ{ :وَفِكي ذَلِككَ

فَلْيَتَنَككافَسِ الْمُتَنَافِسُككونَ} (المطننالالين)54:ا ري :فالالي ذلالالل فىي ار الالب الم ار الالون .قالالال ر الالو السالالعود لمالالد قولالاله
عال ال ال الالالأ :وس ال ال ال الالا قوا ري س ال ال ال الالارلوا مسال ال ال الالارلس الس ال ال ال الالا قين إلكالال ال ال الراهي فال ال ال الالي المض ال ال ال الالمار ( مجى ال ال ال الاله ال ح ال ال ال الالوث

اإلسالميسا1617ه ا

التنافس ايطالئا:

)547

 -يعالالرف (محجالالوب ولائالالدا  )5119ال مالالافس أمالاله حالالالس الثالالس وموجيالالس ومم الالطس لىسالالىول عمالالل لىالالأ

اس ثاره و ع ي الطاقس المنسيس الداخىيس.

 -لالالرف (جولالالدمان وآخالالرونا )1933ال مالالافس النالالردي أمالاله" إمجالالا رحالالد الفالراد لعمالالل معالالين ق الالل مالئالالس

مما يؤدي إلأ حصولس لىأ مكافأة ركثر ممي .
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 -ويعالالرف (دوي ال ش  )1969الموقالالف ال مافس الي أمالاله الموقالالف الالالذي يسالالعي النالالرد ممالاله إلالالأ حقي ال هدفالالها

ويؤدي ذلل إلأ ف ل اوخرين في حقي هذا اليدف (.الج رب والديبا 1998ا
 ويرب (ر وان ا5112اع ر لن ال ما

وال عار

)76

 )515ال مافس أمه كل من ر كال ال نالل االج مالي ولمىيس اج ماليس

الجماليا وهالو رقالل ر الكال المعارضالس لمنالاأا فياله يمالافس فالرد فالرداأ رخالرا رو

جمالس رخرب رو دولس رخربا من رجل الحصول لىأ اليدف ق ل الطرف الخرا رو حصل لىأ رك ر
قالالدر مالالن هالالذا اليالالدف رو ىالالل الهالالدافا ويكالالون محالالور االه مالالا لى الالخ
المكافأة ركثر من ال مافس.

-ويعرا البائث التنافس :سىول اج مالي يم

رو الجمالالالس الممافسالالس حقي ال

لمالس حالالس الثالس وموجالس ومم الطس لىنالرد لىوصالول إلالأ

قيمس رو هدف رو ايسا من خالل ذل النرد لقصأ جيد لديس ا ويكون هذا السىول ين طرفين لديي
منس الهداف ويحاول كل طرف الوصول لىيدف ق ل الطرف اوخر.

الفرق بين اليراع والتنافس:

التنافس :هو رقالل ر الكال المعارضالس ا فيالو مالافس الين فالرد وفالرد رخالر رو دولالس رخالرب رو جمالالس رخالرب
من رجل الحصول لىأ اليدف ق ل الطرف الخر.

اليدراع :هالالو الالكل مالالن ر الالكال المعارضالالس العمينالالسا يحالالدث لمالالدما

ال د الخصالالومس فيحالالاول ال الالخ

رو

الجمالس إح اط رو دمير الخص ا وذلل من رجل الحصول لىأ اليدف المم ود رو المكأفاةا وقد يكون

هالالذا اليالالدفا مىكيالالس رو حريالالس رو رريارو الاليء ذو قيمالالسا وقالالد يكالالون الص ال ار ديمي الاأ( يم الالر الالين النالالر

الديميس)ا وقد يكون الص ار داخىي لمد النردا س ب عدد رهدافه وصالعو س الوصالول إلييالاا ولالد قدر اله
لىالالأ حديالالد رولويالالا

معيمالالسا فيقالالع فالالي ص ال ار داخىالاليا وقالالد يعالالود الص ال ار الالالداخىي م يجالالس وجالالوده فالالي

الجمالسا وذلل عدد ردوراه ال ي يقو ياا رو م يجس مو
(الج رب والديبا 1998ا

دورها وقد يحدث الصال ار

الين الممظمالا

.)516-517

ويرب ال احث رن ال مافس يحدث ين طرفين م كافئين لدييما منس الهداف وكل طالرف يحالاول

الوصول لىيدف الذي يسعي إليه ق ل الطرف الخالرا ويسال خد كالل طالرف القوالالد والمعالايير ال الي نال

لىييالالا الجمالالالس رو المؤسسالالسا ويكالالون ال الاأ ال مالالافس لىالالأ الهالالدافا ري رن اال جالالاه هالالو اليالالدف ولالاليس

اال جاه هو ال خا

.

يمما الص ار يحدث ين طرفين يوجد يميا عار

ل حقي مصالحس ورهدافه مس خدماأ كافه الوسائل سواء كامال

في المصال والهداف ويسعي كل طالرف
م الرولس رو يالر م الرولسا وفالي الصال ار

يحاول دائماأ الطرف القوب إيقا الذب الطرف الضعفا واليدف من الص ار هو ه يمس ال خا

ال الوصول إلأ الهداف.
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أنواع التنافس:
 رب (ل د ال ر ا )5113رن ال مافس له وجيالان همالا :ال مالافس ال الريف وال مالافس المالذمو ا فال مالافسالم الالذمو رو ي الالر ال الريف ه الالو ال م الالافس ال الالذي يح الالاول الن الالرد رن يصال ال

اوخ الرينا فيحالالاول رن يعىالالو لىالالأ ي الره ويحالالاول اإليثالالار الالالدميوي لمنسالاله

إمس الالاماأ ماجحال الاأ لى الالأ حس الالاب
ال أ الطر ا يممالالا ال مالالافس

المحمالود رو ال الريف هالالو ال مالافس الالالذي يسالعأ اإلمسالالان مالن خاللالاله رن يجىالب لمنسالاله الخيالر والممنعالالس

دون رن يس إلأ اوخرين.

ويرب ال احث رن لى مافس مولين وهما :ال مافس اإليجا ي وال مافس السى ي:

أمددا التنددافس اايجددابي :وهالالو ال مالالافس الالالذي يسالالعأ النالالرد مالالن خاللالاله إلالالأ هدفالاله وطموحالاله دون رن يالالؤذي
اوخرينا وي ميال

أماله م مالأ لىالأ االح ال ار الم الادلا ويعمالل لىالأ قالد وخدمالس المج مالعا ويسالالد لىالأ

اال كار والرقيا ويكون اليدف ممه ال مي .

أما التنافس السدلبي :وهالو ال مالافس الالذي يسالعي النالرد مالن خاللاله إلالأ الوصالول إلالأ هدفاله لىالأ حسالاب
اوخرينا ويكون هذا المو من ال مافس م مي لىأ الحقد والكراهيسا واليدف ممه هو حب مىالل ال الياء
ولن

ام اه اوخرين لها وي مي النرد الذي يمارس ال مافس السى ي النرديس والماميس.

خيا ص الموقا التنافسي:

 -1الخيددا ص الوجدانيددة :ي سال ال مالالافس النالالردي وجالالود نالالالل سالالى ي الالين الف الراد الم مافسالالينا وي س ال
كث الرة ال الالاؤ ا وحالالب الالالذا ا واالل مالالاد السالالى ي فالالي حقي ال اليالالدفا ويكالالون النالالرد لديالاله دافعيالالس خارجيالالس
"لوجود رفراد يحققون درجا

مر نعس لن اوخرين"

 -5الخيدددا ص المعرفيدددة :ي مي ال موقالالف ال مالالافس النالالردي الالأن كالالل فالالرد يسالالعي لىوصالالول إلالالأ اليالالدفا
ويعمل لىأ ف ل اوخرين في الوصول إليها ويحالاول لرقىاله مالئالس فالي حقيال رهالدافي  .ويكالون قسالي
كما قل الم اركس الين الفالراد الم مافسالينا ويحالاول

العمل و مسي الجيد في الموقف ال مافسي ممخن

كالالل فالالرد رن ي الالذل رقصالالأ جيالالد لديالاله لى نالالو لىالالأ مالئالاله ل حقي ال درجالالس رلىالالأ(الج الالرب والالالديبا 1998ا
.)74

ويرى البائث أن الموقا التنافسي يتميز بعدة خيا ص من أهمها:
 -1الن الالرد ف الالي الموق الالف ال م الالافس ه الالو ف الالرد س الالى يا يعم الالل لوح الالده لىوص الالول إل الالأ الي الالدف دون رن ي الالارل
الجمالس.

 -5النرد في الموقف ال مافسي ي مي

حب الذا .

 -7يخى الموقف ال مافسي جو من الحسد والغيرة وال غضاء ين الم مافسين.

 -6يسعأ النرد في الموقف ال مافسي لىوصول إلأ هدفه لىأ حساب الهداف العامس لىجمالس.
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تمهيد:

المبئث السادس :الدوجماطيقية
ي ميال الكالالائن اإلمسالامي لالالن الالاقي المخىوقالالا

أمالاله كالالائن ييالالدف إلالالأ حصالاليل المعرفالالس مالالن رجالالل

إ ا حاجا ه الماديس والروحيسا وهو يس خد لقىه لىوصل إلأ ما ي مماه.

ويع الالر منيالالو الدوجماطيقيالالس مالالن المنالالاهي الخص ال س فالالي لى ال الالالمنس و ال حديالالد فالالي لى ال الالالمنس

المعرفالي .ويعالد منيالو الدوجماطيقيالس مالن رخطالر الم الالكال
االج ماليا وحل الم الكال

ال الي عيال النالرد لىالأ مالن القيالا الالأداء دوره

ال الي واجيالها فكالل إمسالان ي عالر

لكثيالر مالن المواقالف والضالغوطا

ال الي

ح الالا ممالاله إلالالأ مرومالالس لى عامالالل مالالع هالالذه المواقالالف صالالورة إيجا يالالس وفعالالالها لكالالي يسال طيع رن يعالاليش وهالالو

ي عر الطمأميمس واالس قرار والسعادة.

الادر لىالأ ال عامالالل وال كيالف مالالع المواقالف والضالالغوطا ا
فكىمالا كالان اإلمسالالان يمىالل مسالالقاأ معرفيالاأ قال اأ

كىما اس طا رن يك سب رساليب وطر جديدة ليضينيا إلأ هذا المس المعرفي.

تعريا الدوجماطيقية:

 )3أميالالا رسالالىوب معرفالالي ي سال الالاالمغال فالالي ال نكيالالرا وي ميال

عرفيالالا ( الالن لم الالارلا 5119ا

الفراد ممغىقأ الذهن الجمود الذهمي وال عصب لآلراء.
ويع الالرف (ج الالا را 5118ا

 )571الدوجماطيقي الالس  :أمي الالا مقاوم الالس الفك الالار الجدي الالدةا و قويمي الالا

معايير مس قس مصحو س الحاجس لىقوة وخن

القى والغمو

ورف

وكراهيس ال خا

والجمالا

مع قالالدا

وال مع قالالدا

ال ي ال

اركه رفكاره.

ال خ

لن الحقائ والوقائع والسالىطس المطىقالسا ال الي ؤكالد لىالأ الجامالب ال مماليا و مظالي حالول قالالدة

ويعالالرف (جالالا را احميالالد 5115ا

مرك ي الالس رو محيطي الاله لىمع ق الالدا
الم سامحس مع اوخرين.

 )147أمي الا مظالالي معرفالالي خالالا

م الالن خاللي الالا يعم الالل الن الالرد مم الالاذ

وي ير (الطيراوبا 5112ا

ي الالر م س الالامحس ف الالي مقا الالل الممال الالاذ

 )6رن الدوجماطيقيس طريقالس نكيالر مغىقالس صالف الالجمود ولالد

ال سالالام وضالالي الف ال وال نكيالالر القطعالالياو كالالون المالالور لالالدب صالالاح يا إمالالا يضالالاء رو سالالوداء اوي س ال
ال الالخ

مر نالالع الدوجماطيقيالالس ال الالدد مالالع رصالالحاب الفكالالار المماهضالالس لالالها دون محاولالالس لى عالالرف لىالالأ

ىل الفكار.

وي ير (السويد ا  )5118رن الدوجماطيقيس هي لد ق ل النالرد رو المج مالع لنكالره رو رمالر لالدب

طرف رخرا ويكون لد ال ق ل راجعاأ إلأ جيل وليس إال معرفس .
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ويعرا البائث الدوجماطيقية أميا" مظا معرفي ي سال الالجمود واالمغالال المسال ي ولالد ال سالام ومالن
المقاش ومقاومس كل ما هو مضاد رو جديد ال ال قاده أمه يمىالل الحقيقالس

خالليا يعمل النرد لىأ رف

المطىقس".

عالقة الدوجماطيقية ببعض المتغيرات:

الدوجماطيقيس رسىوب معرفي ي س االمغال والجمود المس يا ولىأ الالر مالن ذلالل فنمالس يالر ط ال ع
الم غي ار وهي ال عصب الجيود النكريا ال صىب.

 -1الدوجماطيقية والتيلإل:

الدوجماطيقيس هي االمغال المس ي ورف
المس ي لن غير ال خ

المقاش ومقاومس كل ما هو جديدا يمما ال صالىب هالو العجال

لسىوكه وا جاها ه لمدما طىب الظروف الموضوليس ذللا وال مسالل طالر

ير مالئمس لىسىول وال عور ( .ن لم ارلا 5119ا
الم صىب هو الخ

ري رن ال خ

)67

يالر قالادر لىالأ ال عامالل مالع الفكالار الجديالدة لسال ين إمالا سال ب

إيمامه و مسكه الفكار ال ي يحمىياا واما س ب سيطرة الفكار الخاطئس لىأ فكره.

 -5الدوجماطيقية والتعيإل:

ال عصال الالب هال الالو ا جال الالاه منسال الالي جامال الالد م ال الالحون مكال الالون وجال الالداميا يح ال الالوب حكم ال الاأ مس ال ال قاأ ال أييال الالد والق ال الول
والمعارضس والرف

ل خا

رو موضولا ا ال سمد ممطقي رو معرفس كافيس ويصالعب عديىاله و الذلل

فيو ي ن مع منيو االمغال المعرفي أمه حك مس

 -7الدوجماطيقية والجمود الفكري:

ال يس مد لىأ رسس ممطقيس.

الجمالالود النكالالري ي الالير إلالالأ مجمولالالس مالالن المظالالاهر المعرفيالالس الم عىقالالس الفكالار والمع قالالدا

المم ظمالالس فالالي

مس ذهمي ممغى مس ياأ.

ويوجد نوعان من الجمود وهما:

 -1الجمود التكيفي :الذي يعمالي لالد القالدرة لىالأ غييالر اال جالاه لكالي ي وافال مالع الظالروف والم طى الا
ال ي نرضيا الم اكل دائمس ال غيير.

 -5الجمود :الذي هو عكدس المروندة التلقا يدة :معمالي لالد القالدرة لىالأ إيجالاد رو ا كالار رفكالار وآراء
م مولس من رجل حل م كىس ما.

فال نكير الجامد ي ير إلأ مقاومس غير ال قادا

منالردة رو وجيالس رو لالادةا يممالا الدوجماطيقيالس مقاومالس

غير رمسا من ال غي ار الممظمس في مغى مس ياأ ( ن لم ارلا 5119ا

سمات الشخص الدوجماطيقي:
إن ال خ

الدوجماطيقي هو خ

فييا ا و ذلل هو ي س سما

.)65

ي مسل المظا النكالري الالذي مالاه ويع الره حقيقالس ال يمكالن ال الل

مي ه لن يره من ال خا

اومن هذه السما :

 -1اإلصرار لىأ فكرة ورريه اويري ضرورة ق ل اوخرين له.
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 -5االق صار في ال عامل لىي الذين لديي منس الرؤيس واالل قاد.
 -7اليس جيب لي موقف إدراكي يخالف المظا المعرفي له.
وي ير (جا را احميد 5115ا

 )146رن الفراد الدوجماطيقين ي مي ون الخصائ

 -1جمود الفكارا فيو ير قادر لىأ ال خىي لن ررائه.

او يس:

 -5الىغالالس ال الالي يسال عمىيا الفالراد ذوو االمغالالال المعرفالالي ميالالل إلالالأ المغالالاالة والقطعيالالسا فيال يسال عمىون
الكىما

ع

مثل (فالن يكذب دائماأ)

 -7الميل إلأ المثاليسا فيو يم د الكمال في الوسط الذي يعيش فيه ويرف

المعىوما

الماقصس لن

ري يء.
-6

الحساسيس لم الر اوخالرين ضالعينسا لالذلل مجالده يع الر لالن ر ارئاله ورفكالاره مالن دون رن يأخالذ فالي

الحس ان م الر المس معين له.

 -2إن النرد ذو ال نكير الممغى يعطيل امط الاأ أن لديه جام اأ واحداأ لكل سؤال.

 -4ي مسل النرد ذو االمغال المعرفي الطري الذي يسىكه والسىوب الذي يس عمىه.
 -3ي صف ضعف الثقس في منسه ولالق ه مع اوخرينا وهو ير م الي القي االج ماليس.

يمما رب ( ن لم ارلا 5119ا
 21الرف

 )66رن ال خصيس الدوجماطيقيس مي :
مع مع قدا ه.

السريع لي دليل رو مماق س عار

 25لد الر س في اخ يار ال رهان الجديد.
 27معاداة رصحاب المع قدا

المخالنس.

ورسود.

 26المظر إلأ المور الجدليس لىأ رميا ر ي

الدوجماطيقية واالنفتاح:

ح ل مسألس ال نكير في لى المنس وفي لىو رخرب وفي الحياة وجه لا مكامالس رئيساليسا لن

ميمس ال نكير كمن في إيجاد حىول مماس س لىم كال

المظريس والعىميس المىحس ال ي يواجيا اإلمسان في

الط يع الالس والمج م الالعا و مكم الاله م الالن ج الالاو الص الالعو ا

ال الالي الالر وال الالي يح م الالل رو ه الالا ف الالي

المس ق لا وي ي له ذلل فرصاأ لى قد واالر قاء.

والعق الالا

وال ل رن االمن اح فالي حالد ذا اله قالادر لىالأ مالم اإلمسالان الكثيالر لكالي يسال طيع رن يال عى ويثالرب

منسالالها ل الالر ىقيالاله مالالا يقالالوده محالالو مالالاء منسالالها واحالالداث ال قالالد فالالي حيا الالها إذا رن ال واصالالل مالالع اوخ الرين

يجعال الالل النال الالرد والمج مال الالع فال الالأ حالال الالس اح كال الالال م ا ال الالرا فيثيال الالر روح الحركال الالس والحيويال الالسا لال الالذلل فال الالنن ر ىال الالب
الحضا ار الم قدمس هي ال ي س طيع رن س رجع اس مرار لماصر ال قالد والممالو والنالىيالسا ومدن هندا

فإن االنفتاح يمكن أن يثير مجموعة من المعطيات اايجابية وهي:

 21القدرة لىأ في الخر وال جالاوب النعالال معالها فالحضالارة اإلمسالاميس هالي مجمولالس نالالال
ع مد لىأ ال عايش وال ناه ال ري.
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م ال ركس

 25االمن الالاح ق الالوةا فاالمن الالاح الم ال الوا ن يعطيي الالا الق الالدرة لى الالأ ال عام الالل و س الالاه ف الالي قوي الالس ال مي الالس النكري الالس
واالج ماليس.

 27االمن اح يقود إلأ آفا جديدةا يك ف من خالله ر عاد جديدة من ال طور والرقي وال قد .
 26االمن اح يثير اإل دا ويحق المجاحا فالنرد ال يمكن له رن ي د ويمج إال إذا عالر
سيره محو العطاء واالج ياد (.معاشا)5111

ويالري ال احالث رن االمن الالاح لىالأ الثقافالا

إلالأ لوامالل

ورصالالحاب الفكالار الخالرب هالالو ضالروري لألفالراد والمج معالالا ا

يدف معرفس ما لمد الخر من لى وفكر و جر سا قصد ال نالل معيا واالس نادة مميا و طويرها.

ويالالرب (القرضالالاويا5111ا

الذورا يجالالب الحالالذر ممالالها وقدددد قسدددم هدددذا
 )35-31رن همالالال امن اح الاأ محال اأ

االنفتاح إلى ثالثة أنواع وهي:

 -1االمن الالاح ق الالل المضالالج :وهالالو االمن الالاح الالالذي يؤخالالذ الالدون رن يكالالون لالالدب النالالرد القالالدرة لىالالأ ال عامالالل مالالع
االمن احا حيث يكون قاد اأر لىأ مواجيس كل اإلخ الال

ال ي يمكن رن يواجيا النرد.

 -5االمن الالاح الم سالالاهل فالالي الخالالذ واالق الالاس :وهالالو االمن الالاح الالالذي يكالالون الالدون حالالدود رو ض الوا طا فيالالو
يأخذ كل ما يجدا دون رن ي حث لن ما يص وماال يص ا ودون رن يعرف ما يضر وماال يضر

وما ي مي وما ييد .

 -7االمن اح الم يور ثقافس الغير :وهو اإلمسان الذي يمظر إلالأ يالره امضالخماأ مالن الأمها معظمالاأ مالن
فكرةا فكل ما قاله صد وكل ما رآه هو صواب وكل ما ينعىه هو جميل.

وي ير (معاشا )5111أن هنا شروطا لالنفتاح وهي:

 -1الثقة واايمان الوثيق :إيمان اإلمسان اهلل و منسه و قدر ها عد رن ي سى
مما يجعىه قاد اأر لىأ في لمىيس االمن اح

العى والمعرفس الواليالسا

كل م وا ن دون إفراط رو نريطا يمما فقالدان ثقالس النالرد

منسه فنمه سي حول إلأ مجرد فرد ا ع.

 -5الت دوازن فددي االنفتدداح :إن لمىيالالس االمن الالاح ع مالالد لىالالأ الخالالذ والعطالالاءا فالالال يمكالالن الق الالول كالالل مالالا
ينر ه اوخرون دون رن يكون همال محي

ومقد.

 -7المؤسسددات الديمقراطيددة كبنيددة االنفتدداح :فالالالنرد لمالالدما يممالالو فالالي مؤسسالالا
وهو يم ىل السس والثوا

ر ويالالس ماضالالجسا يممالالو

ال ي جعىه قوياأ في مع رل اال صال مع اوخرين.

فاالمن الالاح قالالد ي حالالول إلالالأ سالالالح ذي حالالدينا لمالالدما يكالالون هالالذا االمن الالاح م جسالالداأ اس ال يراد القالالي

الناسدة والخالقيا

المريضس وال عيس االق صاديس والسياسيسا ولمدما ال وفر فيه ال روط الموضوليس

ال ي حق ال وا ن الوالي في لمىيس ال ادل الثقافي.

25

النظريات التي تفسر الدوجماطيقية:
نظرية أنساق المعتقدات:

ماول روكيش في هالذه المظريالس منيالو االمغالال المعرفالي(الدوجماطيقياله) حيالث طالر فييالا إلالأ

العقل الممن

والعقل الممغى ا و وصالل إلالأ رن الفالراد م ن حالي العقالول ( يالر الالدوجماطيقين) هال الالذين

يق ىون ال خىي لن ع

مع قدا ي إذا اق معوا خطئياا ويق ىون الفكار الجديدة إذا سامد يا ردلس قويسا

رما الفراد ممغىقو العقول في الذين ال يق ىون ال خىي لن ع

مع قدا ي إذا اق معوا خطئيا.

فالالالنرد يعمالالل وي صالالرف ع الاأ لفكالالارها ومالالن ث ال فالالنن مجاحالاله ي وقالالف لىالالأ مالالدب امن احالاله وامغالقالاله

(جا را احميد 5115ا

.)142

وتناول روكيش التنظيم المعرفي للشخيية من خالل ثالثة أبعاد ر يسية وهي:

 -1عد المع قد والالمع قد -5 .ال عد المرك ي المحيطي -7 .عد الممظور ال ممي.
ويرى أن المعتقدات تنقسم إلى قسمين وهما:

أ 2نسق المعتقد :وهو ي مل كل المسائل ال ي يع قد ال خ

رميا حقيقيس في ري وق .

ب 2نسق الالمعتقد :وهو ي المل كالل المسالا ال الي ح الوب لىالأ رن مالا يع قالد النالرد لىالأ رماله ائالف ( الن
لم ارلا 5119ا

.)45

وقد حدد روكيش قسيماأ لىمع قدا

حسب درجس مرك ي يا و رهمي ياا إذ رن المع قدا

الميمس هي ال ي

ق رب من مرك الدائرة ا ف قل رهمي يا اال عاد لن المرك وقسميا إلأ ثالثس رقسا رئيسيس وهي:

 21المنطقة المركزية :و ضمن مع قدا

النرد لن ذا ه ولن اوخرين.

 25المنطقة الوسطي :وهذه صل ط يعس السىطس ومولي يا السى ي واإليجا يا و ع مد لىالأ النالرد فالي
رس وقعا ه لن العال الذي يعيش فيه و مل مولين وهما :مع قدا
الماس وهي م قس من السىطس.

 27المنطقة الهامشية :و مل المع قدا
خالل الخ رة الم ا رة (جا را 5118ا

 -5بعد منظور الزمن:
ين الالر

لن السىطسا ومع قدا

ال ي يق ىيا لميا م قس من مصدر موثو

لن

ه هي أ ي من

.)576

روكالاليش رن ممظالالور ال ال من هالالو عالالد رخالالر ال رمسالالا المع قالالد والالمع قالالدا ويالالرب رن هالالذا

ال عد ي ير إلالأ مع قالدا

ال الخ

لالن الماضالي والحاضالر والمسال ق لا ومع قالدا

من الضي إلأ اال سا ا (جا را احميد 5115ا

)144

ر عالاد الال من نالاو

حيالث ي ميال اال سالالا المسال ي فالالي حالالالس الالالمظ الممن حالالس " يالالر الالالدوجماطيقي " والضالالي المسال ي

في حالس المظا المغى " الدوجماطيقي ".

27

واذا كان النرد يدرل اال صال ين الحاضر والمس ق ل والماضي فمقول رن هذا النرد م سعا رما

إذا كان ينرط في ال أكيالد لىالأ رحالد ال ممالس سالواء كالان الماضالي رو الحاضالر رو المسال ق ل فاليمكن القالول
رن هذا الممظور ضي (سميسا:5119

عالقة الدوجماطيقية بالتدين:

.)49

مي اهلل اإلمسان العقالل الالواليا فياله يمكالن الساليطرة لىالأ الاقي الكائمالا

اس ال طا رن يرس ال الطري ال الالالذي يسالالىكه فالالي حيا الاله ليحق ال
(موفلا1989ا

الخالربا ومالن خاللاله

الاله رهدافالاله مالالن رخالالاء ورفاهيالالس ورمالالن وسالالعادة

.)9

فالجامالالب المعرفالالي والنكالالري لالاله رولويالالس لىالالأ ي الرها لىالالأ رسالالاس رن النكالالر يس ال

العى ال يس ال

الحركالالسا ورن

العمالاللا ورن حركالالس اإلمسالالان ال س ال قي إال إذا اس ال قا فك الرة و صالالورها ومالالن همالالا يقالالد الالالدين

اإليمان والعى وال نكير لىأ العمل.
والثقافس اإلسالميس ليس

ثقافس ممغىقسا ل هي أصال يا وقو يا ممن حس لىأ الثقافا

ضال الوا طا كم الالا رن المس الالى م الالع ال ال ال ا ه ثقاف الاله ورس الالال ه ممنال ال

لى الالأ الثقاف الالا

الخالرب

الخ الالرب ا يأخ الالذ ممي الالا

ويد اوف معالايير ارسالخس لمالدها فالمسالى لاليس إمسالان ممغىال لىالأ منسالها وضالع لىالأ ليماله

الاوة فالال

يالالرب الاليئاأ خالالار محيطالالها وسالالد رذميالاله فالالال يسالالمع إال الاليوخها وال ر ى ال لىالالأ لقىالاله قنالالل محك ال ا الالل إن
المسى الح قالد عىال مالن ك الاب اهلل ومالن سالمس رسالول اهلل رن الحال يىال مس مالن رفالا الكالون وفالي ر الوار

المنس فقال اهلل عالأ{ :وَفِي الْأَرْضِ آيَكاتٌ للْمُكوقِنِنيَ* وَفِكي أَنَُسِككُمْ أَفَلَكا تُبْصِكرُونَ} (الالذاريا  :آيالس)51-51
.)79-72

(القرضاوبا 5111ا

والثقاف الالس اإلس الالالميس رح الالب الالالحوارا وال خ الالاف مم الالها الالل و الالدلو إلي الالها والقال الرآن الكال الري ح الالافالأ

الالالحوا ار لىالالأ مس ال ويا

ال يا كمالالا رن الرسالالول  كالالان ممن ح الاأ يأخالالذ الرري رصالالحا ه ويس الاليره فالالي

رمالالور حيالالا ي وديمالالاه ا وقصالالس حنالالر الخمالالد خيالالر دليالالل لىالالأ ذلالاللا لمالالدما ر الالار لىيالاله سالالىمان النارسالالي
حنر الخمد فأخذ رريه وقا حنر الخمد اس عداداأ لىقاء اللداء( .الولأا)5111
وقالد ورد

روايالالا

كثيالرة مالالن ال الراث اإلسالالالمي ال الريف حالالث اإلمسالان لىالالأ طىالب الحكمالالس مالالن

اوخ الرين وال ال ود مالالن لىالالومي ومعالالارفي ا ومميالالا مالالا ورد لالالن الرسالالول  لمالالدما قالالال ":الحكمالالس ضالالالس
المالالؤمن فحيالالث وجالالدها فيالالو رحال

الم رل كوموا رح

يالالا" ا ولالالن لىالالأ  قالالال( الحكمالالس ضالالالس المالالؤمن فاطى وهالالا ولالالو لمالالد

يا)( .معاشا.)5111

فالدين اإلسالمي هو دين قوي ي جع المسى لىأ طىب العى وم ا عس ال طورا واالس نادة من

اوخرين واك ساب المعرفس والخ ار ا لمه مصدر ال طور وال قد ا ل هو دين قائ لىأ م ر الثقافس
وال عى ا وهدفه ماء إمسان مسى يدلو إلأ اهلل ويأمر المعروف ويميأ لن الممكر.
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تمهيد:

المبئث السابع  :السيطرة
إن جامب السيطرة في خصيس المعى هو من الجوامب الميمس ا حيث ير ط هذا الجامب

ار اطا فعىيا دور المعى وفالىي ه داخل ال يئس ال عىيميس ا لذا فان مجاح المعى في السيطرة لىأ
المواقف ال عىيميس واالج ماليس ا يع مد الدرجس الولأ لىأ قدر ه في السيطرة لىأ ذا ه ا فجامب
السيطرة هو الممطى المي والحيوي ا الذي يمطى ممه المعى في مظي لالقا ه مع اوخرين وفأ
حقي ال واف المنسي واالج مالي داخل ال يئيس ال عىيميس .

فالسيطرة لىأ الذا

ع ر من المور الغس الهميس ا لكي يس طيع النرد المجاح في حيا ها ولكي

يس طيع رن ي واف مع رفراد المج مع مخ ىف ط ائعي ورخالقي و وجيا ي وآرائي .

تعريا السيطرة :

عريف (موراب  )1948هي سيطرة المرء لىأ يئ ه وال أثير في سىول اوخرينا رو وجييي لن

طري اإليحاء ا رو اإلقما رو المر ا والمص
٣٨٩١ا

.)189

العدول لن يء ا رو ممعه ا رو غييره  ( .ى ا

عريف  Terenceلا  : 1985أمه السىوب الذي يعامل فيه النرد المعىوما

وفي الحك الذي

ي خذه لىأ ال ياء من خالليا ا فالفراد الذين يرون رن ما حدث رو يحدث لي في العال هو س ب

مق

الحظ رو النرصس يصمنون أمي "خارجيين")Terence,1982,P:117) .

عريف  RoHerلا  : 1944أمه إدرال النرد لم ائج الحداث السى يس وااليجا يس أميا م عىقس سىوكه

( الداخىيين ) رو الحظ والقدر ( الخارجيين ) .
 -ال الخ

المساليطر يعطالي امط الالا ال نالاؤلا وال حالرل إلالأ المالا

صالورة واقعيالس مركال حالول

الميمساو س الكناءة في مواجيس العق ا والمثا رة والحاجس إلأ إكمال العمل واحساس قوي ضرورة رداء
الواجب.والمسيطر ي س جديس لميقس الجذور عكس ق ال لىذا ول وفا لن معالجس الحاجالا الساساليس
أسىوب افه( .صيا 5111ا

)11

(.صوالحسا الع وشا5111ا

.)143

الساليطرة  :عمالي ر الس ال الخ

فالي قيالادة اوخالرين و وجيياله ليال وفالر

ررياله ومنالوذه لىاليي وال الأثير فاليي

رما ال احث فيعرف السيطرة أميا :قدرة النرد لىأ إدرال وفيال المحاليط الالذي يعاليش فياله ا ومعرفالس كينيالس
ال كيف وال عامل مرومس وواقعيس مع المواقف الحيا يس ا واالس جا س
يدف القيا الدوار االج ماليس والميميس لىأ ركمل وجس.
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كل ماء وايجا ي ل ىل المواقالف ا

أنواع السيطرة:
يعد منيو السيطرة الداخىيس – الخارجيالس لى ع يال رحالد المنالا ي الساساليس فالي مالاء مظريالس الال عى
االج مالي  .فالماس ط قا لرو ر يك س ون وقعا

ال وقعالالا

عميميس فالي إدرال الحالداث ال ع ي يالس ا و كالون هالذه

إمالالا م وقنالالس رو مع مالالدة لىالالأ سالالىوكي الخالالا

ذوي ال وجه الداخىي إلأ االل قاد ان المع ا

ا رو رن كالالون خالالار سالاليطر ي  .ويميالالل المالالاس

خضع إلأ سيطر ي الخاصس و حدث م يجس إلظياره

وممارس ي لميا ار ي  .ويرب المالاس ذوي ال وجاله الخالارجي صالىس قىيىالس رو ال صالىس إطالقالا الين سالىوكي

و الالين المع ال ا

المخ ىنالالس في ال يالالدركون حالالدوث المع ال ا

اوخرين ( صال ا  8811ا

.) 841

لىالالأ رميالالا ما جالالس نعالالل القالالدر والحالالظ رو قالالوب

وي ير رو ر إلأ رن الفراد ذوب السيطرة الداخىيس ي صالنون ال عالاون ا ويظيالرون مظالرة م نائىالس

لىمسال ق ل ا ويقالالاومون المغريالالا

ال الالي يمكالالن رن الالؤثر فالاليي ا وهال ركثالالر الالأثي ار لىالالأ اوخالرينا كمالالا رمي ال

ي سمون الثقس العاليس المنس ا والطموح العالي ا وال أثير في ال يئس ال ي يعي ون فييا ا ويكومون ركثالر

وضوحا وم اطا ا وي مي ون الم اط النعال ا ومحافظ ي لىأ سالم ي المنسيس والجسميس (RoHer
12 15 1966
كون من :

 -8الحال الالظ رو الصال الالدفس  :ويعمال الالأ ذلال الالل االل مال الالاد لىال الالأ رن الكال الالون يال الالر قا ال الالل لى م ال الالؤا وان الحال الالظ
والمصادفس هي المسئولس لن حدوث ال ع ي ا

لمد الفراد.

 -2القالالدر :ري رن الف الراد لالاليس نمكالالامي رن يغيالالروا مسالالار الحالالداث كوميالالا مقالالدرة سالالىنا ا ورن قالالوب
خارجيس حدد ما يالقيه من ع ي ا

ايجا يسا و رن الفراد اك س وا ذلل من خ ار سا قس ا

 -3سيطرة اوخرين ومنوذه :ويكون مرك السيطرة في ريدي رفراد ركثر قوة و أثي ار .
( ركا

ا خريما االعوامىس ا2008ا

و الير الد ارسالالا

.)882

إلالأ رن الفالراد ذوي مركال السالاليطرة الداخىيالالس ي ميال ون الالان لالديي صالالور مالالي

لالالن ذوا ي ال ولالالن العالالال المحالاليط ي ال ا ولالالديي سالالىول ثا ال

مس ال يا ل الالر المواقالالف وه ال ركثالالر ا امالالا فالالي

المواق ال الالف المض ال الالحكسا وركث ال الالر اسال ال ال ق ار ار ف ال الالي المواق ال الالف الص ال الالع س ول ال الالديي ثق ال الالس لالي ال الالس أمنس ال الالي وق ال الالد ار ي

واسال عدادا ي  .ويسال طيعون السالاليطرة لىالالأ الحالالداث المحيطالالس يال و يالالر مالالؤممين الالالحظ رو الصالالدفس وال

ي أثرون الآراء الجمالالس ورحكاميالا ورفكارهالاا وهال دقيقالون فالي اخ يالار اللنالاظ والع الا ار ا وركثالر قالدرة فالي

ال ع ير لن م الره وامنعاال ي ال ي يع وميا رساسالا لالذوا ي  .وهال ركثالر ام الغاال فالي نسالير الحالداث
موجالالب إمكاميالالا ي وقالالد ار ي وال يميىالالون لى نسالالير الس ال ي الغي الالي رو الخيالالالي  .رمالالا ذوو مرك ال السالاليطرة

الخارجيالس في ميال ون الان لالالديي مالاليال فالي رن الحالالداث ال الي حصالالل ليال ما جالس لالالن قالوب خارجيالالس خالالار

مطا ذوا ي ا وان ما يحصىون لىيه من ع ي ال يعود الدرجس الولأ لفعالي ا واممالا إلالأ الحالظ رو

الصدفس وه

ير قادرين دائما لىأ نسير س يس الحداث صورة دقيقس.
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ماولال

لالدد مالن مظريالا

وال الي يال مكن مالن خالليالا ال الخ

لىال الالمنس منيالو الساليطرة ال الاره رحالد المنالاهي الميمالس والساساليس
رن ي وافال مالع اوخالرين ومالع ال يئالسا ومالن رهال ىالل المظريالا

ال الي

ماول هذا المنيو هي:

نظرية الفريد أدلر( 1927, Adler) ,
يالرب ردلالر رن رصالحاب هالذا اال جالاه ا ري ا جالاه الساليطرة يميىالون إلالأ إظيالار السالىطس والقسالوة
ال ارها م طىب رساسالي لىساليطرة لىالأ اوخالرين و لىالأ ال يئالس ا فيال كمالا يالرب ردلالر يظيالرون قىيالل مالن

الحالس وااله مالا االج مالالي لآلخالرين ا فيال ر الخا

يسالىكون فالي الغالالب دون ال الار لآلخالرين ا

ويص حون في ميايس المر مؤذين وجامحين وطغاة  .ويرب ردلر أمه لن طري إظيار القوة والقسوة في

الساليطرة فيال ييالاجمون اوخالرين ويساليطرون لىالأ م الالره طريقالس يالر م ا الرة ا فيال يالرون رمنسالي

وكأمي يؤذون اوخرين ويحاولون إذاللي ا و أمي قد وصىوا إلأ حالس ال نو لىيي ا فالكناح من رجالل

ال نو يح ا إلأ الجيد والطاقس .يرب ردلر رن رسالاليب الالرف

الؤدي إلالأ مالاء خصاليس يالر سالويس ا لالذلل فقالد يحالاول ال الخ

م الر المق

وال الدليل واإلهمالال فالي المعامىالس لأل مالاء
مالن خالالل الساليطرة رن يعالو

لالن

لديه ا فيو يضع رهالداف يالر واقعيالس إلظيالار نوقاله ال خصالي وساليطر ه لىالأ اوخالرين

) يما ا ١٠٠٣ا

.)٢١

نظرية سليجمان)( 1976, Seligman
يع الر سالىيجمان رحالد ممظالري لىال الالمنس االج مالالي الالذي ركالد لىالأ وجالود لالقالس قويالس الين مالا
ي عر

له الكائن الحي من ضغوط و ين سيطر ه لىأ ال يئس .فالسيطرة اإليجا يس لىمرء لىأ ذا ه ولىأ

ال يئس المحيطس ع ر م طى اأ رساسياأ لى واف مع ال يئس االج ماليس ا فيي قد سالد لىالي حقيال ال الوا ن
االج مالي والذا ي و سالده لىأ مواجيس الضغوط ال يئيس ال ي ي عر

الضغوط ال ي ي عر

لها ومن جامالب آخالر فالنن كثالرة

ليا المرء مع لد وجود الحىول المماس س ؤدي إلأ ضعف السيطرة رو ؤدي إلأ

فقدان السيطرة لىأ الذا ومن ث فقدان السيطرة لىأ ال يئس المحيطس ا وقد ال يقف أثير ىل الضغوط
لىأ ضعف رو فقالدان الساليطرة فحسالب ا الل قالد يصالاب الكالائن الحالي اليالأس والقمالوط فالي مواجي اله لي

موقف ي عر

له ا ويصال

لالدب ذلالل الكالائن الحالي لجال اأ م عىمالاأ رو مك سال اأ فيالو ال ي الدي ري حالل لي
.)٣٢٨

م كىس واجيه وذلل مظ اأر لنقدامه جميع الحىول المماس س( ) إ راهي ا  ٣٨٨٩ا
تعقيب الباحث على النظريات :
اخ ىف لىماء لى المنس حول منيو الساليطرة ا ف عضالي يالرب رن الساليطرة هالي جامالب ايجالا ي
في ال خصيس ا وان ال خصيس السويس هي ال ي س طيع السيطرة لىأ المواقف واالمنعاال

ا وال عامل

ايجا يس مع ىل المواقف ا في حين يرب لىماء آخرون رن السيطرة هالي جامالب سالى ي فالي ال خصاليس ا

ورميا عمأ اس خدا القوة والقسوة في السيطرة لىأ اوخرين .
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في حين يرب ال احث رن الساليطرة قالد كالون ايجا يالس وقالد كالون سالى يس ا ايجا يالس لمالدما يسال طيع

النالالرد مالالن خالليالالا ال عامالالل مرومالالس وايجا يالالس مالالع المواقالالف ا وقالالد كالالون سالالى يس فالالي حالالالس الالأثر النالالرد أفكالالار
اوخرين واالل ا يا ا دون رن يكالون لديالس قالرار مسال قل ا ودون رن يكالون لديالس القالدرة لىالأ إ الداء وجيالس
مظر .
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ل صل لثال
لدر سات لسا ق

الفيل الثالث
الدراسات السابقة
لقد كام

الدراسا

السا قس مثا س الممارة إلأ اس مار يا ال احث مورها ا ومن خالليا اس طا

رن يكون رؤيس امىس ومس ميرة لىدراسس الحاليس جميع جوام يا ور عادها ا حيث اس ناد مميالا ال احالث فالي
اإلطار المظري والمقاييس والساليب والطر المميجيس ال ي سار لىيه هذه الدراسا
وسي ماول ال احث في هذا النصل الدراسا

.

السا قس في ال يئ ين العر يس والجم يس ال ي مكن من

االطال الحصول لىييا من المك ا

المحىيس والدوريا

وسوف ي ماول ال احث هذه الدراسا

في لدة محاور وذلل من خالل اس عراضيا من االحدث إلأ

القد وهذه المحاور هي

 دراسات تناولت موضوع االلتزام الديني -دراسات تناولت موضوع التعيإل

 دراسات تناولت موضوع المس ولية االجتماعية دراسات تناولت موضوع االتزان االنفعالي -دراسات تناولت موضوع الدوجماطيقية

 دراسات تناولت موضوع التعاون – التنافس -دراسات تناولت موضوع السيطرة

 التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع االلتزام الديني -التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع التعيإل

 التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع المس ولية االجتماعية التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع االتزان االنفعالي -التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع الدوجماطيقية

 التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع التعاون -التنافس -التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع السيطرة

أوال  :الدراسات التي تناولت االلتزام الديني

 دراسة نهاد عقيالن (: )2111بعنوان "االتجاه نئو االلتزام الديني وعالقته بالتوافق النفسي لددي
طلبة جامعة األزهر بغزة "

رهداف الدراسس :هدف

الدراسس إلي ال عرف لىي العالقس ين اال جاه محو االل ا الديمي و مس وب

ال واف المنسي لدي طى س جامعس ال هر .
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ال احثس مقياس االل ا الديمي من إلداد الدك ور صال إ راهي الصميع لقياس

أدوات الدراسة:اس خدم

مس وي ال دين عد قيا ال احثس نجراء الصد والث ا

إلداد ال احثس.

ليمس الدراسس :كوم

م ائج الدراسس :وصى

ليمس الدراسس من ( )711طالب وطال س من جامعس ال هر.
الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 وجود لالقس طرديس دالس إحصائيس ين درجا -وجود فرو جوهريس ذا

في درجا

الال مين لىمقياس ا ومقياس ال واف المنسي من

االل ا الديمي و ين درجا

داللس إحصائيس ين م وسط درجا

االل ا الديمي وكام

 -لد وجود فرو جوهريس ذا

 -لد وجود فرو جوهريس ذا

الطى س الذكور وم وسط درجا

النرو لصال اإلماث .

داللس إحصائيس ين م وسط درجا

 )18سمس والطى س ذوي النئس العمريس ( )57-53سمس من درجا
داللالس إحصالائيس فالي درجالا

ال واف المنسي.
اإلماث

الطى س ذوي النئالس العمريالس (-51

االل ا الديمي .

االل ال ا الالديمي المسال س لمالو الكىيالس لطى الس

جامعس اال هر غ ة .

 دراسة موسي القدرة ( :)2117بعنوان "الذكاء االجتماعي لدى طلبدة الجامعدة ااسدالمية وعالقتده
بالتدين وبعض المتغيرات "

رهالالداف الد ارسالالس :هالالدف

الد ارسالالس إلالالي معرفالالس مسال ال وي الالالذكاء االج مالالالي ولالق الاله ال الالدين لالالدي طىي الالس

الجامعالالس اإلسالالالميس ا كمالالا هالالدف
الم غي ار ال اليس (الكىيا
ردوا

إلالالي ال عالالرف لىالالي العالقالالس الالين مسالالوي الالالذكاء االج مالالالي وكالالل مالالن

العىميس ا الد يس ا و المس ويا

الدراسيس ا والمعدل ال راكمي) .

الدراسس:اسال خد ال احالث مقيالاس الالذكاء االج مالالي مالن إلالداد احمالد الغالول ( )1997اومقيالاس

السىول الديمي من إلداد ال احث .
ليمس الدراسس  :كوم

ليمس الدراسس من ( )258طالب و طال س .

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 يوجد مس وي مر نع لىذكاء االج مالي لدي طى س الجامعس اإلسالميس يوجد مس وي مر نع لى دين لدي طى س الجامعس اإلسالميس غ ة . -وجد لالقس ار اطيه موج س ذا

داللس إحصائيس لمد مسال وي داللالس  1212الين درجالا

مقياس مس وي الذكاء االج مالي ودرجا ي لىي مقياس ال دين .

 -ال وجالالد فالالرو

الالين م وسالالطي درجالالا

 -ال وجد فرو

ين م وسطي درجا

.1212

ة.

الطالالالب و الطال الالا
طى س الكىيا

داللس . 1212
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الطى الس لىالي

فالالي مقيالالاس ال الالدين لمالالد مس ال وي داللالالس

العىميالس و الد يالس فالي مقيالاس ال الدين لمالد مسال وي

 -وجد فرو

.1212

ين م وسطي درجا

 -ال وجالالد فالالرو

لىمعدل ال راكمي

طى س المس وي الول و ال ار ع في مقياس ال دين لمد مس وي داللالس

الالين م وسالالطي درجالالا

الطى الالس لىالالي مقيالالاس ال الالدين لمالالد مس ال وي داللالالس  1212ع ال ي

 دراسة فاطمة يالح (  :)2117بعنوان "االلتزام الديني وعالقته باليئة النفسية لدى طلبدة كليدة
العلوم ااسالمية في جامعة المويل"

الد ارسالالس إلالالي معرفالالس مس ال وب االل ال ا الالالديمي لالالدب طى الالس كىيالالس العىالالو اإلسالالالميس

رهالالداف الد ارسالالس :هالالدف

كل لا اوقياس االل ا الديمي ولالق اله الصالحس المنساليس لالدب طى الس كىيالس العىالو اإلسالالميس ا ومعرفالس

وجود لالقس دالالس إحصالائيا الين االل ال ا الالديمي والصالحس المنساليس لالدب طى الس كىيالس العىالو اإلسالالميس وفقالا
لم غيري الجمس والمرحىس الدراسيس (الولأ ا الثاميسا الثالثس) .
ليمس الدراسس)129( :طال اأ وطال س من جامعس الموصل .

ردوا

الد ارسالالس :اس ال خدم

ال احثالالس مقيالالاس االل ال ا الالالديمي مالالن إلالالداد ( هالالادي ا  ) 5116ا ومقيالالاس

الصحس المنسيس من إلداد ( سعيد ا . ) 5117
م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 وجود ال ا ديمي لالي لدب طى س الكىيس او نو الذكور لىأ اإلماث في مس وب االل ا الديمي وجود لالقس دالس إحصائيا ين االل ا الديمي والصحس المنسيس لدب الطال ا . -ال وجد لالقس دالس إحصائيا ين االل ا الديمي والصحس المنسيس لدب الذكور.

 دراسدة زيدداد بركددات (: )2116بعندوان "االتجدداه نئدو االلتدزام الددديني و عالقددة بددالتكيا النفسددي و
االجتماعي لدى طلبة جامعة القدس المفتوئة"

رهداف الدراسس :هدف

الدراسس إلأ ال عرف لىي الأثير اال جالاه محالو االل ال ا الالديمي فالي ال كيالف المنسالي

و االج م ال الالاليا ولالق ال الاله ال ال ال ع

ال خص
ردوا

الم غيال ال ال ار المر ط ال الالس الطال ال الالب الج ال الالامعي (الج ال الالمس ا و العم ال الالر ا و

ا وال حصيل الكاديمي ا ولمل الب ا و لمل ال ) .

الد ارسالالس :اس ال خد ال احالالث مقيالالاس اال جالالاه محالالو االل ال ا الالالديمي مالالن إل الداده ا مقيالالاس ال كيالالف

المنسي واالج مالي من إلداده ريضا .
ليمس الد ارسالس :كومال

اإلماث.

م ائج الدراسس :وصى

ليمالس الد ارسالس مالن ( )511طال الا وطال الس مالمي ( )111مالن الالذكور و ( )111مالن
الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 -وجالالود الالأثير جالالوهري ال جالالاه الطالالالب محالالو االل ال ا الالالديمي فالالي مس ال وي كالاليني المنسالالي واالج مالالالي

لمصىحس الطى س ذوي ال وجه المر نع.
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 -وجود أثير جالوهري لىم غيال ار ( الجالمسا ال خصال

لمصالالىحس اإلمالالاث ا و الطالالالب ذوي ال خصصالالا

ا العمالر) فالي اال جالاه محالو االل ال ا الالديمي وذلالل

ال ر ويالالسا والطالالالب مالالن النئالالس العمريالس القالالل مالالن (57

سمس) لىي ال ر يب.

 دراسددة ربيعددة الئمددداني ( :)2115بعن دوان " االلت دزام الددديني وعالقتدده بموقددع الضددبط لدددى طلبددة
جامعة تكريت "

الد ارسالالس إلالالأ معرفالالس ط يعالالس العالقالالس الالين م غيالالري االل ال ا الالالديمي وموقالالع الض ال ط

رهالالداف الد ارسالالس :هالالدف
لدب طى س الجامعس.
ردوا

الدراسس :اس خدم

الحىو ( )1989

ال احثس مقياس االل ا الديمي من إلدادها ا مقياس موقع الض ط من إلداد

ليمس الدراسس  :كوم

ليمس الدراسس من ( )161طال س و ( )161طالب من طى س كىيا

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

ومن القسا العىميس واإلمساميس .

 -رن طى س جامعس كري

جامعس كري

ي صنون ال ا ديمي لال .

 -الذكور رلىأ من اإلماث في درجس االل ا الديمي .

 -القسا العىميس رلىأ من القسا اإلمساميس في درجس االل ا الديمي .

 وجود لالقس ايجا يس دالس إحصائياأ ين م غيري االل ا الديمي وموقع الض ط الداخىي . -وجود لالقس ضعينس ين موقع الض ط الخارجي واالل ا الديمي .

 -وجالالود لالقالالس ايجا يالالس دالالالس إحصالالائياأ الالين الدرجالالس الكىيالالس لىالالأ مقيالالاس موقالالع الض ال ط وم غيالالر االل ال ا

الديمي .

 دراسددة فرانكدددل ( )frankelوهويدددات ( :)1994()hewittبعندددوان " الددددين والسدددعادة لددددى طدددالإل
جامعة كندية  :دور مجموعات اايمان في المدينة الجامعية "

ره الالداف الد ارس الالس :ه الالدف

الجامعس.
ردوا

الد ارس الالس إل الالأ معرف الالس ط يع الالس العالق الالس الالين م غي الالري ال الالدين والس الالعادة ل الالدب طى الالس

الدراسس:اس خد ال احثان اس امه وضع

ليمالالس الد ارس الالس  :كوم ال

ليذه الدراسس .

ليم الالس الد ارسالالس م الالن ( )599طال الاأ مم م الالين إلالالي مؤسس الالا

الجامعيس ا م وسط رلماره من(  4ا  55سمس) .
م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

ديميالالس داخ الالل المديم الالس

 -المجاح المادي وال خصي رصي ركثر رهميس المس س لىطالب المم س ين لىمؤسسا

إحصائيا .
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الديميس وهي دالس

 الطالالالب المم سال ين لىمؤسسالالاير المم س ين لىمؤسسا

الديميالالس ركثالالر صالالحس واقالالل الالرددا لىالالي الخالالدما

الديميس ا نر دال إحصائيا .

الصالالحيس مالالن الطالالالب

 دراسددددة شدددددوي ( )chadwickوتددددوإل ( :)1993( )topبعنددددوان " التدددددين و االنئددددراا لدددددي
المراهقين المسيئيين "

رهالالالداف الد ارسال الالس :هال الالدف
المسيحي.

ردوا

الد ارسال الالس إلال الالأ معرفال الالس ط يعال الالس لالقال الالس ال الالدين ودرجال الالس االمح ال الراف لال الالدب ال ال ال اب

الدراسس :اس خد ال احثان اس ن اء اح وب لىي ما يىي :

االمح الراف فالالي ثالثالالس مجالالاال

 :ج الرائ الالدون ضالالحايا ا ج الرائ ضالالد اوخ الرين ا ج الرائ ضالالد المم ىكالالا )ا

مقياس ال دين وي كون من س س ر عاد هي ( االل قاد الديميا السىول الديمي الخا

السىول الديمي العا ا الممارسس الديميس لألسرةا م الر الم اركس في لقاءا
ليمالالس الد ارسالالس :كومال

س ال ع واليالالا

الكميسس).

ليمالالس الد ارسالالس مالالن ( )1798الالا ا رلمالالاره مالالا الالين  19 – 16سالالمس يعي الالون فالالي

رمريكيالالس هالالي :ديىالالورا ميويالالورلا الالمال كاروليمالالاا مسالالىنامياا فيرجيميالالاا وا الالمطن دي سالاليا

رب فرجيميا.

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

كىما كان ال اب ركثالر ال امالاأ السالىول الالديمي ال خصالي وكالذلل كىمالا كامال

كىما امخن

ا الخ ال ار الروحيالسا

مس وب االمحراف لدب ذلل ال اب .

الم الالر الديميالس قويالس لدياله

 دراسددددة تشدددداربلين ( )chamberlanaوزيكددددا ( :)1992( )zikaبعنددددوان " التدددددين و السددددعادة
النفسية والمعني في الئياة " .

رهداف الدراسس :هدف
ردوا

الدراسس إلأ معرفس العالقس ين ال دين والسعادة المنسيس والمعمأ في الحياة .

الدراسس :اس خد ال احثان اس امه مكومس من ثالث مقاييس وهأ :

 مقياس السعادة المنسيس مكومس من عدن (اوثار االيجا يس والسى يس لىسعادةا الرضا لن الحياة) -مقياس اليدف في الحياة.

 -مقيالاس ال الدين ال قياساله لالن طريال مقياسالين مالن مقالاييس  )1932 ( king and hurtال الي قاليس

ال عد الداخىي لى دين.
ليمس الدراسس :كوم

دون خمس سموا

ليمالس الد ارسالس مالن ( ) 122فالردا ( )118ر ( لىالي رن يكالون لالدييا طنالل رو ركثالر

) و ير لامىس و(  )173مسن رلماره  41سمس رو ركثر.

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 العالقس ين اليدف في الحياة وال دين كان لاليا لدب المسمينا ورلىي ممس لدب ليمس الميا . -همال ار اط ين ال دين والرضأ لن الحياة لدب ليمس الميا .
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 دراسة روس ( (1990( )rossبعنوان " الدين و االضطراإل النفسي" .
رهداف الدراسس :هدف

ردوا

الدراسس إلأ معرفس العالقس ين الدين واالضطراب المنسي .

الد ارسالالس :اس ال خد ال احالالث -:مقيالالاس االضالالطراب المنسالالي لالالن طري ال قيالالاس رل ال ار

والقى .

 -مقيالالاس لمج ال وفيالاله ثمالالامي ل الالا ار منسالاليس م درجالالس الالين رلىالالي مس ال ويا

مس ويا

االضطراب المنسي .

االك ئالالاب

الصالالحس المنسالاليس إلالالأ رلىالالأ

ليمس الدراسس  :كوم

ليمس الد ارسالس مالن ( )611فالردا ال اخ يالاره لالن طريال دليالل اليالا ف فالي مديمالس

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

يكا و وما جاورها ا وكان المدب العمري لفراد العيمس من(  ) 87 – 18سمس .

 الفراد ذوي االل قاد الديمي القوي كامالفراد ذوي االل قاد الديمي الممخن

االضطراب المنسي لديي ممخنضالس وضالوح قياسالا

مس ويا

الذين ار نع مس وي االضطراب المنسي لديي .

 -الفراد الذين ال ديامس لي ار نع مس وي االضطراب المنسي لديي .

ثانيا  :الدراسات التي تناولت موضوع التعيإل

 دراسددة يوسددا الددداعور (: )2112بعن دوان " الدددور التربددوي للجامعددات الفلسددطينية فددي مواجهددة
التعيإل الئزبي لدى طلبتها من وجهة نظر أعضاء الهي ة التدريسية "

رهداف الد ارسالس :هالدف

الد ارسالس إلالأ ال عالرف لىالأ رهال الدوار ال ر ويالس لىجامعالس فالي مواجيالس ال عصالب

الح الالي ل الالدب الطى الالس م الالن وجي الالس مظ الالر رلض الالاء الييئ الالس ال دريس الاليس د وذل الالل م الالن خ الالالل اسال ال خدا الم الالميج
الوصني ال حىيىي
ردوا

الد ارس الالس :اسال ال خد ال اح الالث اسال ال امه كومال ال

م الالن ( )61فقال الرة ا قس الالم

إل الالأ ث الالالث ر ع الالاد ( رؤي الالس

وفىسنس الجامعالس ا الم الطس ال ر ويالس ا اال صالال وال واصالل المج معالي ) ا مثىال

فالي يالان رراء رلضالاء

الييئس ال دريسيس لمعرفس دور الجامع ين في مواجيس ال عصبا وهأ من إلداد ال احث.

ليمس الدراسس  :كوم

ليمس الدراسس من ( )512لضو هيئس دريساليس ا واقالع ( )98لضالو مالن جامعالس

القدس المن وحس ا (  )113لضو من جامعس ال هر.

الساليب اإلحصائيس  :اس خد ال احث الساليب اإلحصائيس ال اليس :

(الم وسطا ا االمحراف المعياريا الو ان المس يسا معامل ار اط يرسونا اخ الار " "ا حىيالل ال الاين
الحادي والثمائيا معامال
م ائج الدراسس :وصى

" النا كروم اخا ج مان وسي رمان روان") ل حىيل ال ياما

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 ل الالد وج الالود ف الالرو دالل الالس إحص الالائيس لم الالد مسال ال وب ( )0.05>aف الالي م وس الالط درج الالاال دريسيس الذكور وم وسط درجا

في مواجيس ال عصب الح ي.

.
رلض الالاء الييئ الالس

رلضاء الييئس ال دريسيس اإلماث لىأ اس يان الدور ال ر وي لىجامعالس
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 -لالالد وجالالود فالالرو فالالي م وسالالط درجالالا

رلضالالاء الييئالالس ال دريسالاليس لجامعالالس ال هالالر وم وسالالط درجالالا

رلضاء الييئس ال دريسيس لجامعس القدس المن وحس.
 -لد وجود فرو في اس جا ا

خ ار العيمس.

العيمس لىأ االس يان ع ب لسموا

 دراسة ئسنى عوض ومئمد عبد العزيز (: )2111بعنوان " درجة التعيإل لددى طلبدة الجامعدات
الفلسطينية والسودانية :دراسة عبر ثقافية مقارنة "

الدراسس إلأ معرفس مس وب ال عصب لدب طى س الجامعالا

رهداف الدراسس :هدف

او حديد النرو فييا ال الي عال ب إلالأ كالل مالن م غيال ار ( المالو ا ال خصال
الصني ا ال حصيل الكاديمي ا العمر).

ردوا

الد ارسالالس :اس ال خد ال احثالالان ردا الالين  :الولالالأ اس ال مارة ال يامالالا

المر طس الم غي ار الديمغرافيس لىم حوثين ا و مثى

النىسطيميس والسوداميس.
ليمس الد ارسالس  :كومال

وسوداميس.

م ائج الدراسس :وصى

ا مكالان الم الأة ا المسال وب

الوليالالس وال الالي ضالالمم

المعىومالالا

الثاميس في مقياس ال عصب لالدب طى الس الجامعالا

ليمالس الد ارسالس مالن ( )811طالالب وطال الس مالو لين لىالأ لالدة جامعالا

فىسالطيميس

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 رن الدرجالالس الكىيالالس لى عصالالب لالالدب كالالل طى الالس الجامعالالاالمسالالب المئويالالس الكىيالالس لم وسالالط اس ال جا ا

 .يمما ىغ

النىسالطيميس والسالوداميس

النىسالالطيميس والسالالوداميس م وسالالطس حيالالث ىغ ال

الطى الالس النىسالالطيميين الالالذين مثى الوا ليمالالس الد ارس الس ( )%47 6

قيمس م وسطس الدرجس الكىيس لى عصب لدب الطى س السوداميين(. )%41

 -وجالالود فالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس لىالالأ مس ال وب الداللالالس ( )0.05>aفالالي درجالالس ال عصالالب الالين الطى الالس

 -وجالالود فالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس لىالالأ مس ال وب الداللالالس ( )0.05>aفالالي درجالالس ال عصالالب الالين طى الالس

اإلماث ا يمما كام

النرو دالس إحصائياأ في درجس ال عصب لصال الذكور في العيمس السوداميس .

النىسطيميين والسوداميين ا وقد كام
الجامعا

النرو لصال الطى س النىسطيميين .

النىسطيميس والسوداميس عا لم غير المو وقد كام

النرو

المس س لىطى س النىسطيميين لصال

 -وجالالود فالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس لىالالأ مس ال وب الداللالالس ( )0.05>aفالالي درجالالس ال عصالالب لالالدب طى الالس

الطى الالس مالالن خصال

النالالر االد الالأ لالالدب الطى الالس النىسالالطيميينا يممالالا لال كالالن النالالرو دالالالس إحصالالائياأ لالدب

الجامعا

النىسطيميس والسوداميس عا لم غير ال خص

العيمس السوداميس .

 -لد وجود فرو ذا

في الثامويس العامس ا وقد كامال

النالرو لصالال

داللس إحصائيس لىأ مس وب الداللس ( )0.05>aفي درجس ال عصب لدب طى س

الجامعس النىسطيميس والسوداميس عا لم غير السمس الدراسيس .
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 دراسة عمر شلح (: )2111بعنوان "أساليإل التربية الئزبية وعالقتها باالتجاهات التعيدبية لددى
طالإل الجامعات في مئافظات غزة"

ره الالداف الد ارس الالس :ه الالدف

الد ارس الالس إل الالأ ال ع الالرف لى الالي ط يع الالس العالق الالس الالين ال ر ي الالس الح ي الالس واال جاه الالا

ال عص يس لدب طالب الجامعا

ا وكذلل الوقوف لىأ النرو في اال جاها

رخر في الساحس النىسطيميس

ردوا

الد ارسالالس :اس ال خد ال اح الث مقيالالاس اال جاهالالا

الح يس من إلدادة .

ال عص ال يس مالالن إلالالدادةا ومقيالالاس رسالالاليب ال ر يالالس

ليمس الدراسس  :كوم

ليمس الدراسس من ( )1511طال ا وطال س من كىيا

م ائج الدراسس :وصى

الد ارسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

الحاسوب ) من طى س جامعس القصأ ا اإلسالميس ا ال هر .

 وجود لالقس ار اطيه موج س ين رساليب ال ر يس الح يس وا جاها -لالالد وجالالود اخ الفالالا

ال عص يس من مظي إلأ

رو فالالرو جوهريالالس فالالي جميالالع اال جاهالالا

(اوداب ‘ العىو ‘ ال ر يس ا

ال عصب .

ال عصال يس والدرجالالس الكىيالالس لال جاهالالا

ين كل من ذوي الدرجس الممخنضس وذوب الدرجس المر نعس لىأ رساليب ال ر يس الح يس .

 -ال يوجد اخ الف في اال جاها

ال عص يس يع ب لساليب ال ر يس الح يس .

 دراسدددة سدددالم مئمدددد (: )2111بعندددوان " األمدددن النفسدددي وتقددددير الدددذات فدددي عالقتهمدددا بدددبعض
االتجاهات التعيبية لدى الشباإل الجامعي "

ره الالداف الد ارس الالس :ه الالدف

الد ارس الالس إل الالأ الك الالف ل الالن العالق الالس الالين الم الالن المنس الالي و ال عص الالب ال الالديمي و

الرياضي لدي ال اب الجامعي من الجمسين .
الك الالف ل الالن العالق الالس الالين ق الالدير ال الالذا

و ال عص الالب ال الالديمي و الرياضال الي ل الالدب ال ال ال اب الج الالامعي م الالن

الجمسين .

ردوا

الدراسس :اس خد ال احث

 مقياس المان – لد المان لماسىو ( عريف  :ل دا لرحمن العيسوي ) . -دليل قدير الذا

 -مقياس اال جاها

ليودسون ( عريب  :مجدي محمد الدسوقي ) .
ال عص يس ( إلداد  :إ راهي ال افعي ) .

ليم الالس الد ارس الالس  :كومال ال
وطال الالا

كىيالالا

ليم الالس الد ارس الالس م الالن( )596طال الالا ا ( 173طال الالب –  123طال الالس ) م الالن طى الالس

اوداب وال جالالارة وال ر يالالس الرياضالاليس جامعالالس ال قالالا ي

امحراف معياري قدره . 1238
م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :
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م وسالالط لمالالري قالالدرة  19238و

 وجد لالقس ار اطيه سال س دالس إحصائياأ ين المن المنسي واال جاهالدب ليمس اإلماث والعيمس الكىيس يمما ل

ين اب لالقس ين اال جاها

ليمس الذكور .

 وجد لالقس ار اطيه سال س دالس إحصائياأ ين قالدير الالذالالالدب ليمالالس اإلمالالاث والعيمالالس الكىيالالس ا يممالالا لال

ال عص يس الديميس والرياضيس

ال عص يس والمالن المنسالي لالدب

واال جاهالا

ال عصال يس الديميالس والرياضاليس

ضال اب لالقالالس الالين قالالدير الالالذا

واال جاهالالا

ال عصال يس

الديميس والرياضيس لدب ليمس الذكور.
 -وجالالد فالالرو ذا

المن المنسي كام

داللالالس إحصالالائياأ الالين ممخنضالالي مس ال وب ال عصالالب ومر نعالالي مس ال وب ال عصالالب فالالي

لصال ممخنضي ال عصب .

 دراسة ائمد البجارى (: )2119بعنوان " اثر التدريإل على المهارات االجتماعيدة فدي تعدديل سدمة
التعيإل لدى طلبة كلية التربية "

الد ارسالالس إلالالأ ال عالالرف لىالالأ رثالالر الالدريب الميالالا ار االج ماليالالس فالالي عالالديل سالالمس

رهالالداف الد ارسالالس :هالالدف

ال عصب لدب طى س كىيس ال ر يس.

ردوا

الدراسس:اس خد ال احث

 -مقياس سمس ال عصب من إلداد ال احث .

ليم الالس الد ارس الالس  :كومال ال

الرياضالاليا

ليم الالس ال ح الالث م الالن ( )61طال الالا وطال الالس م الالن طى الالس المرحى الالس الثالث الالس ف الالي قسال ال

/كىيالالس ال ر يالالس  /جامعالالس الموصالالل ا والالالذين لالالديي سالالمس ال عصالالب مالالاء لىالالأ درجالالا ي لىالالأ

مقي الالاس س الالمس ال عص الالب ا حي الالث ال الالر درج الالا ي اخ الالا ار ق ىي الالا ا ثال ال و لال الوا ل ال الوائيا إل الالأ مجم الالول ين

المجمولالالس الولالالأ ىقالالأ رفرادهالالا الالدريب لىالالأ الميالالا ار االج ماليالالس مالالن خالالالل اإلر الالاد الجمالالالي و كالالون

ال رمامج من ( )11جىسا

إر اديسا يمما المجمولس الثاميس الضا طس ل ي ىقأ رفرادها ري دريب ا و ال

اس خدا االخ ار ال ائي لعيم ين م ار ط ين ومس قى ين.

م ائج الدراسس :وصى
 -وجالود فالرو ذا

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

داللالس إحصالائيس لصالال المجمولالالس ال جري يالس لمالد مسال وب داللالس ( )1 12عالد ىقالالأ

إفرادها ال دريب لىأ السىوب اإلر ادي .

 دراسة نسدال وآخرون (  :) NESDALE. ETAL.2005بعنوان "تغيير التعيإل لدى األطفال"
رهالداف الد ارسالس :هالدف

الد ارسالس إلالالأ غيالر ال عصالب فالي مرحىالس الطنولالالس ا حيالث رن هالذه الد ارسالس رخالالذ

لىأ لا قيا محالاوال

طىالب عصالب الطنالال م ارحالل ال طالور الخالقالي إذا مالا ال وضالي العالقالس الين

مرحىس رخالقيس وال عصب العمصري  .وهالدف

مموه وضمائره الخالقيس و قويس قدير الذا

ليمس الدراسس  :كوم

م ائج الدراسس :وصى

الد ارسالس إلالأ ا كالار مظالا عىيمالي ل م الئس الطنالال و قويالس
لديي .

ليمس ال حث من ( )126طنل في الصف الخامس.
الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :
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 -رن ال عى وال ر يس يمكن رن يد من االح ار لمخ ىف الماس العمصريين .

 -يمك الالن جع الالل الطن الالال معط الالائين وايج الالا يين وركث الالر ام نالال الاأ ف الالي ق الالدير ذوا يال ال م الالن خ الالالل اإلص الالالح

المدرسي.

 دراسة فرئان العنزي (: )2113بعندوان " التعيدإل وعالقتده بدبعض أبعداد التوافدق لددى عيندة مدن
الطالإل الجامعيين في مدينة الرياض "

رهالالداف الد ارسالالس :هالالدف

الريا

الد ارسالالس إلالالأ ال عالالرف لىالالأ درجالالس ال عصالالب لمالالد الطالالالب الجالالامعيين فالالي مديمالالس

ا كذلل ال عرف لىأ ط يعس العالقس ين ال عصب من جيس وال واف (االج مالي – االمنعالي –

المم لي – الصحي – العا ) من جيس رخرب .
ردوا

الد ارسالالس :اسال خد ال احالالث مقيالالاس ال عصالالب الم ال

مالالن اخ الالار الريالالا

مميسالالو ا لى خصالاليس مالالن

إلداد د .محمد حا س ر يعا واخ ار (هيو . .ل ) لى واف  .عريب د .محمد لثمان مجا ي.
ليمس الدراسس  :كوم

ليمس ال حث من ( )746طال ا جامعيا ا ( )192طال ا من جامعالس المىالل سالعودا

( )149طال ا من جامعس اإلما محمد ن سعود اإلسالميس ا

اخ ياره طريقس ل وائيس ط قيس .

الساليب اإلحصائيس  :اس خد ال احث الساليب اإلحصائيس ال اليس :
الم وسط الحسا ي واالمحراف المعياري والمسب وال ك ار ار .
 معامل االر اط ( يرسون ) . -اخ ار( ) إليجاد النرو

ين الم وسطا

 رسىوب حىيل ال اين رحادب اال جاه .م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 -وجالالود لالقالالس ايجا يالالس ذا

داللالالس إحصالالائيس لمالالد مس ال وب ( ) 1 11الالين ال عصالالب ولالالد ال واف ال فالالي

ر عاده المخ ىنس ا معمأ امه إذا اد
اال دياد والعكس صحي .

 -وجالالود فالالرو ذا

.

درجس ال عصالب فالنن درجالس لالد ال وافال فالي ر عالاده المخ ىنالس أخالذ

داللالالس إحصالالائيس لمالالد مس ال وب ( ) 1 11الالين ليم الالي الطالالالب ممخنضالالي ال عص الب

والطالالالب مر نعالالي ال عصالالب فالالي كافالالس ر عالالاد ال واف ال " االج مالالالي – االمنعالالالي – المم لالالي – الصالالحي

العا "ا لصال الطالب ممخنضي ال عصب.
 -وجالالود فالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس الالين طالالالب جامعالالس المىالالل سالالعود وطالالالب جامعالالس اإلمالالا محمالالد الالن

سعود اإلسالميس لم وسط درجس ال عصب .

 دراسددة عطدداا أبوغددالي (: )1999بعندوان "العالقددة بددين االتجاهددات التعيددبية وأسدداليإل المعاملددة
الوالدية كما يدركها األبناء لدى طلبة جامعة  -األزهر "

رهالداف الد ارسالالس :هالدف

الد ارسالالس إلالالأ ال عالرف لىالالي العالقالس الالين اال جاهالالا

ال عصال يس ورسالالاليب المعامىالالس

الوالديس كما يدركيا ال ماء لدب طالب الجامعس ا كذلل ال عرف لىأ ركثر اال جاها
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ال عصال يس اليولاأ

ين الطى س في اال جاها

ال عصال يس الاخ الف الم غيال ار المسال قىس (الجالمسا

ين الطى سا معرفس النرو

الد ارسالس :اسال خد ال احالث مقيالالاس اال جاهالا

ال عصال يس مالن إلالالدادها واسال خ ار المعامىالس الوالديالالس

المواطمسا ال خص
ردوا

الدراسي) .

من إلداد اينر و عريب ( ا وماهيس وموسأ .)1983
ليمس الدراسس  :كوم

ليمس الدراسس من ( )538طال ا وطال س من القس الثالث وال ار ع في كىيس ال ر يس.

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا:

 -رن ركثر اال جاها

ال عص يس يولاأ هي اال جاها

 -ال وجد لالقس ار اطيه ين اال جاها

ال عص يس كمجاال

 -وجالالد لالقالالس ار اطيالاله دالالالس وموج الالس الالين اال جاهالالا

ورال .

 -وجد لالقس ار اطيه دالس وموج س ين اال جاها

يمما وجد لالقس ار اطيه سال س ودالس ين اال جاها

 -وجد فرو دالس لصال اإلماث في اال جاها

الخرب.

 -ال وجد فرو

ال عص يس الموليس ( محو الجمس الخر)

ال عصال يس السياسالاليس واالج ماليالالس والالرف

لالالألب

ال عص يس السياسيس واالج ماليس واالسال قالل لالأل ا
ال عص يس الديميس واالس قالل لأل .

ال عص يس الموليسا يمما ال وجد فرو في اال جاها

ين المواطمين والالجئين من الطى س في اال جاها

وجالالد فالالرو دالالالس لصالالال طى الالس القسال العىمالالي فالالي اال جاهالالا

اال جاها

ال ق ل لألب ورال .

ال عص يس الخرب.

ال عص يس.

ال عصال يس الديميالالس يممالالا ال وجالالد فالالرو فالالي

 دراسة فيركتين وآخرون ( :)1999( ) verkuyten . et alبعنوان " العالقة بين تقددير الدذات
و التعيإل الشخيي بين األقلية واألغلبية من الشباإل العنيري "

رهداف الدراسس :هالدف

الد ارسالس إلالي الك الف لالن العالقالس الين قالدير الالذا

القىيس وال ى يس من ال اب العمصري

ليم الالس الد ارس الالس  :كومال ال
مجمولا

من

 -رن قدير الذا

سى يس.

ليم الالس الد ارس الالس م الالن مجمول الالس م الالن ال ال ال اب اليولم الالدي ال ال قسال اليمي إل الالأ ث الالالث

اب هولمدي و ركي ومغر ي راوح

م ائج الدراسس :وصى

و ال عصالب ال خصالي الين

رلماره ما ين ( )16-13سمس .

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

مر طالا ايجا يالا ال عصالب الين ال ى يالس يممالا الين القىيالس مالن ال ال اب وجالد

 رن ال قيالالي االيجالالا ي لىمجمولالالايمما القىيس ممي وجد

لالقالس

الم الالاركس فالالي لالق يمالالا ال عصالالب ظيالالر فالالي ر ى يالالس مالالن ال ال اب

لالقس سى يس .
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ثالثا :الدراسات التي تناولت موضوع المس ولية االجتماعية

 دراسة يوسا ابوكوش (: )2112بعنوان " السمات القيادية والمس ولية االجتماعية لددى الطدالإل
المشاركين وغير المشاركين في جماعات النشاط الطالبي "
الدراسس إلأ ال عرف لىأ السما

رهداف الدراسس :هدف

القياديس والمسئوليس االج ماليس ودرج يا لالدب

ليمس الدراسسا ومعرفس العالقالس مالا الين الم الطس الطال يالس والسالما

القياديالس والمسالئوليس االج ماليالس لالدب

ليم الالس الد ارس الالسا وك الالذلل ال ع الالرف الن الالرو الجوهري الالس ف الالي مسال ال وب الم الالطس الطال ي الالس ل الالدب الط الالالب ع الالا
لم غي ار كل من ( مكان السكن ا مس وب عىي رولياء المور ا مس وب ال حصيل ) .

ردوا

الد ارسالالس :اس ال خد ال احالالث اس ال امه السالالما

االج ماليال ال الالسا والسال ال الالما

القياديالالس المكومالالس مالالن رر عالالس ر عالالاد وهالالأ ( :السالالما

االمنعاليال ال الالس والسال ال الالىوكيس اوالسال ال الالما

ال خصال ال الاليس والجسال ال الالميس اوالسال ال الالما

العقىيال ال الالس

والمعرفيالالس)ا وهالالأ مالالن إلالالداد ال احالالث ا واس ال امه المسالالئوليس االج ماليالالس و المسالالئوليس الديميالالس والخالقيالالس
وهأ من إلداد ال احث.

ليمالالس ال حالالث مالالن ( )861طال الالا مالالو لين لىالالأ جميالالع محافظالالا

ليمالالس الد ارسالالس  :كومال

المدارس الحكوميس والوكالس.

قطالالا

ال ة فالالي

الساليب اإلحصائيس  :اس خد ال احث الساليب اإلحصائيس ال اليس :
المعياريالالس والمسالالب المئويالالس ا ومعامالالل ار الالاط يرسالالون

ال ك ال ار ار والم وسالالطا

الحسالالا يس ا واالمح ارفالالا

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

وس يرمان روان لى ج ئس المصنيس ا ومعادلس جي مان ومعامل ار اط النا كروم اخ ا واخ ار )T-test
 -وجد لالقس ذا

جمالا

داللالس إحصالائيس الين السالما

القياديالس و المسالئوليس االج ماليالس لالدب الم الاركين فالي

الم اط الطال اليا وان معامالل االر الاط يرسالون الين السالما

القياديالس و المسالئوليس االج ماليالس

يساوب  12277وهو معامل ار اط ايجا ي قوب ممالا يعمالأ رن العالقالس طرديالس قويالس ا ري رمالس كىمالا اد
السما

القياديس اد

 -وجد فرو ذا

المسئوليس االج ماليس و والعكس صحي .

داللس إحصائيس في المسئوليس االج ماليس لدب الم اركين فالي الم الاط الطال الي عالا

لم غير مكان السكن لجميع المجاال .
 -ال وجالد فالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس فالالي المسالالئوليس االج ماليالس لالالدب الم الالاركين فالالي الم الالاط الطال الالي

عا لم غير مس وب عىي ال لجميع المجاال .

 -ال وجالد فالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس فالالي المسالالئوليس االج ماليالس لالالدب الم الالاركين فالالي الم الالاط الطال الالي

عا لم غير مو المؤسسس لجميع المجاال

وجد فرو ذا

.

داللس إحصائيس في المسئوليس االج ماليس ين الم اركين و ير الم الاركين فالي الم الاط

الطال ي عا لم غير الم اركس لجميع المجاال

لصال الم اركين .
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 دراسة مئمد العجلة (: )2112بعنوان " المس ولية االجتماعية وعالقتها باليراع النفسي وتوكيدد
الذات لدى أرامل شهداء ئرإل الفرقان في مئافظات غزة "
الد ارسالالس إلالالأ الك الالف لالالن مس ال ويا

رهالالداف الد ارسالالس :هالالدف

المسالالئوليس االج ماليالالس و الص ال ار المنسالالي

و وكيد الذا اوال عرف لىأ العالقس ين المسئوليس االج ماليالس وكالل مالن الصال ار المنسالي و وكيالد الالذا

لدب ررامل يداء حرب النرقان في محافظا

ردوا

ة.

الد ارسالالس :اسال خد ال احالالث مقيالالاس المسالالئوليس االج ماليالالسا مقيالالاس الصال ار المنسالالي امقيالالاس وكيالالد

الذا ا وهأ من إلداده.
ليم الالس الد ارس الالس  :كومال ال

( )119من محافظس

ة

ليم الالس ال ح الالث م الالن ( )599ررمى الالس ا م الالمي ( )151م الالن محافظ الالس الالمال ال ال ة و

الساليب اإلحصائيس  :اس خد ال احث الساليب اإلحصائيس ال اليس :

معمالالل النالالا كروم الالاخا و ال ج ئالالس المصالالنيس ا الم وسالالطا
ار اط يرسون اخ ار مان و مي.
م ائج الدراسس :وصى

الحسالالا يس ا ال كال ار ار ا الالالو ن المسال ي ا معمالالل

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 -رن ال الالو ن المسال ال ي لىمس الالئوليس االج مالي الالس كك الالل ك الالان لم الالد مسال ال وي ( )%8925ا وان ع الالد المس الالؤوليس

الديميس و الخالقيس جاء في المر س الولي و ن مس ي ( )%9521ا يىيه عد المسئوليس الجماليس
 -وجود فرو ذا

داللس إحصائيس ين م وسط درجا

حالالرب النرق الالان فالالي محافظ الالا

ررمل اليداء
المسؤوليس االج ماليس الكىيس لدب ا

ال ة عال ال ي لمكالالان الس الالكن لصالالال ر ارم الالل الاليداء الالمال ال ة و م وس الالط

حسا ي يساوي (.)18521

 دراسددة منددار الشدداعر (: )2111بعن دوان "الضددغوط النفسددية والمس د ولية االجتماعيددة لدددى ضددباط
إسعاا ئرإل غزة في ضوء بعض المتغيرات"

رهداف الدراسس :هدف

الدراسس إلأ الك ف لن مسال وب الضالغوط المنساليس والمسالئوليس االج ماليالس لالدب

ض اط إسعاف حرب

ة ولالق يا مو المسعف (ذكرا رمثأ ) ا الحالس االج ماليالس ( م ال و ا رلال با

ررم الالل ا مطىال ال )ا ل الالدد س الالموا

الخ ال الرة (-11,11-2,2-1فم الالا ف الالو )ا ممطق الالس العم الالل (ال الالمالا ال ال ةا

الوسالالطأا خالالان يالالومسا ف ال )ا ال عالالر

لح الوادث سالالا قس فالالي العمالاللا ال عالالر

الحربا فقدان رحد رفا العمل خالل الحرب.

ردوا

الد ارسال الالس :اس ال ال خدم

إلدادها.

ليمس الدراسس :كوم

م ائج الدراسس :وصى

الس ال يداف م ا الالر رثمالالاء

ال احثال الالس مقيال الالاس الضال الالغوط المنسال الاليسا ومقيال الالاس المسال الالئوليس االج ماليال الالس مال الالن

ليمس ال حث من ( )111مسعف.

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 مس وب المسئوليس االج ماليس لدب ض اط إسعاف حرب35

ة يعد مر نعا .

داللالالس إحصالالائيس لمالالد مس ال وب داللالالس ( )1212فالالي مس ال وب المسالالئوليس االج ماليالالس

 -ال يوجالالد فالالرو ذا

لالالدب ض ال اط إسالالعاف حالالرب ال ة ع ال ب إلالالأ م غيالالر المالالو ( ذكالالر ا رمثالالأ )ا الحالالالس االج ماليالالس (م ال و ا
رل با ررملا مطى )ا لدد سموا

الخ رة (-11,11-2,2-1فما فو )ا ال عالر

لحالوادث سالا قس رثمالاء

العمالالل ا فقالالدان احالالد ط الواق اإلسالالعاف ا م غيالالر ممطق الس العمالالل (ال الالمالا ال ةا الوسالالطأا خالالان يالالومسا
رف ).

 -يوجد فرو ذا

داللس إحصالائيس لمالد مسال وب داللالس ( )1212فالي مسال وب المسالئوليس االج ماليالس لالدب

ض ال اط إسالالعاف حالالرب ال ة ع ال ب إلالالأ م غيالالر فقالالدان رحالالد رفالالا العمالالل خالالالل ف الرة الحالالرب لىالالأ ال ة ا
لصال المسعنين الذين فقدوا رحد رفا لمىي .
 -يوجد لالقس ذا

حرب

ة.

داللالس إحصالائيس الين المسالئوليس االج ماليالس والضالغوط المنساليس لالدب ضال اط إسالعاف

 دراسدددة سدددامي فئجدددان ( :)2111بعندددوان "التوافدددق المهندددي والمسددد ولية االجتماعيدددة وعالقتهمدددا
بمرونة األنا لدى معلمي التربية الخاية"

رهداف الدراسس :هدف

الدراسس إلأ ال عرف لىالأ ال وافال الميمالي ا والمسالئوليس االج ماليالس ا ولالق يمالا

مرومس الما لدب معىمي ال ر يس الخاصس ا مؤسسا

ال ر يس الخاصس محافظا

ة ا كما هدف

إلأ

ال عرف لىأ مس وب ىل الم غي ار ا ومدب لالقس ال واف الميمي والمسئوليس االج ماليس مرومس الما.

ردوا

الدراسس :اس خد ال احث مقياس ال واف الميمي ا مقياس المسالئوليس االج ماليالس ا مقيالاس مرومالس

الما ) وهذه المقاييس من إلداد ال احث.
ليمس الدراسس  :كوم

ليمس ال حث من ( )583من معىمي ال ر يس الخاصس .

الساليب اإلحصائيس :اس خد ال احث الساليب اإلحصائيس ال اليس :
معامالل رلنالالا كروم الالاخ و ال ج ئالالس المصالالنيس ا الم وسالطا

ار اط يرسون ا اخ ار مان و مي .
م ائج الدراسس :وصى

الحسالالا يس ا ال كال ار ار ا الالالو ن المسال ي ا معامالالل

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 -رن الالالو ن المسال ي لالالدب العيمالالس لمقيالالاس المسالالئوليس االج ماليالالس ىال  %8624وهالالذا ي الالير إلالالأ رن همالالال

مس وب لاليا من المسؤوليس االج ماليس .

 -رن معامالالل ار الالاط يرسالالون الالين مرومالالس المالالا و المسالالؤوليس االج ماليالالس يسالالاوي  12811وهالالو معامالالل

ار الالاط إيجالالا ي قالالوي ممالالا يعمالالي رن العالقالالس طرديالالس قويالالس ا ري كىمالالا اد
االج ماليس و العكس صحي
لالالد وجالالود فالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس فالالي مس ال وي المسالالئوليس االج ماليالالس ع ال ي لم غيالالر ( الجالالمس –

الحالس االج ماليس – المؤهل العىمي – سموا

الدخل ال يري ) .

مرومالالس المالالا اد

المسالالئوليس

الخ الرة – مالو اإللاقالس ال الي يعمالل معيالا – فئالس المعىال –
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 دراسة فاطمدة المندارى ( :)2111بعندوان " الدذكاء االجتمداعي والمسد ولية االجتماعيدة والتئيديل
الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة "

الد ارس الالس إل الالأ ال ع الالرف لى الالأ م الالو العالق الالس الالين ال الالذكاء االج م الالالي والمس الالئوليس

ره الالداف الد ارس الالس :ه الالدف

االج ماليس وال حصيل الدراسي لدب ليمس من طال ا

ردوا

الد ارس ال الالس :اسال ال ال خدم

كىيس ال ر يس جامعس ر القرب مكس المكرمس

ال احث ال الالس مقي ال الالاس ال ال الالذكاء االج م ال الالالي م ال الالن إل ال الالدادها ا مقي ال الالاس المس ال الالئوليس

االج ماليس من إلداد الحارثي (1612ه) وذلل عد ال عديل في ع
ليمالالس الد ارسالالس  :كوم ال
مكس المكرمس.

م ائج الدراسس :وصى

ليمالالس ال حالالث مالالن ( )459طال الالس مالالن طال الالا

الع ا ار ا وال حصيل الدراسي.

اإللالالداد ال ر الالوي جامعالالس ر القالالرب

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 -وجود لالقس ار اطيه دالس إحصائيا ين الذكاء االج مالي والمسئوليس االج ماليس.

 لالد وجالالود لالقالالس ار اطيالاله دالالس الالين الالالذكاء االج مالالالي وال حصاليل الد ارسالالي ا يممالالا رظيالالر الم الالائجوجود لالقس ار اطيه دالس ين المسئوليس االج ماليس وال حصيل الدراسي .

 -ل الالد وج الالود ف الالرو ذا

دالل الالس الالين اسال ال جا ا

العيم الالس لى الالأ مقي الالاس ال الالذكاء االج م الالالي والمس الالئوليس

 -ل الالد وج الالود ف الالرو ذا

دالل الالس الالين اسال ال جا ا

ال حصال اليل الد ارس الالي وفق الالا لم غي الالر

االج ماليسا وفقا لم غير ال خص
ال خص

.

.

العيم الالس ف الالي درج الالا

 دراسدددة ندددا ا الهدددذلي (: )2119بعندددوان " االتجددداه نئدددو ظددداهرة اارهددداإل وعالقتددده بالمسددد ولية
االجتماعية وبعض المتغيرات األخرى لدى عينة من طالإل المرئلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة"

رهالالداف الد ارسالالس :هالالدف

الد ارسالالس إلالالأ الك الالف لالالن مس ال وي المسالالئوليس االج ماليالالس لالالدب طالالالب المرحىالالس

الثامويس ا وال عرف لىأ ا جاها

طالب المرحىالس الثامويالس فالي مديمالس مكالس المكرمالس محالو الالولي خطالورة

ظ الالاهرة اإلره الالاب وال ع الالرف لى الالأ العالق الالس الالين اال ج الالاه مح الالو ال الالولي خط الالورة ظ الالاهرة اإلره الالاب و درج الالس
اإلحس الالاس المس الالئوليس االج مالي الالس ا وال ع الالرف لى الالأ الن الالرو ف الالي اال ج الالاه مح الالو ال الالولي خط الالورة ظ الالاهرة
اإلرهاب وفقا لى خص

ردوا

ا جاها

الدراسي والمس وي االق صادي لألسرة والمس وي ال عىيمي لألسرة.

الدراسس :اس خد ال احث مقياس المسئوليس االج ماليس من إلداد الحالارثي ( ) 1992ا ومقيالاس
الطالب الجامعين محو ظاهرة اإلرهاب من إلداد الطريالف (1653ه) اواسال مارة يامالا

من إلداد ال احث.

ليمس الدراسس  :كوم

روليالس

ليمس ال حث من ( )749طال ا من طالب الصف الثامي والثالث الثاموي قسالميه

العىمالالي و الد الاليا ممالالن الراوح رلمالالاره ال مميالالس مالالا الالين ( )51-14ال اخ يالالاره طريقالالس ل الوائيس مالالن

خمس مدارس.
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الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

م ائج الدراسس :وصى

 وجالالود درجالالس م وسالالطس مالالن المسالالئوليس االج ماليالالس لالالدي طالالالب المرحىالالس الثامويالالس مديمالالس مكالالس المكرمالالسداللالالس إحصالالائيس الالين اال جالالاه محالالو الالالولي خطالالورة ظالالاهرة اإلرهالالاب ومالالدب ال الالعور

اووجالالود لالقالالس ذا

المسئوليس االج ماليس.

 -لالالد وجالالود فالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس فالالي المسالالئوليس االج ماليالالس وفقالالا لم غيالالر ال خص ال

الد ارسالالي

داللالالس إحصالالائيس وفقالالا لى خص ال

الد ارسالالي

(العىمالاليا الد الالي)ا كمالالا رظيالالر الد ارسالالس وجالالود فالالرو ذا

(لىميا رد ي) في اال جاه محو الولي خطورة ظاهرة اإلرهاب لصال طالب العىمي
 -لد وجود فالرو ذا

داللالس إحصالائيس فالي اال جالاه محالو الالولي خطالورة ظالاهرة اإلرهالاب عالاأ لم غيالر

المس ال وي العىمالالي لالالرب الس الرةا و رظيالالر الم الالائج وجالالود فالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس الالين م وسالالطا

إحسالالاس الط الالالب المس الالئوليس االج ماليالالس ع الالا لىمسال ال وي ال عىيمالالي ل الالرب السالالرةا حيالالث ج الالاء

لصال المس وي ال عىيمي العالي مقارمس المس ويا

الن الالرو

الخرب.

 دراسة جميل قاسم ( :)2118بعنوان" فاعلية برنامج إرشادي لتنميدة المسد ولية االجتماعيدة لددى
طالإل المرئلة الثانوية"

رهالالداف الد ارسالالس :هالالدف

الد ارسالالس إلالالأ معرفالالس فعاليالالس رمالالامج اإلر الالادي ل مميالالس المسالالئوليس االج ماليالالس لالالدب

طالالالب المرحىالالس الثامويالالس .ويعالالود الس ال ب الالرئيس إلج الراء هالالذه الد ارسالالس هالالو الحاجالالس ل مالالاء رمالالامج إر الالادي
منسي و مسالدة الطالب و مميس المسؤوليس االج ماليس لىطالب وخصوصا المرحىس الثامويس.

ردوا

الدراسس :اس خد ال احث مقياس المسئوليس االج ماليس من إلدادة.

ليمالالس الد ارسالالس  :كوم ال

ليمالالس ال حالالث مالالن ( )41طال الالا مالالن الالالذين ي سالالمون الالم الالاالةا والسالالىول يالالر

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

االيجا ي.

 -ال وجالالود لنالالرو دالالالس إحصالالائيس الالين م وسالالط درجالالا

طالالالب المجمولالالس الضالالا طس ق الالل و عالالد ط ي ال

ال رمامج لصال القياس ال عدي مما يؤكد لد أثر هذه المجمولس لي مؤث ار .

 -ال وجالالود لنالالرو ذا

داللالالس إحصالالائيس الالين م وسالالط درجالالا

طالالالب المجمولالالس ال جري يالالس والمجمولالالس

الضا طس في مس وي المسئوليس ق ل ط ي ال رمامج  .مما جعل ال احث يق ل النر
 -وجود فالرو ذا

داللالس إحصالائيس الين م وسالط درجالا

 -وجود فرو ذا

داللس إحصائيس ين م وسطي درجا

ال رمامج لصال القياس ال عدي  .مما جعل ال احث يرف

الصنري .

طالالب المجمولالس ال جري يالس ق الل و عالد ط يال
النر

الصنري و يق ل النر

المجمولس ال جري يس والمجمولس الضا طس في

مس وي المسئوليس عد ط ي ال رمامج لصالال المجمولالس ال جري يالس ا ممالا جعالل ال احالث يالرف

الصنري ويق ل النر

ال ديل .
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ال ديل .

النالر

 دراسة سيدر (  :)seidar,2118بعنوان" األشياء السي ة يمكن أن تئدث  :كيدا يعرقدل الخدوا
المس ولية االجتماعية لدى الطلبة المراهقين ذوى االمتيازات".

رهالالداف الد ارسالالس :هالالدف

الد ارسالالس إلالالأ مقارمالالس ال ح الوال

فالالي مواقالالف الم الراهقين الك الالر سالالما فالالي المالالدارس

الثامويس الم اركين في دورة دراسيس لن قضايا العدالس االج ماليس ا مع مجمولس ضا طس من المراهقين

م ا يس .

ردوا

الد ارسالالس :اس ال خد ال احالالث مقيالالاس ال واف ال االج مالالاليا ومقيالالاس المسالالئوليس االج ماليالالس وهمالالا مالالن

إلدادة .

ليمالالس الد ارسالالس  :كومال

ليمالالس ال حالالث مالالن ( )522طال الالا مالالن الريالالف مالالن رر الالع ل الالرة مدرسالالس اومجمولالالس

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

الحضر كون من ( )756طال ا من ل ر مدارس .

عىال المالراهقين الم الالاركين لالالن قضالالايا العدالالالس االج ماليالالس ا مثالالل ال الالرد والنقالالر والمجالالالس فالالي العالالال ا

واليج ال الرة يال الالر ال ال الالرليس  .و حىيال الالل ال يامال الالا

ق ال الالل المس ال ال و ع الالد المس ال ال ك ال الالن

الم اركين في العدالس االج ماليس خالل النصل الدراسي امخن

الغميالالس والمج معالالا
الطالب ك ن

النقي الرة ا وك الالن

رن ال حوال

من اليا ال مأوب رو فقراء.

المقالالا ال

ال الالي رخرج ال

ال يامال الالا

رن الم ال الراهقين

دلمي لى عىي واإلمصاف ين ال ىالدان

مالالع ه الؤالء الم الراهقين و حىالاليال

رلمالالال

في المواقف أثر من الخوف من اح مال رن يص حوا ه رمنسي في يو

 دراسة رايت وآخرون(  :)wright and other,2004بعندوان" استكشداا مددى مال مدة برندامج
المس ولية الشخيية واالجتماعية في تكييا النشاط البدني  :دراسة ئالة اجتماعية "

رهالالداف الد ارسالالس – .:هالالدف

الد ارسالالس إلالالأ فح ال

ط ي ال

رمالالامج المسالالئوليس ال خصالاليس واالج ماليالالس ف الي

كييف الم اط ال دمي.

ردوا

الدراسس :اس خد ال احثون دراسس الحالس الجماليس

ليمس الدراسس  :كوم

م ائج الدراسس :وصى

ليمس ال حث من خمسس رطنال ذكور مصا ين ال ىل الدما ي.
الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 -وجال الالود يال الالادة لنحسال الالاس القال الالدرة ا والم ال الالالر اإليجا يال الالس لال الالن ال رمال الالامج ا وال نال الالالال

االج ماليال الالس

اإليجا يالالس  .و الالير هالالذه الم الالائج إلالالأ رن رمالالامج المسالالئوليس ال خصالاليس واالج ماليالالس يمكالالن رن يخص ال
لألطنال المعوقين ا وخاصس لمدما يق رن عال وثي الصىس ه.

 دراسدددة جمدددال ابدددومرق ( : )2111بعندددوان" دافعيدددة المعلمدددين فدددي المجدددال التربدددوي و عالقتددده
بالمس ولية االجتماعية في التعليم (الئكومي  /األهلي ) بمدينتي مكة المكرمة و جدة"

رهال الالداف الد ارسال الالس :هال الالدف

الد ارسال الالس إلال الالأ معرفال الالس ط يعال الالس العالقال الالس ال الالين دافعيال الالس المعىمال الالين (السال الالعوديين /

المصالريين) فالي المجالال ال ر الوي و المسالئوليس االج ماليالس فالي ال عىالي (الحكالومي /الهىالي) مالديم ي مكالس
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المكرمالالس وجالالدةا كمالالا هالالدف
لا .

ردوا

إلالالأ معرفالالس النالالرو

الالين مر نعالالي وممخنضالالي الدافعيالالس الالين المعىمالالين

الالكل

الدراسس:اس خد ال احث اس امه دافعيس المعىمالين فالي المجالال ال ر الوي مالن إلالداد ال احالث الحالاليا

ومقياس المسئوليس االج ماليس من إلداد ايد الحارثيا (.)1992

ليمس الدراسس  :كوم

ليمس ال حث من ( )145معىما سعوديا و مصرياا ممي ( )83معىما سعوديا من

ال عىي الحكومي و( )32معىما مصريا من ال عىي الهىي.
م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

الر دافعيالس المعىمالين السالعوديون والمسالالئوليس
 -لالد وجالود لالقالس ار اطياله دالالس الين جميالالع لوامالل م غي ا

االج ماليس في ال عىي الحكومي.

 وجالالود لالقالالس ار اطيالاله دالالالس الراوح مالالا الالين ( )1212-1211لالالدب المعىمالالين المص الريين العالالامىين فالاليال عىي الهىي في لوامل م غي ار دافعيس المعىمين في المجال ال ر وي و المسئوليس االج ماليس.

 -لالالد وجالالود فالالرو ذا

داللالاله إحصالالائيس الالين المعىمالالين السالالعوديين والمص الريين العالالامىين فالالي ال عىالالي

الحكوميا والهىي في دافعيس المعىمين محو المسئوليس االج ماليس.

رابعا :الدراسات التي تناولت موضوع االتزان االنفعالي

 دراسة على القئطانى ( : )2113بعندوان " االتدزان االنفعدالي وعالقتده بالسدمات الخمدس الكبدرى
للشخيية لدى عينة من متعاطي المخدرات بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية"

رهالالداف الد ارسالالس :هالالدف

الد ارسالالس إلالالأ ال عالالرف لىالالي مس ال وب اال ال ان االمنعالالالي وسالالما

م عالالاطي المخالالد ار ا وال عالالرف لىالالأ العالقالالس الالين اال ال ان االمنعالالالي وسالالما
النالالرو فالالي اال ال ان االمنعالالالي وسالالما

ال خصالاليس لالالدب

ال خصالاليسا وال عالالرف لىالالأ

ال خصالاليس وفقالالا لعالالدد مالالن الم غي ال ار (السالالنا مالالدة ال عالالاطيا مالالو

المخدر).

الساليب اإلحصائيس  :اس خدا ال احث الساليب اإلحصائيس ال اليس :
اس خد ال احث معامل ار اط يرسونا واخ ار( ) لىمجمولس الواحدة ولىمجمولا
حىيل ال اين الحادي لىقياسا

ردوا

الم كررة.

الدراسس:اس خد ال احث مقياس اال ان االمنعالي اوقائمس السما

المس قىسا واخ الار

الخمس الك رب لى خصيس.

ليمالس الد ارسالس  :كومال

ليمالالس ال حالث مالن ( )145معىمالا سالالعودياأ و مصالرياأ ا مالمي ( )83معىمالاأ سالالعودياأ

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

من ال عىي الحكومي ا ( )32معىماأ مصرياأ من ال عىي الهىي .

 -لد وجود لالقس ار اطيه دالس ين جميع لوامالل م غيال ار دافعيالس المعىمالين السالعوديون و المسالئوليس

االج ماليس في ال عىي الحكومي .
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 جالالود لالقالالس ار اطيالاله دالالالس الراوح مالالا الالين ( )1212-12111لالالدب المعىمالالين المص الريين العالالامىين فالاليال عىي الهىي في لوامل م غي ار دافعيس المعىمين في المجال ال ر وي و المسئوليس االج ماليس.

داللالاله إحصالالائيس الالين المعىمالالين السالالعوديون و المص الريين العالالامىين فالالي ال عىالالي

 -لالالد وجالالود فالالرو ذا

الحكومي والهىي في دافعيس المعىمين محو المسئوليس االج ماليس .

 دراسة أئالم سمور( :)2112بعنوان "المسايرة – المغايرة وعالقتها بالتوكيدية واالتدزان اال نفعدالي
لدى طلبة اليا الئادي عشر"

الدراسس إلأ الك ف لن العالقس ين المسايرة – المغالايرة و ال الو كيديالس واال ال ان

رهداف الدراسس .:هدف

االمنعالي لدب طى س الصف الحادي ل ر في ضوء ع

الوالدي – المس وي الدراسي – الممطقس ال عىيميس ) .
ردوا

الد ارسالالس:اس ال خدم

الم غي ار (الجالمس – ال خصال

– ال ر يالب

ال احثالالس مقيالالاس المسالالايرة – المغالالايرة مالالن إلالالدادها ا مقيالالاس ال وكيديالالس مالالن

إلدادها ا مقياس اال ان االمنعالي من إلدادها .

ليمس ال حث من ( )675فردا مالمي ( )516طال الا ا و ( )558طال الس مالن الطى الس

ليمس الدراسس  :كوم

المى حقين في المدارس الحكوميس ال ا عس لمدير ي مال

م ائج الدراسس :وصى

ة و رب

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

ة.

 -يوجد مس وي من اال ان االمنعالي لدب رفراد العيمس و ن مس أ ( )%35225حيالث رن مسال س الموافقالس

ليذا المجال قد اد لن الدرجس الم وسطس ا وهذا يدلل لىأ رن الم يجس داله إحصائيا .
 -وجد فرو ذا

داللس إحصالائيس فالي مسال وي المسالايرة – المغالايرة ا الين مر نعالي اال ال ان االمنعالالي و

ممخنضي اال ان االمنعالي لصال مر نعي اال ان االمنعالي .

 -ال يوجد نالل دال ين المسايرة – المغايرة و م غي ار الدراسس ( ال و كيديس و اال ان االمنعالي ) .

 دراسة مئمد ئمدان ( : )2111بعنوان" االتزان االنفعالي و القدرة على اتخاذ القرار لدى ضدباط
الشرطة الفلسطينية "

رهالداف الد ارسالالس – .:هالالدف

الد ارسالالس إلالالأ ال عالالرف لىالالي مسال وب اال ال ان االمنعالالالي و القالالدرة لىالالي ا خالالاذ

القرار لدب ض اط ال رطس في محافظس خان يومس .

ردوا

الد ارسالالس :اس ال خد ال احالالث مقيالالاس اال ال ان االمنعالالالي مالالن الالالدادة امقيالالاس ا خالالاذ الق الرار مالالن إلالالداد

مدر الع ي ي .

ليمالالس الد ارسالالس  :كومال

ليمالالس ال حالالث مالالن ( )171ضالالا طا مالالن العالالامىين فالالي م اركال و إدا ار ال الالرطس و

رقس الالاميا المخ ىن الالس ف الالي محافظ الالس خ الالان ي الالومس لىع الالا ( )5111-5111ال ال اخ ي الالاره الطريق الالس الع ال الوائيس

الط قيس.

م ائج الدراسس :وصى
 -ال وجد فرو ذا

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

داللس إحصائيس في اال ان االمنعالي ع ي لم غير مكان العمل .
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داللالالس إحصالالائيس فالالي اال ال ان االمنعالالالي ع ال ي لم غيالالر ال خص ال

 -وجالالد فالالرو ذا

النرو لصال ال خصصا
 ال وجد فرو ذا -وجد فرو ذا

لصال المق اء .

 -وجد فرو ذا

الد يس.

داللس إحصائيس في اال ان االمنعالي ع ب لم غير سموا

العىمالالي وكام ال

الخ رة.

داللس إحصائيس فالي اال ال ان االمنعالالي عال ب لم غيالر الر الس العسالكريس وكامال

النالرو

داللس إحصائيس في اال ان االمنعالي ع ب لم غير المس وب ال عىيمي وكام

النرو

لصال مس وب ال كالوريوس.

 دراسة نا لة على ( : )2111بعنوان" التوافق االجتماعي واالتزان االنفعالي لميدابي مدرض عدوز
المناعة الطبية المكتسبة (اايدز) بوالية الخرطوم"

الدراسس إلأ معرفس ال واف االج مالي واال ان االمنعالالي لالدب مصالا ي اإليالد

رهداف الدراسس :هدف

الخرطو ا ومعرفس سمس اال ان االمنعالي لديي اكذلل معرفس العالقس الين كالل مالن :ال وافال االج مالالي

واال ال ان االمنعالالالي لىمصالالا ين ال ع
ال عىيميا وريضا معرفس النرو

الم غي ال ار الم مثىالالس فالالي م غيالالر( العمالالر -مالالدة اإلصالالا س-المس ال وب

ين الجمسين (ذكور/اإلماث) والحالس االج ماليس في كل مالن  :ال وافال

االج مالي واال ان االمنعالي لىمصا ين.

ردوا

الد ارس الالس :اسال ال خدم

ال احث الالس مقي الالاس اسال ال مارة ال يام الالا

الساس الاليس م الالن إل الالدادها امقي الالاس ال وافال ال

االج مالي لييو . .ل(  ) 1976عالديل إ الراهي ل الد الالرحي ()1999امقيالاس اال ال ان االمنعالالي مالن

إلداد اديس لثمان رحمدا() 5116
ليمالالس الد ارسالالس  :كوم ال

ليمالالس ال حالالث مالالن ( )121مصالالا اأ مالالن الجمسالالينا ال اخ يالالاره لالالن طري ال العيمالالس

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

الع وائيس الط قيس..

 -ي س كل من ال واف االج مالي واال ان االمنعالي لدب المصا ين اإليد

االيجا يس (مر نع)

 -وجد لالقس ار اط طرديس دالس إحصائياأ ين ال واف االج مالي لىمصا ين وم غير العمر.

 -ال وجد لالقس ار اط دالس إحصائياأ ين اال ان االمنعالي لدب المصا ين اإليد وم غير العمر.

 -وجالالد لالقالالس ار الالاط لكسالاليس دالالالس إحصالالائياأ الالين اال ال ان االمنعالالالي لىمصالالا ين االيالالد وم غيالالر مالالدة

اإلصا س.

 -وجد لالقس ار اط لكسيس دالس إحصائياأ ين اال ان االمنعالي لىمصا ين االيالد وم غيالر المسال وب

ال عىيمي .

 -ال وجالالد فالالرو دالالالس إحصالالائياأ فالالي كالالل مالالن  :ال واف ال االج مالالالي واال ال ان االمنعالالالي لىمصالالا ين مالالع

م غير المو )ذكر/إماث ) .
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 -ال وجالالد فالالرو دالالالس إحصالالائياأ فالالي كالالل مالالن  :ال واف ال االج مالالالي واال ال ان االمنعالالالي لىمصالالا ين مالالع

م غير الحالس االج ماليس.

 دراسددة فضدديلة السددبعاوى (: )2117بعندوان " " قيدداس االتدزان االنفعددالي لدددى طلبددة معاهددد إعددداد
المعلمددين و المعلمددات الددذين تعرضددت أسددرهم لئدداالت الدددهم و االعتقددال مددن قبددل ق دوات االئددتالل

األمريكي و أقرانهم الذين لم يتعرضوا لها "
رهداف الدراسس :هدف

الدراسس إلالأ قيالاس مسال وي اال ال ان االمنعالالي لالدب طى الس معاهالد إلالداد المعىمالين

الالكل لالالا ا و الالالذين عرض ال

المريك الالي ا و ريضال الاأ ال الالذين لال ال

رسالالره لحالالاال
ع الالر

الالالده و ال ن الاليش و االل قالالال مالالن ق الالل ق الوا

رس الالره لح الالاال

االح ال الل

ال الالده وال ن الاليش و االل ق الالال م الالن ق الالل قال الوا

االح الل المريكي .

 -ال عرف لىي النرو في مس وي اال ان االمنعالي فيما يمي الذين عرضوا والذين ل ي عرضوا

ردوا

الدراسس :اس خدم

ليمالس الد ارسالالس  :كومال

في مديمس الموصل .
م ائج الدراسس :وصى

ال احثس مقياس اال ان االمنعالي الذي اس عمىه (السعودي ا )5115

ليمالالس ال حالالث مالن ( )321طالالالب و طال الس مالالن معيالالد إلالداد المعىمالالين والمعىمالالا
الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 -مس وي اال ان االمنعالي لدي رفراد العيمس

كل لا كان مر نعاأ .

 مس ال وي اال ال ان االمنعالالالي لالالدب طى الالس معاهالالد إلالالداد المعىمالالين الالالذين عرض الوال ن الاليش و االل قالالال مالالن ق الالل قالوا

همال يمي فروقاأ ذا

رسالالره لحالالاال

الالالده

االحال الل المريكالالي رقالالل مالالن رقالرامي الالالذين لال ي عرضالوا ليالالا ري رن

دالله إحصائيس .

 -وجود لالقس ار اطيه ير دالس ين م غير اال ان االمنعالي و م غير الجمس لصال اإلماث

 دراسددة مئمددود ريددان ( : )2116بعندوان" االتدزان االنفعددالي و عالقتدده بكددل مددن السددرعة اادراكيددة
والتفكير اادراكي لدى طلبة اليا الئادي عشر بمئافظات غزة "

رهالالداف الد ارسالالس  :هالالدف

الد ارسالالس إلالالأ الك الالف لالالن العالقالالس الالين اال ال ان االمنعالالالي وكالالل مالالن السالالرلس

اإلدراكيس و ال نكير اال كاري لدب طى س الصف الحادي ل ر محافظا

ردوا

ة.

الدراسس:اس خد ال احث

 مقياس اال ان االمنعالي ( .إلداد ال احث ا . ) 5114 -اخ ار السرلس اإلدراكيس  .عريب و إلداد (رمور محمد ال رقاوي ا آخرون ا . )1987

 -اخ ار القدرة لىأ ال نكير اال كاري .إلداد (سيد خير اهلل ا وممدوح الكمامي ا . ) 1983

ليم الالس الد ارس الالس  :كومال ال
محافظا

ليم الالس ال ح الالث م الالن ( )271طال الالا و طال الالس م الالن طى الالس الص الالف الح الالادي ل الالر

ة من ال خص

م ائج الدراسس :وصى

العىمي و الد ي.

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا:
81

 -ال وجد لالقس ار اطيه داله إحصائيس ين اال ان االمنعالي و السرلس اإلدراكيس لدب رفراد العيمس .

 ال وجالالد لالقالالس ار اطيالاله دالالاله إحصالالائيس الالين اال ال ان االمنعالالالي و القالالدرة لىالالي ال نكيالالر اال كالالاري لالالدبرفراد العيمس .

 -ال وج الالد ف الالرو ذا

دالل الاله إحص الالائيس لم الالد مسال ال وب دالل الالس رق الالل م الالن ( )1212الالين م وس الالطي درج الالا

 -ال وج الالد ف الالرو ذا

دالل الاله إحص الالائيس لم الالد مسال ال وي دالل الالس اق الالل م الالن ( )1212الالين م وس الالطي درج الالا

ممخنضي و مر نعي اال ان االمنعالي لىي اخ ار السرلس اإلدراكيس لدب رفراد العيمس

ممخنضي و مر نعي اال ان االمنعالي لىأ اخ ار القدرة لىأ ال نكير اال كاري لدب رفراد العيمس

 -ال يوج الالد الالأثير دال إحص الالائيا لى نالال الل الالين اال ال ال ان االمنع الالالي وم الالو الطال الالب لى الالأ اخ الالار الس الالرلس

اإلدراكيس لدب رفراد العيمس .

 -يوجد أثير دال إحصائيا لى نالل ين اال ان االمنعالي و ال خص

الكاديمي لىأ اخ ار السالرلس

اإلدراكيس لدب رفراد العيمس .

 دراسة مئمد ضئي (: )2114بعنوان" القديم المتضدمنة فدي سدلوكيات قدادة النشداط الكشدفي فدي
مدارس مئافظات غزة و عالقته باالتزان االنفعالي "

رهداف الدراسس :هدف
من قطا

ردوا

العدل.

ة و لالقس هذه القي اال ان االمنعالي .

الد ارسالالس:اس ال خد ال احالالث مقيالالاس الق الي مالالن إلالالداده ا مقيالالاس اال ال ان االمنعالالالي مالالن إلالالداد لالالادل

ليمس الدراسس :كوم
و

الدراسس إلأ ال عرف لىأ القي الكثر يولا في سالىوكيا

قالادة الم الاط الك الني

ليمس ال حث من(  )572قائد و قائدة و

اخ ياره الطريقس الع وائيس ال ساليطسا

و يعي حسب الجمس و المؤسسس (حكومس  -وكالس) و الخ رة الك نيس وال أهيل الك ني.

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 -وجود لالقس ار اطيه دالس لىي مس وي ( )1211ين كل من القي العىميس االج ماليالس و االق صالاديس

و ين اال ان االمنعالي .

 -ال يوجد لالقس ار اطيه دالس لىي مس وي ( )1211ين كالل مالن القالي السياساليس و الديميالس و الجماليالس

و ين اال ان االمنعالي .

 دراسة يالح الشعراوى ( : )2113بعنوان" فاعليدة برندامج إرشدادي عقالندي انفعدالي سدلوكي فدي
تئسين مستوي االتزان االنفعالي لدى عينة من الشباإل الجامعي"

رهداف الدراسس :هدف

الدراسس إلأ ال حق من فالىيس رمالامج فالي اإلر الاد العقالمالي االمنعالالي السالىوكي

في حسين مس وي اال ان االمنعالي لدب ليمس من ال اب الجامعي

ردوا

الدراسس :اس خد ال احث  -مقياس اال ان االمنعالي إلداد ساميس القطان .

 رمامج إر ادي لقالمي امنعالي سىوكي من إلداد ال احث .81

ليمالالس الد ارسالالس  :كومال

ليمالالس ال حالالث مالالن ( )61طال الالا و طال الالس النرقالس الثاميالالس كىيالالس ال ر يالالس يميالالا ()51

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

من الذكور و( )51من اإلماث .

دالله إحصائيس في م وسطا

درجالا

السالىول االمالدفالي الين المجمولالس ال جري يالس

 -وجود فرو ذا

دالله إحصائيس فالي م وسالطا

درجالا

السالىول االمالدفالي الين المجمولالس ال جري يالس

ق ل و عد ط ي ال رمامج اإلر ادي لصال ال ط ي ال عدي .
 -وجد فرو ذا

و المجمولس الضا طس عد ط ي ال رمامج اإلر ادي لصال المجمولس ال جري يس عد ال ط ي .

 -ال وجالالالد فال الالرو ذا

داللالالاله إحصال الالائيس فالالالي م وسال الالطا

درجال الالا

السال الالىول االم الالدفالي الالين المجمولال الالس

 -ال وجالالالد فال الالرو ذا

داللالالاله إحصال الالائيس فالالالي م وسال الالطا

درجال الالا

السال الالىول االم الالدفالي الالين المجمولال الالس

ال جري يس إماث عد ط ي ال رمامج اإلر ادي .

الضا طس ذكور و المجمولس الضا طس إماث عد ط ي ال رمامج اإلر ادي .

 دراسة أسامة المزيندي ( : )2111بعندوان" القديم الدينيدة و عالقتهدا بداالتزان االنفعدالي مدن طلبدة
الجامعة ااسالمية بغزة "

الدراسس إلأ الك ف لن مدب مسل طى س الجامعس اإلسالميس غ ة القي الديميالس

رهداف الدراسس :هدف

و مدب حىيي اال ان االمنعاليا كما هدف

إلي الك ف لالن العالقالس الين القالي الديميالس لالدب ليمالس مالن

طى س الجامعس اإلسالميس غ ة ومس وي اال ان االمنعالي لديي .
ردوا

الدراسس :اس خد ال احث  -اس امه القالي الديميالس (مالن إلالداده) ا اسال امه اال ال ان االمنعالالي ( مالن

إلداد الدك ور لادل محمد العدل ) .
ليمالالس الد ارسالالس  :كوم ال

ليمالالس ال حالالث مالالن ( 522طالالالب و طال الالس ) مالالو لين كال الالالي(  ) 172طالالالب و

( ) 151طال الالس مالالن طالالالب المسال وي ال ار الالع الجامعالالس اإلسالالالميس غال ةا وقالالد ال اخ يالالاره
ط قي .

م ائج الدراسس :وصى

الالكل ل الوائي

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 -ي حىالالي طالالالب و طال الالا

الجامعالالس اإلسالالالميس درجالالس لاليالالس مالالن اال ال ان االمنعالالالي حيالالث يقعالالون فالالي

اإلر الي الثالث و ال ار ع من ممحمأ اال ان االمنعالي .
 -وج الالد ف الالرو ذا

دالل الاله إحص الالائيس ف الالي مسال ال وي اال ال ال ان االمنع الالالي الالين ط الالالب و طال الالا

اإلسالميس غ ة لصال الطال ا
 -وجد لالقس موج س ذا

.

دالله إحصائيس لمالد مسال وي ثقالس (  ) 1211الين م وسالط درجالا

اخ ار القي الديميس ومس وي اال ان االمنعالي .
 -وجد فرو ذا

في القي الديميس .

الجامع الالس
الطى الس فالي

دالله إحصائيس في مس وي اال ال ان االمنعالالي لصالال الطالالب ذوي الدرجالس المر نعالس
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دالل الاله إحص الالائيس ف الالي مسال ال وي اال ال ال ان االمنع الالالي لص الالال الطال الالا

 -وج الالد ف الالرو ذا

المر نعس في القي الديميس.

ذوي الدرج الالس

خامسا :الدراسات إلى تناولت موضوع الدوجماطيقية

 دراسة لبنى اليدراا (: )2111بعندوان " التددين وعالقتده بدالجمود الفكدري (الدوجماطيقيدة ) لددى
طلبة جامعة الكوفة "

رهداف الدراسس :هدف

الدراسس إلأ

 -قياس الجمود النكري لطى س كىيس اوداب.

 -ال عرف لىأ العالقس ين ال دين والجمود النكري إلأ طى س كىيس اوداب .

ردوا

الدراسس :ال مد

ممي ة ا في حين ىغ

ليمالالس الد ارسالالس  :كوم ال

ال احثس لىأ مقياسين ا فكام

لالدد النقال ار المميال ة لمقيالاس ال الدين ( )41فقالرة

النق ار الممي ة لمقياس الجمود النكري ( )61فقرة ممي ة
ليمالالس ال حالالث مالالن ( ) 171طال الالا ومالالن ال خصصالالا

اإلمسالالاميس او يالالس ( :الىغالالس

العر يس ا ال اريص ا الجغرافيا ا النىسنس ا الىغس االمجىي يس ا المج مع المدمي ).

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 -رن الطالب الجامعي ال يم ا

ال دين ال ديد وامما مع دل في ديمه .

 -رن الطالالالب الجالالامعي يعالالامأ مولالالا مالالن الجمالالود النكالالري وقالالد يكالالون هالالذا سال ب الظالالروف الغيالالر ط يعيالالس

ال ي يمر يا الع ار .

همال لالقس ين ال دين والجمود النكري إلأ رن هذه العالقس السالب ري رمه كىما اد ال دين قل الجمود

النكري .

 دراسددة علددى جددابر وأسددماء ئميددد (: )2111بعنددوان " االنغددالق المعرفددي لدددى معلمددي المرئلددة
االبتدا ية "

الدراسس إلأ معرفس مس وب االمغال المعرفي لدب المعىمين .

رهداف الدراسس :هدف

 -الك ف لن النرو ذا

(ذكرارمثأ).
ردوا

الداللس اإلحصائيس في االمغال المعرفي لدب المعىمين وفقا لم غير الجالمس

الدراسس :اس خد ال احثان مقياس االمغال المعرفي من الدادة مكون من ()63فقرة

ليمالالس الد ارسالالس  :كوم ال

ليمالالس ال حالالث مالالن ( )400معى ال مالالن معىمالالي المرحىالالس اإللداديالالس اخ يالالروا طريقالالس

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

ال ماسب ين الذكور واإلماث .

 وجود امغال معرفي لدب معىمي المرحىس اإللداديس -وجود فرو ذا

داللس إحصائيس في مس وب االمغال المعرفي و ا جاه اإلماث.
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 دراسة سمية بن المبار (: )2119بعنوان " أسلوإل الدوجماتية لدى الطلبة الجامعيين "
الد ارسالالس إلالالأ إلطالالاء نسالالي ار لالالن رسالالىوب الدوجما يالالس فالالي المج مالع الج ائالالري ا

رهالالداف الد ارسالالس :هالالدف

ومعرف ال الالس م ال الالدب وج ال الالود الدوجما ي ال الالس لم ال الالد الطى ال الالس الج ال الالامعيين اومعرف ال الالس م ال الالدب العالقال ال الس ال الالين ال خصال ال ال

والدوجما يس.

ردوا

ال احثالالس مقيالالاس الدوجما يالالس مالالن إلالالداد جالالون راب ( )john rayا و رجمالالس

الد ارسالالس :اس ال خدم

ال احثس .

ليمالالس الد ارسالالس  :كومال

ليمالالس ال حالالث مالالن ( )121طالالالب سالالمس ار عالالس مالالن رقسالالا ( لىالالو سياسالاليس ا لىالالو

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

يولوجياا لىو إسالميس) .

 درجس الدوجما يس لمد الطى س رلىأ من درجس الوسطيس . -ال يوجد فرو

ين الجمسين في الدوجما يس ير رمس يوجد فالرو فالي مسال وب الداللالس المسال س لألقسالا

(لىو سياسيس ا لىو يولوجياا لىو إسالميس) .

 دراسة على جابر ( : )2117بعنوان " مئددات أداء مهام ئل المشكالت لدى طلبدة الجامعدة مدن
ذوى االنغالق المعرفي( الدوجماتية ) "

ره الالداف الد ارس الالس :ه الالدف

الد ارس الالس إل الالأ معرف الالس مسال ال وب االمغ الالال المعرف الالي ل الالدب طى الالس الجامع الالس جامع الالس

القادسيس.
ردوا

الدراسس :اس خد ال احث مقياس االمغال المعرفي من إلدادة .

ليمالالس الد ارسالالس  :كوم ال

السىوب الم ماسب .

م ائج الدراسس :وصى

ليمالالس ال حالالث مالالن ( )711طالالالب وطال الالس اخ يالالروا الطريقالالس الع الوائيس الط قيالالس

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 رن طى س الجامعس ركثر ميال الدوجماطيقيس. -وجود فرو ذا

 -وجالالود فالالرو ذا

داللس إحصائيس في مس وب االمغال المعرفي و ا جاه اإلماث .
داللالالس إحصالالائيس فالالي محالالددا

رداء ميالالا حالالل الم الالكال

إلالالأ طى الالس الجامعالالس عالالا

لالمغال –امن اح المعرفي و ا جاه الممغىقين معرفيا .

 دراسدة أنسدو وريمولددى (: )I nsure &Rimoldi, 1978بعندوان " ئدل المشدكالت المعرفيدة
وعالقتها ببعض السمات الشخيية(االنغالق المعرفي) "

رهداف الد ارسالس :هالدف
كما هدف

ردوا

الد ارسالس إلالأ ال عالرف لىالأ لالقالس سالما

ال خصاليس حالل الم الكال

الدراسس إلأ إلطاء نسي ار لن رسىوب الدوجماطيقيس في المج مع الج ائري

المعرفيالس ا

الدراسس :اس خد اخ ار الدوجماطيقيس (ال صىب النكري) وج ء من اخ ار كالينورميا لى خصيس.

ليمس الدراسس  :كوم

ليمس ال حث من ( )161طال اأ جامعياأ .
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م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

داللالس إحصالائيس الين ال صالىب واال ال ان االمنعالالي ولالقالس موج الس ذا

رن همال لالقالس سالى يس ذا

إحصائيس ين حل الم كال

داللالس

واال ان االمنعالي .

سادسا :الدراسات التي تناولت موضوع التعاون-التنافس

 دراسة تركي ويابي (: )2112بعنوان " التعاون بين مديري المددارس ومشدرفي اللغدة االنجليزيدة
في تطوير األداء المهني لمعلمي اللغة االنجليزية في المدارس الثانوية بمئافظة الطا ا "

رهداف الد ارسالس :هالدف

في الجامعا

ردوا

الد ارسالس إلالأ ال عالرف لىالأ منالاهي ومجالاال

الحكوميس السعوديس وره الم طى ا

لكل من المجاال

الدراسس :اس خد ال احث (االس امس) رداة لجمع المعىوما

لن رسئى يا .

ط ي الدراسس الميداميس في س

ليمس الدراسس :

جامعا

واسال ار يجيا

واالس ار يجيا

مالاء الميال ة ال مافساليس

قصد حقي رهداف الدراسس واإلجا س

حكوميس في الممىكس العر يس السعوديس هالي

( جامعس اإلما محمد ن سعود ا جامعس ر القرب ا وجامعس المىل سعود ا جامعس المىل ل د الع ي ا
جامعالالس المىالالل فيالالد لى الالرول والمعالالادن ا جامعالالس المىالالل فيصالالل ) طريقالالس الحصالالر ال الالامل لكالالل رلضالالاء

مجالس الجامعا

الس

محل الدراسس و ى لدده ( )514لضو

الساليب اإلحصائيس  :اس خدم

ال احث الساليب اإلحصائيس ال اليس:

معام الالل ار الالاط يرس الالون ا رلن الالا كروم الالاخ ا ال ج ئ الالس المص الالنيس ا ال كال ال ار ار ا المس الالب المئوي الالس ا الم وس الالط
الحسا ي ااالمحراف المعياري ا حىيل ال اين الحاديا \اخ ار ( ) ااخ ار ينيه .

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 يدرل رلضاء مجالس الجامعا -ع ر مجاال

الحكوميس السعوديس منيو المي ة ال مافسيس صورة مر نعس جدا.

ال حث العىمي اال عىي ا ال قميس ا إم ا المعرفس ا المجاال

ال مافسيس في الجامعا

 -ع الالر اسال ار يجيا

الحكوميس السعوديس من وجيس مظر رلضاء مجالس الجامعا

ال مالالاي مالالن رجالالل ال مالالاي والمقارمالالس المرجعيالالس وال حالنالالا

المسالالب اس ال ار يجيا ل مالالاء المي ال ة ال مافسالاليس فالالي الجامعالالا

مجالس الجامعا

 -ح ل م طى الا

السعوديس .
المجالاال

ال مافساليس ا وم طى الا

ماء المي ة ال مافسيس في الجامعا

 -ال وجد فرو في م وسطا

الكاديميس ا وال خص

الكثر رهميس ل ماء المي ة
اإلسال ار يجيس الخيالالا ار

الحكوميالالس السالالعوديس مالالن وجيالالس مظالالر رلضالالاء

االسال ار يجيا

ال مافساليس درجالس ميمالس جالدا مالن رجالل

السعوديس من وجيس مظر رلضاء مجالس الجامعا

اس جا ا

الكاديمي ).

السعوديس .

السعوديس .

الفراد الدراسس حول محاور الدراسس وفقا لم غيال ار ( الدرجالس
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 دراسددة مئمددد فايددد ( : )2118بعندوان" الدتعلم بطريقتددي التعدداون والتنددافس وأثرهمددا علددى تئيدديل
الطلبة في مدادة الرياضديات فدي اليدفين الخدامس األساسدي واألول الثدانوي واتجاهداتهم نئدو كدل

من الطريقتين" .
رهداف الدراسس:
 -هدف

الدراسس إلأ ال عرف لىأ رثر طريقس الال عى ال عالاومي وطريقالس الال عى ال مافسالي ولىالأ ال حصاليل

الدراسي لطى س الصنين الخالامس الساسالي والول الثالاموي العىمالي فالي مالادة الرياضاليا
ال قىيديس ا كما هدف

ردوا

مقارمالس الطريقالس

إلأ ال عرف لىأ ا جاها ي محو الطريقس ال دريسيس ال ي عىموا يا.

الد ارسالالس :اسال ال خد ال اح الالث اخ الالارين  :الول لىص الالف الخ الالامس الساسالالي ك الالون م الالن ( )14فقال الرة

موضوليس ومقاليه ا والثامي لىصف الول الثاموي العىمي كون مالن ( )17فقالرة موضالوليس ومقالياله كمالا
من ( )51فقرة قاس

و لىيي اس امه كوم

ا جاها ي محو طريقس ال دريس .

ليمس الد ارسالس  :كومال

ليمالس ال حالث مالن ( )134طال الا وطال الس مالن طى الس الصالف الول الثالاموي العىمالي

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

إلأ ثالث مجمولا ) .

في مديمس جمين و ل

داللالالس إحصالالائيس لمالالد مس ال وب الداللالالس ( )a=1212فالالي ا جاهالالا

 -لالالد وجالالود فالالرو ذا

الخالالامس الساسالالي محالالو طريقالالس لى الالدريس ال الالي عىمالوا يالالا سالواء كامال
ال قىيديس .

 وجود فرو قارطريقس ال دريس

 -وجود فرو ذا

الداللس اإلحصائيس ( )1218في ا جاها

طى الالس الصالالف

ال عالالاون ا روال مالالافس او الطريقالالس

طى س الصف الول الثاموي العىمي محالو

ير إلأ نضيىي لطريقس ال عاون درجس رلىأ من الطريق ين ال مافسيس ا وال قىيديس .

داللس إحصائيس في ا جاه ين الصنين محالو طريقالس ال الدريس نيالد الأن طى الس الصالف

الخ الالامس الساس الالي فض الالىوا الط ارئال ال ال دريس الاليس ال الالي عىمال الوا ي الالا

الالكل رلى الالأ م الالن طى الالس الول الث الالاموي

العىمالاليا دون رن يكالالون همالالال فالالر فالالي نضالاليىي لطريقالالس ال عالالاون لالالن ال مالالافس لالالن الطريقالالس ال قىيديالالس

(. )12512

 دراسدددة مئمدددد الدددديإل وأسدددماء الجبدددري ( : )2118بعندددوان" االتجددداه النمدددا ي للتعددداون والتندددافس
والفردية لدى التالميذ في مرائل تعليمية وثقافية مختلفة من الجنسين"

ره الالداف الد ارس الالس :ه الالدف

الد ارس الالس إل الالأ ال ع الالرف لى الالأ اال ج الالاه المم الالائي لى ع الالاون وال م الالافس والنردي الالس ل الالدب

ال المي ال الالذ ف ال الالي م ارح ال الالل لمري ال الالس (اال دائي ال الالس ا اإللداديال ال الس ا الثاموي ال الالس) وثقافي ال الالس (الري ال الالف االحض ال الالر) ل ال الالدب
الجمسين(الذكورااإلماث) .

ردوا

الدراسس :اس خد ال احثان مقياس ال عاون وال مافس والنرديس من إلدادهما.

ليمال الالس الد ارسال الالس  :كوم ال ال

ليمال الالس ال حال الالث مال الالن ( ) 5118ىميال الالذاأ و ل ال الوا كال الالال ي  )1148 (:ىميال الالذاأ مال الالن

الحضرا( )1121ىميذاأ من الريف ا ممي في المرحىس اال دائيس ( )494ىميذاأ وفالأ المرحىالس اإللداديالس
84

(  )355وف الالأ المرحى الالس الثاموي الالس ( )491ىمي الالذاأ  .وال الالذكور(  ) 11481ىمي الالذا ا واإلم الالاث
ىميذة .

م ائج الدراسس :وصى

( )1121

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 -وجود جاه ممائي لال جاه محو ال عاون لدب طالب المرحىس اإللداديس .

 طالب الحضر لديي جاه ممائي محو ال عاون ركثر من الميذ الريف .لديين جاه ممائي محو ال عاون ركثر من الطالب ري الطال ا

 -الطال ا

ركثر عاوما من الذكور .

سابعا :الدراسات التي تناولت موضوع السيطرة

 دراسددة يدددبري الئيددانى وئسدددين يددباح (: )2111بعندددوان " السدديطرة وقدددوة األنددا لددددى مدرسدددي
المرئلة ااعدادية"

رهداف الدراسس :هدف

الدراسس إلأ قياس مس وب درجس السيطرة لدب مدرسي المرحىس اإللداديس

 -قياس مس وب درجس قوة الما لدب مدرسي المرحىس اإللداديس .

 -ال عرف لىأ العالقس ين السيطرة وقوة الما عاأ لم غير الجمس (ذكرارمثأ) .

ردوا

الدراسس :اس خد ال احثان مقياس السيطرة من إلدادهما ا مقياس قوة الما من إلدادهما.

ليمس الدراسس  :كوم

ليمس ال حث من(  ) 524معىمس ومعى

اخ ياره الطريقالس الع الوائيس الط قيالس

وحسب الجمس ا وهما ( (161معى و( (95معىمس.

الساليب اإلحصائيس :اس خد ال احثان الساليب اإلحصائيس ال اليس:
االخ ار ال ائي لقيمس واحدة ولعيم ين ا معامل ار اط يرسون .

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

المرحىس اإللداديس .

 -مس وب السيطرة كان لالياأ لدب مدرسي ومدرسا

 -مس وب قوة الما كان لالياأ لدب مدرسي ومدرسا

المرحىس اإللداديس .

 -وجد لالقس ار اطيه طرديس ين السيطرة وقوة الما لدب مدرسي ومدرسا

المرحىس اإللداديس.

 دراسة ئيددر ئسدن (: )2111بعندوان " مركدز السديطرة لدذي التفكيدر الخرافدي لددى طلبدة جامعدة
بغداد "

رهداف الدراسس :هدف

الدراسس إلأ قياس مس وب السيطرة لدب طى س جامعس غداد .

 -قياس مس وب ال نكير الخرافي لدب طى س جامعس غداد .

 ال عرف لىالأ النالرو فالي مركال الساليطرة (داخىالي – خالارجي) وفال م غيالر ال نكيالر الخ ارفالي (مر نالع –ممخن

ردوا

).

الد ارس الالس :اسال ال خد ال اح الالث مقي الالاس مركال ال السال اليطرة م الالن إل الالداده ا مقي الالاس ال نكي الالر الخ ارف الالي م الالن

إلداده.
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ليمس الدراسس  :كوم

ليمس ال حث من( )111طالب وطال س ا (  ) 21ذكور و(  ) 21إماث من طى الس

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

قس لى المنس في كىيس اوداب – جامعس غداد .

 يم ىل طى س الجامعس مرك سيطرة داخىي مر نع .نكير خرافياأ ممخنضاأ .
 يم ىل طى س الجامعساأ

 -يميالالل مرك ال السالاليطرة لالالدب الطى الالس ذوب ال نكيالالر الخ ارفالالي المالالمخن

ذوب ال نكير الخرافي الممخن

.

الن يكالالون داخىي الاأ مقارمالالس الطى الس

 دراسدددة عونيدددة يدددوالئة وندددوال العبوشدددى (: )2111بعندددوان " دراسدددة ويدددفية لمسدددتوى بعدددض
السمات الشخيية ( االتزان االنفعالي  ,السيطرة  ,النظام ) لطلبة جامعة عمان األهلية "

رهداف الدراسس :هدف

الدراسس إلأ ال عرف لىأ درجس ع

السما

ال خصيس ( اال ان االمنعالي ا

السيطرة ا المظا ) لطى س جامعس لمان الهىيس ا ومعرفس ما إذا كان همال فرو دالس إحصائيا في هذه
ال خصيس عاأ لىم غي ار ( الجمس ا مو الكىيس ا لدد السالا

السما

ال راكمي ) .
ردوا

الدراسس :اس خد ال احثان مقياس السما

ليمس الدراسس  :كوم

ال خصيس المكون من ( )61فقرة .

ليمس ال حث من(  ) 273طال ا وطال س من الكىيا

الساليب اإلحصائيس :اس خد ال احثان الساليب اإلحصائيس ال اليس:

الم وسالطا

الحسالا يس ا االمح ارفالالا

لى عرف لىأ النرو في سما
م ائج الدراسس :وصى
 -مس ال وب السالالما

كام

م وسطس.

العىميس والد يس .

المعياريالس ا اخ الالار ( ) ا حىيالل ال الاين الحالالادي ا اخ الار الالينيس

ال خصيس .

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

ال خصالاليس ( اال ال ان االمنعالالالي ا السالاليطرة ا المظالالا ) لطى الالس جامعالالس لمالالان الهىيالالس

 -لد وجود فرو ذا

لم غير ( لدد السالا

 -لالد وجالود فالالرو ذا

لىأ سما

ال الي رمج هالا الطالالب ا المعالدل

داللس إحصائيس الين قالدي ار ليمالس الد ارسالس ومسال وب السالما
ال ي رمج ها الطالب ) لىأ كل سمس من السما
داللالس إحصالائيس لمسال وب السالما

ال خصاليس عال ب

الس عس ولىأ المقياس ككل.

ال خصالاليس السالائدة لمالد طى الالس جامعالس لمالالان

( حمل المسئوليس ا السيطرة ا المظا ) حيث كان مس وب الداللس اك ر من ( .)0.05

دراسة مهند سليمان وأئمد السدتار ( : )2117بعندوان " مفهدوم الدذات وعالقتده بمركدز السديطرة لددى

األطفال"

رهداف الدراسس :هدف

الدراسس إلأ قياس منيو الذا

لدب الطنال العراقيين في المدارس اال دائيس.

 -قياس مرك السيطرة لدب الطنال العراقيين في المدارس اال دائيس .
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 -ال ع الالرف لى الالأ العالقالالالس الالين منيالالالو ال الالذا

اال دائيس.
ردوا

ومرك ال ال الس الاليطرة لال الالدب الطن الالال الع ال الراقيين ف الالي المالالالدارس

الد ارس الالس :اس ال ال خد ال اح الالث مقيال الالاس مني الالو الالالالذا

)1988ا مقيالالاس منيالالو الالالذا

لألطنال الالال ال الالذكور الال الالذي رل الالده ( قاس ال ال ا لال الالا

لألطنالالال اإلمالالاث الالالذي رلالالده ( المعيمالالي لالالا  )5111ا مقيالالاس مرك ال

السيطرة الذي رلد ه ( الد اغ لا  ) 1993وفقا لمقياس ايىر.

الساليب اإلحصائيس  :اس خد ال احثان الساليب اإلحصائيس ال اليس :

طريقالالس إلالالادة االخ الالار وفالالي إيجالالاد العالقالالس الالين منيالالو الالالذا

 -معامالالل ار الالاط يرسالالون إليجالالاد الث الالا

ومرك السيطرة .

 -االخ ار ال ائي لعيمس واحدة لقياس منيو الذا

ليمس الدراسس  :كوم

ومرك السيطرة لدب ليمس ال حث

ليمالس ال حالث مالن ( )111ىميالذ و ىميالذة اخ يالروا مماصالنس طريقالس ل الوائيس ا مالن

المدارس اال دائيس في غداد ممن راوح رلماره ما ين (  ) 11-11سمس.

م ائج الدراسس :وصى

الدراسس إلي مجمولس من الم ائج من رهميا :

 -رن ليمس ال حث لديي منيو ذا

لالي وايجا ي .

 -رن ليمس ال حث لدييا مرك سيطرة داخىي .

 وجود لالقس ار اطيه قويس وموج س ين منيو الذاالفراد الذين يحمىون منيو ذا
 -رن الفراد ذوي منيو الذا

االيجا ي ومرك السيطرة الداخىي ا ولىياله فالان

ايجا ي ه ذوي مرك سيطرة داخىي .

السى ي ي م عون مرك سيطرة خارجي .

التعقيإل على الدراسات السابقة

أوال :التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع االلتزام الديني
من خالالل العالر

مالالدرة فالالي الد ارسالالا

الم سىسالل لىد ارسالا

السالالا قس ال الالي عى ال

ال احالالث ل ال يجالالد سالالوب ثالالالث د ارسالالا

السالا قس ال الي الوفر لالدب ال احالث الحالظ ال احالث وجالود

موضالالو االل ال ا الالالديمي وخاصالالس فالالي قطالالا

عى ال

(موسالالي القالالدرة  )5113ود ارسالالس ( يالالاد ركالالا

ال ة ا حيالالث رن

يالالذا الموضالالو وهالالأ د ارسالالس (ميالالاد لقالاليالن )5111ود ارسالالس
 . )5114وسالالي ال عقيالالب لىالالأ هالالذه الد ارسالالا

مالالن لالالدة

جوامب كما يىي:

من ئيث األهداا :
مول

هالالذه الد ارسالالا

الدراسا

السا قس ال ي ماول

موضو االل ال ا الالديمي مالن حيالث اليالدف ا حيالث هالدف

إلالالأ د ارسالالس لالقالالس االل ال ا الالالديمي ال ع

ولالق ه الصحس المنسيس مثل دراسس (فاطمس صال

الم غي ال ار ا فمميالالا مالالن مالالاول االل ال ا الالالديمي

 )5113ا ومميا من ماول االل ا الديمي ولالق ه

موقع الض ط مثل دراسس (ر يعس الحمدامي  )5112ا ومميا من ماول االل ا الالديمي ولالق اله السالعادة
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المنسيس والمعمأ في الحياة مثل دراسس (

ار ىين chamberlanaا و يكا  )1995 zikaا ومميا من

مالالاول االل ال ا الالالديمي ولالق الاله االضالالطراب المنسالالي مثالالل د ارسالالس ( روس  rossا) 19991ا ومميالالا مالالن
 )5114ا ومميالالا

مالالاول االل ال ا الالالديمي ولالق الاله الالال كيف المنسالالي واالج مالالالي مثالالل د ارسالالس( يالالاد ركالالا

من ماول االل ا الديمي ولالق ه ال واف المنسالي مثالل د ارسالس(ميالاد لقاليالن  )5111ا ومميالا مالن مالاول

االل ا الديمي ولالق ه الذكاء االج مالي مثل دراسس(موسي القدرة . )5113

 من ئيث العينة:اخ ىنال

الد ارسالا

الالاخ الف اليالدف مالن الد ارسالالس ا فاخ ىنال

السالالا قس فيمالا يميالا فالالي العيمالا

حج العيمس ا و ى اك ر حج لىعيمس ( )258في دراسس (موسي القدرة  )5113ا وقد اخ ىن

فالالي

الدراسا

السالالا قس فيمالالا يميالالا فالالي مالالو العيمالالس فمميالالا مالالن رجالالرب الد ارسالالس لىالالأ الجمسالالين مثالالل د ارسالالس (ميالالاد لقالاليالن
)5111ا ود ارسال الالس (موسال الالي القال الالدرة )5113ا ود ارسال الالس(فاطمال الالس صال الالال
)5114ا ود ارسال الالس ( ر يعال الالس الحمال الالدامي  )5112ا ود ارسال الالس(

)5113ا ود ارسال الالس ( يال الالاد ركال الالا

ال الالار ىين  )chamberlanaاو يكال الالا zikaا

 )1995ا ود ارس الالس ( الالدويل ( )chadwickو الالوب ()1997 )topا ود ارس الالس ( روس ((1990 )ross

()hewitt

.ومميا من رجرب الدراسس لىأ ليمس الذكور فقط مثل د ارسالس( فرامكالل ( )frankelا وهويالا
. )1996

وقد مول

العيمس في الدراسا

السا قس فكامال

الد ارسالا

العيمالس فالي عال

دراسس (مياد لقيالن  )5111اودراسس(موسي القدرة  )5113ا ودراسس (فاطمس صال
( ياد ركا

)5114ا ودراسس ( ر يعس الحمدامي  .)5112يمما كام

ومسمين مثل دراسس (

طى الس جامعالا

العيمس في د ارسالا

ار ىين chamberlanaاو يكا (.)1995 )zika

يممال الالا فال الالي الد ارسال الالا

الجم ي ال الالس كام ال ال

مثالل

)5113ا ودراسس
رخالري رميالا

اك ال الالر ليم ال الالس فال الالي د ارسال الالس ( )chadwickو ال الالوب ()top

)1997حيث كان حجال العيمالس ( )1798ا يممالا رصالغر ليمالس فالي د ارسالس ( فرامكالل ( )frankelوهويالا

(.)1996 )hewitt

من ئيث األدوات :

من خالالل اطالال ال احالث لىالأ الد ارسالا

السالا قس وجالد رن همالال اخ الفالاأ فالي الد ارسالا

مالالن حيالالث الداة المس ال خدمس فالالي الد ارسالالس ا فمميالالا مالالن اس ال خد ردوا
لقيالن  )2011ا ودراسس (فاطمس صال

مقالالاييس وهالالذه الد ارسالالا

من ئيث األساليإل اائيا ية :
اس خدم

الخالرب نلالداد

 )5114اود ارسالالس( ر يعالالس الحمالالدامي  )5112ا ود ارسالالس

(موسي القدرة . )5113
الدراسا

ومقالالاييس جالالاه ة مثالالل د ارسالالس(ميالالاد

 )5113ا يمما قا ال الاحثون فالي الد ارسالا

هالالي د ارسالالس ( يالالاد ركالالا

السالا قس

السا قس رساليب إحصائيس مخ ىنس ومميا :
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معامالالل رلنالالا كروم الالاخ ()cronbach alphaمعالالادل ار الالاط سالالي رمان معامالالل ار الالاط يرسالالون

()person correlation coeffcientا اخ الالا ار ( )T-TESTا حىيالالل ال الالاين الحالالادي ( ONE
)WAY ANOVAا حىيل ال اين الثمائي (. )two WAY ANOVA

من ئيث النتا ج :
ايم

الدراسا

السا قس في م ائجيالا ا حيالث رن همالال د ارسالا

الديمي و ين الم غي ار الخرب ا يمما دراسا
فدراسس (

ؤكالد وجالود لالقالس الين االل ال ا

رخرب منأ وجود هذه العالقس .

الار ىين ( )chamberlanaو يكالا ( )1995 )zikaركالد

وجالود لالقالس الين االل ال ا

الديمي والسعادة المنسيس والمعمأ في الحياة ا ودراسس (فاطمس صال

 )5113رث ال

وجالود لالقالس الين

لالقالالس الالين االل ال ا الالالديمي وموقالالع الضال ط ا يممالالا د ارسالالس( يالالاد ركالالا

 )5114ركالالد

وجالالود لالقالالس الالين

االل ال ا الالالديمي والصالالحس المنسالاليس لالالدب اإلمالالاث ا يممالالا د ارسالالس ( ر يعالالس الحمالالدامي  )5112ركالالد

وجالالود

االل ال ا الالالديمي وال كيالالف المنسالالي واالج مالالالي ا يممالالا د ارسالالس (ميالالاد لقالاليالن  )2011ركالالد

وجالالود لالقالالس

ال واف ا يمما دراسس(موسي القدرة  )5113ف يمال

وجالود لالقالس

طرديس ين االل ا الديمي و ين درجا

طرديس ين االل ا الديمي و ين درجالا

الالذكاء االج مالالي ا يممالا منالأ د ارسالس (فاطمالس صالال

وجود لالقس ين االل ا الديمي والصحس المنسيس لدب الذكور ا يمما دراسس ( ياد ركا

)5113

 )5114ف يم

لد وجود لالقس ين االل ا الديمي ولمل الب ورال .

ثانيا :التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع التعيإل:
عالالد اطالالال ال احالالث لىالالأ الد ارسالالا
حاول ال

هالالذه الد ارسالالا

السالالا قس ال الالي ماولال

موضالالو ال عصالالب ا وجالالد ال احالالث رن

معرفالالس مس ال وب ال عصالالب فالالي المج معالالا

ال الالي درسالاليا ا ري رن سالالمس ال عصالالب

ير من ق ل ال احثين ا وسي ال عقيب لىأ هذه الدراسا
ىقأ اه ماماأ ك اأ

 من ئيث األهداا:ايمال ال

الد ارس الالا

من خالل الجوامب او يس :

الس الالا قس ف الالي ره الالدافيا ا الالاخ الف العيم الالس المسال ال يدفس ف الالي الد ارس الالس و الالاخ الف

الم غي ال ار ال الالي درسالاليا ا فد ارسالالس(حسالالمأ لالالو

ومحمالالد ل الالد الع ي ال  )5111حاول ال

معرفالالس مس ال وب

ال عصب لدب الطى س السوداميين والنىسطيميين ا ري رن هذه الدراسس هي د ارسالس مقارمالس الين مج معالين ا

رما دراسس (فرحان العم ي  )5117فقد ماول

رمالالا د ارسالالس (احمالالد ال جالالارب ( )5119فقالالد كام ال

ال عصب ولالق ه أ عاد ال واف لدب الطى س الجالامعيين ا
يالالدف الالالأ عالالديل سالالمس ال عصالالب لالالدب طى الالس جامعالالس

الموصل من خالل رمامج إر ادي ا رما دراسس( سال محمد  )5111فقد ماول
الذا

في لالق يما اال جاها

فقالالد درس ال

المالن المنسالي و قالدير

ال عص يس لدب ال اب الجامعي ا رما د ارسالس (يوسالف الالدالور )5115

الالالدور ال ر الالوي لىجامعالالا

النىسالالطيميس فالالي مواجيالالس ال عصالالب الح الالي ا فالالي حالالين رن د ارسالالس
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(لطالاف ا و الالي  )1999ماولال

ال عصال يس ولالق يالالا أسالاليب المعامىالس الوالديالالس لالدب طى الالس

اال جاهالا

جامعال الالس ال هال الالر ا يممال الالا د ارسال الالس (لمال الالر ال الالى  )5111فقال الالد ماول ال ال
ال عص يس لدب طى س الجامعا

اال جاها

 من ئيث العينة :الدراسا

معظ ال الد ارسالالا

رسال الالاليب ال ر يال الالس الح يال الالس ولالق يال الالا

النىسطيميس .

السالالا قس ال الالي اطىالالع لىييالالا ال احالالث وجالالد رميالالا اس ال يدف

هي دراسس (حسمأ لو

طى الالس الجامعالالا

وهالالذه

ومحمالد ل الد الع يال  )5111ا د ارسالس (لمالر الى  )511ا د ارسالس(

سالالال محمالالد  )5111ا د ارسالالس (رحمالالد ال جالالارب  )5119ا د ارسالالس( مسالالدال وآخالالرون ( NESDALE .
) ETAL.2005ا د ارس الالس (لط الالاف ا و الالالي  )1999ا يمم الالا د ارس الالس (يوس الالف ال الالدالور  )5115كامال ال
العيمس المس يدفس رلضاء الييئس ال دريسيس في الجامعا
الدراسا

وقد ايم

النىسطيميس .

اك ر ليمس ( )1511في دراسس (يوسالف

السا قس في حج العيمس فقد كام

الدالور  )5115ا يمما رصغر ليمس ( )61في دراسس (احمد ال جارب . )5119
لو

معظ ال الد ارسالالا

وقالالد اس ال يدف

السالالا قس الجمسالالين ( الالالذكور ا اإلمالالاث) اس ال ثماء د ارسالالس (حسالالمأ

ومحمد ل د الع ي  )5111فقد اس يدف

 من ئيث األدوات :الد ارسالالا

اخ ىن ال

الذكور فقط .

السالالا قس فالالي اس ال خدا ردوا

الد ارسالالس ف عضالاليا اس ال خد رمالالامج إر الالادي مثالالل

د ارسال الالس (احم ال الالد ال جال الالارب  )5119ا وممي ال الالا مال الالن اسال ال ال خد د ارس ال الالس حالال الالس مث ال الالل د ارسال الالس (مس ال الالدال وآخ ال الالرون
) NESDALE . ETAL.2005ا و عضالاليا اس ال خد مقالالاييس جالالاه ة مثالالل د ارسالالس (فرحالالان العم ال ي

 )5117ا دراسس( سال محمد  )5111ا يممالا الد ارسالا

الخالرب اسال خدم

مثالالل د ارسالالس (يوسالالف الالالدالور  )5115ا د ارسالالس (حسالالمأ لالالو

(لمر ى  )5111ا دراسس (لطاف ا و الي . )1999

 من ئيث النتا ج :ايم ال

 )5111يمال

الد ارسالالا

السالالا قس فيمالالا يميالالا فالالي الم الالائج ا فد ارسالالس(حسالالمأ لالالو

ومحمالالد ل الالد الع ي ال

وجالالود لالقالالس الالين ال عصالالب وال واف ال ري رمالالس كىمالالا اد

درجالالس ال عصالالب اد

درجالالس ال واف ال ا رمالالا د ارسالالس( سالالال محمالالد  )5111فقالالد يم ال
المنسي واال جاها

وجالالود لالقالالس ار اطيالاله سالالال س الالين المالالن

ال عصال يس لالدب العيمالس ككالل ا رمالا د ارسالس (لطالاف ا و الالي  )1999فقالد رظيالر رن

ال عص يس يولاأ هي اال جاها

(لم الالر الالى  )5111فق الالد وص الالى
وا جاها

ومحمالالد ل الالد الع ي ال  )5111ا د ارسالالس

رن درجالالس ال عصالالب لالالدب الطى الالس النىسالالطيميين والسالالوداميين م وسالالطس ا يممالالا د ارسالالس(فرحالالان

العم ال ي  )5117رث ال

ركثر اال جاها

مقالاييس مالن إلالداد ال الاحثين

ال عصب .

ال عص يس الموليس ( محو الجمس الخالر) ا رمالا د ارسالس

إل الالأ وج الالود لالق الالس ار اطي الاله موج الالس الالين رس الالاليب ال ر ي الالس الح ي الالس
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ثالثا :التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع المس ولية االجتماعية :
عالالد اطالال ال احالالث لىالالأ الد ارسالالا

وفال الرة ف الالي الد ارس الالا

موضالالو المسالالئوليس االج ماليالالس وجالالد رن همالالال

الالالأ ماولال

الس الالا قس ف الالي المج م الالع النىس الالطيمي وف الالأ المج مع الالا

العر ي الالس واالجم ي الالس ا حي الالث رن

الر مالالن ق الالل ال الالاحثين ا وسالالي ال عقيالالب لىالالأ الد ارسالالا
موضالالو المسالالئوليس االج ماليالالس يىقالالأ اه مام الاأ ك يال اأ

السا قس من خالل ما يىي :

 من ئيث األهداا:حاولال ال

الد ارس الالا

الس الالا قس ر الالط موض الالو المس الالئوليس االج مالي الالس ال ال ع

الم غيال ال ار الخ الالرب ا

لمعرفالالس مالالدب الالأثير هالالذه الم غي ال ار لىالالأ المسالالئوليس االج ماليالالس وكالالذلل الالأثر هالالذه الم غي ال ار
االج ماليس ا فاخ ىن

 )5115هدف

الدراسا

المسالالئوليس

السا قس في الهداف ال ي سعأ الالأ حقيقيالا ا فد ارسالس (محمالد العجىالس

الأ معرفس العالقس ين الص ار المنسي و وكيد الذا

رما دراسس (مائف اليذلي  )5119فحاولال

معرفالس العالقالس الين اال جالاه محالو ظالاهرة اإلرهالاب والمسالئوليس

االج ماليالالس ا رمالالا د ارسالالس ( فاطمالالس الممالالارب  )5111هالالدف
االج ماليس وال حصيل الدراسي لدب طال ا

لدب ررامل اليداء حالرب النرقالان ا

الالالأ د ارسالالس الالالذكاء االج مالالالي والمس الالئوليس

جامعس ر القرب ا رما دراسس (سامي فحجان )5111هدف

الأ دراسس ال واف الميمي والمسئوليس االج ماليس ولالق يما مرومس الما لدب معىمي ال ر يالس الخاصالس ا

رما دراسس ( ممالار ال الالر  )5111فحاولال
ح الالرب ال ال ة ا يمم الالا ه الالدف

معرفالس مسال وب المسالئوليس االج ماليالس لالدب ضال اط إسالعاف

د ارس الالس (يوس الالف ا وك الالوش  )5115ال الالأ د ارس الالس الس الالما

االج ماليالالس لالالدب طالالالب جامعالالس الكوفالالس ا يممالالا د ارسالالس ( جميالالل قاس ال  )5118هالالدف

القيادي الالس والمس الالئوليس
الالالأ ال حق ال مالالن

رم الالامج ار الالادب ل ممي الالس المس الالئوليس االج مالي الالس ل الالدب ط الالالب المرحى الالس االلاداي الالس ا يمم الالا د ارس الالس (جم الالال

ا الالومر  )5111هالالدف

الالالأ معرفالالس العالقالالس الالين دافعيالالس المعىمالالين والمسالالئوليس االج ماليالالس لالالدب معىمالالي

مديم ي جدة ومكس المكرمس .

 من ئيث العينة :ايم

الدراسا

السا قس في العيمس المس يدفس ا ف ع

الدراسا

السا قس اس يدف

الطى س مثالل

ودراسس (يوسف ا وكوش  )5115ا ودراسس( جميالل قاسال  )5118ا ود ارسالس (مالائف اليالذلي  )5119ا
دراسس ( فاطمس الممالارب  )5111ا يممالا د ارسالا

رخالرب اسال يدف

المعىمالين مثالل د ارسالس (سالامي فحجالان

 )5111ا ود ارسالالس (جمالالال ا الالومر )5111ا يممالالا د ارسالالس (محمالالد العجىالالس  )5115فقالالد اس ال يدف

الرامل ا رما دراسس ( ممار ال الر  )5111اس يدف
وقد اخ ىن

الدراسا

ض اط إسعاف الحرب .

المسالالاء

السا قس في حج العيمس فكان حج اك ر ليمس ( )681في دراسس (يوسف

ا وكوش  )5115ا يمما اصغر ليمس( )41في دراسس ( جميل قاس .)5118
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من ئيث األدوات :
ردوا

معظال الد ارسالالا

السالالا قس ال الالي اطىالالع لىييالالا ال احالالث فالالي ال يئيالالس النىسالالطيميس وجالالد رميالالا اسال خدم

م ال ال الالن إلالال ال الالداد ال الال ال الالاحثين مث ال ال الالل د ارسالال ال الالس (يوسالال ال الالف ر وك ال ال الالوش  )5115اد ارس ال ال الالس ( ممال ال ال الالار ال الال ال الالالر

)5111اود ارس الالس (س الالامي فحج الالان  )5111ا د ارس الالس ( جمي الالل قاسال ال  )5118ا يمم الالا اسال ال خدم

الد ارس الالا

عال ال

الس الالا قس مق الالاييس ج الالاه ة مث الالل د ارسالالالس ( فاطم الالس المم الالارب  )5111ا ود ارس الالس (جم الالال ر الالالومر

)5111ا ودراسس (مائف اليذلي .)5119

 من ئيث النتا ج :وصالى

ا نق

الد ارسالا

المسالئوليس االج ماليالس الالالأ مجمولالس مالالن الم الائج ا وقالالد

السالالا قس ال الي ماولال

معظميا لىأ وجود مس وب لالي مالن المسالئوليس االج ماليالس لالدب رفالراد العيمالس ا فد ارسالس ( جميالل

قاس ال  )5118وصالالى

الالالأ وجالالود لنالالرو

الالين المجمولالالس ال جري يالالس والمجمولالالس الضالالا طس ق الالل و عالالد

ال رمالالامج ف الالي المسالالئوليس االج مالي الالس ا يممالالا د ارس الالس (سالالامي فحج الالان  )5111وصالالى

ال الالأ رن مسال ال وب

المسئوليس االج ماليس لدب المعىمين لال حداأا يمما دراسس (يوسف ر وكالوش  )5115وصالى
همالالال لالقالالس الالين السالالما

 )5111فأث

الالأ رن

القياديالالس والمسالالئوليس االج ماليالالس لالالدب الطالالالب ا يممالالا د ارسالالس ( ممالالار ال الالالر

الم ائج رن مس وب المسالئوليس االج ماليالس لالدب ضال اط إسالعاف حالرب ال ة كالان مر نعالاأ ا

يمم الالا د ارس الالس (جم الالال ا الالومر  )5111فق الالد وص الالى

ال الالأ رم الالس ال يوج الالد لالق الالس الالين الم غيال ال ار الدافعي الالس

لىمعىمين السعوديين والمسئوليس االج ماليس ا يمما دراسس (محمالد العجىالس  )5115فأكالد

وجالود مسال وب

لالالال مالالن المسالالئوليس االج ماليالالس لالالدب ر ارمالالل الاليداء حالالرب ال ة ا يممالالا د ارسالالس ( فاطمالالس الممالالارب )5111

ف وصالالى

الالأ رن همالالال لالقالالس دالالالس إحصالالائيا الالين الالالذكاء والمسالالئوليس االج ماليالالس ا ولالالد وجالالود لالقالالس

دالس إحصائيا ين المسئوليس وال حصيل الدراسي.

رابعا :التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع االتزان االنفعالي :
ع الالد ال ح الالث واالط الالال لى الالأ الد ارس الالا

ال احث وفرة في الد ارسالا

لىأ هذه الدراسا

من خالل مايىأ :

 من ئيث األهداا:حاول

ال الي درسال

الدراسا

الس الالا قس ال الالي ماولال ال

موض الالو اال ال ال ان االمنع الالالي وج الالد

هالذا الم غيالر وخاصالس فالي المج مالع النىسالطيمي ا وسالي ال عقيالب

السا قس ال ي ماول

الموضو ر ط م غير اال ان االمنعالي ع

الم غي ار

الخ الالربا ومحاول الالس إيج الالاد العالق الالس الالين اال ال ال ان االمنع الالالي وه الالذه الم غيال ال ار ا فد ارس الالس (رس الالامس الم يم الالي
 )5111ه الالدف

ال الالأ الك الالف ل الالن م الالدب حى الالأ طى الالس الجامع الالس اإلس الالالميس الالاال ان االمنع الالالي ا وايج الالاد

العالقالالس الالين القالالي الديميالالس واال ال ان االمنعالالالي ا يممالالا د ارسالالس (محمالالود ريالالان  )5114هالالدف

الالالأ إيجالالاد

العالقس ين اال ان االمنعالي وكالل مالن السالرلس اإلدراكيالس وال نكيالر اال كالارب لالدب طى الس الصالف الحالادي
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ل الالر ا يممالالا د ارسالالس (مائىالالس لىالالأ  )5111هالالدف

االح مالي لدب المصا ين مر

الالالأ معرفالالس مسال وب اال ال ان االمنعالالالي ومسال وب ال وافال

االيد ا يمما دراسس (محمد حمدان  )5111فقالد هالدف

الالأ معرفالس

مس ال وب اال ال ان االمنعالالالي ومس ال وب القالالدرة لىالالأ ا خالالاذ الق الرار لالالدب ض ال اط ال الالرطس النىسالالطيميس ا يممالالا

د ارسالالس (رحالالال سالالمور  )5115فقالالد هالالدف

الالالأ الك الالف لالالن العالقالالس الالين المسالالايرة والمغالالايرة وال وكيديالالس

واال ان االمنعالي لدب طى س الصف الحادي ل ر ا يمما دراسس (فضاليىس السال عاوب  )5113فقالد هالدف

الالالأ قيالالاس مس ال وب اال ال ان االمنعالالالي لالالدب طى الالس معاهالالد إلالالداد المعىمالالين فالالي الموصالالل ا يممالالا د ارسالالس

(صالالال ال الالعراوب  )5117فيالالدف

الالالأ لى حق ال مالالن رمالالامج ار الالادب سالالىوكي لقالمالالي ل مميالالس المسالالئوليس

االج ماليس ا يمما د ارسالس (لىالأ القحطالامأ  )5117فيالدف

الالأ معرفالس مسال وب اال ال ان االمنعالالي لالدب

م عاطي المخد ار في الممىكس العر يس السعوديس وفقاأ لعدد من الم غي ار .

 من ئيث العينة:اخ ىن

فكام

السا قس في حج العيمس المس خدمس في الدراسس اخ الف اليدف من الدراسسا

الدراسا

اك ر ليمس ( )321فالي د ارسالس (فضاليىس السال عاوب  )5113ا يممالا اصالغر ليمالس ( )61فكامال

دراسس (صال ال عراوب  )5117ا يمما اقي الدراسا
معظ الدراسا

السا قس اس يدف

كان حج العيمس ين الدراس ين السا ق ين .

فالي

الذكور واإلماث مثل دراسس (رحال سمور  )5115او دراسس

(مائىالالس لىالالأ )5111ا ود ارسالالس (محمالالود ريالالان  )5114او د ارس الس (فضالاليىس الس ال عاوب  )5113او د ارسالالس
(محمد ضحيل  )5116ا ود ارسالس (صالال ال العراوب  )5117ا ود ارسالس (رسالامس الم يمالي  )5111ا يممالا
اس ال يدف

. )5111

د ارسالالا

و ايم

رخالالرب الالالذكور فقالالط مثالالل د ارسالالس (لىالالأ القحطالالامأ  )5117ا ود ارسالالس (محمالالد حمالالدان
السا قس في النئالس المسال يدفس مالن الد ارسالس ا فد ارسالس (رحالال سالمور  )5115ا

الدراسا

ود ارس الالس (محم الالود ري الالان  )5114او د ارس الالس (محم الالد ض الالحيل  )5116اسال ال يدف

طى الالس الم الالدارس ا يمم الالا

د ارس الالس (ص الالال ال الالعراوب  )5117ا و د ارس الالس (فض الاليىس السال ال عاوب  )5113ا ود ارس الالس (رس الالامس الم يم الالي
 )5111اس ال يدف

طى الالس الجامعالالا

ا يمم الالا د ارس الالس (لىالالأ القحط الالامأ  )5117فقالالد اسال ال يدف

المخد ار ا يمما دراسس (محمد حمدان  )5111فقد اس يدف

 من ئيث األدوات :اخ ىن

و ايم

الدوا

المس خدمس في الدراسا

مثالالل د ارسالالس (صالالال ال الالعراوب  )5117ا يممالالا اس ال خدم

ض اط ال رطس .

م ع الالاطي

السا قس ا فمميا من اسال خد رمالامج ار الادب

د ارسالالا

رخالالرب ردوا

ومقالالاييس جالالاه ة مثالالل

دراسس (مائىس لىأ  )5111اودراسس (رسامس الم يمي )5111ا ود ارسالس (محمالد ضالحيل  )5116ود ارسالس
(فضالاليىس الس ال عاوب )5113ا يممالالا اس ال خدم

د ارسالالا

رخالالرب ردوا

ومقالالاييس مالالن إلالالداد ال الالاحثين مثالالل

دراسس (رحال سمور  )5115ودراسس (محمد حمدان  )5111اودراسس (محمود ريان .)5114
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 من ئيث النتا ج:ار طال

السالا قس الهالداف ال الي سالع

الد ارسالا

ك ي الالر ف الالي م الالائج الد ارس الالا

كالل د ارسالس إلالأ حقيقيالا فقالد كالان همالال

الالا ه

الس الالا قس ا فد ارس الالس (مائى الالس لى الالأ )5111اود ارس الالس (رس الالامس الم يم الالي  )5111ا

د ارسالالس (فضالاليىس الس ال عاوب )5113اود ارسالالس (رحالالال سالالمور  )5115اود ارسالالس (محمالالد حمالالدان )5111
وصى

إلأ وجود مس وب لالي من اال ان االمنعالي لدب رفراد العيمس .

خامسا :التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع الدوجماطيقية:
حالالاول ال احالالث االطالالال لىالالأ اك الالر قالالدر مالالن الد ارسالالا

المعرفالالي ا لكمالالس وجالالد مالدرة فالالي هالالذه الد ارسالالا

ا و عالالد اطالالال ال احالالث لىالالأ الد ارسالالا

اخ ال الف فالالي سالالميس المصالالطى ا ف عضالاليا مالالاول المصالالطى
عضيما ال ع

يمما دراسس ( سميس ن الم ارل  )5119فقد ماول

وسي ال عقيب لىأ هذه الدراسا

 -من ئيث األهداا:

معظ ال ال الد ارسال الالا

السالالا قس وحالالد يميالالا

اس ال (الجمالالود النكالالري والدوجما يالالس ) مالالع

مثالل د ارسالس( ل مالأ الصالراف  )2011ا يممالا ماولال

االمغال المعرفي والدوجما يس ) مع عضيما ال ع

حاول ال ال

السالالا قس ال الالي ماولال

موضالالو االمغالالال

د ارسالا

رخالرب المصالطى

اسال (

مثل دراسس (لىأ جالا ر ورسالماء حميالد  )5111ا

المصطى

من خالل ما يىي :

السال الالا قس ال ال الالي ماول ال ال

اس الدوجما يس) فقط .

موضال الالو االمغال الالال المعرفال الالي معرفال الالس مس ال ال وب

االمغال المعرفي لدب رفراد العيمس مثل دراسس (ل مالأ الصالراف  )5111ا ود ارسالس (لىالأ جالا ر )5113ا

ودراسس (لىأ جا ر ورسماء حميد )5111اودراسس( سميس ن الم ارل . )5119

 من ئيث العينة :معظ الدراسا

السا قس ال ي اطىع لىييا ال احث كامال

العيمالس المسال يدفس طى الس الجامعالا

مثالل

دراسس (لىأ جا ر  )5113ودراسس( سميس ن الم ارل )5119ا يممالا د ارسالس (لىالأ جالا ر ورسالماء حميالد
 )5111اس يدف

المعىمين .

 من ئيث األدوات :اسال خدم

معظال الد ارسالالا

السالالا قس ردوا

جالالاه ة مثالالل د ارسالالس (ل مالالأ الصالراف )2011ا ود ارسالالس

(لى الالأ ج الالا ر  )5113اود ارس الالس (لى الالأ ج الالا ر ورس الالماء حمي الالد )5111ا يمم الالا د ارس الالس( س الالميس الالن الم الالارل
 )5119فقد اس خدم

مقياس جاه لالمغال المعرفي .

 -من ئيث النتا ج :

ا نق

كل الدراسا

السا قس لىأ وجود امغال معرفي لدب رفراد العيمس .
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سادسا :التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع التعاون -التنافس :
حاول ال احث الوصول الأ الدراسا

يس طع الوصول إال الأ ثالث دراسا

السا قس ال ي ماول

ا واحدة مميا ماولال

موضو ال عاون -ال مالافس ولكمالس لال

اال جالاه الممالائأ لى عالاون وال مالافس والنرديالس

وهالالأ د ارسالالس محمالالد الالالديب ورسالالماء الج الالري  )5118ا ود ارس ال ان كام الالا ق الري ين مالالن موضالالو ال عالالاون –
ال مافس وهما دراسس ركي وصا ي ( )5115ا ودراسس محمد فايد (. )5118

سابعا :التعقيإل على الدراسات التي تناولت موضوع السيطرة :
قا ال احث االطال لىأ الدراسا

الأ رر ع دراسا

السا قس ال الي ماولال

وسي ال عقيب لىأ هذه الدراسا

من ئيث األهداا :

الد ارسالالا

حاول ال

موضالو الساليطرة واسال طا الوصالول

من خالل مايىأ :

السالالا قس وضالالع رهالالداف ليالالا والوصالالول الالالأ ىالالل الهالالداف ا فد ارسالالس (ص ال ري

الحيالالامأ وحسالالين ص ال اح  )5111هالالدف

الالالأ قيالالاس مس ال وب السالاليطرة لالالدب مدرسالالي المرحىالالس اإللداديالالس ا

يمما دراسس (لوميس صوالحس وموال الع و أ  )5111هدف

الأ ال عرف لىأ ع

ومميا السيطرة لدب طى س جامعس لمالان ا يممالا د ارسالس (حيالدر حسالن  )5111هالدف

سما

ال خصيس

الالأ ال عالرف لىالأ

مس وب السيطرة لدب طى س جامعس غداد ا يمما دراسس (ميمد سىيمان واحمد السال ار  )5113هالدف

قياس مرك السيطرة لدب رطنال المدارس اال دائيس

الالأ

 -من ئيث العينة:

دراسس (لوميالس صالوالحس ومالوال الع و الأ  )15111ا ود ارسالس (حيالدر حسالن )5111

اس يدف

ليمالس مالن طى الس الجامعالا

ا يممالا د ارسالس (صال ري الحيالامأ وحسالين صال اح  )5111اسال يدف

المعىمين ا يمما دراسس (ميمد سىيمان واحمد الس ار  )5113اس يدف
و ايم ال

الد ارسالالا

السالالا قس فالالي حج ال العيمالالس فكام ال

طى س المدارس اال دائيس .

رك الالر ليمالالس ( )273فالالي د ارسالالس (لوميالالس ص الوالحس

وموال الع و أ  )5111يممالا اصالغر ليمالس ( )111فكامال

ميمد سىيمان واحمد الس ار . )5113

ليمالس مالالن

فالي د ارسالس (حيالدر حسالن  )5111اود ارسالس(

 من ئيث األدوات :اس خدم

دراس ان سا ق ان ردا ين جاه ين وهما دراسس ( ميمد سىيمان ورحمالد السال ار )5113

اودراسس (لوميس صوالحس وموال الع و أ )15111ا يمما اس خدم

الدراس ان الخريالان مقياسالين مالن

إلداد ال احثين وهما دراسس (ص ري الحيامأ وحسين ص اح  )5111اودراسس (حيدر حسن . )5111

 من ئيث النتا ج:ايم

الدراسا

السا قس في م ائجيا ا فد ارسالس (صال ري الحيالامأ وحسالين صال اح  )5111رث ال

رن مسال ال وب الس الاليطرة لم الالد المعمى الالين ك الالان مر نعال الاأ ا يمم الالا د ارس الالس (لومي الالس صال الوالحس ا ومال الوال الع و الالأ
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 )15111رث

 )5111وصى

رن مس وب السيطرة لدب طى س جامعس لمان كان م وسالطاأ ا يممالا د ارسالس (حيالدر حسالن
إلأ رن مس وب السيطرة الداخىي لدب الطى س مر نع

تعقيإل عام على الدراسات السابقة:
مي

هذه الدراسس لن الدراسا

 -1ماول

 -5امنرد

السا قس في رميا :

فئس ميمس من المج مع النىسطيمي وهأ فئس المعىمين
هذه الدراسس لن الدراسا

الخرب حثيا في العالقس ين االل ا الديمي و ع

االمنعاليس واالج ماليس ال ائعس لدب المعىمين فالي محافظالا

الم غيال ار

ال ة ا لهمي يالا وار اطيالا سالىول المعىال ا

وهالالذه الم غيال ال ار ه الالي ( ال عصالالب ا المس الالئوليس االج مالي الالس ا اال ال ان االمنع الالالي ا الس الاليطرة ا ال ع الالاون-

ال مافس ا الدوجماطيقيس ).
 -7حث

في مس وب االل ا الديمي لدب المعىمين في محافظا

 -6اق صر لىأ المدارس الحكوميس في محافظا

ة.

ة مما ردب إلأ جامس العيمس.

 -2اه م

يان رثر درجس ال دين ( محافظ ا ديد ) ا و يان رثر االم ماء ال مظيمي لىمعىال ( حمالاسا

جياد ا ف

ا مس قل ) لىأ مس وب االل ا الديمي ولىأ مس وب (ال عصالب ا المسالئوليس االج ماليالس ا

- 4ام الالا

(قريالالس ا مخالالي ا

اال ان االمنعالي ا السيطرة ا ال عاون -ال مافس ا الدوجماطيقيس).

الد ارسالالس نريقيالالا الالين م غيالالر مكالالان السالالكن رو اإلقامالالس ولالاله ثالثالس مسال ويا

مديمس )ا و المواطمس ( مواطن ا الج ).

الفروض

 .1الفدددرض األول :وح الالد لالق الالس ار الالاط دال الالس إحص الالائيا الالين الم غيالال ار المنس الاليس واالج مالي الالس موض الالو
الدراسس واالل ا الديمي لدب المعىمين.

 .2الفدرض الثداني :وجالد لالقالس ار الاط دالالس إحصالائياأ الين الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس موضالالو

الدراسس والدرجس المر نعس لىأ مقياس االل ا الديمي لىمعىمين.

.3الفرض الثالث :وجد لالقس ار اط دالس إحصائياأ ين الم غي ار المنسيس واالج ماليس موضو الدراسس
والدرجس الممخنضس لىأ مقياس االل ا الديمي لىمعىمين.

 :4الفرض الرابع :وحد فرو دالس إحصائيا في درجس االل ا الديمي لىمعىمين اخ الف درجالا ي لىالأ
مقياس الم غي ار المنسيس واالج ماليس موضو الدراسس كما قيسيا االخ ا ار المس خدمس في الدراسس.

 .5الفددرض الددر يس الخددامس :توجددد فددروق دالددة إئيددا يا فددي كددل مددن أبعدداد المتغيدرات النفسددية
واالجتماعية ودرجة االلتزام الديني باختالا بعض الخيا ص الذاتية والطبيعية.
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ويتفرع عن هذا الفرض الر يس الخامس الفروض الفرعية التالية:
 122وجد فرو دالس إحصائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي
لدب المعىمين اخ الف الجمس(ذكر -رمثأ) .

 522وجد فرو دالس إحصائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي
لدب المعىمين اخ الف لمر الم حوثين.

 722وجد فرو دالس إحصائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي
لدب المعىمين اخ الف ال ر يب الميالدي لىم حوثين.

 .6الفددرض الددر يس السددادس :توجددد فددروق دالددة إئيددا يا فددي كددل مددن أبعدداد المتغيدرات النفسددية
واالجتماعية ودرجة االلتزام الديني باختالا بعض الخيا ص التعليمية والتربوية.

ويتفرع عن هذا الفرض الر يس السادس الفروض الفرعية التالية:

 124وجد فرو دالس إحصائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي
لدب المعىمين اخ الف المس وب ال عىيمي لىم حوثين.

 524وجالد فالرو دالالس إحصالائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي
لدب المعىمين اخ الف الجامعس ال ي خر مميا.

 724وجالد فالرو دالالس إحصالائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي
لدب المعىمين اخ الف ال خص

الدراسي لىم حوثين.

 624وجالد فالرو دالالس إحصالائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي

لدب المعىمين اخ الف الصنوف ال ي يدرسيا الم حوثين.

 .3الفددرض الددر يس السددابع :توجددد فددروق دالددة إئيددا يا فددي كددل مددن أبعدداد المتغي درات النفسددية
واالجتماعية ودرجة االلتزام الديني باختالا بعض الخيا ص السياسية والدينية .

ويتفرع عن هذا الفرض الر يس السابع الفروض الفرعية التالية:

 123وجالد فالرو دالالس إحصالائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي
لدب المعىمين اخ الف االم ماء ال مظيمي لىم حوثين.

 523وجالد فالرو دالالس إحصالائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي

لدب المعىمين اخ الف مس وب ال دين لىم حوثين.

 .8الفرض الر يس الثامن :توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
ودرجة االلتزام الديني باختالا بعض الخيا ص األسرية واالقتيادية.

وي نر لن هذا النر

الرئيس الثامن النرو

النرليس ال اليس:

 128وجالد فالرو دالالس إحصالائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي
لدب المعىمين اخ الف الوضع االق صادي لألسرة ( مر نع ا م وسط ا ضعيف) .
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 528وجالد فالرو دالالس إحصالائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي

لدب المعىمين اخ الف مس وب عىي الب.

 728وجالد فالرو دالالس إحصالائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي
لدب المعىمين اخ الف مس وب عىي ال .

 .9الفددرض الددر يس التاسددع :توجددد فددروق دالددة إئيددا يا فددي كددل مددن أبعدداد المتغي درات النفسددية
واالجتماعية ودرجة االلتزام الديني باختالا بعض الخيا ص السكانية والسياسية .

ويتفرع عن هذا الفرض الر يس التاسع الفروض الفرعية التالية:

 129وجالد فالرو دالالس إحصالائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي
لدب المعىمين اخ الف المواطمس (مواطن-الج ).

 529وجالد فالرو دالالس إحصالائياأ فالي كالل مالن ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ودرجالس االل ال ا الالديمي

لدب المعىمين اخ الف مكان اإلقامس( قريسا مخي ا مديمس).
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ل صةل ل ع
مل ه و إلج ء ت
 -منهج الدراسة

 جمتمع الدراسة -عينة الدراسة:

 .1عينة الدراسة االستطالعية
 .5عينة الدراسة األساسية
 .7وصف العينة

 -األدوات واملقاييس:

أوالً :مقياس املتغريات النفسية االجتماعية
ثانياً :مقياس االلتزام الديين

 -األساليب اإلحصائية

يع الالر

هالالذا النصالالل اإلجال الراءا

المنهج وااجراءات

المميجي الالس ال الي مال

والخط الوا

حيث ي ماول مميالج الد ارسالسا ومج مالع الد ارسالالسا والعيمالس ال ي ط ق
الدوا

فالي مجالالال الد ارسالس الميداميالالسا

لىييالا الد ارسالسا إضالافالسأ إلأ وضي ال

المس خدمالس في الد ارسالس وخطوا يالاا والسالاليب اإلحصائيالالس ال الي اسال خدم

لى وصالل إلأ الم ائج ومن ث حقي رهداف الدراسس .وفيما يىي ناصيالل مالا قالد :

فالي حىيالالل ال يامالالا

منهددج الدراسدددة:

ا الالع ال احالالث المالالميج الوصالالني ال حىيىالالي الالالذي يحالالاول اإلجا الالس لىالالأ الس الؤال الساسالالي فالالي العى ال

وماهيال الالس وط يعالالس الظالالاهرة موضالالو ال حالالث .وي الالمل ذلالالل حىيالالل الظالالاهرةا و يئ يالالاا و يالالان العالقالالس الالين

مكوما يال الالاا ومعمال الالأ ذلال الالل رن الوصال الالف ي ال ال رساس ال الاأ الوحال الالدا

ال صالالمينا
العمىي الالا

رو ال ال الالروط رو العالق ال الالا

رو المسالالا ال الالي وجالالد النع الاللا وقالالد ي الالمل ذلالالل اوراء حوليالالا واال جاهالالا

ال الالي ض الالمميا واوث الالار ال الالي ح الالدثيا والم جي الالا

رو النئ ال الالا

رو

إ ائيالالاا وكالالذلل

ال الالي ال ال غ لىي الالاا ومعم الالأ ذل الالل رن الم الالميج

الوصني يم د إلأ ماول كيف عمل الظاهرة ( .ر و حطب وصاد ا  1991ا .)116-116

مجتمددع الدراسدة:

ي كالالون مج مالالع الد ارسالالس الصالالىي مالالن جميالالع المعىمالالين والمعىمالالا

الحكومي الالس ف الالي محافظ الالا

الالالذين يعمىالالون فالالي المالالدارس

ال ال ة ا وال الالال ل الالدده ( )11699معىال ال ومعىم الالسا ف الالي جمي الالع ال خصص الالا ا

والمو لين لىأ ( )798مدرسس حكوميس .

* والجدول ال الي يوض لدد المدارس في محافظا

ة والجيس الم رفس لىييا

جدول رق ( )1ي ين و يع المدارس لىأ الجيس الم رفس لىييا
الجهة المشرفة

العدد
398

وكالة

245

%35.4

خاية

51

%7.2

المجموع الكلى

693

%111

ئكومة

النسبة
%57.4

* و يع مج مع الدراسس حسب الجمس

جدول رق ( )5ي ين و يع المعىمين وفقاأ لىجمس

الجنس

العدد
4858

أنثى

5641

%53.7

المجموع

11499

%111

ذكر

115

النسبة

%46.3

جدول رق ( )7ي ين و يع مج مع الدراسس لىأ المديريا
المديرية

ال عىيميس في محافظا

شمال غزة

شرق غزة

غرإل غزة

الوسطى

خان يونس

ذكر

872

938

928

561

614

الجنس

شرق

ة وفقاأ لىجمس
رفح

خانيونس
485

471

أنثى

914

1127

1252

716

626

493

577

المجموع

1786

2165

2181

1266

1231

978

1148

* الجداول حسب الك اب اإلحصائي السموي لو ارة ال ر يس وال عىي العالي في محافظا

ة. 5117-5115

عينددة الدراسددة:

ه الالذا وقد ألن

ليمس الدراسس من ليم ين هما:

عينددة اسددتطالعية :ال اخ يالالار ( )21معى ال /ة مالالن محافظالالا
لى أكد من صالحيس ردوا

عينة الدراسة الكلية:

ال ة الطريقالالس الع الوائيس ال سالاليطسا وذلالالل

الدراسس ومن ث اس خداميا لحساب الصد والث ا

اخ يار ( )793معى ومعىمس من محافظا

لمقياسي الدراسس.

ة من مج مع الدراسس ا حيث

اخ يا ر ليمس الدراسس طريقس العيمس الط قيس الع وائيسا لميا هي الطريقس الوحيدة ال ي جعىما محصل
لىأ رفضل ليمس حق رهداف الدراسس.

العينة الميدانية:

قا ال احث اخ يار العيمس الطريقس الط قيس الع وائيس ا لميا الطريقس ال ي جعىما محصل لىأ

رفضالالل ورد الم الالائج ا وذلالالل الن المعىمالالين مالالو لين لىالالأ ركثالالر مالالن مديريالالس فالالي محافظالالا

ل ال ةا وقالالا

ال احالالث اخ يالالار العيمالالس حسالالب م غيالالر مكالالان العمالالل ا حيالالث ى ال لالالدد رف الراد ليمالالس الد ارسالالس ( )793معى ال
ومعىمس ا وه ي كىون ما مس ه (  ) %723قري اأ من مج مع الدراسس ا واخ ار ال احث ثالث مالديريا
عىيميالالس الخ يالالار العيم الالس مميالالا ا المديريالالس الول الالأ الالر

ومعىما

من مخ ىالف محافظالا

ال ة و ال ال اخ يارهالالا لميالالا ح الالوب لىالالأ معىم الالين

ال ة وخاصالس ممطقالس المال ال ة و ال ة والوسالطأ ا رمالا المديريالس الثاميالس

والثالثس فيما مدير ي خاميومس و ر خاميومس و اخ يارها لميا
الجمو يس في محافظا
الالر

مل معىمالين معىمالا

مالن الممالاط

ة ا وقا ال احث و يع ( )211اس امه لعيمس الدراسس ا مميا ( )521لمديريالس

ال ال ة او( )521لم الالدير ي خ الالاميومس و الالر خ الالاميومس ا و ال ال اسال ال رجا ( )641اسال ال امه واسال ال عد

ال احالالث ( )47اس ال امه لعالالد االل ال ا
وهو ما مس ه (.)723%
ه الالذا وقد ألن

الالروط اإلجا الالس ا ل س ال قر العيمالالس لىالالأ لىالالي ( )793معى ال ومعىمالالس

ليمس الدراسس من ليم ين هما:

عينددة اسددتطالعية :ال اخ يالالار ( )21معى ال /ة مالالن محافظالالا
لى أكد من صالحيس ردوا

ال ة الطريقالالس الع الوائيس ال سالاليطسا وذلالالل

الدراسس ومن ث اس خداميا لحساب الصد والث ا
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لمقياسي الدراسس.

عينة الدراسة الكلية:

اخ يار(  )793معى ومعىمس من محافظا

ة من مج مع الدراسس ا حيث

اخ يار ليمس الدراسس طريقس العيمس الط قيس الع وائيسا لميا هي الطريقس الوحيدة ال ي جعىما محصل

لىأ رفضل ليمس حق رهداف الدراسس

ويا العينة

 -1الجمس :ين الم ائج رن  %26214من رفراد الدراسس ه من الذكور ا يمما  %62286من اإلماثا
وي ض ذلل من الجدول ال الي:
جدول ( )4توزيع أفراد العينة ئسإل نوع الجنس
الجنس

لدد الفراد

%

ذكر

215

54.16

أنثى

182

45.84

 -0العمالالر :ي الالين رن  %58.64مالالن رفالراد الد ارسالالس رلمالالاره مالالا الالين  02-02سالالمس ا يممالالا %04.56
راوح رلماره من  71إلأ  61سالمس ا  %51.44مالن رفالراد العيمالس الراوح رلمالاره الين  41-61سالمسا

وي ض ذلل من الجدول ال الي:
جدول ( )5توزيع أفراد العينة ئسإل العمر
العمر

لدد الفراد

%

 20-30من

186

46.85

 31-40من

125

31.48

 41-60من

86

21.66

 -7ال ر يالالب المالاليالدي :الالين الم الالائج رن  %54.19مالالن رف الراد الد ارسالالس الالر ي ي المالاليالدي الول ا يممالالا
 %22.91الالر ي ي الم الاليالدي الوس الالطا ورخيال ال ار  %13.88م الالن رفال الراد العيم الالس الالر ي ي الم الاليالدي الخي الالرا
وي ض ذلل من الجدول ال الي:

جدول ( )6توزيع أفراد العينة ئسإل ترتيبه العا لي
لدد الفراد

%

األول

104

26.19

الوسط

222

55.91

األخير

71

17.88

الترتيإل الميالدي

 -6مسال وب ال عىالالي  :ي ضال مالالن الم الائج رن  %9213مالالن رفالراد الد ارسالالس عىاليمي الجالالامعي د ىالالو معىمالالين
م وسال الالطا  %6424عىال الاليمي الجال الالامعي ليسال الالامس /كال الالالوريوسا  %74225عىال الاليمي الجال الالامعي ليسال الالامس/
ك الالوريوس مالالع أهيالالل ر الالويا  %5215عىالاليمي الجالالامعي د ىالالو لالالالي فالالي ال ر يالالسا  %2239عىالاليمي

الجامعي ماجس ير  /ودراسا

لىياا وي ض ذلل من الجدول ال الي:
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جدول ( )7توزيع أفراد العينة ئسإل مستوى التعليم
مستوى التعليم

عدد األفراد

%

دبلوم معلمين متوسط

36

9.07

ليسانس/بكالوريوس

185

46.60

ليسانس /بكالوريوس مع تأهيل تربوي

145

36.52

دبلوم عالي في التربية

8

2.02

ماجستير ودراسات عليا

23

5.79

 -5التخيدددص العلمدددي :ي الالين مالالن الم الالائج رن  %31.25مالالن رف الراد الد ارسالالس خصصالالي هالالو د ارسالالا
رد يسا يمما من خصصه دراسا

لىميس مس ي %59.63ا وي ض ذلل من الجدول ال الي

جدول ( )8توزيع أفراد العينة ئسإل التخيص العلمي
التخيص العلمي

عدد األفراد

%

دراسات أدبية

280

70.52

دراسات علمية

117

29.47

 -4الجامعالالس ال الالي خالالر مميالالا :ي الالين مالالن الم الالائج رن  %71298مالالن رف الراد الد ارسالالس رمي الوا د ارس ال ي مالالن

الجامع الالس اإلس الالالميسا  %1724م الالن جامع الالس ال ه الالرا  %59263م الالن جامع الالس القص الالأا  %15.87م الالن
جامع الالس الق الالدس المن وح الالس والجامع الالا

الجدول ال الي:

لر ي الالسا وي ضال ال ذل الالل م الالن

ف الالي الض الالنسا  %11218م الالن جامع الالا

جدول ( )9توزيع أفراد العينة ئسإل الجامعة التي تخرج منها
الجامعة التي تخرج منها

لدد الفراد

%

ااسالمية

123

30.98

األزهر

54

13.6

األقيى

117

29.47

القدس المفتوئة وجامعات الضفة

63

15.87

الجامعة العربية

40

10.08

 -7سددنوات الخبددرة :ي الالين مالالن الم الالائج رن  %71299مالالن المعىمالين الراوح سالالموا
 7-1سموا ا يمما  %58293ممي

راوح سموا

الالين  9-3سال الموا ا ورخيال ال ار  %5423س الالموا

الجدول ال الي:

الخ الرة لالالديي مالالا الالين

الخ رة من  4-6سموا ا  %15276مالمي

الراوح مالا

الخ ال الرة ل الالديي ف الالو  11س الالموا ا وي ضال ال ذل الالل م الالن خ الالالل

جدول ( )11توزيع أفراد العينة ئسإل سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

لدد الفراد

%

1-3 years
4-6 years
7-9 years
+10years

127
115
49
106

31.99
28.97
12.34
26.70

112

 -8اليدددفوا التدددي يدرسدددونها :ي الالين م الالن الم الالائج رن  %27212م الالن رفال الراد العيم الالس يدرس الالون المرحى الالس
اال دائيسا  %13288يدرسون في المرحىس اإللداديسا  %58293يدرسون في المرحىس الثامويالسا وي ضال

ذلل من الجدول ال الي:

جدول ( )11توزيع أفراد العينة ئسإل اليفوا التي يدرسونها
اليفوا التي تدرسها/يها

لدد الفراد

%

ابتدا ي

211

53.15

إعدادي

71

17.88

ثانوي

115

28.97

 -9المدواد التددي يدرسددونها :ي ضال مالالن الم الالائج رن  %25.16مالالن رفالراد الد ارسالالس المالواد ال الالي يدرسالالوميا
مالواد رد يالالسا  %71.37المالواد ال الالي يدرسالالوميا مالواد لىميالالسا  %14.15مالالدرس صالالفا وي ضال ذلالالل مالالن
الجدول ال الي:
جدول ( )12توزيع أفراد العينة ئسإل المواد التي يدرسونها
المواد التي تدرسها/يها

لدد الفراد

%

آداإل

207

52.14

علوم

126

31.73

مدرس يا

64

16.12

 -11مكدددان ااقامدددة :ي ضال ال م الالن الم الالائج رن  %16.11م الالن رفال الراد الد ارس الالس مك الالان إق الالام ي ف الالي قري الالسا
 %19.89في مخي ا  %42.99في المديمسا وي ض ذلل من الجدول ال الي:
جدول ( )13توزيع أفراد العينة ئسإل مكان ااقامة
مكان ااقامة

لدد الفراد

%

قرية

56

14.10

مخيم

79

19.89

مدينة

262

65.99

 -11المواطنة :ي ض من الم ائج رن  %22.14من رفراد الدراسس الج ا  %64.9.مواطنا وي ضال
ذلل من الجدول ال الي:
جدول ( )14توزيع أفراد العينة ئسإل المواطنة
المواطنة

لدد الفراد

%

الجئ

219

55.16

مواطن

178

46.97

 -15مكان السكن :ي ض من الم ائج رن  %9211من رفراد الدراسس من محافظس رفال ا  %67216مالن
محافظ الالس خ الالاميومسا  %17295م الالن محافظ الالس الوس الالطأا  %75212م الالن محافظ الالس ال ال ةا  %1233م الالن

محافظس ال مالا وي ض ذلل من الجدول ال الي:
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جدول ( )15توزيع أفراد العينة ئسإل مكان السكن
مكان السكن

لدد الفراد

%

رفح

38

9.57

خانيونس

170

43.04

الوسطى

55

13.92

غزة

127

32.15

الشمال

7

1.77

 -13عدد أفراد األسرة :ي الين مالن الم الائج رن  %19226لالدد رفالراد رسالر ه مالن  2-1رفالرادا %28272
لدد رفراد السرة من  11-4رفرادا  %55214لالدد رفالراد رسالر ي مالن  12-11فالردا  %1226لالدد رفالراد

رسر ي ركثر من  12فردا وي ض ذلل من خالل الجدول ال الي.

جدول ( )16توزيع أفراد العينة ئسإل عدد أفراد األسرة
عدد أفراد األسرة

لدد الفراد

%

من 5-1

76

19.54

من11-6

227

58.35

من 15-11

88

22.16

أكثر من 15

6

1.54

 -14االنتمددداء التنظيمدددي أو الئركدددي :ي ض ال مالالن الم الالائج رن  %11.13مالالن المعىمالالين رف الراد الد ارسالالس
يم مون إلأ حرك ي ف

والج يس ال ع يسا يممالا  %55.34مالمي يم مالون إلالأ حرك الي الجيالاد اإلسالالمي

وحماسا  %41.52مس قىين ا  %4.81آخرونا وي ض ذلل من الجدول ال الي:
جدول ( )17توزيع أفراد العينة ئسإل االنتماء التنظيمي أو الئركي
االنتماء التنظيمي أو الئركي

لدد الفراد

%

فتح والجبهة الشعبية

40

10.07

الجهاد ااسالمي وئماس

90

22.76

مستقلين

240

60.45

آخرون

27

6.80

 -15درجدددة التددددين :ي ضال ال م الالن الم الالائج رن  %1628م الالن رفال الراد الد ارس الالس الالديدي ال الالدين ا %86.88
محافظ لىأ ال قاليد الديميس ا  %1221ضد فكرة ال دينا وي ض ذلل من الجدول ال الي
جدول ( )18توزيع أفراد العينة ئسإل درجة التدين
درجة التدين

لدد الفراد

%

شديد التدين

58

14.80

محافظ لىأ ال قاليد الديميس

337

84.88

ضد فكرة التدين

2

0.51
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 -16الوضدددع االقتيددددادي :ي ضال ال م الالن الم الالائج رن  %7216م الالن رفال الراد الد ارس الالس وض الالعي االق ص الالادي
ض الالعيفا  %86212وض الالعي االق ص الالادي م وس الالطا  %15.51وض الالعي االق ص الالادي مر ن الالعا %1.21
وضعي االق صادي مر نع جداا وي ض ذلل من الجدول ال الي:

جدول ( )19توزيع أفراد العينة ئسإل الوضع االقتيادي
الوضع االقتيادي

لدد الفراد

%

ضعيا

12

3.04

متوسط

332

84.05

مرتفع

49

12.20

مرتفع جدا

4

1.00

 -17مسدددتوى تعلددديم األإل :ي ضال ال م الالن الم الالائج رن  %41.31م الالن رفال الراد العيم الالس عى الالي الب م وس الالطا
 %73.15عىي الب جامعسا  %1.52عىي الب دراسا

لىياا وي ض ذلل من الجدول ال الي

جدول ( )21توزيع أفراد العينة ئسإل تعليم األإل
تعليم األإل

لدد الفراد

%

متوسط

245

61.71

جامعه

147

37.02

دراسات عليا

5

1.25

 -18عمل األإل :ي ض من الم ائج رن  %53294من رفراد الد ارسالس يعمالل والالده موظنالاأ رو م خصصالاأا
 %1234يعم الالل وال الالده ف الالي الم الالن وال الالرطسا  %17211لام الالل او ص الالمايعيا  %5225مال ال ار ا %2259
جار وماللا  %57267لاطل لن العملا  %12245رخربا وي ض ذلل من الجدول ال الي:
جدول ( )21توزيع أفراد العينة ئسإل عمل األإل
عمل األإل

لدد الفراد

%

متخييين وموظفين

111

27.96

أمن وشرطة

7

1.76

عامل وينايعي

52

13.10

مزارع

10

2.52

تجار ومال

21

5.29

عاطل عن العمل

93

23.43

متقاعد وال يعمل

41

10.33

أخرى

62

15.62

 -19مسدددتوى تعلددديم األم :ي ضال ال م الالن الم الالائج رن  %96293م الالن رفال الراد الد ارس الالس عى الالي ال إل الالداديا
 %2216دراسا

لىياا وي ض ذلل من الجدول ال الي
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جدول ( )22توزيع أفراد العينة ئسإل تعليم األم
تعليم األم

لدد الفراد

%

إعدادي

377

94.97

ثانوي

0

0.00

جامعي

20

5.04

 -21عمللللل ا  :ي ض ال ال مال الالن الم ال الالائج رن  %57236مال الالن رف ال الراد الد ارسال الالس ال عمال الالل ال رو ر ال الالس ي ال ال ا
 %55263لمل ال م خصصس رو موظنالسا  %76.73سالكر يرةا  %8277لامىالسا  %11.18م ارلالسا
وي ض ذلل من الجدول ال الي
جدول ( )23توزيع أفراد العينة ئسإل عمل األم
عمل األم

لدد الفراد

%

ربة بيت وال تعمل

94

23.74

متخيية وموظا ئكومي

89

22.47

سكرتيرة

137

34.37

عاملة

33

8.33

مزارعة

44

11.08

 -21التوجهات السياسية لدألإل :ي ضال مالن الم الائج رن  %17.82مالن رفالراد الد ارسالس يم مالي الب إلالأ
حركالالس ف ال ا  %57.59يم مالالي الب إلالالأ حركالالس حمالالاسا  %1..4يم مالالي الب إلالالأ الجيالالاد اإلسالالالميا
 %1.32إلأ الج يس ال ع يسا  %28.57ال اليءا  %5.04مالن رفالراد الد ارسالس يم مالي الب إلالأ حال ب
رو فصيل آخرا وي ض ذلل من الجدول ال الي:
جدول ( )24توزيع أفراد العينة ئسإل التوجهات السياسية لألإل
تنظيم األإل

لدد الفراد

%

فتح

55

13.85

ئماس

95

23.29

جهاد إسالمي

3

0.75

جبهة شعبية

3

0.75

ال شيء

232

58.43

أخرى

9

02.26

 -22التوجهددات السياسددية لددألم :ي ضال مالالن الم الالائج رن  %3.81مالالن رفالراد الد ارسالالس االم مالالاء السياسالالي
لالالأل هالالي حركالالس فال ا  %56.67م مالالي ال إلالالأ حركالالس حمالالاسا  %1.52لىجيالالاد اإلسالالالميا %1.32

إلالالأ الج يالالس ال الالع يسا  %74.63ال م مالالي ال لي ح ال ب رو فصالاليلا  %5.54م مالالي ال لح ال ب رو
فصيل آخرا وي ض ذلل من الجدول ال الي:
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جدول ( )25توزيع أفراد العينة ئسإل التوجهات السياسية لألم
تنظيم األم

لدد الفراد

%

فتح

31

7.80

ئماس

97

24.43

جهاد إسالمي

5

1.25

جبهة شعبية

3

0.75

ال شيء

252

36.47

أخرى

9

2.26

أدوات الدراسة
فالالي ضالالوء فالالرو

ال حالالث والم غي ال ار ال الالي ضالالمم ياا كالالان لىالالأ ال احالالث رن يخ الالار الدوا

لجمع المادة .ذلل رن الوسائل المس خدمس في جمع المادة هي ال ي س خد النعالل فالي اخ الار فالرو

المالئمالالس
الد ارسالسا

فاليدف من ريس دراسس ال ي حق إال مالن خالالل الوسالائل ال الي سال خد فالي هالذه الد ارسالس وال الي مكممالا مالن اخ الار
والعيمالس والم غيال ار الم ضالالممس فييالاا هالي ال الالي ال حك فالي اخ يالالار الدوا

فروضاليا .وطالمالا رن ط يعالس النالالرو

المماس س (ر و مجيىس .)1994 :لذلل اس خد ال احث الدوا

والمقاييس ال اليس:

روالأ :مقياس الم غي ار المنسيس االج ماليس
ثامياأ :مقياس االل ا الديمي

ليذه الدوا

وفيما يىي لر

والمقاييس موضحين في كل مميا كينيس إلداد المقياس و صميمها

والمقاييس النرليسا وال مود ال ي ي ضمميا وث ا ه وصدقه.

أوال :مقياس المتغيرات النفسية االجتماعية:

ل حقي رهداف الدراسس و عد االطال لىأ الدراسا

السا قس واإلطار المظري ا فقد قا ال احث

اس خدا مقيالاس الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ا وي كالون المقيالاس مالن ( )136ا فقالرة مو لالس لىالأ 4

م غيال ار رو مقالالاييس فرليالالس مسال قىس صالالف كالالل مميالالا الصالالنا

االمنعاليالالس واالج ماليالالس لىمعىمالالين ا وفيمالالا

يىي المقاييس النرليس و و يع النق ار لىأ كل عد :
جدول رقم ()26يبين المقاييس الفرعية وتسلسل وعدد فقرات مقياس سمات الشخيية
تسلسل الفقرات

التعيإل()MMPI

32-1

عدد العبارات
32

م
1

أبعاد المقياس

2

المس ولية االجتماعية()MMPI

64-33

32

3

السيطرة()MMPI

92 -65

28

4

(الدوجماطيقية( )أيزن (

121-93

28

5

التعاون – التنافس(إعداد البائث)

152 -121

32

6

االتزان االنفعالي (أيزن )

174-153

22

مجموع الفقرات

174
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و

االس جا س لىأ المقاييس النرليس لم غي ار ( ال عصب ا المسئوليس االج ماليس ا السيطرةا

اال ان االمنعالي ا ال عاون ا الدوجماطيقيس ) وفقاأ لثالثس خيا ار

خطوات بناء مقياس التعاون-التنافس:

قالالا ال احالالث الالاالطال وال مقيالالب فالالي الراث لى ال الالالمنس خاصالالس ا والعىالالو االج ماليالالس واإلمسالالاميس لامالالس ا

الخ يالالار إحالالدب الدوا

المالئمالالس ليالالذا الم غيالالر " ال عالالد" ا إال رمالالس ل ال ي ال العثالالور لىالالأ رداة مالئمالالس ليالالذا ال عالالد ا

وم يحه لذلل قا ال احث نلداد مقياس ل عد ال عاون -ال مافس وفقالاأ لألسالاليب العىميالس الم عالس فالي مالاء الدوا ا

وقد سار إلداد هذا المقياس النرلي لم غير ال عاون -ال مافس وفقاأ لىخطوا

 -1االطال لىأ ال راث المظري واإلم ريقي الخا
و صنس خاصس في مجال لى المنس .

 -5االطال لىأ مقاييس وردوا

ال اليس :

ال عالاون -ال مالافس فالي مجالال العىالو اإلمسالاميس ا

لى عاون -ال مافس الر من مدر يا وقى يا .

 -7قا ال احث وضع عريف لى عاون – ال مافس كي كون الخطوط واضحس رما ال احالث ممالذ ال دايالس
ولكي ي االل ا ذلل ال عريف في جميع خطوا
صيا س فق ار المقياسا و كوم

-6

ر -السالمس الىغويس لىمقياس .

إلداد المقياس .

الصورة الوليس من ( )72ل ارة مع الخذ االل ار ما يىي :
.

ب -وضوح الع ا ار وخىوها من الغمو
 -لد ا دواجيس الع ارة .

د -رن كون الع ارة مصا س صورة م ا رة .
ه -رن ن مع ال عريف اإلجرائي .

و -رن صاغ في لدد قىيل من الكىما

.

 -2إجراء صد محكمين لىمقياس النرلي ل عد ال عاون -ال مافس :
قا ال احث عر

الجامعا

الداة لىأ خمسس محكمين من ذوب االخ صا

والسالا ذة اَلكالاديميين فالي عال

مىح رق ( )4ا حيالث قالا المحكمالون عالديل العديالد مالن الع الا ار وحالذف لالدد رخالر ا نال المحكمالين

لىأ حذفيا ا كما ر قأ المحكمون لىأ اقي الع ا ار ال ي

اال نا لىييالا مالن قال ىي وال الي كومال

مالن ()75

ل ارة .

 .3يدق مقياس المتغيرات النفسية واالجتماعية
قا ال احث حساب صالد مقيالاس الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ا طريقالس صالد اال سالا الالداخىيا
ومعر

فيما يىي إلجراءا

يددق االتساق الداخلي:

ىل الطريقس لىأ المحو ال والي:

قالالا ال احالالث الالال حق مالالن صالالد هالالذا المقيالالاس اسال خدا صالالد اال سالالا الالالداخىيا لىالالأ العيمالالس

االس طالليس – سا قس الذكر  -حيث قا ال احث حساب معامال
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االر اط لىأ المحو ال الي:

ئساإل ارتباط كل فقرة من فقرات كل بعد فرعي مع الدرجة الكلية للبعد:
قالالا ال احالالث حسالالاب ار الالاط كالالل فق الرة مالالن فق ال ار كالالل مقيالالاس /عالالد فرلالالي مالالع الدرجالالس الكىيالالس ليالالذا ال عالالد

النرليا وقد جاءت نتائج هذه االرتباطات كما يبينها الجدول رقم ( .) 27

جدول( )27معامالت االرتباط بين فقرات البعد األول (التعيإل) ,والبعد الثاني
(المس ولية االجتماعية) والدرجة الكلية للبعد
مستوى

الفقرة

التعيإل

1

0.200

//0.140

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

*-0.255
**0.477
-0.086
*0.294
**0.401
**0.371
**0.387
**0.658
**0.347
*0.338
**0.499
0.053
0.206
**0.637
**0.364
0.122
**0.416
*0.285
0.065
0.072
0.226
**0.420
**0.540
-0.110
**0.492
**0.406
**0.413
**0.390
*0.309
*0.310
**0.431

0.051
0.001
//0.529
0.028
0.002
0.005
0.003
0.000
0.009
0.011
0.000
//0.696
//0.128
0.000
0.006
//0.369
0.001
0.033
//0.635
//0.598
//0.094
0.001
0.000
//0.418
0.000
0.002
0.002
0.003
0.021
0.020
0.001

الفقرة

الداللة
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المسؤولية

مستوى

االجتماعية

الداللة

37

**0.473

0.000

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
37
38
39
40
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

**0.481
**0.336
**0.416
**0.512
**0.394
0.033
**0.349
**0.513
**0.634
**0.507
**0.457
0.157
**0.355
0.174
**0.555
**0.499
*0.281
0.287
0.013
**0.642
**0.470
**0.516
0.195
**0.424
**0.600
*0.304
-.009
.216
.220
*.249
**.412

0.000
0.007
0.001
0.000
0.001
//0.797
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
//0.218
0.004
//0.173
0.000
0.000
0.025
0.042
//0.920
0.000
0.000
0.000
//0.127
0.001
0.000
0.015
//.942
//.089
//.084
.049
.001

الين مالن خالالل الجالالدول السالا

رن فقال ار ال عالالد الول (ال عصالب) م الع معالالامال

إحص الالائياأ لم الالد مسال ال وي دالل الالس رق الالل م الالن  1211ومسال ال وب دالل الالس  1212ا حي الالث راوحال ال

()1.846 --12522ا وهالالذا يالالدل لىالالأ رن عالالد الواج الالا

ار الاط قويالس ودالالالس

مع الالامال

االر الالاط الالين

وفق ار الاله ي م الالع معامالالل صالالد لالالالي .مالالا لالالدا النق ال ار

(1ا 6ا 17ا 16ا 13ا 51ا 51ا 55ا  )52في ال الالي ي ال الالر دال ال الالس إحص ال الالائياأا فى ال الالذلل يج ال الالب ح ال الالذفيما م ال الالن ال ع ال الالد
والمقيالالاسا رمالالا فق ال ار ال عالالد الثالالامي (المسالالئوليس االج ماليالالس) م الالع معالالامال

مس وي داللس رقل من  1211ومس وب داللس  1212ا حيث راوح
وهذا يدل لىأ رن عد الواج ا

معامال

ار الالاط قويالالس ودالالالس إحصالالائياأ لمالالد

االر الاط الين ()12465 -12569ا

وفق ار ه ي م ع معامل صد لالي .ما لالدا النقال ار (79ا 62ا 63ا 25ا 24ا

41ا 41ا  )45فيي ير دالس إحصائياأا فىذلل يجب حذفيما من ال عد والمقياس.

جدول( ) 28معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث (السيطرة)  ,والبعد الرابع (الدوجماطيقية) والدرجة الكلية للبعد
مستوى

الفقرة

السيطرة

65

**.672

.000

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91
92
93

*.318
.108
**.561
**.559
*.290
**.520
*.283
**.569
-.103
*.353
.192
**.411
*-.277-
**.422
*.303
**.437
.290
.172
**.673
.054
**.442
**.443
-.022
.116
.040
**.451
.259

.022
//.446
.000
.000
.037
.000
.042
.000
//.466
.010
//.173
.002
.047
.002
.029
.001
.040
//.223
.000
//.705
.001
.001
//.875
//.412
//.777
.001
//.064

الين مالالن خالالالل الجالالدول السالا

الداللة

مستوى

الفقرة

الدوجماطيقية

94

.143

//.257

95
96
97
98
99
111
111
112
113
114
115
116
117
118
119
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
121
121

.156
**.405
**.323
**.356
**.438
**.500
**.470
.215
.120
**.408
.115
.151
**.327
**.470
**.384
-.057
**.517
.087
-.130
.190
.103
-.265
.077
*.268
.030
**.382
*.284

//.215
.001
.009
.004
.000
.000
.000
//.086
//.340
.001
//.360
//.231
.008
.000
.002
//.650
.000
//.489
//.302
//.129
//.415
.050
//.541
.031
//.810
.002
.022

الداللة

رن فقال ار ال عالالد الثالالالث (السالاليطرة) م الع معالالامال

إحص الالائياأ لم الالد مسال ال وي دالل الالس رق الالل م الالن  1211ومسال ال وب دالل الالس  1212ا حي الالث راوحال ال
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ار الالاط قويالالس ودالالالس

مع الالامال

االر الالاط الالين

وفق ار الاله ي م الالع معامالالل صالالد لالالال .مالالا لالالدا النق ال ار

()12437 --12533ا وهالالذا ي الدل لىالالأ رن عالالد الواج الالا

(43ا 34ا 87ا 82ا 89ا 91ا 91ا  )97فيي يالر دالالس إحصالائياأا فىالذلل يجالب حالذفيما مالن ال عالد والمقيالاسا
رما فق ار ال عد ال ار الع (الدوجماطيقيالس) م الع معالامال

 1211ومسال وب داللالالس  1212ا حيالالث راوحال
ع الالد الواج الالا

معالالامال

ار الاط قويالس ودالالس إحصالائياأ لمالد مسال وي داللالس رقالل مالن
االر الالاط الالين ()12213 - 12542ا وهالالذا يالالدل لىالالأ رن

وفق ار الاله ي م الالع معام الالل ص الالد ل الالالي .م الالا ل الالدا النقال ال ار (96ا 92ا 115ا 117ا 112ا 114ا

111ا 115ا 117ا 116ا 112ا 113ا  )119فيال الالي يال الالر دالال الالس إحصال الالائياأا فىال الالذلل يجال الالب حال الالذفيما مال الالن ال عال الالد
والمقياس.

جدول( )29معامالت االرتباط بين فقرات البعد الخامس (التعاون) ,والبعد السادس
(االتزان االنفعالي) والدرجة الكلية للبعد

الفقرة

التعاون

مستوى الداللة

الفقرة

االتزان االنفعالي

مستوى الداللة

122
123
124
125
126
127
128
129
131
131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
151
152
153

**.663
.050
-.076
**.366
**.581
.116
**.622
**.708
-.208
**.514
**.632
**.696
.055
**.746
**.696
**.757
**.558
**.417
*.271
**.740
**.403
**.426
**.668
**.346
**.577
**.641
**.599
**.608
**.377
**.509
**.430
**.383

.000
//.699
//.556
.003
.000
//.367
.000
.000
//.102
.000
.000
.000
//.667
.000
.000
.000
.000
.001
.032
.000
.001
.000
.000
.005
.000
.000
.000
.000
.002
.000
.000
.002

155
156
157
128
129
141
141
145
147
146
142
144
143
148
149
131
131
135
137
136
132
134

**.429
**.635
**.392
**.635
**.564
**.630
**.358
**.682
**.641
**.597
**.753
.213
**.503
**.538
**.756
**.563
**.448
**.662
**.621
**.482
**.445
.285

.000
.000
.001
.000
.000
.000
.004
.000
.000
.000
.000
//.094
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.041
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ين من خالل الجدول السا

رن فق ار ال عالد الخالامس (ال عالاون) م الع معالامال

إحص الالائياأ لم الالد مسال ال وي دالل الالس رق الالل م الالن  1211ومسال ال وب دالل الالس  1212ا حي الالث راوحال ال

()12323 -12531ا وه الالذا ي الالدل لى الالأ رن ع الالد الواج الالا

ار الاط قويالس ودالالس

مع الالامال

االر الالاط الالين

وفق ار الاله ي م الالع معام الالل ص الالد ل الالال .م الالا ل الالدا النقال ال ار

(157ا 156ا 153ا 171ا  )176في الالي ي الالر دال الالس إحص الالائياأا فى الالذلل يج الالب ح الالذفيما م الالن ال ع الالد والمقي الالاسا رم الالا
فق ار ال عد السادس (اال ان االمنعالي) م ع معامال

 1211ومس ال وب داللالالس  1212ا حيالالث راوح ال
عالالد الواج الالا

معالالامال

ار اط قويس ودالس إحصائياأ لمد مسال وي داللالس رقالل مالن

االر الالاط الالين ()12324 -12582ا وهالالذا يالالدل لىالالأ رن

وفق ار الاله ي م الالع معامالالل صالالد لالالال .مالالا لالالدا النقالرة ( )144فيالالي يالالر دالالالس إحصالالائياأا فىالالذلل يجالالب

حذفيما من ال عد والمقياس.

 :4ثبات مقياس المتغيرات النفسية االجتماعية:
عد ط ي االس امس

حساب الث ا

ليا طريق ين وهما كال الي:

 -1الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ : Alpha

ط ي المقياس لىأ ليمس اس طالليس قواميا ( )21معى ومعىمس ا و عد ط ي المقياس

حسالالاب معامالالل رلنالالا كروم الالاح لقيالالاس الث الالا

ا و مالالا رن المقيالالاس لديالاله س ال س ر عالالادا فقالالد ى ال معامالالل رلنالالا

كروم اخ لى عالد الول (ال عصالب)  1233ا ومعامالل رلنالا كروم الاخ لى عالد الثالامي ( المسالئوليس االج ماليالس)
 1281ا ومعامالالل رلنالالا كروم الالاخ لى عالالد الثالالالث ( السالاليطرة) 1232ا و معامالالل رلنالالا كروم الالاخ لى عالالد ال ار الالع

(الدوجماطيقيس)  1242ا ومعامل رلنا كروم اخ لى عد الخامس ( ال عالاون)  1291ومعامالل رلنالا كروم الاخ

لى عد السادس ( اال ان االمنعالي)  1288وهذا دليل كافي لىأ رن المقياس نق ار ه ي م ع معامل ث ا
لال .و ماء لىأ هذه الم يجس فأن المقياس أ عاد يصى لنجا س لىأ ساؤال
مماسب ل ط يقه لىأ رفراد ليمس الدراسس

وفرضيا

الد ارسالس وهالو

 -2الثبات بطريقة التجز ة النيفية : Split _half methods

عد ط ي المقياس

حساب الث ا

طريقس ال ج ئس المصنيس لىمقياس الكىيا حيث رن طريقالس

ال ج ئالالس المصالالنيس قالالو لىالالأ قسالالمس مالالود المقيالالاس إلالالأ مصالالنين وكالالذلل مالالود كالالل عالالد قسالالمينا حيالالث ال

حساب معامل االر اط ين مجمو فق ار المصف الول ومجمو فق ار المصف الثامي لىمقياس الكىالي

وكذلل لكل عد لىأ حالده ا و مالا رن المقيالاس لالدييا سال س ر عالادا فقالد ىال معامالل الث الا

المصالنيس عالد معادلالالس الروان المعدلالس لى عالالد الول ( ال عصالب)  1232ا و معامالل الث الالا
المصنيس لى عد الثامي (المسئوليس االج ماليس)  1281ا ى معامل الث ا

الثالالالث ( السالاليطرة) 1236ا و ىال معامالالل الث الالا
()1224ا و ىال ال معام الالل الث الالا
معامالالل الث الالا

طريقالس ال ج ئالس

طريقالس ال ج ئالالس

طريقس ال ج ئالس المصالنيس لى عالد

طريقالالس ال ج ئالالس المصالالنيس لى عالالد ال ار الالع (الدوجماطيقيالالس)

طريق الالس ال ج ئ الالس المص الالنيس لى ع الالد الخ الالامس ( ال ع الالاون) ( )1281و ىال ال

طريقالالس ال ج ئالالس المصالالنيس لى عالالد السالالادس ( اال ال ان االمنعالالالي) ( )1284وهالالذا دليالالل كالالاف

لىأ رن المقياس أ عاده الس س وفق ار اله ي م الع معامالل ث الا

خالل الجدول ال الي:
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لالالا والم الائج الخاصالس الذلل موضالحس مالن

جدول( )31معامل ألفا كرونباخ  ,والتجز ة النيفية لمقياس مستوى التغيرات النفسية واالجتماعية وأبعاده الستة
معامل الفا

التجز ة النيفية

الرقم

البعد

عدد الفقرات

1

ال عصب

23

0.77

2

المسؤوليس االج ماليس

24

0.81

0.69

3

السيطرة

19

0.75

0.59

0.74

4

الدوجماطيقيس

15

0.65

0.39

0.56

5

ال عاون

27

0.91

0.68

0.80

6

اال ان االمنعالي

21

0.88

0.75

0.86

كرونباخ

معامل ارتباط

معامل سبيرمان

0.6

0.75
0.81

بيرسون

براون المعدلة

 -5تيئيح المقياس:
يط ال مقيالالاس الم غيال ار المنسالاليس صالالورة فرديالس رو جماليالسا حيالالث يعطالالأ المنحالالو

ويطىب ممه قراء ه ليجيب لن ل ا ار
ال ي الء معه ط قاأ لنجا ا

الالالنق ار اإليجا يالالسا وفالالي حالالال النق ال ار السالالى يس يالالمعكس ال ر يالالبا حيالالث

(مع ا إلأ حد ماا ال) الدرجا

ثانيا :مقياس االلتزام الديني:
 -1مراجعس لألدوا

لالن ل الا ار المقيالاس اخ يالار اإلجا الس

او يسا (معال ) و عطالي ثالالث درجالا ا و (إلالأ حالد مالا) و عطالي درج الينا و (ال)

و عطالالي درجالالس واحالالدةا ذلالالل فيمالالا يخال
عطي المس ويا

هالذا المقيالاسا ويجيالب المنحالو

ك يالالب ال عىيمالالا ا

( 1ا 5ا 7ا) لىأ ال ر يب.

المس خدمس في مجال قياس االل ا الديمي:

عد مراجعس ال احث ل ألدوا

المس خدمس في مجال قياس الل ا الديميا وقع اخ ياره لىأ مقياس

الل ا الديمي الذي رلده " صال الصميع " وذلل لس اب لدة مميا رن هذا المقياس

اس خدامه في ال يئس

المحىيس من ق ل العديد من ال احثين او عد اخ يار ال احث ليذا المقياس قا ال جريب الم دئي له  -ق ل القيا

الدراسس الساسيس  -لىأ لدد من رفراد المج مع الذي سمجري لىيه ال حث ى لدده  52منردة .وذلل ح أ
داد رلنس ال احث المقياسا من جيسا ومن الجيس الخرب لى أكد من في المنحوصين ل عىيما

االخ ا ار

ول ا ار

والمواقف الواردة في االخ ار لمعرفس مدب مالءم يا لى يئس المحىيس ومدب رلنس النىسطيميين

لمضمون هذه النق ار  .وقد ين لى احث عد إجراء ال جر س رمه ال وجد ريس ضرورة إلجراء عديال
المقياس اس ثماء حذف ع

الع ا ار

ال ي ال ماسب مع ليمس الدراسس من اإلماث ا ل ص

لىأ هذا

لدد فق ار

المقياس ( )27فقرة.

 :2إعداد مقياس االلتزام الديني وتيميمه:
ي كون مقياس االل ال ا الالديمي فالي صالور ه الصالىيس مالن سال ين ل الارة لكالل ل الارة ثالثالس خيالا ار ا وقائمالس
موضولا

المقياس

مل ما يىي:
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 -1رركان اإليمان
 -5رركان اإلسال
 -7واج ا

 4ل ا ار

 8ل ا ار

 14ل ارة

 57ل ارة

 -6ممييا

 :3يدق مقياس االلتزام الديني

اس خد ال احث لحساب صد االخ الار ا صالالد اال سالا الالداخىيا  Internal consistencyحيالث
قالالا ال احالالث الالال حق مالالن صالالد هالالذا المقيالالاس اس ال خدا صالالد اال سالالا الالالداخىيا لىالالأ العيمالالس االس ال طالليس –
سا قس الذكر  -وذلل حساب معامال
حساب معامال
ث

االر اط لىأ المحو ال الي:

االر الاط ل يرسالون الين درجالس كالل عالد مالن ر عالاد المقيالاس والدرجالس الكىيالس لىمقيالاسا

حساب معامالل ار الاط سال يرمان الين كالل فقالرة مالن فقال ار كالل عالد لىالأ حالده والدرجالس الكىيالس لكالل عالد لىالأ

حالالدها وذلالالل لمعرفالالس مالالدب ار الالاط ال عالالاد الدرجالالس الكىيالالس لىمقيالالاس وكالالذلل لمعرفالالس مالالدب ار الالاط كالالل فق الرة الدرجالالس
الكىيس لكل عد لىأ حدها وي ض ذلل من خالل الجدول ال الي:
جدول ( )31معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االلتزام الديني والدرجة الكلية للمقياس
أبعاد المقياس

الدرجة الكلية لمقياس
االلتزام الديني

مستوى الداللة

أركان اايمان

*0.291

0.036

أركان ااسالم

**0.585

0.000

الواجبات

**0.902

0.000

المنهيات

**0.840

0.000

رظير الم ائج الموضحس فالي الجالدول السالا

رن ر عالاد مقيالاس ال الدين م الع معالامال

قويالالس ودالالالس إحصالالائياأ لمالالد مس ال وب داللالالس  1211و 1212ا فقالالد راوح ال

معالالامال

ار الاط

ار الالاط يرسالالون الالين

()12915 – 12591اوهالالذا دليالالل لىالالأ رن ر عالالاد المقيالالاس م الالع معامالالل صالالد لالالال .و مالالا رن المقيالالاس
لدياله رر عالالس ر عالادا فيجالالب القيالا الالنجراء معامالل ار الالاط يرسالون الالين فقال ار كالالل عالد مالالن ال عالاد الر عالالس
والدرجس الكىيس لكل عد لىأ حدها وذلل لى أكالد مالن مالدب ا سالا النقال ار مالع كالل عالد خالا

فأمما سوف معر

ذلل من خالل الجداول ال اليس:

جدول( )32معامالت االرتباط بين فقرات البعد األول (أركان اايمان) والدرجة الكلية للبعد
رق النقرة

رركان اإليمان

مس وب الداللس

1

**0.478

0.000

2
3
4
5
6

**0.539
**0.453
**0.358
**0.627
**0.640

0.000
0.000
0.003
0.000
0.000
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الها فىالذلل

ين من خالل الجدول السا

رن فق ار ال عد الول (رركالان اليمالان) م الع معالامال

قويال الالس ودالال الالس إحصال الالائياأ لمال الالد مس ال ال وي داللال الالس رقال الالل مال الالن  1211ا حيال الالث راوح ال ال

معال الالامال

ار الاط

االر الالالاط الالالين

()12461 -12728ا وهذا يدل لىأ رن عد رركان اليمان وفق ار ه ي م ع معامل صد لال.
جدول( )33معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني (أركان ااسالم) والدرجة الكلية للبعد
رقم الفقرة
8

أركان ااسالم
**0.581

مستوى الداللة
0.000

9
11
12
13
14
15
16

**0.586
**0.648
**0.436
**0.573
**0.621
**0.538
**0.371

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002

ين من خالل الجدول السا

رن فق ار ال عد الثامي (رركان اإلسال ) م ع معالامال

قويال الالس ودالال الالس إحصال الالائياأ لمال الالد مس ال ال وي داللال الالس رقال الالل مال الالن  1211ا حيال الالث راوح ال ال

معال الالامال

ار الاط

االر الالالاط الالالين

()12468 -12731ا وهذا يدل لىأ رن عد رركان اإلسال وفق ار ه ي م ع معامل صد لال.
جدول( )34معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث (الواجبات) والدرجة الكلية لبعد
رقم الفقرة
7
17
18
19
20
21
25
38
40
41
50
52
55
56
59
60

الواجبات
**0.624
**0.431
**0.699
**0.664
**0.725
*0.252
0.056
**0.638
**0.340
*0.261
*0.263
**0.588
**0.539
**0.569
**0.574
**0.406

ين من خالل الجدول السا

مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.048
//0.663
0.000
0.007
0.041
0.039
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001

رن فق ار ال عد الثالث (الواج ا ) م ع معامال

ودال الالس إحص الالائياأ لم الالد مسال ال وي دالل الالس رق الالل م الالن  1211ومسال ال وب دالل الالس  1212ا حي الالث راوحال ال

االر اط ين ()12352 -12541ا وهذا يدل لىأ رن عد الواج ا

مع الالامال

وفق ار اله ي م الع معامالل صالد لالال.

ما لدا النقرة ( )52فيي ير دالس إحصائياأا فىذلل يجب حذفيما من ال عد والمقياس.
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ار اط قويالس

جدول( )35معامالت االرتباط بين فقرات البعد الرابع (المنهيات) والدرجة الكلية للبعد
رقم الفقرة

المنهيات

مستوى الداللة

23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
44
45
46
47
51
54
57
58

**0.407
**0.495
**0.511
*0.333
**0.524
*0.338
0.220
**0.679
**0.617
**0.703
**0.601
**0.805
**0.794
**0.645
**0.733
**0.493
0.118
0.167
0.215
**0.528
**0.494
**0.347
**0.360

0.002
0.000
0.000
0.011
0.000
0.010
//0.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
//0.381
//0.215
//0.108
0.000
0.000
0.008
0.006

ين من خالل الجدول السا

رن فق ار ال عد ال ار ع (الممييالا ) م الع معالامال

ودالالالس إحص الالائياأ لم الالد مسال ال وي دالل الالس رق الالل م الالن  1211و مسال ال وب دالل الاله 1212ا حي الالث راوحال ال

االر اط ين ()12812 -1277ا وهذا يدل لىأ رن عد الممييا

لالالدا النق ال ار ال اليالالس (71ا 62ا 64ا  )63فيمالالا يالالر داال
والمقياس.

والخالصس رن م ائج حسالاب معالامال

ار الاط قويالس
مع الالامال

وفق ار ه ي م ع معامل صد لال .ما

إحصالالائياأا فىالالذلل يجالالب حالالذفيما مالالن ال عالالد

ار الاط كالل فقالرة مالن النقال ار الخاصالس كالل عالد مالن ر عالاد مقيالاس

االل ال ا الالالديمي الدرجالالس الكىيالالس لى عالالد الالالذي يم مالالي إليالاله

الالير إلالالأ رن المقيالالاس ي م الالع درجالالس جيالالدة مالالن

ال جامس مما يعد مؤ اأر جيداأ لىأ صد هذا المقياس.
 :4ثبات مقياس االلتزام الديني:
عد ط ي االس امس

حساب الث ا

ليا طريق ين وهما كال الي:

 -1الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ : Alpha

ط ي المقياس لىأ ليمس اس طالليس قواميا ( )21معى ومعىمس ا و عد ط ي المقياس

حس الالاب معام الالل رلن الالا كروم الالاح لقي الالاس الث الالا

المسال ال س لىمقي الالاس الكىياحي الالث وج الالد رن قيم الالس معام الالل رلن الالا
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كروم الالاخ لىمقيالالاس الكىالالي يسالالاوي  1284وهالالذا دليالالل كالالافي لىالالأ رن المقيالالاس الكى الي ي م الالع معامالالل ث الالا

مر نالالعا و مالالا رن المقيالالاس لديالاله رر عالالس ر عالالادا فقالالد ىال معامالالل رلنالالا كروم الالاخ لى عالالد الول (رركالالان اليمالالان)

 1262ا ومعامالالل رلنالالا كروم الالاخ لى عالالد الثالالامي ( رركالالان اإلسالالال )  1244ا ومعامالالل رلنالالا كروم الالاخ لى عالالد

الثالث ( الواج ا ) 1238ا و معامل رلنا كروم اخ لى عد ال ار ع ( الممييا )  1282ا وهذا دليالل كالاف
لىأ رن المقياس نق ار ه ي م ع معامل ث ا
لنجا س لىأ ساؤال

وفرضيا

لالال .و مالاء لىالأ هالذه الم يجالس فالأن المقيالاس أ عالاد يصالى

الدراسس وهو مماسب ل ط يقه لىأ رفراد ليمس الدراسس.

 -2الثبات بطريقة التجز ة النيفية : Split _half methods

حساب الث ا

عد ط ي المقياس

طريقس ال ج ئس المصنيس لىمقياس الكىيا حيث رن طريقالس

ال ج ئالالس المصالالنيس قالالو لىالالأ قسالالمس مالالود المقيالالاس إلالالأ مصالالنين وكالالذلل مالالود كالالل عالالد قسالالمينا حيالالث ال

حساب معامل االر اط ين مجمو فق ار المصف الول ومجمو فق ار المصف الثامي لىمقياس الكىالي

وكالالذلل لكالالل عالالد لىالالأ حالالده ا فقالالد ى ال معامالالل ار الالاط يرسالالون لالالدرجا

()1225ا و عالالد اس ال خدا معادلالالس س ال يرمان  -الراون المعدلالالس رص ال
لىأ رن المقياس لديه درجس ث ا
درجس ث ا

المقيالالاس الكىالالي يالالذه الطريقالالس

معامالالل الث الالا

( )1249ا وهالالذا يالالدل

رلىأ من مقطس القطع ال ي لىأ رساسيا ي معرفس رن االس امس لديه

مماس س رو ير مماس سا و ما رن المقياس لدييا رر عس ر عادا فقالد ىال معامالل الث الا

ال ج ئس المصنيس لى عد الول ( رركان اليمان)  1221ا و معامل الث ا
الثالامي (رركالان اإلسالالال )  1247ا ىال معامالالل الث الا
1234ا و ى ال معامالالل الث الالا

طريقالس

طريقالس ال ج ئالس المصالنيس لى عالد

طريقالس ال ج ئالالس المصالنيس لى عالالد الثالالث ( الواج الالا )

طريقالالس ال ج ئالالس المصالالنيس لى عالالد ال ار الالع ( المم يالالا ) ()1281ا وهالالذا دليالالل

كالالافي لى الالأ رن المقي الالاس أ ع الالاده الر ع الالس وفق ار الاله ي م الالع معام الالل ث الالا

ل الالاليا والم الالائج الخاص الالس الالذلل

موضحس من خالل الجدول ال الي:
جدول( )36معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجز ة النيفية لمقياس مستوى التدين وأبعاده األربعة
الرقم

معامل ألفا-

التجز ة النيفية

البعد

عدد الفقرات

1

أركان اايمان

6

0.45

2

أركان ااسالم

8

0.66

0.46

3

الواجبات

15

0.78

0.61

0.76

4

المنهيات

19

0.85

0.67

0.80

5

المقياس الكلي

48

0.86

0.52

0.69

كرونباخ
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معامل ارتباط

معامل سبيرمان

0.34

0.51
0.63

بيرسون

براون المعدلة

تيئيح المقياس:

تم توزيع اسد ج ت تص عدي ً أو ت زسي ً على عب ات اسنقي وفق ن يلي:
جدول رقم ( )37يبين توزيع الدرجات على عبارات المقياس
ررقا الع ا ار

اال جاه
ما لي  0ال  0ال 4

9-4ا 06-02ا 55-09

صالدي  4ال  0ال 0

9-42ا 06-09ا 40-54

كما تم التوزيع االفتراضي للدرجات على مستويات التدين وفق ما يلي:

جدول رقم ( )38يبين توزيع الدرجات على مستويات التدين
مدب الدرجا

مس وب ال دين
العالي

%111 -8922

فو الم وسط

 3222ال %89

الم وسط

 2727ال % 32

دون الم وسط

 7926ال %2523

الممخن

 7829فأقل%

%

األساليإل اائيا ية:

اس ال خد ال احالالث السالالاليب اإلحصالالائيس ال الالي مكمالاله مالالن ال حق ال مالالن صالالحس فالالرو

الد ارسالالسا و مالالا

يخد رهدافياا لذلل اس خد ال احث الساليب اإلحصائيس ال اليس:
 الم وسطا معامال-

واالمحرافا

المعياريس

االر اط لحساب صد ال جامس/اال سا الداخىي لىمقياس.

 T. testلمعرفس داللس النرو

ين مجمول ين

حىيالالل ال الالاين  Analysis of Varianceرحالالادي اال جالالاه  One Way ANOVAلمعرفالالس
ثالالالث مجمولالالا

رو ركثالالر لىالالأ ر عالالاد المقالالاييس المس ال خدمس فالالي

النالالرو والداللالالس الالين اس ال جا ا

اخ ار " ينيه"  Scheffeلمعرفس ا جاه النرو

رو ركثر لىأ

الدراسس.

ر عاد المقاييس المس خدمس في الدراسس و حديدها.
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ين اس جا ا

ثالث مجمولا

ل صل خلام
ع ض ن ائ لدر س
متهيد
أوال :عرض نتائج تساؤالت الدراسة
 .4نتائج اإلجابة عن التساؤل األول

 .0نتائج اإلجابة عن التساؤل الثاني

ثانياً :عرض نتائج فروض الدراسة:
 .4نتائج اإلجابة عن الفرض األول

 .0نتائج اإلجابة عن الفرض الثاني

 .0نتائج اإلجابة عن الفرض الرئيس الثالث
 .5نتائج اإلجابة عن الفرض الرابع

 .4نتائج اإلجابة عن الفرض اخلامس

 .8نتائج اإلجابة عن الفرض الرئيس السادس
 ..نتائج اإلجابة عن الفرض السابع
 .6نتائج اإلجابة عن الفرض الثامن

 .9نتائج اإلجابة عن الفرض التاسع

تمهيد:
م ائج الدراسسا وذلل عد ال حق من سالاؤال

يقو ال احث في هذا النصل عر

الدراسس اس خدا الساليب اإلحصائيس المماسال سا وسالي لالر
الدراسس ا والمس وب الثامي فرو

الول ساؤال

نتا ج ااجابة عن تساؤالت الدراسة:

و فرضاليا

الم الائج مالن خالالل مسال ويين ا المسال وب

الدراسسا وفيما يىي لر

لذلل:

ينص التساؤل األول  :ما درجة توفر أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية موضوع الدراسة لدى

المعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة ؟
 :1نتا ج ااجابة عن التساؤل األول:

جدول ( )39يبين المتوسطات الئسابية واالنئرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجات المقياس النفسي االجتماعي
في مئافظات غزة

األبعاد

عدد

الدرجة

المتوسط

االنئراا

الوزن

6.2

62.4
80.9

الفقرات

الكلية

التعيإل

23

69.00

43.1

المسؤولية االجتماعية

24

72.00

58.2

6.1

السيطرة

19

57.00

44.7

5.1

78.5

الدوجماطيقية

15

45.00

34.4

4.0

76.3

التعاون

27

81.00

71.3

8.2

88.0

االتزان االنفعالي

21

63.00

45.0

8.1

71.4

الالين مالالن خالالالل الم الالائج الموضالالحس فالالي الجالالدول السالالا

المعياري

النسبي %

فالالي ر عالالاد المقيالالاس االج مالالالي رن عالالد

ال عاون اح ل المر س الولأ و ن مس أ %8821ا يمما اح ل عد المسئوليس االج ماليس المر س الثاميس
و ن مس أ %8129ا رمالا عالد الساليطرة اح الل المر الس الثالثالس الو ن مسال أ %3822ا و عالد الدوجماطيقيالس

اح ل المر س ال ار عس م وسط حسا ي 3427ا و عد اال ان االمنعالي اح ل المر س الخامسالس الو ن مسال أ

%3126ا ورخي ار عد ال عصب اح ل المر س الخيرة والسادسس و ن مس أ .%4526

ي ض ال مالالن الجالالدول ال الالالي رن عالالد ال عالالاون جالالاء فالالي رلىالالأ الم ار الالب ا ويع ال و ال احالالث ار نالالا

مس وب ال عاون لدب المعىمالون إلالأ درجالس الالولي واحساسالي المسالئوليس ا و نيمالامي رسالال ي ومعالرف ي

ط يعس هذه الرسالس ا فالولي الذي ي حىأ س المعىمين يمعكس لىأ لمىي داخل مدارسي ا من خالل

العمالالل الالروح النري ال واح ال ار رراء عضالالي ال ال ع

و الالادل الخ ال ار والميالالا ار ا كالالل هالالذا م يجالالس إليمالالان

المعىمين ان مجاح العمىيس ال عىيميس ير ط ار اط وثي

لىأ خى

حقي الهداف الم ركس لىمؤسسس ال عىيميس.

و الالير كالالذلل هالالذه الم يجالالس إلالالأ رن المالالدارس فالالي قطالالا
يئا

ال ة مي ال

مدرسيس يسودها الود والمح س وال عاون ين المعىمين .
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وجالالود إدا ار

ر ويالالس عمالالل

و ىعالالب الظالالروف المدرسالاليس ال الالي وفرهالالا كالالل مالالن و ارة ال ر يالالس وال عىالالي العالالالي ومالالديريا

وال عىي واإلدا ار المدرسيس دو اأر رساسيا في وفير وخىال

يئالا

عىيميالس م الجعس لىمعىمالين ا و ييال ليال

جالالواأ مالالن اللنالالس والمح الالس وال كامالالل ا فالضالالغوط المنسالاليس واالج ماليالالس والميميالالس ال الالي ي عالالر
كل لامالأ ميماأ ورساسيا في لالقس المعىمين مع عضي ال ع

ال ر يالالس

ليالالا المعى ال

إما السىب رو اإليجاب.

كما ين هذه الم يجس إلأ رن مسال وب ال عصالب لالدب المعىمالين جالاء فالي ادمالي الم ار الب ا ويعال و

ال احالالث ذلالالل إلالالأ رن المعىمالالين العالالامىين فالالي مالالدارس محافظالالا

ال ة لالالديي مس ال وب لالالال مالالن االمن الالاح

والمضالالج العقىالالي واالمنعالالالي الالالذي مالالا يقالالود ال الاأ إلالالأ ال نكيالالر الم مالالأ لىالالأ رسالالس موضالالوليس فالاليجعىي

ي عامىون مع المواقف المخ ىنس طر ممطقيس ا كمان ين هذه الم يجس رن المعىمين ي ميال ون االمن الاح
و ق ل وجيا

مظر اوخرين و المرومس في ال عامل مع المواقف المخ ىنس .

:2نتا ج ااجابة عن التساؤل الثاني:

ينص التساؤل :ما مستوى االلتزام الديني لدى المعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي في

قطاع غزة ؟

جدول ( )41يبين المتوسطات الئسابية واالنئرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجات مقياس االلتزام الديني لدى
المعلمين في مئافظات غزة
األبعاد

الدرجة

عدد

المتوسط

االنئراا

الوزن

1.6

87.8
73.5

الفقرات

الكلية

أركان اايمان

6

18.00

15.8

أركان ااسالم

8

24.00

17.6

2.5

الواجبات

15

45.00

39.1

3.6

86.9

المنهيات

19

57.00

53.4

3.5

93.6

الدرجة الكلية االلتزام الديني

48

144.00

126.2

7.8

87.6

الالين مالالن خالالالل الم الالائج الموضالالحس فالالي الجالالدول السالالا

المعياري

النسبي %

رن الم وسالالط الحسالالا ي لالالدرجا

االل ال ا

الديمي الكىي ىال  15425درجالسا و الامحراف معيالاري  328درجالسا فقالد ىال الالو ن المسال ي %8324ا وهالذا
ي الالير إلالالأ رن رفالراد العيمالالس لالالديي مسال وب ال ال ا ديمالالي مر نالالع و مسال س %8324ا و مالالا رن مقيالالاس االل ال ا

الالالديمي لديالاله رر عالالس ر عالالادا فقالالد ظيالالر رن عالالد الممييالالا

رح الالل المر الالس الولالالأ مالالن حيالالث الهميالالس و الالو ن

مس ي %9724ا وهذا ي الير إلالأ رن رفالراد العيمالس لالديي ال ال ا ديمالي فالي الممييالا

وال الي هالي مالن العب

اإليمالانا فالالي حالالين اح الل عالالد رركالالان اإليمالالان المر الس الثاميالالس و الالو ن مسال ي %8328ا وهالالذا ي الالير إلالالأ رن
رفراد العيمس لديي ال ا ديمي في رركان اإليمانا في حين رح ل عد االل ا الديمي في الواج ا

الديميالس

المر الالس الثالثالالس و الالو ن مسال ال ي  %8429ا يممالالا رح الالل عالالد ( ررك الالان اإلسالالال ) المر الالس ال ار عالالس والخيال الرة
و و ن مس ي .%3722
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يرب ال احث رن هذه الم يجس نال مالع معظال الد ارسالا

إلييال الالا وال ال الالي ماول ال ال

السالا قس ال الي اسال طا ال احالث الوصالول

موضال الالو االل ال ال ا الال الالديمي ا فيال الالي ن ال ال مال الالع د ارسال الالس (لقال الاليالنا )5111ا ود ارسال الالس

(الق الدرة )5113ا ود ارسالالس (صالالال  )5113ود ارسالالس( ركالالا ا )5114ا ود ارسالالس(الحمالالدامأ )5112ا حي الالث
رظير هذه الدراسا

مس وب لال ومر نع من االل ا الديمي لدب النئا

المس يدفس مميا.

ويع و ال احث هذه الم يجالس إلالأ ط يعالس المج مالع النىسالطيمي الم الدين والمى ال

ثقاف اله اإلسالالميس

ال الالي ع مالالد السالالاس لىالالأ ر يالالس الالالمشء ر يالالس إسالالالميس افالالالمج مع النىسالالطيمي يمالالر صالالعاب ور مالالا
وامقسالالاما

ا ممالالا جعىالاله ي قالالرب إلالالأ اهلل ركثالالر ويى ال

الع الالادا  .والالالدين هالالو الطريال الصالالوب والمثالالل

ل عور النرد الطمأميمس والسكيمس ا و ما رن المعى هو القدوة والمموذ الذي يح ذي س ا فنمه يحاول رن

يى

عالي ديمه و يض ط سىوكيا ه وفقاأ لىمميج اإلسالمي.

و م الالا رن المج م الالع النىس الالطيمي ه الالو مج م الالع إس الالالمي ف الالان فىس الالنس وط يع الالس المج م الالع ه الالي فىس الالنس

محافظس ومراليس لى قاليد اإلسالالميس ا و ع الر فىسالنس و ارة ال ر يالس وال عىالي العالالي امعكالاس لنىسالنس وثقافالس

المج مع النىسطيمي ا ولالذلل قالو و ارة ال ر يالس وال عىالي العالالي عمالل الرامج ورم الطس مخ ىنالس ركال لىالأ
قويس الولي الديمي لدب المعىمين من خالل إقامس الدو ار والمؤ م ار و و يع الم ار لىيي .

و مالالا رن المعىمالالين ه ال ليمالالس الد ارسالالس وه ال ج ال ء مالالن المج مالالع النىسالالطيمي

الاء لىالالأ مالالا س ال
و مال أ
المحافظ والمسى فنمه من الط يعي رن يكون لديي مس وب لال من االل ا الديمي .

152

 :1عرض نتا ج الفرض األول:

عرض نتا ج فروض الدراسة

ينص الفرض :توجد عالقة ذات داللة إئيا ية بين المتغيرات النفسية واالجتماعية موضوع الدراسة
وااللتزام الديني لدى المعلمين.

جدول ( )41يوضح معامالت االرتباط بين المتغيرات النفسية واالجتماعية وااللتزام الديني لدى المعلمين
الدرجة الكلية

أركان اايمان

أركان ااسالم

الواجبات

المنهيات

-.097
.054
**.136

**-.232-
.000
*.120

**-.269-
.000
**.217

**-.245-
.000
**.287

**-.298-
.000
**.248

االجتماعية

.007

.017

.000

.000

.000

السيطرة

**.157
.002
**.156
.002
.069
.169
*.128

**.206
.000
-.012
.807
*.105
.037
**.306

**.285
.000
**.195
.000
**.268
.000
**.309

**.299
.000
.074
.143
**.277
.000
**.283

**.329
.000
*.110
.028
**.268
.000
**.343

.011

.000

.000

.000

.000

التعيإل
المسؤولية

الدوجماطيقية
التعاون
االتزان

االنفعالي

* دالس لمد 1212

** دالس لمد 1211

رظير الم ائج الموضحس في الجدول السا
وج الالود لالق الالس طردي الالس ذا

ما يىي:

دالل الالس إحص الالائيس الالين درج الالا

االلتزام الديني

 //ير دالس

االل ال ال ا ال الالديمي و الالين الم غيال ال ار االج مالي الالس

والمنس الاليس وال ع الالاد ال الي الالس (المس الالئوليس االج مالي الالسا الس الاليطرةا الدوجماطيقي الالسا ال ع الالاونا اال ال ال ان االمنع الالالي) ل الالدب
المعىمالالين والمعىمالالا

ال ةا وهالالذا يالالدل لىالالأ رمالاله كىمالالا اد

فالالي محافظالالا

كىما ردب ذلل إلالأ يالادة الساليطرة لالديي والعكالس صالحي  .وكالذلل حسالم
والدوجماطيقيس و حسن اال ان االمنعالي) لدب المعىمين والمعىما
وج الالود لالق الالس لكس الاليس ذا
المعىمين في محافظا

دالل الاله إحص الالائيس الالين درج الالا

درجالالا

االل ال ا الالالديمي لمالالد المعىمالالين

المسالئوليس االج ماليالسا و اد ال عالاونا

والعكس صحي .
االل ال ال ا ال الالديمي و الالين ع الالد (ال عص الالب) ل الالدب

ة.

لوحظ وجود لالقس طرديس ذا

داللس إحصائيس ين درجا

االل ا محو (رركان اليمالان) و الين درجالا

ر عاد الم غي ار االج ماليس والمنساليس ال اليالس (المسالئوليس االج ماليالسا الساليطرةا الدوجماطيقيالسا اال ال ان االمنعالالي)
لدب معىمي محافظا

ةا وهذا يدل لىأ رمه كىما اد

درجا

ال ا الدين في رركان اليمان كىمالا ردب ذلالل

إلأ حسين المسئوليس االج ماليسا والسيطرةا الدوجماطيقيسا واال ان االمنعالي والعكس صحي .
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لالالد وجالالود لالقالالس ذا

داللالالس إحصالالائيس الالين درجالالا

االل ال ا محالالو (رركالالان اليمالالان) و الالين الم غي ال ار

المنسيس واالج ماليس وال عاد ال اليس (ال عصبا وال عاون) لدب معىمي قطا
وجالالود لالقالالس طرديالالس ذا

داللالالس إحصالالائيس الالين درجالالا

ة.

االل ال ا محالالو (رركالالان اإلسالالال ) و الالين الم غي ال ار

المنساليس واالج ماليالالس وال عالاد ال اليالالس (المسالئوليس االج ماليالالسا السالاليطرةا ال عالاونا اال ال ان االمنعالالي) لالالدب معىمالالي
ةا وهذا يدل لىأ رمه كىما اد

محافظا

درجا

ال ا الالديمي فالي رركالان اإلسالال كىمالا ردب ذلالل إلالأ يالادة

المسئوليس االج ماليس والسيطرة وال عاون واال ان االمنعالي والعكس صحي .
وجالالود لالقالالس لكسالاليس ذا

داللالاله إحصالالائيس الالين درجالالا

المنسيس واالج ماليس ل عد ( ال عصب) لدب معىمي محافظا
لال الالوحظ لال الالد وجال الالود لالقال الالس ذا

االل ال ا محالالو (رركالالان اإلسالال ) و الالين الم غي ال ار

ة.
االل ال ال ا محال الالو (رركال الالان اإلسال الالال ) و ال الالين

داللال الالس إحصال الالائيس ال الالين درجال الالا

الم غي ار المنسيس واالج ماليس لى عد (الدوجماطيقيس) لدب معىمي محافظا
داللالالس إحصالالائيس الالين درجالالا

لالالوحظ وجالالود لالقالالس طرديالالس ذا

ة.

االل ال ا محالالو (الواج الالا ) و الالين درجالالا

الم غيال ال ار المنس الاليس واالج مالي الالس وال ع الالاد ال الي الالس ( المس الالئوليس االج مالي الالسا الس الاليطرةا الدوجماطيقي الالسا ال ع الالاونا
ةا وهذا يدل لىأ رمه كىما اد

اال ان االمنعالي) لدب معىمي محافظا

درجا

ال ال ا الالديمي فالي الواج الا

الديميالالس كىمالالا ردب ذلالالل إلالالأ يالالادة ر عالالاد الم غي ال ار المنسالاليس واالج ماليالالس والعكالالس صالالحي  .وجالالود لالقالالس لكسالاليس

ذا

دالله إحصائيس ين درجا

لدب معىمي محافظا

ة.

لوحظ وجود لالقالس ذا

االل ا محو (الواج ا ) و ين الم غي ار المنساليس واالج ماليالس ل عالد ( ال عصالب)
داللالس إحصالائيس الين درجالا

االل ال ا محالو (الممييالا ) و الين درجالا

الم غيال ار

المنس الاليس واالج مالي الالس ال الي الالس ( المس الالئوليس االج مالي الالسا الس الاليطرة ا ال ع الالاونا اال ال ال ان االمنع الالالي ) ل الالدب معىم الالي
ة .وجود لالقس لكسيس ذا

محافظا

دالله إحصالائيس الين درجالا

المنساليس واالج ماليالس ل عالد (ال عصالب) لالدب معىمالي محافظالالا
درجا

االل ا محو (الممييا ) و ين درجا
ا نقال ال

ه الالذه الم يج الالس م الالع عال ال

االل ال ا محالو (الممييالا ) و الين الم غيال ار

ال ة .لالد وجالود لالقالس ذا

عد الدوجماطيقيس لدب معىمي محافظا

الد ارس الالا

الس الالا قس ال الالي درسال ال

داللالس إحصالائيس الالين
ة.

العالق الالس الالين االل ال ال ا ال الالديمي و عال ال

الم غيال ار المنسالاليس واالج ماليالالس ا ومالالن الالين هالالذه الد ارسالالا ا د ارسالالس (الم يمالالي ا )5111حيالالث رسالالنر م يجالالس هالالذه
الد ارسالالس لالالن لالقالالس موج الالس الالين القالالي الديميالالس واال ال ان االمنعالالاليا ود ارسالالس( ركالالا ا )5114وال الالي رسالالنر م ائجيالالا
لن وجالود لالقالس الين االل ال ا الالديمي وال كيالف المنسالي واالج مالالي لالدب الطى الس ا ود ارسالس (ميالادا )5111وال الي
رسال الالنر م ائجيال الالا لال الالن وجال الالود لالقال الالس ال الالين االل ال ال ا الال الالديمي وال واف ال ال المنسال الالي لال الالدب الطى ال الالس ا ود ارسال الالس ( ال الالار ىن
و يكالاا )1995وال الي يمال

م ائجيالا لالن وجالود ار الالاط الين ال الدين والرضالأ لالن الحيالاة ا ود ارسالالس (روسا)1991

وال الي رسالنر م ائجيالا رن الفالراد ذوو االل قالاد الالديمي القالوب لالديي مسال ويا
كما رن هذه الم يجس خ ىف مالع د ارسالس (ل مالأ ا )5111وال الي درسال

مالن االضالطراب المنسالي ممخنضالالسا

العالقالس الين الدوجماطيقيالس وال الدين ورسالنر

م ائجيالالا لالالن وجالالود لالقالالس لكسالاليس الالين ال الالدين والدوجماطيقيالالس ا ري رمالالس كىمالالا اد ال الالدين لالالدب النالالرد قالالل مس ال وب

الدوجماطيقيس لديس.
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ار م عددة وم غيالرة عالدد الم ارحالل العمريالس
وق ل رن منسر هذه الم يجس يجب رن م ير هما رن لىمعى ردو اأ

وال عىيمي الالس و غي الالر الظ الالروف االج مالي الالس واالق ص الالاديسا فال الالدور الول لىمعىال ال ه الالو م الالاء و ك الالوين الجام الالب العقى الالي
والمعرفالي لىطالالبا رمالا الالدور الثالامي فيالو مر الد منسالي واج مالالي و ر الوي لىطالالبا ري رمالس قالدوة ومثالل لىطالالب
يىجأ إليس الطالب لمسالد ي لىأ حل م كال ي سواء كام

اج ماليس رو منسيس رو رسريس .

والسال الؤال ال الالذي يط الالرح منس الاله ف الالي ه الالذا الجام الالب ه الالو كي الالف سيسال ال طيع المعىال ال مس الالالدة طال الاله لى الالأ ح الالل

م الالكال ي وه الالو ال ي م الالع الق الالدر الك الالافي م الالن (االل ال ال ا ال الالديمي و الالاال ان االمنع الالالي و المس الالئوليس االج مالي الالس

و السالاليطرة )

الالكل خالالا

ا و الصالالحس المنسالاليس

الالكل لالالا  ..فالالالمعى هالالو موجالالس ومر الالد وقالالدوةا وال يصالالى حالالال

ال عىي إال إذا صى المعى ديمياأ وخىقياأ ولىمياأ وثقافياأ واج مالياأ ومنسياأ .

تفسير نتيجة الفرض األول

يع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن المعى هو خ

مؤهل ر وياأ وميمياأ فيالو لديالس القالدرة لىالأ ال عامالل

مع اوخرين فالي الظالروف والمواقالف المخ ىنالس ا ولديالس المرومالس مالا يؤهىاله لىقيالا الدورة لىالأ ركمالل وجاله  .و مالا رن
المج مالالع النىس الالطيمي ه الالو مج مالالع إس الالالميا ف الالان ال ال ال ا المعىمالالين ع الالالي ال الالدين ل الاله امعكالالاس ك ي الالر ومالالؤثر لىالالأ
خصائص الالي المنس الاليس واالج مالي الالسا في الالوفر ليال ال رسال ال اب ال كي الالف ال ال الوا ن وال ع الالاونا ويحم الاليي م الالن االض الالط ار ا

والم كال

المنسيس واالج ماليس .
فالمعى يدرل حج المامس ال ي يحمىياا فىذلل يميل إلأ حمالل المسالئوليس جالاه منساله و جالاه مج معالسا

فنئس المعىمين م الع قالدر ك يالر مالن المسالئوليس فيال يالؤدون مالا لىاليي مالن واج الا
رلم الالال ا ويح رم الالون القال الوامين واللال الراف وال قالي الالد وي ع الالدون ل الالن المخالن الالا
و ح ا إلأ ر خا

ويى مالون مالا يؤكالل إلاليي مالن

ا فميم الالس ال الالدريس مس الالئوليس ك يال الرة

لديي قد ار م مي ة .

كمالالا وي الالري ال احالالث وج الالود لالقالالس طردي الالس الالين االل ال ال ا الالالديمي واال ال ال ان االمنعالالالي أمي الالا م يجالالس ط يعيالالس

ال ار رن العيمس مأخوذة من المعىمين الذين ي م عون لموماأ مس وب جيد من الصحس المنسيس ا كمالا رن ا ىالب

المعىمين ه من الذين ر وا ر يس إسالميس جيدة ويدركون رن الدين اإلسالالمي يالدلو إلالأ الال حك فالي االمنعالاال

لقالالول الرسالالول صالالىأ اهلل لىيالالس وسالالى ( لالاليس ال الالديد الصالالرلس واممالالا ال الالديد الالالذي يمىالالل منسالاله لالالن الغضالالب (رواة
خاربا.)5814

رما فيما ي عى

وجود لالقس طرديس الين االل ال ا الالديمي والساليطرة ا فنماله مالن المالحالظ رن الساليطرة

داخ الالل المدرس الالس ي ع الالر

ا ولىيال اله رن يحس الالن

جاء

فالي المر الس الثاميالسا ويمكالن إرجالا السال ب فالي ذلالل إلالأ ط يعالس ميمالس ال الدريس ا فأثمالاء لمالل المعىال
إل الالأ مواق الالف كثيال الرةا وي نال الالل م الالع ل الالدد ك ي الالر م الالن ال الالخا

ال صالالرف فالالي ىالالل المواقالالفا كمالالا رن هالالذه الم يجالالس عمالالأ رن المعىمالالين ي م عالالون الثقالالس الالالمنس ال الالي مالالمحي

القدرة لىأ السيطرة لىأ المواقفا ولىأ إدارة الصف ا وفأ إث ا
ث

رما فيما ي عى

رمنسي رما الم رفين والمدراء .

وجود لالقس طرديس ين االل ا الديمي وال عالاون فالان ال احالث يالرب رن هالذه الم يجالس

رن المعىمين ي م عون درجس ك يرة من الولي ا في يالدركون حجال المسالئوليس الموكىالس إلاليي ا ويالدركون

رن رمالامي هالالدفأا واحالالدأا وهالالو مالالاء جيالالل مثقالالف ووالالاليا وي ميال
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ال خصالاليس السالالويس ا وي م الالع قالالدر ك يالالر مالالن

الصحس المنسيس ا وان الوصالول إلالأ هالذا اليالدف الم ال رل لالن يال إال مالن خالالل ال عالاون واالح ال ار والعمالل
روح النري الواحد و ادل الخ ار والميا ار واال عاد لن الماميس .

كما ويمكن نسير وجود لالقس طرديالس الين االل ال ا الالديمي والدوجماطيقيالس مالن وجيالس مظالر ال احالث

إلأ رن المرحىس الراهمس ال ي يمر يا المج مع النىسطيمي من امقسا و

ين ر ماء الالوطن الواحالد سالالد

لىأ ظيور مو من الدوجماطيقيس لدب ر ماء المج مع النىسطيمي ا كما رن فئس المعىمين وما م ع يا هذه

النئالالس مالالن خ ال ار وثقالالس ائالالدة الالالمنس قالالد يكالالون سال أا فالالي صالالال س الالرري لالالديي ا و مسالالكي م الالادئي ورفكالالاره
ومع قدا ي ومحاول ي الدفا لميا .

وجود لالقس لكسيس ين االل ا الديمي وال عصب فان ال احث يع و هذه الم يجس إلأ

وفيما ي عى

رن المج مع النىسطيمي كل مظيما اله ورح ا اله وفصالائىه يالدركون خطالورة ال عصالب لىالأ القضاليس النىسالطيميس
ولىأ ماسل المج مع ا و أثير ذلل لىأ العالقا

االج ماليالس ا ولىالأ الالر مالن الظالروف ال الي يمالر يالا

المج مع النىسطيمي إال رن ال عب النىسطيمي يحاول قالدر المسال طا رن يحالد مالن ام الار الظالواهر السالى يس

في المج مع مثل ال عصب وال طرف وال دد والظى .

 :2عرض نتا ج الفرض الثاني:

ينص الفرض :توجد عالقة ذات داللة إئيا ية بين المتغيرات النفسية واالجتماعية موضوع الدراسدة
والدرجة المرتفعة على مقياس االلتزام الديني لدى المعلمين.

جدول ( )42يوضح معامالت االرتباط بين المتغيرات النفسية واالجتماعية والدرجة المرتفعة على مقياس االلتزام
الديني لدى المعلمين

أركان

أركان

التعيإل

اايمان
.135
.164

ااسالم
-.038
.695

-.158
.102

المسؤولية

.097

-.079

.108

.100

.316
.060
.537
.094
.334
-.019
.842
-.030

.417
-.059
.547
-.153
.113
-.095
.330
.144

.265
.116
.234
*.231
.016
**.272
.004
.070

.303
.099
.307
.097
.319
.059
.542
.038

.422
.080
.412
.085
.380
.081
.402
.120

.759

.138

.472

.697

.214

االجتماعية
السيطرة
الدوجماطيقية
التعاون
االتزان
االنفعالي

** دالس لمد 1211

الدرجة الكلية

الواجبات

المنهيات
-.156
.107

.078

* دالس لمد 1212
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االلتزام الديني
-.111
.255

 //ير دالس

رظير الم ائج الموضحس في الجدول السا

 لد وجود لالقس ذا

ما يىي:

االل ال ا الالديمي ور عالاده و الين الم غيال ار االج ماليالس

داللس إحصائيس الين درجالا

والمنسالاليس وجميالالع ر عادهالالا (ال عصالالبا المسالالئوليس االج ماليالالسا السالاليطرةا الدوجماطيقيالالسا ال عالالاونا اال ال ان

االمنعالي) لدب المعىمين والمعىما

ة.

في محافظا

يع ال و ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ خصوصالاليس ميمالالس ال الالدريس ا فميمالالس ال الالدريس ح الالا إلالالأ الالخ

محالالافظ ومسالالئول وم ال ن ومى ال

الالاللراف والقالوامين و الالالقي ا فالالالخ رة ال الالأ اك سال يا المعىمالون جعىال ي ركثالالر

دقس وا اما ا ورص حوا ركثر وضوحا في الفكار ا كما رن المسئوليا
مدارسي

والظروف ال ي يعي يا المعىمون فالي

ا ه إلأ حد ك ير اكما رن همال ساويأا في الحقو والواج ا

يمي ا و يجالب اإل الارة همالا رن

هالالذه الم غي ال ار ال الالي يدرسالاليا ال احالالث الالداخل فيمالالا يميالالاا و ال الالالي مالالن الصالالعب إلطالالاء نسالالير م مالالي لىالالأ
.

ا جاه واحد يقمع جميع ال وجيا

 :3عرض نتا ج الفرض الثالث:

ينص الفرض :توجد عالقة ذات داللة إئيا ية بين المتغيرات النفسية واالجتماعية موضوع الدراسة
والدرجة المنخفضة على مقياس االلتزام الديني لدى المعلمين.

جدول ( )43يوضح معامالت االرتباط بين المتغيرات النفسية واالجتماعية والدرجة المنخفضة على مقياس االلتزام
الديني لدى المعلمين

أركان

أركان

الدرجة الكلية

الواجبات

المنهيات
-.099
.345

-.122
.245
*.246

اايمان

ااسالم

التعيإل

-.005
.959

-.042
.692

-.078
.460

المسؤولية

-.055

-.112

*.214

**.267

االجتماعية

.598
.034
.745

.285
.055
.599

.040
.117
.263

.010
*.252
.015

.018
*.263
.011

الدوجماطيقية

.147
.159

-.158
.131

.204
.050

.160
.125

.203
.051

التعاون

-.137
.190

-.137
.191

**.270
.009

**.425
.000

**.358
.000

االتزان

-.110
.296

.010
.924

.144
.169

.083
.428

.102
.332

السيطرة

االنفعالي

** دالس لمد 1211

رظير الم ائج الموضحس في الجدول السا

 وج الالود لالق الالس طردي الالس ذا

* دالس لمد 1212

ما يىي:

دالل الالس إحص الالائيس الالين درج الالا

االلتزام الديني

 //ير دالس

االل ال ال ا ال الالديمي و الالين الم غيال ال ار االج مالي الالس

والمنسالاليس وال عالالاد ال اليالالس (المسالالئوليس االج ماليالالسا السالاليطرةا ال عالالاون) لالالدب المعىمالالين والمعىمالالا
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فالالي

محافظا

ةا وهذا يدل لىأ رمه كىما اد

يادة السيطرة لديي والعكس صحي .

درجا

 لد وجود لالقس ذا

دالله إحصائيس ين درجا

 لالد وجالالود لالقالس ذا

داللالالس إحصالائيس الالين درجالالا

االل ا الديمي لمد المعىمالين كىمالا ردب ذلالل إلالأ
االل ا الديمي و ين الم غيال ار االج ماليالس والمنساليس

وال عاد ال اليس (ال عصبا الدوجماطيقيسا اال ان االمنعالي).

االل ال ا محالالو (رركالان اليمالالان) و الين درجالالا

ر عالالاد

الم غي ال ار االج ماليالالس والمنسالاليس لجميالالع ال عالالاد ال اليالالس (ال عصالالبا المسالالئوليس االج ماليالالسا السالاليطرةا

الدوجماطيقيسا ال عاونا اال ان االمنعالي) لدب معىمي محافظا

 لالالد وجالالود لالقالالس ذا

داللالالس إحصالالائيس الالين درجالالا

ة.

االل ال ا محالالو (رركالالان اإلسالالال ) و الالين الم غي ال ار

المنسيس واالج ماليس لأل عاد ال اليس (ال عصبا المسئوليس االج ماليسا السيطرةا الدوجماطيقيسا ال عاونا

اال ان االمنعالي) لدب معىمي محافظا

 وجود لالقس طرديس ذا

ة.

داللس إحصائيس ين درجا

الم غيال ار

االل ال ا محالو (الواج الا ) و الين درجالا

المنسالاليس واالج ماليالالس وال عالالاد ال اليالالس ( المسالالئوليس االج ماليالالسا ال عالالاون) لالالدب معىمالالي محافظالالا
وهذا يدل لىأ رمه كىما اد

درجا

ال ا الديمي في الواج ا

الم غي ار المنسيس واالج ماليس والعكس صحي .

 لالالد وجالالود لالقالالس ذا

داللالالس إحصالالائيس الالين درجالالا

ال ةا

الديميس كىمالا ردب ذلالل إلالأ يالادة ر عالاد

االل ال ا الالالديمي محالالو (الواج الالا ) و الالين درجالالا

الم غي ار المنساليس واالج ماليالس وال عالاد ال اليالس (ال عصالبا الساليطرةا الدوجماطيقيالسا اال ال ان االمنعالالي)

لدب معىمي محافظا

 وجود لالقس ذا

ة.

داللس إحصائيس ين درجا

االل ا محو (الممييا ) و ين درجالا

الم غيال ار المنساليس

واالج ماليس ال اليس ( المسئوليس االج ماليسا السيطرة ا ال عاون) لدب معىمي محافظا

 لالالد وجالالود لالقالالس ذا

االل ال ا محالالو (الممييالالا ) و الالين درجالالا

داللالالس إحصالالائيس الالين درجالالا

ة.

المنسيس واالج ماليس لأل عاد(ال عصبا الدوجماطيقيسا اال ان االمنعالي) لدب معىمي محافظا
يع و ال احث هذه الم يجالس إلالأ رن المعىال النىسالطيمي

رمام الالس الع ودي الالس الخالص الالس هلل ا ورمام الالس إلم الالار الر

الم غيال ار

ة.

الكل لالا يالدرل حجال المامالس ال الي يحمىيالاا

الص الالالحا

والخيال ال ار ا ورمام الالس قال الدي العىال ال الم الالافع

لىمج مالالع ا فالالالمعى مالالدلوما مؤهال الاله وخ ار الاله ا ومسالالىما طاقالالس لقىالالس ا يعالالرف رهميالالس ال عالالاون والمسالالئوليس
افمسئوليس المعى لظيمس محو طال ه ومج معس وهأ ىخ

 م ر العى الذي يسي في ماء جيل قادر لىأ الميو
 ال عاون مع الجمالس في الخير .

في :

المج مع .

 االل ا قوامين الجمالس .

 فالمج مع النىسطيمي ر طه ار طس اإلسالال ا وقالد حالث اإلسالال لىالأ حمالل المسالئوليس ( مسالئوليس جالاه
المنسا مسئوليس جاة اوخرين ا مسالئوليس جالاه الالدين ا مسالئوليس رمالا اهلل ) ا كمالا حالث اإلسالال لىالأ

ال عاون ودلا الماس إلأ ال ار ط وال ماسل فيما يمي .
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 :4عرض نتا ج الفرض الرابع:

بنص الفرض :توجد فروق دالة إئيا يا في درجة االلتزام الديني للمعلمين باختالا درجاتهم على
مقياس المتغيرات النفسية واالجتماعية موضوع الدراسة.

جدول ( ) 44يوضح نتا ج اختبار (ت) لكشا الفروق بين الدرجات المرتفعة والدرجات المنخفضة ألبعاد المتغيرات
النفسية واالجتماعية في الدرجة الكلية لاللتزام الديني

المتغيرات النفسية
واالجتماعية

الف ات

المنخفضة

91

130.3

المجموعة المرتفعة

93

124.3

8.2

المنخفضة

105

123.8

9.4

المجموعة المرتفعة

89

129.6

7.1

المنخفضة

105

122.7

9.2

المجموعة المرتفعة

93

129.8

6.3

المنخفضة

91

124.9

9.3

المجموعة المرتفعة

91

127.6

7.8

المنخفضة

98

123.6

9.6

المجموعة المرتفعة

89

129.5

6.5

المنخفضة

100

122.7

7.8

المجموعة المرتفعة

88

130.3

6.3

المجموعة
السيطرة

المجموعة

الدوجماطيقية

المجموعة

التعاون

المجموعة

االتزان االنفعالي

5.6

**0.001

6.0

المجموعة
المسؤولية االجتماعية

المعياري

ت

الداللة

ليالح

العدد

المتوسط

المجموعة

التعيإل

االنئراا

قيمة

مستوى

الفروق

// P-value>0.05

لصال
المجمولس
الممخنضس
لصال
4.8

**0.0001

المجمولس
المر نعس
لصال

6.1

**0.001

المجمولس
المر نعس
لصال

2.1

*0.03

المجمولس
المر نعس
لصال

4.9

**0.001

المجمولس
المر نعس
لصال

7.3

**0.001

المجمولس
المر نعس

* P-value<0.05
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** P-value<0.01

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

 وج الالود ف الالرو جوهري الالس ذا
درجا

ما يىي:

داللال الس إحص الالائيس الالين م وس الالط درج الالا

المجمولس المر نعس في عد ال عصبا النرو كام

م وسط درجا

المجمول الالس الممخنض الالس وم وس الالط

لصالال المجمولالس الممخنضالسا فقالد ىال

المجمولس الممخنضس في عدال عصالب 17127درجالسا فالي حالين ىال م وسالط درجالا

المجمولس المر نعس في عد ال عصب 15627درجس.

يعال و ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ رن الالالدين اإلسالالالمي ميالالأ لالالن ال عصالالب وال الره مرضالالا خطي ال ار

لىالالأ المج مالالع ا وقالالد ميالالأ لمالالس مييالالا الالديدا سالواء كالالان هالالذا ال عصالالب فالالي مجالالال االل قالالاد رو فالالي مجالالال
ال حيال لنئالس لىالأ حسالاب رخالرب رو فالي مجالال ال عصالب لالررب الطائنالس رو فالي مجالال ال عصالب الق ىالالي رو

الح ي ا فالدين اإلسالمي يحث لىأ االل الدال وال سالام ا وقالد حالارب الالدين االسالالمأ ال عصالب كالل
رمواله ور كاله ا لما ي ركه من رثار سى يس لىأ النرد والمج مع من خالل :

 حرمان اوخرين من حقوقي

 خى الكرة وال غضاء والعداوة ين الماس
 ام ار ال ظرف وال دد

 و ال الي فمن الط يعي والممطقي رن ي يد ال عصب لمدما يمخن
 وج الالود ف الالرو جوهري الالس ذا
درجال الالا

دالل الالس إحص الالائيس الالين م وس الالط درج الالا

درجالالسا فالالي حالالين ى ال م وسالالط درجالالا

درجس.

 وج الالود ف الالرو جوهري الالس ذا

المجمولالالس المر نعالالس فالالي عالالد المسالالئوليس االج ماليالالس 15924

دالل الالس إحص الالائيس الالين م وس الالط درج الالا

المجمولس الممخنضس في عد السيطرة  15523درجسا في حين ى م وسالط درجالا

 وج الالود ف الالرو جوهري الالس ذا

دالل الالس إحص الالائيس الالين م وس الالط درج الالا

المجمولالالس المر نعالالس فالالي عالالد الدوجماطيقيالالسا النالالرو كامال

ىال ال م وس الالط درج الالا

المجمول الالس الممخنض الالس وم وس الالط

لصالالال المجمولالالس المر نعالالسا فقالالد

المجمول الالس الممخنض الالس ف الالي ع الالد الدوجماطيقي الالس  15629درج الالسا ف الالي ح الالين ىال ال

المجمولس المر نعس في عد الدوجماطيقيس  15324درجس.

 وج الالود ف الالرو جوهري الالس ذا
درجالالا

المجمول الالس الممخنض الالس وم وس الالط

لصالالال المجمولالالس المر نعالالسا فقالالد ى ال

المجمولس المر نعس في عد السيطرة  15928درجس.

م وسط درجا

لصالالالال المجمولال الالس

المجمولالالس الممخنضالالس فالالي عالالد المسالالئوليس االج ماليالالس 15728

المجمولالالس المر نعالالس فالالي عالالد السالاليطرةا النالالرو كام ال

م وسط درجا

درجالا

المجمول الالس الممخنض الالس وم وس الالط

المجمولال الالس المر نعالالالس فال الالي عالالالد المسالالالئوليس االج ماليالالالسا النال الالرو كام ال ال

المر نعالالسا فقالالد ى ال م وسالالط درجالالا

درجالالا

مس وب االل ا الديمي لمد النرد

دالل الالس إحص الالائيس الالين م وس الالط درج الالا

المجمولالالس المر نعالالس فالالي عالالد ال عالالاونا النالالرو كام ال
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المجمول الالس الممخنض الالس وم وس الالط

لصالالال المجمولالالس المر نعالالسا فقالالد ى ال

المجمولس الممخنضس في عد ال عاون  15724درجسا في حالين ىال م وسالط درجالا

م وسط درجا

المجمولس المر نعس في عد ال عاون  15922درجس.
 وج الالود ف الالرو جوهري الالس ذا
درجالالا

دالل الالس إحص الالائيس الالين م وس الالط درج الالا

المجمول الالس الممخنض الالس وم وس الالط

المجمولالالس المر نعالالس فالالي عالالد اال ال ان االمنعالالاليا النالالرو كامال

فقد ى م وسط درجا

م وسط درجا

لصالالال المجمولالالس المر نعالالسا

المجمولس الممخنضس في عد اال ان االمنعالي  15523درجسا في حين ى

المجمولس المر نعس في عد اال ان االمنعالي  17127درجس.

يعال ال و ال اح الالث ه الالذه الم يج الالس إل الالأ رن ال الالدين ه الالو مص الالدر ل ي الالذيب المن الالوس ا و ق الالوي الخ الالال ا

و حقي المعامىس الحسمس ا كما رمالس يعمالل لىالأ ر الط قىالوب رفالراد المج مالع الواحالد ر الاط المح الس وال الراح

وال ر واالح ار الم ادل ( يصارا1937ا

.)96-91

فالالالدين هالالو احالالد دلالالائ المج مالالع ا الن مميجالاله يحالالث لىالالأ ال عالالاون وال ماسالالل داخالالل المج مالالع ا

كما لمأ الدين االسالالمأ ر الد العمايالس حديالد مسالئوليس كالل فالرد فالي المج مالع لالن منساله ولالن مج معالسا
كمالالا رن الالالدين االسالالالمأ يالالدلو كالالل فالالرد فالالي المج مالالع إلالالأ ض ال ط امنعاال الاله والس اليطرة لىييالالا ا ولالالد

االمصيا إلأ امنعاال ه السى يس وال مسل يا ا و ال الي فان المعى الذي يني الدين لىأ حقيق ه ويط قه

في حيا ه ويى

عىيما ه سيمعكس هذا االل ا لىأ حيا ه ولىأ خصائصه االمنعاليس واالج ماليس .

 :5عرض نتا ج الفرض الخامس:

بنص الفرض :توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة
االلتزام الديني باختالا بعض الخيا ص الذاتية.
ي نر من النر

لدة فرو

فرليس وهي كال الي:

 :1.5توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام

الديني لدى المعلمين باختالا نوع الجنس ( ذكور ,إناث).

جدول (  )45يبين نتا ج اختبار ت للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام
الديني لدى المعلمين باختالا نوع الجنس ( ذكور ,إناث)
ذكور (ن= )215
المتغير

المتغيرات
النفسية

واالجتماعية

المتغيرات

المتوسط

االنئراا

إناث ( ن = )182
المتوسط

مستوى الداللة

االنئراا

قيمة ت

المعياري
6.3

0.45

//0.65

-3.86

**0.001

لصال اإلماث

*0.02

لصال اإلماث

المعياري
6.2

42.9
59.5

5.0
5.0

-2.43
-0.79

//0.43
*0.03
*0.02

التعيإل

43.2

المسؤولية االجتماعية

57.2

6.7

السيطرة

44.1

5.1

45.4

الدوجماطيقية

34.2

4.1

34.5

3.9

التعاون

70.4

8.9

72.2

7.0

-2.22

االتزان االنفعالي

45.9

8.2

43.9

7.8

2.40
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اتجاه الفروق

لصال اإلماث
لصال الذكور

ذكور (ن= )215
المتغيرات

المتغير

إناث ( ن = )182

االنئراا

المتوسط

المتوسط

المعياري
1.7

15.8

قيمة ت

االنئراا

مستوى الداللة

المعياري
1.6

-0.05

//0.96

17.5

2.3

1.12

//0.26

3.1

-0.88

//0.38

-2.07
-0.88

أركان اايمان

15.8

أركان ااسالم

17.8

2.7

االلتزام

الواجبات

39.0

4.0

39.3

الديني

المنهيات

53.0

4.1

53.7

2.5

الدرجة الكلية

125.9

8.7

126.6

6.6

اتجاه الفروق

لصال اإلماث

*0.04
//0.38

االلتزام الديني
* P-value<0.05

// P-value>0.05

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

 -لد وجود فرو

جوهريس ذا

** P-value<0.01

ما يىي:

الذكور وم وسط درجالا

داللس إحصائيس ين م وسط درجا

اإلمالاث فالي

ال عالالاد ال اليالالس ( ال عصالالب ا الدوجماطيقيالالس)ا وهالالذا يالالدل لىالالأ الالالذكور مالالن المعىمالالين واإلمالالاث مالالن المعىمالالا
م ساويس في ( ال عصبا الدوجماطيقيس).

لديي درجا

خ ىف م يجس هذه الدراسس مع ع

م ائج ع

السا قس ا ومميا د ارسالس (لالو

الدراسا

الع ي ال ا )5111ا ود ارسالالس ( الالى ا )5111وال الالي رظيالالر م ائجيالالا وجالالود فالالرو
ال عصب وكام

النرو لصال اإلماث .

اول الد

الالين الجمسالالين فالالي مس ال وب

كم الالا رمي الالا خ ى الالف م الالع د ارس الالس (ج الالا ر اول ي الالد ا )5111ا ود ارس الالس (ج الالا را  )5118وال الالي رظي الالر

م ائجيالا لالالن وجالود فالالرو فالي درجالالس الدوجماطيقيالس الالين الجمسالين وكامال

النالرو لصالالال اإلمالاث ا كمالالا رميالالا

ن مع م ائج دراسس ( ن لم ارل ا )5119وال الي رسالنر م ائجيالا لالن لالد وجالود فالرو

درجس الدوجماطيقيس .

ويع و ال احث هذا االخال الف فالي م يجالس الد ارسالس مالع الد ارسالا

حيث رن معظ الدراسا

السا قس كام

س يدف طى س الجامعا

.

الين الجمسالين فالي

السالا قس إلالأ االخال الف فالي العيمالسا

وينسالالر ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ رن المعىمالالين مالالن الالالذكور واإلمالالاث ي م عالالون الالمنس الثقافالالس العىميالالس

وال ر ويس ال ي كان ليا الدور الك ر في ررائي ا ولمي يعاي ون منس الظروف االج ماليس وال ر ويس .
وجود فرو

جوهريس ذا

داللس إحصائيس ين م وسط درجا

ال عالالاد ال اليالالس(المسالالئوليس االج ماليالالسا السالاليطرةا ال عالالاون) النالالرو كامال
جوهريس ذا

كام

دالله إحصائيس ين م وسط درجا

لصال الذكور.

الذكور وم وسط درجا

الذكور وم وسط درجا

اإلماث في

لصالالال اإلمالالاثا يممالالا وجالالود فالالرو
اإلماث في عد (ال عاون) النرو

ن م يجس هذه الدراسس مع م يجس دراسس (م رف ا )5119وال ي رظير م ائجيا وجود فرو في

مس وب المسئوليس االج ماليس وكام

النرو لصال اإلماث .

كمالالا رميالالا خ ىالالف مالالع د ارسالالس (ال الالالرا )5111وال الالي رث ال

المسئوليس االج ماليس ين الجمسين .
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م ائجيالالا لالالد وجالالود فالالرو فالالي مسال وب

ويع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن المررة النىسطيميس صنس لامس ا ال اد

فيي

لىأ حمل المسئوليسا

ارل الرجل في العمل وفأ الرلايس ا فالمعىمس النىسطيميس عمل خار المم ل و قضأ سالا

خارجالالس ومالالن ث ال عالالود إلالالأ مم ليالالا ل قضالالأ قيالالس الوق ال

المسئوليس ال ي حمىيا .

كما رن المعىمس النىسطيميس رث

فالالي رلايالالس الالئون ال ي ال ا ولالالذلل هالالي الالدرل حج ال

قدر يا لىالأ الساليطرة ا حيالث اسال طال

رن واجاله كالل الظالروف

ال الالي م الالر ي الالا ا في الالي ق الالو عمىي الالا لى الالأ ركم الالل وج الاله وف الالأ ك الالال المك الالامين الممنص الالىين (ال يال ال
و عر

كثيالرة

والمدرس الالس)ا

المعىمس رثماء لمىيا لكثير من المواقالف ا فيالي ضالطر لى عامالل مالع الريحس ك يالرة مالن المج مالع ا

مما يكس يا القدرة لىأ ال عامل مالع اوخالرين سالسالس ويسالر و ايجا يالس ا كمالا رن إحسالاس المعىمالس أهمي يالا
ال الي عالر

في المج مع كوميا م مي إلأ النئس المثويالس فنميالا الدرل حجال الضالغوطا

رب رن اللنس وال عالاون مالع ميال يالا هالي رفضالل طريقالس لىوصالول إلالأ رهالدافيا ولىال خى

ال ي واجيا اولىحد ولى خنيف من المظرة الذكريس لىمج مع .


ليالا ا وذلالل هالي

مالن الضالغوطا

المسال س لىدرجالالس الكىيالس ( ال وجالاله محالو االل ال ا الالالديمي) فقالد لالالوحظ لالد وجالالود فالرو جوهريالالس ذا
الذكور وم وسط درجا

إحصائيس ين م وسط درجا

داللالالس

اإلماث في االل ا الديمي ا(t-test=-0.88,P-

) value=0.38ا وهذا يدل لىأ الذكور واإلماث لديي درجس االل ا ديمي م ساويا وهذا يعطي داللس
لىأ رن م غير مو الجمس ليس لامل مؤثر لىأ االل ا الديمي لدب المعىمين في محافظا

 لد وجود فرو جوهريس ذا

داللس إحصائيس ين م وسط درجا

الذكور وم وسط درجا

ة.

اإلماث في

ال عاد ال اليالس ( رركالان اليمالانا رركالان اإلسالال ا الواج الا )ا وهالذا يالدل لىالأ الالذكور المعىمالين واإلمالاث
المعىما

لديي درجا

 وجود فرو جوهريس ذا

المميي الالا ا الن الالرو كامال ال
الممييا

م ساويس في ( رركان اليمانا رركان اإلسال ا الواج ا
داللس إحصائيس ين م وسط درجا

الذكور وم وسط درجا

لص الالال اإلم الالاثا وه الالذا ي الالدل لى الالأ اإلم الالاث المعىم الالا

ركثر من الذكور المعىمين في محافظا

)

ة.

اإلمالاث فالي عالد

ل الالديي معرف الالس وال ال ال ا

خ ىف م يجس هذه الدراسس مع دراسس (ميادا )5111ا ودراسس ( ركا ا )5114وال ي رث

وجود فرو في مس وب االل ا الديمي الين الجمسالين وكامال

النالرو لصالال اإلمالاث ا كمالا رميالا خ ىالف مالع

م الالائج د ارسالالس (صالالال ا )5113ا ود ارسالالس (الحمالالدامي ا )5112وال الالي وصالالى
االل ا الديمي ين الجمسين ا وكام

م ائجيا

النرو لصال الذكور .

إلالالأ وجالالود فالالرو فالالي مسال وب

و ن م يجس هذه الدراسس مع دراسس (القدرة ا )5113ا ويع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن المج مع

النىسطيمي كما قىما من ق ل هو مج مع إسالمي ا فالدين واحد لجميع النئا
الذكور واإلماث ا فالكل مطالب االل ا

في المج مع دون ال ميي

ين

عاليمه و عائره ا كما رن ال ر يس السريس في المج مع النىسطيمي

هي ر يس إسالميس قائمس لىأ الحناظ لىأ لادا

و قاليالد وثقافالس المج مالع ا و كالون موجيالس لىجميالع غال

المظالالر لالالن الج المس ا فثقافالالس المج مالالع ولادا الاله و قاليالالده ى ال النالالرد غ ال
وظين ه رو ميم ه رو موقعس لىخضو إلييا واالل ا عماصرها .
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المظالالر لالالن جمسالاله رو ام مالالاءه رو

 :2.5توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام

الديني لدى المعلمين باختالا عمر المبئوثين

جدول (  )46يبين نتا ج اختبار تئليل التباين األئادي للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
ودرجة االلتزام الديني لدى المعلمين باختالا عمر المبئوثين

التعيإل

المسؤولية االجتماعية

السيطرة

الدوجماطيقية

التعاون

االتزان االنفعالي

أركان اايمان

أركان ااسالم

الواجبات

المنهيات

الدرجة الكلية االلتزام الديني

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الئرية

المربعات

بين المجموعات

815.2

2

407.6

داخل المجموعات

14604.9

394

37.1

المجموع

15420.1

396

بين المجموعات

558.0

2

279.0

داخل المجموعات

13975.1

394

35.5

المجموع

14533.2

396

بين المجموعات

337.0

2

168.5

داخل المجموعات

9981.8

394

25.3

المجموع

10318.9

396

بين المجموعات

60.9

2

30.5

داخل المجموعات

6306.2

394

16.0

المجموع

6367.2

396

بين المجموعات

446.0

2

223.0

داخل المجموعات

25892.8

394

65.7

المجموع

26338.8

396

بين المجموعات

895.6

2

447.8

داخل المجموعات

25004.1

394

63.5

المجموع

25899.7

396

بين المجموعات

0.4

2

0.2

داخل المجموعات

1044.4

394

2.7

المجموع

1044.8

396

بين المجموعات

104.5

2

52.2

داخل المجموعات

2394.6

394

6.1

المجموع

2499.1

396

بين المجموعات

88.3

2

44.2

داخل المجموعات

5053.9

394

12.8

المجموع

5142.2

396

بين المجموعات

157.8

2

78.9

داخل المجموعات

4568.9

394

11.6

المجموع

4726.7

396

بين المجموعات

923.2

2

461.6

داخل المجموعات

23093.4

394

58.6

المجموع

24016.6

396

** دالس لمد 1211

* دالس لمد 1212

173

قيمة ت

مستوى الداللة

11.0

**0.001

7.9

6.7

1.9

3.4

7.1

0.1

8.6

3.4

6.8

7.9
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**0.001

**0.001

//0.15

*0.03

**0.001

//0.93

**0.001

*0.03

**0.001

**0.001

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

 -لد وجود فرو جوهريس ذا

ما يىي:

داللس إحصائيس فالي الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس لى عالد (الدوجماطيقيالس)

المس س لعمر الم حوثين ا مما يعمي الان همالال

في هذا ال عد.

الا ه فالي اوراء لمالد المعىمالين غال

المظالر لالن رلمالاره

يعال و ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ ال الالا ه الك يالالر فالالي الظالالروف ال يئيالالس واالج ماليالالس واالق صالالاديس ال الالي يعي الاليا

المعىمون ا في ر ماء مج مع واحد و ر وا منس القي ا كما رن الظالروف ال الي يعي اليا المج مالع النىسالطيمي
قد رثر لىأ معظ رفراد ال عب النىسطيمي غ

 وجود فرو جوهريس ذا

المظر لن رلماره .

داللس إحصالائيس فالي الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس و درجالا

ال عالاد ال اليالس

(ال عصب ا المسئوليس االج ماليسا السيطرةا ال عاونا اال ان االمنعالي) لدب المعىمين في محافظا
ة المسال س للمالاره اولمعرفالس داللالس النالرو

ال عديس ل جامس ال اينا فقد ين رن :

الين رلمالار المعىمالين ال إجالراء اخ الار اليني لىمقارمالا

* درجس ال عصب لدب معىمين النئس العمريس من  41 -61سمس رقل من درجس ال عصب لدب المعىمين من
النئس العمريس (71-51ا  )61-71سمس ووجد رن هذه النرو ذا
ين المجمولا

الخرب

دالله إحصائيس في حين لال يوجالد فالرو

يرب ال احث رن هذه الم يجس عمالأ رن مسال وب ال عصالب ي ماسالب لكساليا مالع يالادة العمالر ا ويعال و

ال احث ذلل إلأ رن النرد كىما قد في العمر يص
مالالرور الوقال

لديس مض وولأ ا م يحه لىخ ال ار ال الي يك سال يا مالع

ا وهالالذا يعمالالأ رن المضالالج العقىالالي لالاله دور ك يالالر فالالي ال قىيالالل مالالن مسال وب ال عصالالب لمالالد النالالرد ا

ولمدما عى هذه الم يجس نئس المعىمين فيذا يعمأ رن نالل واح كال المعى مع المدراء والم رفين ورولياء

المور والطالب يؤدب إلالأ اكسالا س خ ال ار يسال طيع مالن خالليالا ال عامالل مالع الجميالع صالورة مثاليالس ا عيالدا

لن ال عصب في الرري جاهي .

* رن درجس المسئوليس االج ماليس لدب معىمين النئس العمريالس مالن  41 -61سالمس رك الر مالن درجالس المسالئوليس
االج ماليالالس لالالدب المعىمالالين مالالن النئالالس العمريالالس (71-51ا  )61-71سالالمس ووجالالد رن هالالذه النالالرو ذا
إحصائيس في حين ل يوجد فرو

ين المجمولا

الخرب.

داللالاله

ين هذه الم يجس رن مس وب المسئوليس االج ماليس ي داد عاأ ل يالادة العمالر ا و يعال و ال احالث هالذه

الم يجس إلأ رن المعىمين من النئس العمريالس مالن ( 41 -61سالمس ) قالد وصالى

إلالأ مرحىالس الدرل فييالا قيم يالا

الذا يال الالس ا فيال الالمعكس ذلال الالل لىال الالأ اإلحسال الالاس المسال الالئوليس االج ماليال الالس لال الالديي ا ويال الالذكر (ال يال الالس ا  )1997رن

اإلحسالالاس المسالالئوليس االج ماليالالس يصالالاح ه يالالادة فالالي اإلحسالالاس القيمالالس الذا يالالس ا فالالالنرد المسالالئول اج ماليالاأ
ي ارل في لال م الكال

الجمالالس ا ا ال راكا يال لالن فيال واه مالا الجمالالس وحالر

ي ر ب لىأ سىوكه من م ائج .
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لىييالا ا ويالدرل مالا

* درجس السيطرة لدب معىمين النئس العمريس من  41 -61سمس رك ر من درجس السيطرة لدب المعىمالين مالن
النئس العمريس (71-51ا  )61-71سمس ووجد رن هذه النرو ذا
ين المجمولا

الخرب

دالله إحصائيس في حين لال يوجالد فالرو

لالالديي القالالدرة لىالالأ ال م الالؤ

يعال و ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ رن المعىمالالين فالالي هالالذه المرحىالالس العمريالالس قالالد رصال

م الالائج س الالىوكي و صال الرفا ي وردود رفع الالالي ج الالاه المواق الالف ا لميال ال رصال ال حوا يمىك الالون ص الالورة واض الالحس ل الالن

إمكاميا ي الذا يس ا فضال لن ثق ي العاليس أمنسي و أفكاره .

* درجس ال عاون لدب معىمين النئس العمريس من  41 -61سمس رك ر من درجالس ال عالاون لالدب المعىمالين مالن
النئس العمريس (71-51ا  )61-71سمس ووجد رن هذه النرو ذا
ين المجمولا

الخ ار

الخرب.

دالله إحصائيس في حين لال يوجالد فالرو

يع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن المعىمين من النئس العمريس (71-51ا  )61-71سالمس لالديي مالن
واإلمكاميا

ما يالؤهىي إلالأ اسال خداميا واكسالا يا إلالأ مالءهال حالديثي ال وظيالف ا يالدف وظينيالا

في خدمس العمىيس ال عىيميس ا ولمسالدة ال مالء في ال خى

من الم كال

والمصالب ال الي الواجي رثمالاء

العمىيس ال عىيميس ا كما رن المعىمين في هذه المرحىس العمريس يدركون رن العمل الجمالي هو ركثر الطالر

اخ صا ار ومجاحا لىوصول إلأ الهداف .

* درجس اال ان االمنعالي لدب معىمين النئس العمريس من  41 -61سالمس رك الر مالن درجالس اال ال ان االمنعالالي
لدب المعىمين مالن النئالس العمريالس (71-51ا  )61-71سالمس ووجالد رن هالذه النالرو ذا
حين ل يوجد فرو

الخرب.

ين المجمولا

داللاله إحصالائيس فالي

يرب ال احث رن المعىمالين مالن النئالس العمريالس (71-51ا  )61-71سالمس قالد اك سال وا الكثيالر مالن الخ ال ار

ال ي من خالليا يس طيعوا رن ي عامىوا مع معظ المواقف كل هدوء ويسر وا ان ا كما رص

لديي القالدرة

لىأ ض ط امنعاال ي وال حك فييا ا ولديي القدرة لىأ ال عامل كل مرومس مع الحداث والمواقف ا ويؤكد
لى ال الالالمنس االج مالالالي رن االمنعالالاال
الثقافس وال عى ( يدانا1986ا

 لد وجود فرو جوهريس ذا

)86

داللس إحصائيس في االل ال ا الالديمي ل عالد ( رركالان اإليمالان) المسال س لعمالر

الم حوثين ا مما يعمي ان همال

االل ا الديمي.

 وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

ليس ال

مجالالرد حالالاال

فسالاليولوجيس فحسالالب ا الالل الالأثر إلالالأ حالالد ك يالالر

ا ه في اوراء لمد المعىمين غ

داللالالس إحصالالائيس فالالي االل ال ا الالالديمي الكىيالالس و درجالالا

اإلسالالال ا الواج الالا ا الممييالالا ) لالالدب المعىمالالين فالالي محافظالالا
النرو

المظر لن رلماره في مسال وب

ين رلمار المعىمين

إجراء اخ ار يني لىمقارما

ال عالالاد ال اليالالس(رركالالان

ال ة المس ال س للماره اولمعرفالالس داللالالس

ال عديس ل جامس ال اينا فقد ين رن:

* مسال وب المعرفالالس أركالالان اإلسالالال لالالدب معىمالالين النئالالس العمريالالس مالالن  41 -61سالالمس رك الالر مالالن درجالالس معرفالالس
المعىمين من النئس العمريس (71-51ا  )61-71سالمس ووجالد رن هالذه النالرو ذا

ل يوجد فرو

ين المجمولا

الخرب
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داللاله إحصالائيس فالي حالين

الديميالالس لالالدب معىمالالين النئالالس العمريالالس مالالن  41 -61سالالمس رك الالر مالالن درجالالس معرفالالس

* مسال وب المعرفالالس الواج الالا

المعىمالالين مالالن النئالالس العمريالالس ( )71-51سالالمس ووجالالد رن هالالذه النالالرو ذا

فرو

الخرب

ين المجمولا

* مس وب المعرفس الممييا

لدب معىمين النئس العمريس من  41 -61سمس رك ر من درجس معرفس المعىمالين

مالن النئالس العمريالس (71-51ا  )61-71سالمس ووجالد رن هالذه النالرو ذا

فرو

ين المجمولا

داللالاله إحصالالائيس فالالي حالالين لال يوجالالد

الخرب

داللاله إحصالائيس فالي حالين لال يوجالد

* مسال وب المعرفالالس الالاالل ا الالالديمي الكىالالي لالالدب معىمالالين النئالالس العمريالالس مالالن  41 -61سالالمس رك الالر مالالن درجالالس
معرفس المعىمين من النئس العمريس (71-51ا  )61-71سمس ووجد رن هذه النرو ذا

حين ل يوجد فرو

ين المجمولا

الخرب.

يعال و ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ رن المعى ال مالالع مالالرور الوقال

دالله إحصالائيس فالي

ا ومالالع ال قالالد فالالي العمالالر يص ال

لديالالس

إلمالالا ومعرفالالس كالالل جوامالالب الالالدين ا م يجالالس لى الالردد المس ال مر لىالالأ دور الع الالادة و االس ال ما لالالدروس الالالولظ

واإلر اد افالمعى في هذه المرحىس ي عر رن ميايس العمالر قالد اق ر ال

وان الوقال

من الحياة في ممارسس ال عائر وال نقه في الدين واال عاد لن المواهي واوثا .

قالد حالان السال غالل مالا قالأ

جدول (  )47يوضح نتا ج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وداللتها في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية

(التعيإل ,السيطرة ,التعاون ,االتزان االنفعالي) ودرجة االلتزام الديني (أركان ااسالم ,الواجبات ,المنهيات ,والدرجة
الكلية) لدى المعلمين باختالا عمر المبئوثين للمبئوثين

األبعاد
التعيإل
المسؤولية االجتماعية
السيطرة
التعاون
االتزان االنفعالي
أركان ااسالم
الواجبات

الف ات العمرية

العدد

المتوسط

20-30
31-40
41-60
20-30
31-40
41-60
20-30
31-40
41-60
20-30
31-40
41-60
20-30
31-40
41-60
20-30
31-40
41-60
20-30
31-40
41-60

186
125
86
186
125
86
186
125
86
186
125
86
186
125
86
186
125
86
186
125
86

44.1
43.4
40.4
57.3
58.1
60.4
44.2
44.3
46.5
70.9
70.4
73.2
44.0
44.5
47.8
17.4
17.4
18.6
38.7
39.1
39.9
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المقارنات البعدية
1
1

2
.591
1

1

.535
1

1

.990
1

1

.840
1

1

.820
1

1

.990
1

1

.620
1

3
**.000
**.003
1
**.000
*.023
1
**.003
**.008
1
.090
*.040
1
**.010
**.010
1
**.001
**.002
1
*.030
.260
1

األبعاد
المنهيات
الدرجة الكلية االلتزام
الديني

الف ات العمرية

العدد

المتوسط

20-30
31-40
41-60
20-30
31-40
41-60

186
125
86
186
125
86

53.0
53.1
54.5
125.3
125.4
129.1

** دالس لمد 1211

المقارنات البعدية
1
1

2
.930
1

1

.990
1

* دالس لمد 1212

3
**.002
**.010
1
**.001
**.003
1
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 7.5توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام
الديني لدى المعلمين باختالا الترتيإل الميالدي

جدول (  )48يبين نتا ج اختبار تئليل التباين األئادي للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
ودرجة االلتزام الديني لدى المعلمين باختالا الترتيإل الميالدي
مجموع

التعيإل

المسؤولية االجتماعية

السيطرة

الدوجماطيقية

التعاون

االتزان االنفعالي

أركان اايمان

أركان ااسالم

درجات

متوسط

المربعات
173.7

الئرية
2

داخل المجموعات

14829.2

378

المجموع

15002.8

380

بين المجموعات

62.2

2

31.11

داخل المجموعات

13850.9

378

36.64

المجموع

13913.1

380

بين المجموعات

40.2

2

20.12

داخل المجموعات

9718.1

378

25.71

المجموع

9758.3

380

بين المجموعات

28.6

2

14.32

داخل المجموعات

6061.3

378

16.04

المجموع

6090.0

380

بين المجموعات

77.8

2

38.92

داخل المجموعات

25232.0

378

66.75

المجموع

25309.8

380

بين المجموعات

67.2

2

33.62

داخل المجموعات

25076.6

378

66.34

المجموع

25143.8

380

بين المجموعات

4.0

2

1.98

داخل المجموعات

976.1

378

2.58

المجموع

980.0

380

بين المجموعات

28.8

2

14.41

داخل المجموعات

2366.7

378

6.26

المجموع

2395.5

380

بين المجموعات
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المربعات
86.83
39.23

قيمة ت

مستوى الداللة

2.21

//0.11

0.85

0.78

0.89

0.58

0.51

0.77

2.30

//0.43

//0.46

//0.41

//0.56

//0.60

//0.46

//0.10

مجموع

درجات

متوسط

المربعات
9.6

الئرية
2

المربعات
4.78

داخل المجموعات

4808.0

378

12.72

المجموع

4817.5

380

بين المجموعات

15.9

2

7.96

داخل المجموعات

4642.1

378

12.28

المجموع

4658.1

380

بين المجموعات

85.8

2

42.88

داخل المجموعات

23265.8

378

61.55

المجموع

23351.6

380

بين المجموعات

الواجبات

المنهيات

الدرجة الكلية االلتزام الديني

* دالس لمد 1212
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ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

 لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

قيمة ت

مستوى الداللة

0.38

//0.69

0.65

0.70

//0.52

//0.50
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ما يىي:

داللالالس إحصالالائيس فالالي الم غي ال ار المنسالاليس واالج ماليالالس لأل عالالاد الس ال س

ال الي الالس (ال عص الالبا المس الالئوليس االج مالي الالسا الس الاليطرةا الدوجماطيقي الالسا ال ع الالاونا اال ال ال ان االمنع الالالي)
المس س الخ الف ال ر يب الميالدي لىمعىمين ا مما يعمي ان همال

غ

الا ه فالي اوراء لمالد المعىمالين

المظر لن ر ي ي الميالدي في ر عاد الم غي ار المنسيس واالج ماليس.

داللالس إحصالائيس فالي االل ال ا الالديمي الكىيالس ور عالاده ( رركالان اإليمالانا

 لد وجالود فالرو جوهريالس ذا

رركان اإلسال ا الواج ا ا الممييا ) المس س لالخ الف ر يب المعىمين الميالدي ا ممالا يعمالي الان
همال

ا ه في اوراء لمد المعىمين غ

المظر لن ر ي ي الميالدي في مس وب االل ا الديمي.

ويع و ال احث هذه الم يجس إلأ ال يئس السريس ال ي يم الا فييالا النالرد والممالاذ الوالديالس ال الي الؤثر و الكل
ك ير لىأ خصيس النرد ولىأ مس وب ديمي ا وخاصس ال م ئس ال ي ي ىقاها النرد في السموا

الولالالأ ا فيالالي الالؤثر لىالالأ النالالرد غ ال

الخمس

المظالالر لالالن ر ي الاله المالاليالدي ا فيمالالال لوامالالل ركثالالر رهميالالس فالالي

ال الالأثير لىالالأ النالالرد وخصائصالاله ا كالالالظروف االج ماليالالس واالق صالالاديس والسياسالاليس والثقافيالالس ا فمثالالل هالالذه

العوامل سي فالي ال الأثير لىالأ النالرد غال

المظالر لالن ر ي اله الماليالدي فالي السالرة ( سالواء كالان ر يالب

النرد الول رو الثامي رو في الخيالر ) ا فالالمج مع النىسالطيمي ي ميال
والعائىيس ا و قوة ال ار ط ين الخوة في السرة الواحدة
 :6عرض نتا ج الفرض السادس:

قالوة ال ال ار ط فالي العالقالا

السالريس

 بنص الفرض :توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة
االلتزام الديني باختالا بعض الخيا ص التربوية والتعليمية

 ي نر من النر

لدة فرو

فرليس وهي كال الي:
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 1.6توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام
الديني لدى المعلمين باختالا المستوى التعليمي للمبئوثين

جدول ( )49يبين نتا ج اختبار تئليل التباين األئادي للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
ودرجة االلتزام الديني لدى المعلمين باختالا المستوى التعليمي للمبئوثين

التعيإل

المسؤولية االجتماعية

السيطرة

الدوجماطيقية

التعاون

االتزان االنفعالي

أركان اايمان

أركان ااسالم

الواجبات

المنهيات

الدرجة الكلية االلتزام الديني

مجموع المربعات

درجات الئرية

متوسط المربعات

قيمة ت

مستوى الداللة

بين المجموعات

67.1

4

16.8

0.4

//0.8

داخل المجموعات

15353.0

392

39.2

المجموع

15420.1

396

بين المجموعات

199.9

4

50.0

داخل المجموعات

14333.2

392

36.6

المجموع

14533.2

396

بين المجموعات

108.4

4

27.1

داخل المجموعات

10210.5

392

26.0

المجموع

10318.9

396

بين المجموعات

27.7

4

6.9

داخل المجموعات

6339.4

392

16.2

المجموع

6367.2

396

بين المجموعات

775.4

4

193.8

داخل المجموعات

25563.4

392

65.2

المجموع

26338.8

396

بين المجموعات

157.9

4

39.5

داخل المجموعات

25741.8

392

65.7

المجموع

25899.7

396

بين المجموعات

2.5

4

0.6

داخل المجموعات

1042.4

392

2.7

المجموع

1044.8

396

بين المجموعات

49.2

4

12.3

داخل المجموعات

2449.9

392

6.2

المجموع

2499.1

396

بين المجموعات

113.2

4

28.3

داخل المجموعات

5029.0

392

12.8

المجموع

5142.2

396

بين المجموعات

144.5

4

36.1

داخل المجموعات

4582.2

392

11.7

المجموع

4726.7

396

بين المجموعات

447.7

4

111.9

داخل المجموعات

23568.9

392

60.1

المجموع

24016.6

396

** دالس لمد 1211
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1.4

1.0

0.4

3.0

0.6

0.2
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2.0

2.2

3.1

1.9

//0.2

//0.4

//0.8

**0.01

//0.7

//0.9

//0.1

//0.1

**0.01

//0.1

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

 -لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

ما يىي:

داللالالس إحصالالائيس فالالي الم غي ال ار المنسالاليس واالج ماليالالس لأل عالالاد ال اليالالس

(ال عصبا المسئوليس االج ماليسا السيطرةا الدوجماطيقيسا اال ان االمنعالي) المس س لىمس وب ال عىيمي
ا ه في اوراء لمد المعىمين غ

ل ىمعىمين ا مما يعمي ان همال

ر عاد الم غي ار المنسيس واالج ماليس.

يالالرب ال احالالث رن هالالذه الم يجالالس عكالالس مالالدب

العمالالل داخالالل مدارسالالي ا غ ال

المظر لن مس واه ال عىيمالي فالي

الالا ه الخ ال ار والمواقالالف ال الالي ي عالالر

ليالالا المعىمالالين رثمالالاء

المظالالر لالالن مس ال ويا ي ال عىيميالالس ا فالالاالخ الف فالالي المس ال وب ال عىيمالالي

لىمعىمالالين ال يعمالالأ هالالذا رن ردود رفعالالالي سال خ ىف جالالاه المواقالالف االج ماليالالس ال الالي ي عرضالالون ليالالا ا كمالالا
يعال و ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ ال الالا ه فالالي الظالالروف المحيطالس يال ا فيالالي

لى ا ه في ثقافس المج مع .

 -وج ال الود فال الالرو جوهريال الالس ذا

داللال الالس إحصال الالائيس فال الالي الم غي ال ال ار المنسال الاليس واالج ماليال الالس و درجال الالا

(ال عالالاون) لالالدب المعىمالالين فالالي محافظالالا
مس وب عىي المعىمين

الالا ه إلالالأ حالالد ك يالالر م يجالالس

ال ة المس ال س لمس ال واه ال عىيمالالي اولمعرفالالس داللالالس النالالرو

إجراء اخ ار يني لىمقارما

عال الالد
الالين

ال عديس ل جامس ال اينا فقد ين رن :

* درجس ال عاون لدب المعىمين حمىس يادة ال كالالوريوس مالع أهيالل ر الوي رقالل مالن درجالس ال عالاون لالدب

المعىمين حمىس يادة (د ىو معىمينا كالوريوس)ا وهذه النرو ذا
فرو

ين المجمولا

داللس إحصائيس في حين ل يوجد

الخرب.

يع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن المعىمين حمىس يادة ال كالوريوس مع أهيل ر وي قد يكومون ركثر
ا واقالالل ثقالالس الالاوخرين مظ ال اأر لمي ال يحمىالالون جامالالب الاليادة ال كالالالوريوس

اس ال قالالأ وال مالالاداأ لىالالأ الالالذا
يادة المؤهل ال ر وي

 لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

داللالالس إحصالالائيس فالالي االل ال ا الالالديمي الكىيالالس ور عالالاده ال اليالالس ( رركالالان

اإليمانا رركان اإلسال ا الواج ا ) المس س لىمس وب ال عىيمي لىمعىمينا مما يعمي أن همال
في اوراء لمد المعىمين غ

 وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

المظر لن مس واه ال عىيمي في مس وب االل ا الديمي.

داللالالس إحصالالائيس فالالي درجالالا

ال ة المسال س لىمسال وب ال عىيمالاليا ولمعرفالالس داللالالس النالالرو
يني لىمقارما

ال عديس ل جامس ال اينا فقد ين رن:

* مس وب المعرفس الممييا

معرف ي الممييا

عالالد الممييالالا

الالين المسال ويا

اه

لالالدب المعىمالالين فالالي محافظالالا

ال عىيميالالس ال إجالراء اخ الالار

الديميس لدب المعىمين حمىالس اليادة ال كالالوريوس مالع أهيالل ر الوي رقالل مالن

الديميس المعىمين حمىس يادة (د ىو معىمالينا كالالوريوس)ا وهالذه النالرو ذا

إحصائيس في حين ل يوجد فرو

ين المجمولا

الخرب.

الر فالالي رس ال
* ويع ال و ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ رن ال م الالئس االج ماليالالس ىعالالب ر
دور ك يال اأ
وسىوكيا ه ولقائده ا وخاصس في الخمس سموا

داللالس

خصالاليس النالالرد

الولأ من لمرة ا فالسرة ىعب دور ك ير في وجياله
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النالرد و كويماله ا كمالا رن مؤسسالالا

ال م الئس االج ماليالس ودور الع الادة اد

مالالن جيودهالا فالي الرس القالالي

الديميس في منوس رفراد المج مع ا وم يجس لى ا ه في هالذه الظالروف يمال ج ال الا ه وال جالامس فالي الفكالار

والمع قدا

المظر لن المس وب ال عىيمي .

غ

جدول (  )51يوضح نتا ج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وداللتها في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
(التعاون) ودرجة االلتزام الديني (المنهيات) لدى المعلمين باختالا المستوى التعليمى للمبئوثين

األبعاد

التعاون

المنهيات

المستوى التعليمي

المتوسط

دبلوم معلمين  /متوسط

73.4

بكالوريوس

72.2

بكالوريوس مع تأهيل تربوي

69.5

دبلوم عالي في التربية

72.3

ماجستير دراسات عليا

71.1

دبلوم معلمين  /متوسط

54.6

بكالوريوس

53.6

بكالوريوس مع تأهيل تربوي

52.6

دبلوم عالي في التربية

53.4

ماجستير دراسات عليا

53.7

** دالس لمد 1211

1
1

المقارنات البعدية
3
2
**0.01
0.39

4
0.71

5
0.28

**0.003

0.97

0.54

1

0.34

0.38

1

0.71

1

1
1

0.12

**0.003

0.38

0.36

1

**0.01

0.86

0.87

1

0.53

0.15

1

0.81
1
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 2.6توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام
الديني لدى المعلمين باختالا الجامعة التي تخرجوا منها

جدول (  )51يبين نتا ج اختبار تئليل التباين األئادي للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
ودرجة االلتزام الديني لدى المعلمين باختالا الجامعة التي تخرجوا منها

األبعاد
التعيإل

المسؤولية االجتماعية

السيطرة

ميدر التباين

مجموع المربعات

درجات الئرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

676.583

4

169.146

داخل المجموعات

14743.524

392

37.611

المجموع

15420.106

396

بين المجموعات

255.326

4

63.832

داخل المجموعات

14277.825

392

36.423

المجموع

14533.151

396

بين المجموعات

367.778

4

91.945

داخل المجموعات

9951.092

392

25.385

المجموع

10318.870

396
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قيمة ت

4.50

1.75

3.62

مستوى الداللة

**0.001

//0.138

**0.007

األبعاد
الدوجماطيقية

التعاون

االتزان االنفعالي

أركان اايمان

أركان ااسالم

الواجبات

المنهيات

الدرجة الكلية االلتزام الديني

ميدر التباين

مجموع المربعات

درجات الئرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

39.443

4

9.861

داخل المجموعات

6327.718

392

16.142

المجموع

6367.161

396

بين المجموعات

669.307

4

167.327

داخل المجموعات

25669.443

392

65.483

المجموع

26338.750

396

بين المجموعات

1004.784

4

251.196

داخل المجموعات

24894.934

392

63.507

المجموع

25899.718

396

بين المجموعات

14.068

4

3.517

داخل المجموعات

1030.759

392

2.629

المجموع

1044.827

396

بين المجموعات

119.656

4

29.914

داخل المجموعات

2379.413

392

6.070

المجموع

2499.069

396

بين المجموعات

194.623

4

48.656

داخل المجموعات

4947.615

392

12.621

المجموع

5142.238

396

بين المجموعات

140.985

4

35.246

داخل المجموعات

4585.748

392

11.698

المجموع

4726.733

396

بين المجموعات

946.583

4

236.646

داخل المجموعات

23070.003

392

58.852

المجموع

24016.587

396

* دالس لمد 1212
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ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

 لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

ما يىي:

قيمة ت

0.61

2.56

4.00

1.34

4.93

3.86

3.01

4.021

مستوى الداللة

//0.655

*0.039

**0.004

//0.255

**0.001

**0.004

*0.018

**0.003
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داللالالس إحصالالائيس فالالي الم غي ال ار المنسالاليس واالج ماليالالس لأل عالالاد ال اليالالس (

المسئوليس االج ماليسا الدوجماطيقيس) المس س لىجامعس ال ي خر مميا المعىمونا مما يعمي ان همال
ا ه في اوراء لمد المعىمين غ

واالج ماليس.

المظر لن الجامعس ال ي خرجوا مميا في ر عاد الم غي ار المنسيس

 يرب ال احث رن ال اب (الجامعي) االسالالمأ والعر الي والنىسالطيمي قالد عالر
ال

لى يماليش واإلقصالاء ولال

لالاله النرصالالس لىم الالاركس فالالي المالالؤ م ار والم الالطس المخ ىنالالس ا ممالالا رسالالي ذلالالل فالالي يالالادة االمغالالال

المعرفي والنكري لديي .

 رمالالا فيمالالا ي عى ال

عالالد وجالالود فالالرو فالالي مس ال وب المسالالئوليس االج ماليالالس ع الاأ لىجامعالالس ال الالي خالالر مميالالا

المعىمونا فان ال احث يع و ذلل إلأ رن جوهر الخ ار ال عىيميالس ال الي قالدميا الجامعالا
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سالواء كامال

لر ي الالس رو إس الالالميس رو ح الالأ فىس الالطيميس لطال ي الالا غ الالرس ف الاليي ق الالي ثقافي الالس واج مالي الالس جعىيال ال مي الالالين

لىجمالالالس ا م حمىالالين لمسالالئولي يا فالالي كافالالس صالالورها ورم الالط يا ا كمالالا رن معظ ال الد ارسالالا
الجامعا

سالد لىأ يادة االه ما الجمالس والمج معا

 وجود فرو جوهريس ذا

.

داللس إحصالائيس فالي الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس و درجالا

(ال عصالبا السالاليطرةا ال عالالاونا اال ال ان االمنعالالي) لالالدب المعىمالالين فالالي محافظالا
ال ي خر مميالا المعىمالونا ولمعرفالس داللالس النالرو
اخ ار يني لىمقارما

المجمولا

الين الجامعالا

ال عديس ل جامس ال اينا فقد ين رن :

* درجس ال عصب لدب المعىمين خريجي الجامعا
الجامعالا

ال الالي قالالدميا

ال عالاد ال اليالس

ال ة المسال س لىجامعالالس

ال الي خالر مميالا المعىمالين ال إجالراء

العر يس رقل من درجالس ال عصالب لالدب المعىمالين خريجالي
داللالس إحصالالائيس فالي حالالين لال يوجالد فالالرو

(اإلسالالالميساال هرا القصالأ)ا وهالالذه النالالرو ذا
الخرب.

* يع و ال احث ذلل إلالأ اخال الف الظالروف السياساليس و الداليا يا االج ماليالس لىالأ الجامعالا
رن مالالا يعاميالاله ال الالعب النىسالالطيمي مالالن ص ال ار ومواجيالالا

الوجالالود ا كالالل ذلالالل فالالر

الالين

ا حيالث مجالد

لمينالالس ومسالالىحس ولالالدوان مس ال مر لىالالأ حقي ال فالالي
النىسالالطيميس ا كمالالا رن ال مالالا

واقع الأا منسالاليأا واج مالي الأا ا امعكالالس لىالالأ الجامعالالا

والظروف ال ي يعالامأ مميالا ال العب النىسالطيمي كالصال ار السياسالي الين الحال اب السياساليس ا حيالث الصال ار

وال ال الالرذ وممال الالاخ ال ع ئال الالس الح يال الالس الال الالذي ام ال الالد إلال الالأ الجامعال الالا

النىسطيميس ساحس لى جاذب النكري والصرالا

الح يس والنئويس الضيقس.

* درجس السيطرة لدب المعىمين خريجي الجامعالا
الجامعا

المجمولا

الخرب.

العر يالس رك الر مالن درجالس الساليطرة لالدب المعىمالين خريجالي

(اإلسالميسا ال هرا القصأ)ا وهذه النالرو ذا
الخرب.

* درجس ال عالاون لالدب المعىمالين خريجالي الجامعالا
الجامعا

(اإلسالميسا ال هر)ا وهذه النرو ذا

يوجد فرو

ين المجمولا

داللالس إحصالائيس فالي حالين لال يوجالد فالرو

داللس إحصائيس في حين ل يوجد فرو

الخرب.

ين المجمولا

العر يالس رك الر مالن درجالس اال ال ان االمنعالالي لالدب

(اإلسالميسا ال هرا القصأ)ا وهذه النرو ذا

يع ال و ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ رن المعىمالالين الالالذين درس الوا فالالي الجامعالالا

لىسنر خار الوطن ا فوجدوا رمنسي

الين

العر يالس رك الر مالن درجالس ال عالاون لالدب المعىمالين خريجالي

* درجس اال ان االمنعالي لالدب المعىمالين خريجالي الجامعالا
المعىمين خريجي الجامعا

النىسال الالطيميس ا حيال الالث رص ال ال ح

الجامعال الالا

داللس إحصائيس فالي حالين لال

العر يالالس واإلسالالالميس قالالد اضالالطروا

ر اء عيداأ لن الهالل والصالدقاء والقالارب ا ممالا جعىيال يضالطرون

إلأ ييئس رمنسي لى كيف مع ىالل المج معالا

ا ولحالدوث ذلالل ال كيالف كالان يجالب لىاليي رن ي م عالوا الثقالس

في المنس ا وان يكون لديي قدرة لىأ السيطرة لىأ المواقف ا كما رن وجوده في مج معالا

خ ىالف فالي

الثقافس لن مج معا ي او عيدأا لن الهل جعى ي ىل الظروف ي عاومون مع اوخرين وان كون اس جا ي
لىمواقف والفراد صف اال ان .
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 و ال الالالي فالالان هالالذه الم يجالالس ممطقيالالس س ال ب الظالالروف ال الالي عالالر
مقارمس الظروف الم وفرة في الجامعا

 لد وجود فرو جوهريس ذا

النىسطيميس .

داللس إحصائيس في ر عاد االل ا الديمي ال اليس ( رركان اإليمان) المس س

لىجامعس ال ي خر مميا المعىمينا مما يعمي الان همالال

لن الجامعس ال ي خرجوا مميا في مس وب االل ا الديمي.

 وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

الا ه فالي اوراء لمالد المعىمالون غال

الالين الجامعالالا

ال عديس ل جامس ال اينا فقد ين رن :

ال ة المسال س لىجامعالالس ال الالي خالالر مميالالا المعىمالالينا

ال الالي خالالر مميالالا المعىم الون ال إجالالراء اخ الالار الاليني لىمقارمالالا

* مس ال وب المعرفالالس أركالالان اإلسالالال لالالدب المعىمالالين خريجالالي الجامعالالا
خريجي الجامعا

ذا

داللس إحصائيس في حين ل يوجد فرو

خريجي الجامعا
يوجد فرو

ين المجمولا

الخرب.

الديميالالس لالالدب المعىمالالين خريجالالي الجامعالالا

* مس وب المعرفس الممييا

الخرب.

إحصائيس في حين ل يوجد فرو

الضالنس رك الر

الخالالرب (اإلسالالالميسا ال هالالرا القصالالأ)ا وهالالذه النالالرو ذا

ين المجمولا

الخرب.

* مس ال وب المعرفالالس الالاالل ا الالالديمي لالالدب المعىمالالين خريجالالي الجامعالالا
يوجد فرو

داللالس إحصالائيس فالي حالين لال

الديميس لدب المعىمين خريجي جامعس القالدس المن وحالس وجامعالا

مالالن معرفالالس المعىمالالين خريجالالي الجامعالالا

داللالالس

العر يالالس رك الالر مالالن معرفالالس المعىمالالين

الخرب (اإلسالميسا ال هالرا القصالأ)ا وهالذه النالرو ذا

ين المجمولا

الضنس)ا وهذه النرو

العر يالالس رك الالر مالالن معرفالالس المعىمالالين

الخرب (اإلسالميسا ال هالرا القصالأ)ا وهالذه النالرو ذا

ين المجمولا

خريجي الجامعا

العر يالالس رك الالر مالالن معرفالالس المعىمالالين

الخرب (اإلسالميسا ال هرا القصأا القدس المن وحس وجامعا

* مسال وب المعرفالالس الواج الالا

المظالر

داللالالس إحصالالائيس فالالي االل ال ا الالالديمي الكىيالالس ور عالالاده ال اليالالس( رركالالان اإلسالالال ا

الواج الالا ا الممييالالا ) لالالدب المعىمالون فالالي محافظالالا
ولمعرفالالس داللالالس النالالرو

ليالالا المعى ال رثمالالاء د ارس ال ه فالالي الخالالار

الخرب

داللالس إحصالائيس فالي حالين لال

 يع ال و ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ رن المج مالالع النىسالالطيمي هالالو ج ال ء مالالن المج مالالع العر الالي واإلسالالالمي ا
و ىعالالب الجامعالالا

الر فالالي مميالالس الثقافالالس اإلسالالالميس ا فيالالي
دور ارئالالدأا وك يال أا
فالالي الالالوطن العر الالي واإلسالالالمي أا

قالالو غالالرس م الالادئ ورسالالس الثقافالالس اإلسالالالميس لالالدب الجيالالال الم عاق الالس ا يالالدف رن يص ال

وولالالأ أهميالالس االل ال ا وال مسالالل م الالادئ القالالي اإلسالالالميس ا فمعظال الجامعالالا
الدريس م طى الا

إسالالميس كم طىالب جامعالس لطى يالالا فالي مخ ىالف الكىيالا

لالالديي إدرال

النىسالالطيميس والعر يالالس قالالو

والقسالا ا ليك سالب الطالالالب

ج ءاأ من الثقافس اإلسالميس ال ي سالده لىأ في لقيد ي وديمي ا و ماءاأ لىأ ذلل فان ىل الم يجس
ين رن الجامعا

النىسالطيميس والعر يالس ى ال

ثقافالس مج معا يالا وهالأ الثقافالس اإلسالالميس ا و ال الالي فمالن

الط يعالالي والممطقالالي رن كالالون النالالرو طنينالالس فالالي درجالالس االل ال ا الالالديمي ع الاأ لىجامعالالس ال الالي خالالر مميالالا

المعى .
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جدول (  )52يوضح نتا ج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وداللتها في جميع أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية

ودرجة االلتزام الديني (ألركان ااسالم ,الواجبات ,المنهيات والدرجة الكلية) لدى المعلمين باختالا باختالا الجامعة
التي تخرجوا منها

المتغيرات

التعيإل

نوع الجامعة

العدد

المتوسط

1

2

3

4

5

الجامعة ااسالمية

123

43.2

1

//0.181

//0.312

//0.161

**0.005

جامعة األزهر

54

44.5

1

//0.593

*0.019

**0.001

جامعة األقيى

117

44.0

1

*0.026

**0.001

القدس المفتوئة جامعات أخرى

63

41.8
1

جامعات الضفة الغربية

السيطرة

الجامعات العربية

40

40.0

الجامعة ااسالمية

123

44.8

جامعة األزهر

54

43.3

جامعة األقيى

117

44.2

القدس المفتوئة جامعات أخرى

63

45.3

الجامعات العربية

40

47.0

1

الجامعة ااسالمية

123

70.9

//0.130

//0.519

//0.445

*0.031

جامعة األزهر

54

68.8

1

*0.045

*0.049

**0.002

جامعة األقيى

117

71.5

1

//0.822

//0.092

القدس المفتوئة جامعات أخرى

63

71.8

1
1

//0.059
1

//0.308
//0.281
1

1

**0.001
**0.003
//0.106

//0.0175

الجامعات العربية

40

74.0

الجامعة ااسالمية

123

44.4

جامعة األزهر

54

44.7

جامعة األقيى

117

43.7

القدس المفتوئة جامعات أخرى

63

46.0

الجامعات العربية

40

49.2

1

الجامعة ااسالمية

123

17.7

//0.809

//0.058

//0.860

**0.002

جامعة األزهر

54

17.6

1

//0.211

//0.719

**0.004

جامعة األقيى

117

17.1

1

//0.081

**0.001

القدس المفتوئة جامعات أخرى

63

17.7

1

//0.839
1

//0.463
//0.437

//0.387

1

//0.065

**0.001

1

1

1

الجامعات العربية

40

19.1

الجامعة ااسالمية

123

38.9

جامعة األزهر

54

38.8

جامعة األقيى

117

38.6

القدس المفتوئة جامعات أخرى

63

39.6

40

41.0

169

*0.048

**0.009
1

1

//0.942
1

//0.566

//0.195

**0.001

//0.705

//0.252

**0.004

1

//0.079

**0.001

1

جامعات الضفة الغربية
الجامعات العربية

//0.211

**0.001
**0.007

جامعات الضفة الغربية

الواجبات

//0.155

*0.022

1

جامعات الضفة الغربية

أركان ااسالم

*0.032

1

جامعات الضفة الغربية

االتزان االنفعالي

//0.559

1

جامعات الضفة الغربية

التعاون

//0144

//0.053
1

المتغيرات

المنهيات

نوع الجامعة

العدد

المتوسط

1

2

3

4

5

الجامعة ااسالمية

123

53.1

1

//0.449

//0.921

*0.016

//0.051

جامعة األزهر

54

52.7

1

//0.407

**0.008

*0.022

جامعة األقيى

117

53.1

1

*0.021

//0.061

القدس المفتوئة جامعات أخرى

63

54.4
1

جامعات الضفة الغربية
الجامعات العربية

40

54.3

الجامعة ااسالمية

123

125.8

جامعة األزهر

54

124.5

الدرجة الكلية

جامعة األقيى

117

125.3

االلتزام الديني

القدس المفتوئة جامعات أخرى

63

127.6

40

129.9

1
1

//0.0308
1

//0.620
//0.533
1

//0.133
*0.032
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**0.003
**0.001

//0.058

**0.001

1

//0.130

جامعات الضفة الغربية
الجامعات العربية

//0.931

1

 //ير دالس

* دالس لمد 1212

 3.6توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام

الديني لدى المعلمين باختالا التخيص الدراسي للمبئوثين

جدول ( ) 53يبين نتا ج اختبارات للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام
الديني لدى المعلمين باختالا التخيص الدراسي للمبئوثين
أدبية (ن= )281
المتغير

المتغيرات
النفسية

واالجتماعية

االلتزام الديني

المتغيرات

علمية ( ن = )117
قيمة ت

مستوى الداللة

التعيإل

43.3

6.3

42.6

6.1

.946

//.345

المسؤولية االجتماعية

58.0

6.2

59.2

6.1

-1.674

//.095

السيطرة

44.8

5.1

44.6

5.3

.343

//.732

الدوجماطيقية

34.4

4.1

34.2

3.8

.296

//.767

التعاون

71.1

8.6

70.8

7.9

.276

//.783

االتزان االنفعالي

45.4

8.1

44.2

7.9

1.255

//.210

أركان اايمان

16.0

1.6

15.7

1.6

1.488

//.138

أركان ااسالم

17.9

2.5

17.6

2.4

1.016

//.310

الواجبات

39.3

3.5

38.7

3.9

1.195

//.233

المنهيات

53.4

3.1

53.2

3.9

.405

//.685

1.438

//.151

126.7

7.7

125.3

8.5

الدرجة الكلية االلتزام
الديني

** دالس لمد 1211

المتوسط

االنئراا
المعياري

المتوسط

* دالس لمد 1212
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االنئراا
المعياري

 //ير دالس

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

 لالالد وج الود فالالرو جوهريالالس ذا

ما يىي:

الكىيالالس الد يالالس وم وسالالط درجالالا

داللالالس إحصالالائيس الالين م وسالالط درجالالا

الكىيالالس العىميالالس فالالي ر عالالاد الم غي ال ار المنسالاليس واالج ماليالالس (ال عصالالبا المسالالئوليس االج ماليالالسا السالاليطرةا

الدوجماطيقيسا ال عاونا اال ان االمنعالي)ا وهذا يدل لىأ المعىمين في الكىيالا
الكىيا

العىيمس لديي درجا

 لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

م ساويس في ر عاد الم غي ار المنسيس واالج ماليس.
داللالالس إحصالالائيس الالين م وسالالط درجالالا

الد يالس والمعىمالين فالي

الكىيالالس الد يالالس وم وسالالط درجالالا

الكىيس العىميس في االل ا الديمي الكىيس ور عاده ( رركان اليمانا رركان اإلسال ا الواج ا ا الممييالا )ا
وهذا يدل لىأ رن المعىمين في الكىيس الد يالس والمعىمالين فالي الكىيالس العىميالس لالديي درجالا

االل ا الديمي الكىيس ور عاد ( رركان اليمانا رركان اإلسال ا الواج ا

االممييا )

م سالاويس فالي

 يع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن ال يئس الجامعيالس والجالو العالا الالذي يعاليش فياله الطالالب م قالارب غال

المظالر لالالن الكىيالالس ال الالي يدرسالاليا ا كمالالا رن المعىمالين جمالاليعي مالالن يئالالس اج ماليالالس وثقافيالالس واحالالدةا ري رن

الكىيالالس ال الالي خالالر مميالالا المعىال ال الالؤثر كثيال اأر لىالالأ مسال وب ال امالاله الالالديمي وال لىالالأ مسال وب خصائصالاله

المنسيس واالج ماليس .

 4.6توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام
الديني لدى المعلمين باختالا اليفوا التي يدرسها المبئوثين

جدول (  )54يبين نتا ج اختبار تئليل التباين األئادي للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
ودرجة االلتزام الديني لدى المعلمين باختالا اليفوا التي يدرسها المبئوثين

التعيإل

المسؤولية االجتماعية

السيطرة

الدوجماطيقية

التعاون

مجموع

درجات

متوسط

المربعات
79.1

الئرية
2

المربعات
39.6

داخل المجموعات

15044.8

383

39.3

المجموع

15124.0

385

بين المجموعات

82.1

2

41.0

داخل المجموعات

13803.4

383

36.0

المجموع

13885.5

385

بين المجموعات

42.3

2

21.2

داخل المجموعات

9919.5

383

25.9

المجموع

9961.9

385

بين المجموعات

130.4

2

65.2

داخل المجموعات

6023.9

383

15.7

المجموع

6154.3

385

بين المجموعات

328.6

2

164.3

داخل المجموعات

25264.5

383

66.0

المجموع

25593.1

385

بين المجموعات
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قيمة ت

مستوى الداللة

1.0

//0.4

1.1

0.8

4.1

2.5

//0.3

//0.4

**0.01

//0.1

االتزان االنفعالي

أركان اايمان

أركان ااسالم

الواجبات

المنهيات

الدرجة الكلية االلت ازم الديني

مجموع

درجات

متوسط

المربعات
90.4

الئرية
2

المربعات
45.2

داخل المجموعات

25522.6

383

66.6

المجموع

25613.0

385

بين المجموعات

10.3

2

5.1

داخل المجموعات

993.2

383

2.6

المجموع

1003.4

385

بين المجموعات

51.7

2

25.8

داخل المجموعات

2363.3

383

6.2

المجموع

2415.0

385

بين المجموعات

10.3

2

5.2

داخل المجموعات

4751.3

383

12.4

المجموع

4761.6

385

بين المجموعات

14.9

2

7.4

داخل المجموعات

4248.0

383

11.1

المجموع

4262.9

385

بين المجموعات

23.3

2

11.7

داخل المجموعات

22458.7

383

58.6

المجموع

22482.1

385

بين المجموعات
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 لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

0.7

//0.5

2.0

4.2

0.4

0.7

0.2

* دالس لمد 1212

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

قيمة ت

مستوى الداللة

//0.1

**0.01

//0.7

//0.5

//0.8

 //ير دالس

ما يىي:

داللالالس إحصالالائيس فالالي الم غيال ار المنسالاليس واالج ماليالالس لأل عالالاد ال اليالالس

(ال عصالالبا المسالالئوليس االج ماليالالسا السالاليطرةا ال عالالاونا اال ال ان االمنعالالالي) المس ال س لىصالالنوف ال الالي
يدرسيا الم حوثينا مما يعمي ان همال

المظالر لالن الصالنوف

ا ه في اوراء لمد المعىمين غ

ال ي يدرسيا المعىمين في ر عاد الم غي ار المنسيس واالج ماليس.

 يع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن ال يئا

المدرساليس م الا يس فالي كالل لماصالرها ( المالديرا الم الرف

ا الم ال ار ا الالالدو ار ا ) ا فيالالمعكس هالالذا ال الالا ه لىالالأ المعىمالالين ا فيص ال

ال ر وي.

لالالديي قالالارب فالالي النكالالر

 كما رن المعى النىسطيمي يدرل رن خصائصه االمنعاليس واالج ماليس ؤثر
ال عىيميالالسا لالالذلل هالالو يالالدرل حج ال المسالالئوليس والمامالالس ال الالي يحمىيالالا غ ال

كل ك ير لىأ العمىيس

المظالالر لالالن المرحىالالس ال الالي

يدرسيا ا فمحد المعى م مسكاأ عالي ديمه ا م ماأ فالي امنعاال اله وردود رفعالالس ا م عاومالاأ مالع مالئاله

الديس القدرة لىأ السيطرة لىأ المواقف المخ ىنس ال ي ي عر
الثقافس وفأ الدين يم ج لمس

الديمي عيداأ لن ال خص

ليا ا كل هذا ال ا ه في النكر وفأ

ا ه في مس وب الم غي ار االمنعاليس واالج ماليس وفأ مس وب االل ا

الذي يدرسه المعى .
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 وجود فرو جوهريس ذا

داللس إحصائيس في الم غي ار المنسيس واالج ماليس و عد (الدوجماطيقيالس)

لدب المعىمون في محافظا

ال ة المسال س لىصالنوف ال الي يدرساليا المعىمالونا ولمعرفالس داللالس النالرو
إجراء اخ ار يني لىمقارمالا

ين الصنوف ال ي يدرسيا المعىمين
ين رن:

ال عديالس ل جالامس ال الاينا فقالد

* درج الالس الدوجماطيقي الالس المسال ال س لىص الالف ال الالذي يدرس الاله المعىم الالين م الالع المرحى الالس الثاموي الالس رق الالل م الالن درج الالس
الدوجماطيقيالالس لالالدب المعىمالالين الالالذين يدرسالالون (ال عىالالي الساسالاليا المرحىالالس اإللداديالالس)ا وهالالذه النالالرو ذا
داللس إحصائيس في حين ل يوجد فرو

ين المجمولا

الخرب.

 -يع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن معىال المرحىالس الثامويالس ي عامالل مالع طالالب لالديي خصالائ

مخ ىنالس

لالالن الم ارح الالل ال عىيمي الالس الخالالرب ا فالطى الالس ف الالي هالالذه المرحى الالس هال ال فالالي س الالن المراهق الالس وال الالي فيي الالا ح الالدد
المالم الميائيس لى خصيس ا كما رن خصائ

فطى س المرحىس الثامويس يكون لديي خصائ

طالب هذه المرحىس ح ا إلأ عامل من مو خا

ا

ممي ة لن يره مثالل الحساساليس االمنعاليالس وسالرلس ال الأثر

والميالالل إلالالأ ال حالالدي ا ولالس ال نادة مالالن ىالالل الخصالالائ

يجالالب لىالالأ المعى ال رن يكالالون لديالالس القالالدرة لىالالأ

الحالوار واالمن الالاح لىالالأ رفكالالار الطالالالب يالالدف االسال نادة مميالالا فالالي إكسالالا ي المعالالارف والجوامالالب االيجا يالالس

وا عاده لن الجوامب السى يس .

ماء لىأ خصوصيس المرحىس الثامويس ال ي يدرسيا المعى .
 و ال الي فان الم يجس ممطقيس أ
 لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا داللالالس إحصالالائيس فالالي االل ال ا الالالديمي الكىيالالس ور عالالاده ال اليالالس ( رركالالان
اإليمالالانا الواج الالا ا الممييالالا ) المس ال س لىصالالنوف ال الالي يدرسالاليا المعىم الون ا ممالالا يعمالالي الالان همالالال
الالا ه فالالي اوراء لمالالد المعىمالالين غ ال

الديمي.

 وجود فرو جوهريس ذا
لدب المعىمين في محافظا

المظالالر لالالن الصالالنوف ال الالي يدرسالالوميا فالالي مس ال وب االل ال ا

داللس إحصائيس فالي االل ال ا الالديمي الكىيالس ور عالاده ال اليالس( رركالان اإلسالال )
ة المسال س لىصالنوف ال الي يدرساليا المعىمالين ا ولمعرفالس داللالس النالرو

ين الصنوف ال الي يدرسالوميا المعىمالون ال إجالراء اخ الار اليني لىمقارمالا

ال عديالس ل جالامس ال الاينا

فقد ين رن:

* مس وب المعرفس أركالان اإلسالال المسال س لىصالف الالذي يدرساله المعىمالون مالع المرحىالس الثامويالس رقالل مالن
مس وب معرف ي لدب المعىمين الذين يدرسون (ال عىي الساسيا المرحىس اإللداديس)ا وهذه النالرو ذا

داللس إحصائيس في حين ل يوجد فرو

ين المجمولا
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الخرب.

جدول (  )55يوضح نتا ج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وداللتها في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية

(الدوجماطيقية) ودرجة االلتزام الديني (أركان ااسالم) لدى المعلمين باختالا اليفوا التي يدرسوها المبئوثين
األبعاد

التخيص

العدد

المتوسط

الدوجماطيقية

تعليم

211

34.8

أركان ااسالم

1
1

أساسي
إعدادية

71

34.6

ثانوية

115

33.5

تعليم

211

34.4

أساسي
إعدادية

200

ثانوية

71

18.3

** دالس لمد 1211

 :7عرض نتا ج الفرض السابع:

0.76

**0.005

1

*0.05
1

1
17.4

المقارنات البعدية
3
2

**12114

1219

1

1251
1

* دالس لمد 1212

 //ير دالس

ينص الفرض :توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة
االلتزام الديني باختالا بعض الخيا ص السياسية والدينية
ي نر من النر

1.7

لدة فرو

فرليس وهي كال الي:

توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام الديني

لدى المعلمين باختالا االنتماء التنظيمي للمبئوثين

جدول (  )56يبين نتا ج اختبار تئليل التباين األئادي للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
ودرجة االلتزام الديني لدى المعلمين باختالا االنتماء التنظيمي للمبئوثين

األبعاد

التعيإل

المسؤولية االجتماعية

السيطرة

المربعات

درجات
الئرية

متوسط

بين المجموعات

81.726

3

27.242

داخل المجموعات

14390.822

377

38.172

المجموع

14472.548

380

بين المجموعات

42.417

3

14.139

داخل المجموعات

13571.325

377

35.998

المجموع

13613.742

380

بين المجموعات

89.812

3

29.937

داخل المجموعات

9596.248

377

25.454

المجموع

9686.060

380

ميدر التباين

مجموع
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المربعات

قيمة ت

0.71

0.39

1.18

مستوى الداللة

//0.544

//0.758

//0.319

األبعاد

مجموع

الئرية

بين المجموعات

49.524

3

16.508

داخل المجموعات

6081.543

377

16.131

المجموع

6131.067

380

بين المجموعات

128.144

3

42.715

داخل المجموعات

25134.199

377

66.669

المجموع

25262.343

380

بين المجموعات

552.719

3

184.240

داخل المجموعات

24465.195

377

64.894

المجموع

25017.914

380

بين المجموعات

7.559

3

2.520

داخل المجموعات

1001.862

377

2.657

المجموع

1009.422

380

بين المجموعات

21.302

3

7.101

داخل المجموعات

2368.364

377

6.282

المجموع

2389.666

380

بين المجموعات

.990

3

.330

داخل المجموعات

4984.641

377

13.222

المجموع

4985.631

380

بين المجموعات

26.555

3

8.852

داخل المجموعات

4607.637

377

12.222

المجموع

4634.192

380

بين المجموعات

17.722

3

5.907

داخل المجموعات

23409.594

377

62.094

المجموع

23427.316

380

ميدر التباين

الدوجماطيقية

التعاون

االتزان االنفعالي

أركان اايمان

أركان ااسالم

الواجبات

المنهيات

الدرجة الكلية االلتزام
الديني

المربعات

درجات

متوسط

** دالس لمد 1211

* دالس لمد 1212

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

 ل الالد وج الالود ف الالرو جوهري الالس ذا

المربعات

قيمة ت

1.02

0.64

2.84

0.95

1.13

0.03

0.72

0.10

مستوى الداللة

//0.382

//0.589

*0.038

//0.417

//0.337

//0.995

//0.538

//0.963

 //ير دالس

ما يىي:

دالل الالس إحص الالائيس ف الالي الم غيال ال ار المنس الاليس واالج مالي الالس ور ع الالاده ال الي الالس

(ال عصال الالبا المسال الالئوليس االج ماليال الالسا السال الاليطرةا الدوجماطيقيال الالسا ال عال الالاون) المس ال ال س الخ ال ال الف االم مال الالاء
ال مظيمالالي لىمعىمالالين فالالي محافظالالا

ال ةا ممالالا يعمالالي الالان همالالال

المظر لن ام مائي ال مظيمي في الم غي ار المنسيس واالج ماليس.
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الالا ه فالالي اوراء لمالالد المعىمالالين غ ال

 يع ال و ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ رن الح ال اب وال مظيمالالا

النىسالالطيميس هالالي م الالاح مج مالالع إسالالالمي لىالالأ

االسالمأ هي رح اب ديميس واسالميس اكما رن حركس ف

ل خىو من ال يار االسالمي داخىيا ا وح أ

السياسيس فيما يميا ا فيي قو لىالأ المرجعيالس الديميالس ا فحركالس حمالاس والجيالاد

الر من االخ الفا

وان ل كن أخذ اإلسال كمميج في كل

كما رن المواطن النىسطيمي

كل لا والمعى

كالح اب الديميس ا إال رن الدين ي قأ حاض اأر في فكرهاا
كل خالا

يالدرل المسالئوليس ال الي يحمىيالاا فالمسالئوليس

الوطميالالس والميميالالس والديميالالس جعىالاله يعمالالل كالالل رمامالالس و عيالالدأا لالالن السالالى يس وال عصالالب وضالالي الفال ا كمالالا

ويرب ال احث رن المعىمين يعي ون في منس الظروف السياسيس واالج ماليس واالق صاديس ا ويخضعون
لمنس الثقافس والدين ا و ال الالي فالان مالن الط يعالي والممطقالي رن يكالون همالال فالرو جوهريالس فالي مسال وب

ال عاد والم غي ار االج ماليس والمنسيس وفأ مس وب االل ا الديمي اخ الف االم ماء ال مظيمي .

داللس إحصائيس في الم غي ار المنسيس واالج ماليس و عد (اال ال ان االمنعالالي)

 وجود فرو جوهريس ذا

لالالدب المعىمالالين فالالي محافظالالا
ولمعرفالالس دالل الالس الن الالرو

ال ةا

ال ة المسال س الخال الف االم مالالاء ال مظيمالالي لىمعىمالالين فالالي محافظالالا

ال عدي الالس

الالين االم م الالاء ال مظيم الالي لىمعىم الالين ال ال إجال الراء اخ الالار الاليني لىمقارم الالا

ل جامس ال اينا فقد ين رن:

* درجالالس اال ال ان االمنعالالالي المسال س الخال الف االم مالالاء ال مظيمالالي لىمعىمالالين المم مالالين لحركالالس حمالالاس والجيالالاد
اإلس الالالمي رك الالر م الالن درج الالس اال ال ال ان االمنع الالالي ل الالدب المعىم الالين المم م الالين لحرك الالس فال ال
مظيمياا وهذه النرو ذا

داللس إحصائيس في حين ل يوجد فرو

ين المجمولا

وال الالع يس والمسال ال قىين

الخرب.

(حركالس

 يع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن المظمس الداخىيالس ال الي ط قيالا الحال اب الديميالس و الخصالو
حمالالاس وحركالالس الجيالالاد االس الالمأ ) مالالع الفال الراد المم مالالين إلييااف ىالالل المظمالالس والق الوامين
االل ا واال ان في ال صرفا

إلطاء صورة ايجا يس لميا .

 لد وجود فرو جوهريس ذا

ا و حث رفرادها لىأ ال عامل مع المحاليط وفال

الالجع لى الالأ

خصاليس م مالس يالدف

داللس إحصائيس في االل ا الديمي الكىيس ور عاده ال اليس ( رركان اإليمانا

رركالالان اإلسالالال ا الواج الالا ا الممييالالا ) المس ال س لالم مالالاء ال مظيمالالي لىمعىمالالين فالالي محافظالالا
يعمي ان همال

الديمي.

ا ه في اوراء لمد المعىمين غ

ال ةا ممالالا

المظر لن ام مائي ال مظيمي في مس وب االل ال ا

جدول (  ) 57يوضح نتا ج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وداللتها في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
(لالتزان االنفعالي) ودرجة االلتزام الديني لدى المعلمين باختالا االنتماء التنظيمي للمبئوثين

األبعاد

االتزان االنفعالي

االنتماء التنظيمي

العدد

فتح وشعبية

40

ئماس وجهاد إسالمي

90

مستقلين

240

آخرون

27

المتوسط
42.6

المقارنات البعدية
1

2

3

4

1

**1.119

//1.189

//1.159

*1.127

//1.726

1

46.7

1

44.5

//1.466
1

45.9
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217توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة

االلتزام الديني لدى المعلمين باختالا مستوى التدين ( شديد التدين  ,مئافظ على التقاليد الدينية)
جدول (  )58يبين نتا ج اختبارات للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام
الديني لدى المعلمين باختالا مستوى التدين (شديد التدين  ,مئافظ على التقاليد الدينية)
أئافظ على التقاليد الدينية

شديد التدين (ن= )58
المتغير

المتغيرات
المتوسط

المتغيرات
النفسية

واالجتماعية

التعيإل

40.9

المسؤولية االجتماعية

59.7

(ن = )337

االنئراا

المتوسط

المعياري
6.3

43.5

6.3

58.1

االنئراا

قيمة ت

مستوى الداللة

اتجاه الفروق

المعياري
6.2

-2.903

**.004

ليالح

6.0

1.918

*.056

ليالح شديدي

المئافظين
التدين

السيطرة

45.6

5.3

44.6

5.1

1.365

//.173

الدوجماطيقية

34.8

4.7

34.3

3.9

.863

//.389

التعاون

72.1

8.8

71.2

8.0

.748

//.455

االتزان االنفعالي

47.8

9.1

44.5

7.9

2.869

**.004

أركان اايمان

16.2

1.6

15.8

1.6

2.170

*.031

أركان ااسالم

18.9

2.4

17.4

2.5

4.286

**.000

الواجبات

40.7

3.3

38.8

3.6

3.612

**.000

المنهيات

54.3

2.5

53.2

3.6

2.208

*.028

الدرجة الكلية االلتزام

130.1

6.6

125.5

7.8

4.207

**.000

ليالح شديدي
التدين
ليالح شديدي
التدين
ليالح شديدي
التدين

االلتزام الديني

ليالح شديدي
التدين
ليالح شديدي
التدين

الديني

التدين

** دالة عند 1.11

* دالة عند 1.15

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا
 لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

ليالح شديدي

ما يىي:

داللالالس إحصالالائيس الالين م وسالالط درجالالا

 //غير دالة

مس ال وب ال الالدين( الالديد ال الالدين

امحالالافظ لىالالأ ال قاليالالد الديميالالس) فالالي ال عالالاد ال اليالالس ( السالاليطرة ا الدوجماطيقيالالسا ال عالالاون)ا وهالالذا يالالدل

لىأ ان المعىمين ديدي ال دين والمعىمين المحالافظين لىالأ ال قاليالد الديميالس لالديي درجالا
في ( السيطرةا الدوجماطيقيسا ال عاون).

 يع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن ىل ال عاد هي ج ء من خصاليس النالرد غال

م سالاويس

المظالر لالن درجالس

الر مالالن الف الراد يالالر المى ال مين
ديمالاله ا وان كالالان الالالدين االسالالالمأ يالالدلو إلالالأ ال عالالاون ا فقالالد مجالالد كثيال ر
الع الالادا

لالالديي االسال عداد لى عالالاون مالالع مالئيال فالالي العمالالل ا ولالالديي القالالدرة لىالالأ الساليطرة وال عامالالل

مالع المواقالالف ا كالالذلل مجالالد كثيالالر مالالن الفالراد لالديي امغالالال معرفالالي وفكالالري وال يى مالالون عالالالي ديالالمي

في حيا ي وفأ سىوكيا ي ( والعكس صحي ).
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الاء لىالالأ ال يئالالس
 فيالالذه ال عالالاد ( السالاليطرةا الدوجماطيقيالالسا ال عالالاون) قالالد يمارسالاليا المعى ال رثمالالاء لمىالالس مال أ
ال عىيميس ال ي يعمل يا ا والظروف ال ي يعاي يا في مدرس ه .
 وجود فرو جوهريس ذا
درجا

داللس إحصائيس ين م وسط درجا

ديدي ال دين من المعىمين وم وسط

المحافظين لىأ ال قاليد الديميس في ال عاد ال اليس (المسئوليس االج ماليسا اال ان االمنعالي)

النرو كام

لصال

ديدي ال دين.

 يع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن الالدين اإلسالالمي ييال

الجامالب االمنعالالي واالج مالالي لى خصاليس

المسىمس ا يدف مالاء خصاليس مسالىمس م ماسالكس وم وا مالس فالي داخىيالا ا قويالس وفعالالس فالي سالىوكيا يا
ولمىيا ا فقيمس المسئوليس االج ماليس هالي جال ء مالن ال ر يالس العامالس ل خصاليس المسالى ا و ر ي يالا مالن

جوام يا كافس االمنعاليس واالج ماليس والمعرفيس (لثمانا1984ا

 و ما أء لىأ ما س
مس وب ال دين لدب النرد .

.)45

فان مس وب المسالئوليس االج ماليالس ومسال وب اال ال ان االمنعالالي ير نالع كىمالا ار نالع

 وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

داللالاله إحصالالائيس الالين م وسالالط درجالالا

المحافظين لىأ ال قاليالد الديميالس فالي عالد (ال عصالب) النالرو كامال

الديميس.

الالديدي ال الالدين وم وسالالط درجالالا
لصالال المحالافظين لىالأ ال قاليالد

 يع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن الدين اإلسالمي قد ميأ لن ال عصب ورمر ركالس والميالأ لمالس ا
ل حار ه كل صورة ور كاله لما يخىقه من رثار سى يس لىأ النرد ولىأ المج مع ا فاإلسال سالاوب
الالين المالالاس فالالي كالالل ال ا وحالالدد قوالالالد ال عامالالل يالالمي ا فيالالو يالالرب رن ال عصالالب يعمالالل لىالالأ ن ي ال

المج م الالع وامقس الالامه ا ف الالالمعى المى ال ال وص الالاحب ال الالدين ال الالديد ي الالدرل موق الالف وحقيق الالس اإلس الالال م الالن

ال عصب في جم ه وي عد لمس .

 وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا
درجا
كام

داللالالس إحصالالائيس الالين م وس الط درجالالا

المعىمالالين الالديدي ال الالدين وم وسالالط

المعىمين المحافظين لىأ ال قاليد الديميس فالي االل ال ا الالديمي الكىيالس ور عالاده الر عالسا النالرو

لصال

ديدي ال دينا وهذا يدل لىأ رن المعىمالين الديدي ال الدين لالديي معرفالس وال ال ا ديمالي

ركثر من المعىمين المحافظين لىأ ال قاليد الديميس في محافظا

ة.

يعال ال و ال اح الالث ه الالذه الم يج الالس إل الالأ رن الفال الراد ذوو ال الالدين ال الالديد ا يح الالافظون دائم الالا لى الالأ قال الراءة القال الررن
و الو الالها ويسال معون إلالالأ الخطالالب الديميالالسا كمالالا رميال يدرسالالون ويقالالرءون الك الالب اإلسالالالميس والديميالالس

م واصل ا و ال الي فمن الممطقي والط يعي رن يكون لديي معرفس وال ا ديمي ركثر من اوخرين.

 :8عرض نتا ج الفرض الثامن:

ينص الفرض :توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة
االلتزام الديني باختالا بعض الخيا ص األسرية واالقتيادية.
ي نر من النر

لدة فرو

فرليس وهي كال الي:
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الالكل

 1.8توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام الديني لدى

المعلمين باختالا الوضع االقتيادي لألسرة

جدول (  )59يبين نتا ج اختبارات للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام
الديني لدى المعلمين باختالا الوضع االقتيادي لألسرة
متوسط (ن= )332
المتغير

المتغيرات

المتغيرات

المتوسط

التعيإل

43.1

المسؤولية

58.2

مرتفع ( ن = )49

االنئراا

المتوسط

المعياري
6.2

42.3

6.0

59.4

االنئراا

قيمة ت

مستوى الداللة

المعياري
6.5

.83

//.41

6.2

-1.30

//.19

االجتماعية
السيطرة

44.7

5.0

45.4

5.3

-.94

//.35

الدوجماطيقية

34.3

3.9

34.3

4.4

.06

//.95

التعاون

71.0

8.4

72.6

6.8

-1.31

//.19

االتزان االنفعالي

44.9

7.8

45.9

9.1

-.76

//.45

أركان اايمان

15.8

1.7

15.8

1.2

.00

//1.00

أركان ااسالم

17.6

2.5

18.3

2.6

-1.91

//.06

االلتزام

الواجبات

39.1

3.7

39.3

3.0

-.43

//.67

الديني

المنهيات

53.4

3.5

53.4

3.1

-.16

//.88

الدرجة الكلية

126.1

8.0

127.0

7.0

-.76

//.45

النفسية

واالجتماعية

االلتزام الديني
* دالس لمد 1212

** دالس لمد 1211

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

 لد وجود فرو جوهريس ذا
درجالالا

ما يىي:

داللس إحصائيس ين م وسط درجا

 //ير دالس

وضع اق صادي مر نع وم وسالط

وضالالع اق صالالادي م وسالالط فالالي ر عالالاد الم غي ال ار المنسالاليس واالج ماليالالس (ال عصالالبا المسالالئوليس

االج ماليسا السيطرةا الدوجماطيقيسا ال عاونا اال ان االمنعالي)ا وهذا يدل لىأ المعى ذو الوضع
االق ص الالادي المر ن الالع والمعىال ال ذو الوض الالع االق ص الالادي الم وس الالط ل الالديي درج الالا

م س الالاويس ف الالي ر ع الالاد

الم غي ار المنسيس واالج ماليس.

 يع و ال احالث هالذه الم يجالس إلالأ رن دخالل المعىال ال يالؤثر لىالأ خصائصاله االمنعاليالس واالج ماليالس ا
فالمعى النىسطيمي جاء لعمىه وهو يحمل رسالس لظيمس جاو المادة ا وهالو قالادر لىالأ حمالل هالذه
المامس ميما كامال

الظالروف الماديالس ا كمالا رن حصالول المعىال لىالأ قالدر م وسالط وكالافي مالن المالال

يكن الالأ لس الالد حاجا الاله وم طى الالا

رس الالر ه ا يس الالالده ذل الالل لى الالأ ا خ الالاذ ق ار ار الاله والال ال حك ف الالي امنعاال الاله
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المادي ال الالس والحيا ي ال الالس ا ويجعى ال الاله ذل ال الالل ي ال الالؤدب واج ا ال الاله الميمي ال الالس

وس ال الالىوكيا ه عي ال الالداأ ل ال الالن الض ال الالغوطا

واالج ماليس لىأ ركمل وجه .
 لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا
وم وسالالط درجالالا

داللالالس إحصالالائيس الالين م وسالالط درجالالا

وضالالع االق صالالادي المر نالالع

وضالالع االق صالالادي الم وسالالط فالالي االل ال ا الالالديمي الكىيالالس ور عالالاده ( رركالالان اليمالالانا

رركالالان اإلسالالال ا الواج الالا ا الممييالالا )ا وهالالذا يالالدل لىالالأ رن المعى ال ذو الوضالالع االق صالالادي المر نالالع
والمعىال ذو الوضالع االق صالادي الم وسالط لالديي درجالالا

رركان اليمانا رركان اإلسال ا الواج ا

م سالاويس فالي االل ال ا الالديمي الكىيالس ور عالالاد (

االممييا ).

 يالرب ال احالث رن هالذه الم يجالس ممطقيالس ا الن ام مالاء النالرد لديماله وال اماله عاليماله ال يقالاس مالا يمىالالل

مالالن مالالال ا ف الالعائر و عالالالي الالالدين مطالالالب رن يؤدييالالا كالالل فالالرد عيالالداأ لالالن مس ال وب دخىالالس رو وضالالعس
االق صادي ا كما رن هذه الم يجس ين درجس الولي الديمي ال ي ي م ع يا المعىمون ومدب ال امي
عالي ديمي .

 2.8توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام الديني لدى

المعلمين باختالا مستوى تعليم األإل

جدول ( ) 61يبين نتا ج اختبار تئليل التباين األئادي للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
ودرجة االلتزام الديني لدى المعلمين باختالا مستوى تعليم األإل
األبعاد

التعيإل

المسؤولية االجتماعية

السيطرة

الدوجماطيقية

التعاون

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الئرية

المربعات

بين المجموعات

280.742

2

140.371

داخل المجموعات

14996.748

393

38.160

المجموع

15277.490

395

بين المجموعات

11.150

2

5.575

داخل المجموعات

14224.257

393

36.194

المجموع

14235.407

395

بين المجموعات

21.945

2

10.972

داخل المجموعات

10134.743

393

25.788

المجموع

10156.688

395

بين المجموعات

15.316

2

7.658

داخل المجموعات

6351.428

393

16.161

المجموع

6366.744

395

بين المجموعات

128.247

2

64.124

داخل المجموعات

25945.773

393

66.020

المجموع

26074.021

395

ميدر التباين

141

قيمة ت

3.68

0.15

0.43

0.47

0.97

مستوى الداللة

*0.026

//0.857

//0.654

//0.623

//0.380

األبعاد

المربعات

درجات
الئرية

متوسط

مجموع

بين المجموعات

159.231

2

79.616

داخل المجموعات

25484.744

393

64.847

المجموع

25643.975

395

بين المجموعات

20.506

2

10.253

داخل المجموعات

1022.892

393

2.603

المجموع

1043.398

395

بين المجموعات

42.081

2

21.041

داخل المجموعات

2456.987

393

6.252

المجموع

2499.069

395

بين المجموعات

136.727

2

68.363

داخل المجموعات

5001.022

393

12.725

المجموع

5137.749

395

بين المجموعات

43.447

2

21.724

داخل المجموعات

4672.003

393

11.888

المجموع

4715.450

395

بين المجموعات

424.585

2

212.293

داخل المجموعات

23592.001

393

60.031

المجموع

24016.587

395

ميدر التباين

اال تزان االنفعالي

أركان اايمان

أركان ااسالم

الواجبات

المنهيات

الدرجة الكلية االلتزام
الديني

** دالس لمد 1211

المربعات

* دالس لمد 1212

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

 لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

قيمة ت

1.23

3.94

3.37

5.37

1.83

3.54

مستوى الداللة

//0.294

*0.020

*0.036

**0.005

//0.162

*0.030

 //ير دالس

ما يىي:

داللالالس إحصالالائيس فالالي الم غيال ار المنسالاليس واالج ماليالالس لأل عالالاد ال اليالالس

(المسالالئوليس االج ماليالالس ا السالاليطرةا الدوجماطيقيالالسا ال عالالاونا اال ال ان االمنعالالالي) المس ال س الخ ال الف
مسال ال وب عىيم الالي البا مم الالا يعم الالي الالان هم الالال

الالا ه ف الالي اوراء لم الالد المعىم الالين غال ال

المظ الالر ل الالن

اخ الف مس وب عىي الب في ر عاد الم غي ار المنسيس واالج ماليس.

 وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

لدب المعىمين في محافظا

مس وب عىي الب

داللالالس إحصالالائيس فالالي الم غي ال ار المنسالاليس واالج ماليالالس لأل عالالاد (ال عصالالب)
ة المس س الخ الف مس وب عىالي البا ولمعرفالس داللالس النالرو

إجراء اخ ار يني لىمقارما

الين

ال عديس ل جامس ال اينا فقد ين رن:

* درجالالس ال عصالالب لالالدب المعىمالالين عالالا ل عىالالي آ الالائي لىمرحىالالس الجامعيالالس رك الالر مالالن درجالالس ال عصالالب لالالدب
المعىمالالين عالالا ل عىالالي ر الالائي لىمرحىالالس الم وسالالطسا وهالالذه النالالرو ذا

فرو

ين المجمولا

الخرب.

141

داللالالس إحصالالائيس فالالي حالالين ل ال يوجالالد

* لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

داللالالس إحصالالائيس فالالي ر عالالاد االل ال ا الالالديمي ال اليالالس (الممييالالا ) المسال س
الالا ه فالالي اوراء لمالالد المعىمالالين غال

الخال الف مسال وب عىالالي البا ممالالا يعمالالي الالان همالالال

المظالالر لالالن

اخ الف مس وب عىي الب في مس وب االل ا الديمي.

 وجود فرو جوهريس ذا

داللس إحصالائيس فالي االل ال ا الالديمي الكىيالس ور عالاده ال اليالس( رركالان اإليمالانا

رركان اإلسال ا الواج ا ) لدب المعىمين في محافظا
ولمعرفالالس داللالالس النالالرو

ال اينا فقد ين رن:

ال ة المسال س الخال الف مسال وب عىالي البا

الالين مسال وي عىالالي الب ال إجالراء اخ الالار الاليني لىمقارمالالا

ال عديالالس ل جالالامس

* مسال وب المعرفالس أركالالان اإليمالان لالدب المعىمالالين عالا ل عىالي آ الالائي لىمرحىالس الجامعيالس رك الالر مالن معرفالالس

المعىمالالين عالالا ل عىالالي آ الالاءه لىمرحىالالس الم وسالالطسا وهالالذه النالالرو ذا

فرو

ين المجمولا

الخرب.

داللالالس إحصالالائيس فالالي حالالين لال يوجالالد

* مس ال ال ال ال وب المعرفال ال ال الالس أركال ال ال الالان اإلسال ال ال الالال لال ال ال الالدب المعىمال ال ال الالين عال ال ال الالا ل عىال ال ال الالي آ ال ال ال الالائي لىمرحىال ال ال الالس الجامعيال ال ال الالس
رقل من معرفس المعىمين عا ل عىي آ ائي لىدراسا
يوجد فرو

ين المجمولا

* مس وب المعرفس الواج ا

العىيا وهذه النرو ذا

الخرب.

الديميس لدب المعىمين عا ل عىي آ ائي لىمرحىس الم وسطس رك ر من معرفس

المعىمالالين عالالا ل عىالالي آ الالائي لىمرحىالالس الجامعيالالسا وهالالذه النالالرو ذا
فرو

ين المجمولا

داللس إحصائيس في حين ل

داللالالس إحصالالائيس فالالي حالالين ل ال يوجالالد

الخرب.

* مسال وب المعرفالالس الالاالل ا الالالديمي لالالدب المعىمالالين عالالا ل عىالالي آ الالائي لىمرحىالالس الجامعيالالس رقالالل مالالن معرفالالس
المعىمالالين عالالا ل عىالالي ر الالائي لىمرحىالالس الم وسالالطسا وهالالذه النالالرو ذا

فرو

ين المجمولا

الخرب.

داللالالس إحصالالائيس فالالي حالالين ل ال يوجالالد

جدول ( ) 61يوضح نتا ج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وداللتها في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
(التعيإل) ودرجة االلتزام الديني (أركان اايمان ,أركان ااسالم ,الواجبات ,الدرجة الكلية) لدى المعلمين باختالا
مستوى تعليم األإل

األبعاد

التعيإل
أركان اايمان

أركان ااسالم

تعليم األإل

العدد

المتوسط

متوسط

245

42.4

جامعي

147

44.0

دراسات عليا

5

45.8

متوسط

245

16.0

جامعي

147

15.5

دراسات عليا

5

16.6

متوسط

245

17.9

جامعي

147

17.2

دراسات عليا

5

18.3

145

المقارنات البعدية
1

2

3

1

*0.043

//0.476

1

//0.818
1

1

*0.035

//0.710

1

//0.366
1

1

*0.043

//0.924

1

//0.623
1

األبعاد

تعليم األإل

العدد

المتوسط

الواجبات

متوسط

244

39.5

جامعي

147

38.4

دراسات عليا

5

40.8

متوسط

244

126.9

جامعي

147

124.8

دراسات عليا

5

128.1

الدرجة الكلية

** دالس لمد 1211

المقارنات البعدية
1

2

3

1

**0.009

//0.717

1

//0.316
1

1

*0.035

//0.946

1

//0.651
1

 //ير دالس

* دالس لمد 1212

 3.8توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام الديني لدى

المعلمين باختالا مستوى تعليم األم

جدول ( ) 62يبين نتا ج اختبارات للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام
الديني لدى المعلمين باختالا مستوى تعليم األم

إعدادي (ن= )377
المتغير

المتغيرات

المتوسط

االنئراا
المعياري

جامعي ( ن = )21
المتوسط

االنئراا

قيمة ت

مستوى الداللة

المعياري

اتجاه

الفروق
لصال

التعيإل
المسؤولية
المتغيرات
النفسية

واالجتماعية

االجتماعية

43.25

6.26

39.71

4.73

2.491

*0.013

58.10

6.09

60.79

4.88

-1.940

//0.053

ال عىي
اإللدادي
لصال

السيطرة

44.60

5.13

46.94

4.04

-2.008

*0.045

الدوجماطيقية

34.29

3.99

35.55

4.37

-1.369

//0.172

-

التعاون

71.16

8.20

72.98

7.22

-.971

//0.332

-

44.87

8.12

46.95

7.40

-1.121

//0.263

-

15.80

1.62

15.90

1.68

-.266

//0.791

-

ااسالم

17.66

2.51

17.23

2.51

.745

//0.457

-

الواجبات

39.02

3.63

40.85

2.64

-2.219

*0.027

المنهيات

53.29

3.51

54.60

1.79

-1.658

//0.098

ال عىي
الجامعي

االتزان
االنفعالي
أركان

اايمان
أركان

لصال
االلتزام الديني

ال عىي
الجامعي
-

الدرجة الكلية
االلتزام

126.05

7.85

128.61

الديني
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6.17

-1.432

//0.153

-

تبين من خالل النتا ج الموضئة في الجدول السابق ما يلي:
 لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا
وم وسط درجا

داللالالس إحصالالائيس الالين م وسالالط درجالالا

عىالالي ال لىمرحىالالس اإللداديالالس

عىي ال لىمرحىس الجامعيس فالي ر عالاد الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ( المسالئوليس

االج ماليالسا الدوجماطيقيالسا ال عالاونا اال ال ان االمنعالالي)ا وهالذا يالدل لىالأ المعىمالين عالا ل عىالي ال

لىمرحىالالس اإللداديالالس والمعىمالالين عالالا ل عىالالي ال لىمرحىالالس الجامعيالالس لالالديي درجالالا
الم غي ار المنسيس واالج ماليس.

 وجود فرو جوهريس ذا
درجالالا

داللس إحصائيس ين م وسط درجا

عىي ال لىمرحىس اإللداديس وم وسط

عىالالي ال لىمرحىالالس الجامعيالالس فالالي عالالد (ال عصالالب) النالالرو كام ال

ل الالأل ا يمم الالا وج الالود ف الالرو جوهري الالس ذا

اإللداديالس وم وسالط درجالالا
عىي ال الجامعي.

لص الال ال عىالالي اإللالالدادي

دالل الاله إحص الالائيس الالين م وس الالط درج الالا

عى الالي ال لىمرحى الالس

عىالي ال لىمرحىالس الجامعيالالس فالي عالد (السالاليطرة ) النالرو كامال

 لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا
وم وسالالط درجالالا

م سالالاويس فالالي ر عالالاد

داللالالس إحصالالائيس الالين م وسالالط درجالالا

لصالالال

عىالالي ال لىمرحىالالس اإللداديالالس

عىالالي ال لىمرحىالالس الجامعيالالس فالالي االل ال ا الالالديمي الكىيالالس ور عالالاده (رركالالان اإليمالالانا

رركان اإلسالال ا الممييالا )ا وهالذا يالدل لىالأ المعىمالين عالا ل عىالي ال لىمرحىالس اإللداديالس والمعىمالين
ع الالا ل عى الالي ال لىمرحى الالس الجامعي الالس ل الالديي درج الالا

اليمانا رركان اإلسال ا الممييا )
 وجود فرو جوهريس ذا
درجالالا

م س الالاويس االل ال ال ا ال الالديمي الكىي الالس ور ع الالاد ( ررك الالان

داللس إحصائيس ين م وسط درجا

عىالالي ال لىمرحىالالس الجامعيالالس فالالي عالالد (الواج الالا

الجامعي.

 نس ال الالير الن ال الالر

( )7,8-5,8الم عىال ال ال

عىي ال لىمرحىس اإللداديس وم وسط

الديميالالس) النالالرو كام ال

لصالالال

عىالالي ال

وج ال الالود ف ال الالرو ف ال الالي ك ال الالل م ال الالن ر ع ال الالاد الم غيال ال ال ار االمنعالي ال الالس

واالج ماليس ودرجس االل ا الديمي اخ الف مس وب عىي الب ومس وب عىي ال

 ي الالرب ال احالالالث رن الن الالرو فال الالي ال ع الالاد االمنعاليالالالس واالج مالي الالس وف الالأ مسال ال وب االل ال ال ا ال الالديمي ع ال الاأ
لالخال الف فالالي مس ال وب عىالالي الب ومسال وب عىالالي ال جالالاء ضالالعيناأ ا ويعال و ال احالالث ذلالالل إلالالأ رن
الد ارسال الالس س ال ال يدف فئال الالس المعىمال الالين ا و مي ال ال هال الالذه النئال الالس ا سال الالا العالقال الالا
االج مالالالي ا ري رن المعىال رصال
وقمالالالا

االج ماليال الالس و ال نالال الالل

لديالالس اسال قالل مسال أ لالالن السالالىطس الوالديالالس ا ورصال

لديالالس رفكالالار

يالالؤمن يالالا ويمارسالاليا فالالي حيا الاله ا فم يجالالس ال م الالئس االج ماليالالس وال نالالالل االج مالالالي مالالع

اوخرين وال نالل المس مر مع الصدقاء وال مالء كوم
عيداأ لن المس وب ال عىيمي لىوالدين .

 رمالالا فيمالالا ي عى ال

مس ال وب ال عصالالب فالالان الم الالائج يم ال

لديالس خصالائ

خصاليس ميال ه لالن يالرة

رن المس ال وب ال عىيمالالي لالالألب وال يالالؤثر فالالي

مس وب ال عصب لالدب المعىال ا ويالرب ال احالث رن هالذه الم يجالس يصالعب نساليرها فالي هالذا المسال وب ا
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سال ال ب الالدخل م غي ال ال ار رخ الالرب ال يمك الالن ل ليال الالا ف الالي ه الالذا المس ال ال وب ا فأسال ال اب ال عص الالب م ال الالا كس

وم داخىالس وكىيالا عمالالل أقالدار م ناو الس ا فأسال اب ال عصالب مخ ىنالس فمميالالا مالا هالو سياسالاليا ومميالا مالالا
هو ديميا ومميا ما هو اق صادي اومميا ما هو اح مالأ ومميا ما هو منسالي ا وهالذا مالا ي نال مالع

اإلطار المظري الم عى

أس اب ال عصب

 :9عرض نتا ج الفرض التاسع:

ينص الفرض :توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة
االلتزام الديني باختالا بعض الخيا ص السكانية والسياسية.
 ي نر من النر

لدة فرو

فرليس وهي كال الي:

توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام

1.8

الديني لدى المعلمين باختالا المواطنة

جدول ( ) 63يبين نتا ج اختبارات للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام
الديني لدى المعلمين باختالا المواطنة
الجئ (ن= )219
المتغير

المتغيرات
النفسية

واالجتماعية

االلتزام
الديني

المتغيرات

المتوسط

التعيإل

42.7

المسؤولية

58.2

مواطن ( ن = )178

االنئراا

المتوسط

المعياري
6.3

43.4

5.8

58.4

االنئراا

قيمة ت

مستوى الداللة

المعياري
6.2

-.992

//.322

6.3

-.283

//.778

االجتماعية
السيطرة

45.0

5.2

44.5

5.0

.879

//.380

الدوجماطيقية

34.6

3.8

34.0

4.2

1.472

//.142

التعاون

71.8

7.9

70.6

8.3

1.462

//.144

االتزان االنفعالي

45.3

8.2

44.3

7.9

1.209

//.227

أركان اايمان

15.9

1.6

15.7

1.6

1.200

//.231

أركان ااسالم

17.7

2.7

17.7

2.2

-.142

//.887

الواجبات

39.2

3.6

39.0

3.6

.640

//.523

المنهيات

53.5

3.2

53.2

3.8

.812

//.417

الدرجة الكلية

126.7

7.5

125.8

8.1

1.190

//.235

االلتزام الديني
** دالس لمد 1211

* دالس لمد 1212

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا
 ل الالد وج الالود ف الالرو جوهري الالس ذا

ما يىي:

دالل الالس إحص الالائيس الالين م وس الالط درج الالا

 //ير دالس

الالجال ال وم وس الالط درج الالا

المال الواطن ف الالي ر ع الالاد الم غيال ال ار المنس الاليس واالج مالي الالس (ال عص الالبا المس الالئوليس االج مالي الالسا الس الاليطرةا
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الدوجماطيقيالالسا ال عالالاونا اال ال ان االمنعالالالي)ا وهالالذا يالالدل لىالالأ المعىال الالجال والمعىال المالواطن لالالديي
م ساويس في ر عاد الم غي ار المنسيس واالج ماليس.

درجا

 لد وجود فرو جوهريس ذا

داللس إحصائيس ين م وسالط درجالا

الجال وم وسالط درجالا

مالواطن

في االل ا الديمي الكىيس ور عاده ( رركان اليمانا رركان اإلسالال ا الواج الا ا الممييالا )ا وهالذا يالدل
لىأ رن المعىال الالجال والمعىال المالواطن لالديي درجالا

رركان اليمانا رركان اإلسال ا الواج ا

االممييا ).

 يع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن معظ سكان قطالا

م سالاويس فالي االل ال ا الالديمي الكىيالس ور عالاد (
ال ة يعي الون فالي ظالروف سياساليس واق صالاديس

وثقافيس وديميس م ا يس ا وهذه الظروف يعي يا المالواطن والالجال ا كمالا رن الالجئالين يعي الون فالي

قطا

ة ممالذ ركثالر مالن  41لامالاأ ا وم يجالس لطالول المالدة ال مميالس ال الي لا اليا هالؤالء الالجئالون فقالد

ال ميي

يمي إال من خالل مكان السكن االصىأ ليؤالء الالجئين .

رص

همال امدما و داخل ثقافي ين المواطمين والالجئين فالي قطالا

ال ة ا ورصال

مالن الصالعب

 و ال الي فمن الط يعي والممطقي رن اليكون همال فرو في ال عاد االمنعاليس واالج ماليالس ودرجالس
االل ا الديمي اخ الف المواطمس (مواطن – الج ).
 2.9توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام

الديني لدى المعلمين باختالا مكان ااقامة

جدول ( ) 64يبين نتا ج اختبار تئليل التباين األئادي للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
ودرجة االلتزام الديني لدى المعلمين باختالا مكان ااقامة
مجموع

درجات

متوسط

المربعات
23.2

الئرية
2

داخل المجموعات

15256.8

389

المجموع

15280.1

391

المسؤولية

بين المجموعات

61.5

2

30.8

االجتماعية

داخل المجموعات

14188.1

389

36.5

المجموع

14249.6

391

بين المجموعات

2.8

2

1.4

داخل المجموعات

10035.3

389

25.8

المجموع

10038.1

391

بين المجموعات

169.5

2

84.7

داخل المجموعات

6171.0

389

15.9

المجموع

6340.5

391

بين المجموعات

282.6

2

141.3

داخل المجموعات

25549.3

389

65.7

المجموع

25832.0

391

التعيإل

السيطرة

الدوجماطيقية

التعاون

بين المجموعات
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المربعات
11.6

قيمة ت

مستوى الداللة

0.3

//.74

39.2

0.8

0.1

5.3

2.2

//.43

//.95

*.01

//.12

مجموع

درجات

متوسط

المربعات
168.5

الئرية
2

المربعات
84.2

داخل المجموعات

25508.5

389

65.6

المجموع

25676.9

391

بين المجموعات

0.4

2

0.2

داخل المجموعات

1033.8

389

2.7

المجموع

1034.2

391

بين المجموعات

39.5

2

19.8

داخل المجموعات

2396.9

389

6.2

المجموع

2436.4

391

بين المجموعات

30.2

2

15.1

داخل المجموعات

5080.1

389

13.1

المجموع

5110.3

391

بين المجموعات

46.7

2

23.4

داخل المجموعات

4647.0

389

11.9

المجموع

4693.7

391

الدرجة الكلية

بين المجموعات

388.4

2

194.2

االلتزام الديني

داخل المجموعات

23385.0

389

60.1

المجموع

23773.3

391

اال تزان االنفعالي

أركان اايمان

أركان ااسالم

الواجبات

المنهيات

بين المجموعات

** دالس لمد 1211

 لالالد وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا

1.3

//.28

0.1

//.93

3.2

*.04

1.2

//.32

2.0

//.14

3.2

* دالس لمد 1212

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

قيمة ت

مستوى الداللة

*.04

 //ير دالس

ما يىي:

داللالالس إحصالالائيس فالالي الم غيال ار المنسالاليس واالج ماليالالس لأل عالالاد ال اليالالس

(ال عصبا المسئوليس االج ماليس ا السيطرةا ال عالاونا اال ال ان االمنعالالي) المسال س الخال الف مكالان
الالا ه فالالي اوراء لمالالد المعىمالالين غ ال

اإلقامالالسا ممالالا يعمالالي الأن همالالال

اإلقامس في ر عاد الم غي ار المنسيس واالج ماليس.

 وجود فرو جوهريالس ذا

لدب المعىمين في محافظا
اإلقامس

المظالالر لالالن اخ ال الف مكالالان

داللالس إحصالائيس فالي الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس ل عالد (الدوجماطيقيالس)
ة المس س الخ الف مكان اإلقامسا ولمعرفس داللس النالرو

إجراء اخ ار يني لىمقارما

الين مكالان

ال عديس ل جامس ال اينا فقد ين رن

* درجالالس الدوجماطيقيالالس لالالدب المعىمالالين عالالا الخال الف اإلقامالالس فالالي المخالالي رك الالر مالالن درجالالس الدوجماطيقيالالس

لالالدب المعىمالالين عالالا الخال الف اإلقامالالس فالالي القريالالسا وهالالذه النالالرو ذا
فرو

ين المجمولا

داللالالس إحصالالائيس فالالي حالالين لال يوجالالد

الخرب.

 يع ال و ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ رن الحيالالاة ال الالي يعي الاليا الالجئ الون داخالالل المخيمالالا
صالعو ا

ومالالن مقال

هذه الظروف جعى

فالالي الخالالدما

والم ارفال ا ومالالا يعامياله سالالكان المخيمالالا

الذين يعي ون داخل المخيما
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ومالالا فييالالا مالالن

مالن لالالذاب وذل ا كالالل

ي عرون الظى ا ولذلل ه ي مسكون حقوقي

ويدافعون لميا ا ويالرون رن رفكالاره ور ارءهال هالي الصالوب ا ويجالب رن ح الر وان يسال جاب ليالا ا

ولذلل ه

ديدو ال مسل آرائي وم ادئي .

 لالالد وج الالود فالالرو جوهري الالس ذا

داللالالس إحص الالائيس فالالي ال ع الالاد ال اليالالس ( ررك الالان اإليمالالانا الواج الالا ا

الممييالالا ) المس ال س الخ ال الف مكالالان اإلقامالالسا ممالالا يعمالالي الالان همالالال
غ

المظر لن اخ الف مكان اإلقامس في مس وب االل ا الديمي.

 وجالالود فالالرو جوهريالالس ذا
المعىمالالين فالالي محافظالالا
اإلقامس

الالا ه فالالي اوراء لمالالد المعىمالالين

داللالالس إحصالالائيس فالالي االل ال ا الالالديمي الكىيالالس و عالالد (رركالالان اإلسالالال ) لالالدب

ال ة المس ال س الخ ال الف مكالالان اإلقامالالس ا ولمعرفالالس داللالالس النالالرو

إجراء اخ ار يني لىمقارما

الالين مكالالان

ال عديس ل جامس ال اينا فقد ين رن

* مس ال وب المعرفالالس أركالالان اإلسالالال لالالدب المعىمالالين عالالا الخ ال الف اإلقامالالس فالالي المديمالالس رقالالل مالالن مس ال وب
معرف ي لدب المعىمين عا الخ الف اإلقامس في القريسا وهذه النرو ذا

يوجد فرو

ين المجمولا

داللس إحصالائيس فالي حالين لال

الخرب.

* مس ال وب المعرفالالس الالاالل ا الالالديمي لالالدب المعىمالالين عالالا الخ ال الف اإلقامالالس فالالي المديمالالس رقالالل مالالن مس ال وب
معرف ي لدب المعىمين عا الخ الف اإلقامس في القريسا وهذه النرو ذا
يوجد فرو

ين المجمولا

داللس إحصالائيس فالي حالين لال

الخرب.

جدول (  )65يوضح نتا ج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وداللتها في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
(الدوجماطيقية) ودرجة االلتزام الديني (أركان ااسالم ,الدرجة الكلية) لدى المعلمين باختالا مكان ااقامة
ال عاد

الدوجماطيقية

أركان ااسالم

الدرجة الكلية

لاللتزام الديني

مكان

العدد

الم وسط

قرية

56

32.7

مخيم

79

34.6

مدينة

262

34.6

قرية

56

18.3

مخيم

79

17.9

مدينة

262

17.4

قرية

56

128.4

مخيم

79

126.7

مدينة

262

125.5

اإلقامس
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المقارما

ال عديس

1

2

3

1

**1.008

**1.001

1

//1.880
1

1

//1.337

*1.020

1

//0.153
1

1

//1.224

*1.015

1

//0.232
1

 3.9توجد فروق دالة إئيا يا في كل من أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية ودرجة االلتزام

الديني لدى المعلمين باختالا مكان السكن

جدول ( ) 66يبين نتا ج اختبار تئليل التباين األئادي للكشا عن الفروق في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
ودرجة االلتزام الديني لدى المعلمين باختالا مكان السكن

التعيإل

المسؤولية
االجتماعية

السيطرة

الدوجماطيقية

التعاون

االتزان االنفعالي

أركان اايمان

أركان ااسالم

الواجبات

المنهيات

الدرجة الكلية
االلتزام الديني

مجموع المربعات

درجات الئرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

92.994

4

23.248

داخل المجموعات

15264.114

390

39.139

المجموع

15357.107

394

بين المجموعات

333.721

4

83.430

داخل المجموعات

14198.841

390

36.407

المجموع

14532.562

394

بين المجموعات

328.960

4

82.240

داخل المجموعات

9989.910

390

25.615

المجموع

10318.870

394

بين المجموعات

170.680

4

42.670

داخل المجموعات

6155.995

390

15.785

المجموع

6326.675

394

بين المجموعات

488.991

4

122.248

داخل المجموعات

25827.082

390

66.223

المجموع

26316.074

394

بين المجموعات

522.398

4

130.599

داخل المجموعات

25348.466

390

64.996

المجموع

25870.864

394

بين المجموعات

12.758

4

3.190

داخل المجموعات

1023.514

390

2.624

المجموع

1036.272

394

بين المجموعات

22.187

4

5.547

داخل المجموعات

2475.028

390

6.346

المجموع

2497.215

394

بين المجموعات

53.334

4

13.333

داخل المجموعات

5085.346

390

13.039

المجموع

5138.680

394

بين المجموعات

14.033

4

3.508

داخل المجموعات

4705.684

390

12.066

المجموع

4719.717

394

بين المجموعات

176.300

4

44.075

داخل المجموعات

23817.022

390

61.069

المجموع

23993.321

394

** دالس لمد 1211

* دالس لمد 1212
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قيمة
0.59

2.29

مستوى الداللة
//0.667

//0.059

3.211
*0.013

2.703

1.846

2.009

1.215

0.874

1.023

0.291

0.722

 //ير دالس

*0.030

//0.119

//0.092

//0.304

//0.479

//0.395

//0.884

//0.577

ين من خالل الم ائج الموضحس في الجدول السا

 لد وجود فرو جوهريس ذا

ما يىي:

داللس إحصالائيس فالي الم غيال ار المنساليس واالج ماليالس لأل عالاد ال اليالس (

ال عصبا المسئوليس االج ماليسا ال عاونا اال ال ان االمنعالالي) المسال س الخال الف مكالان السالكنا ممالا
يعمي ان همالال

الا ه فالي اوراء لمالد المعىمالين غال

الم غي ار المنسيس واالج ماليس.

المظالر لالن اخال الف مكالان السالكن فالي ر عالاد

 يالالرب ال احالالث رن النالالرو الثقافيالالس الالين الممالالاط السالالكميس فالالي قطالالا
المساحس الجغرافيس لقطا

ال ة كالالاد ال الالأ حك ال صالالغر

ة ا كما رن ظروف ال م ئس االج ماليس في كل المحافظا

ح الالد ك ي الالر ا فالسال الرة النىس الالطيميس م الالن ال المال قط الالا

ا ه إلأ

ال ال ة إل الالأ جمو الاله ح الالافظ لى الالأ ال قالي الالد والق الالي

االج ماليس و غرس في ر مائيا ىل القي وال قاليد ا فظروف ال م ئس االج ماليس في كل المحافظا
ا ه إلأ حد ك ير .

 وج الالود ف الالرو جوهري الالس ذا

دالل الالس إحص الالائيس ف الالي الم غيال ال ار المنس الاليس واالج مالي الالس لأل ع الالاد ال الي الالس (

الس الاليطرةا الدوجماطيقي الالس) ل الالدب المعىم الالين ف الالي محافظال الالا
ولمعرفس داللس النرو

فقد ين رن :

ال ال ة المسال ال س الخال ال الف مك الالان السال الالكنا

ين مكان السكن ال إجالراء اخ الار اليني لىمقارمالا

ال عديالس ل جالامس ال الاينا

* درجس الساليطرة لالدب المعىمالين عالا الخال الف السالكن فالي ال ة رك الر مالن درجالس الساليطرة لالدب المعىمالين
عالالا الخال الف السالالكن فالالي خالالاميومسا وهالالذه النالالرو ذا

المجمولا

الخرب.

داللالالس إحصالالائيس فالالي حالالين ل ال يوجالالد فالالرو

 يع و ال احث هذه الم يجس إلأ رن معظ السر في محافظالا

الالين

خالاميومس هالي اسالر مم الدة ا و عطالأ

اح رمالالا لىسالالىطس ال ويالالس او ال الالالي فالالان درجالالس السالاليطرة رقالالل لالالدب مالالن يع اليش فالالي محافظالالس خالالاميومس
مقارمس من يعيش في محافظس

ة وال ي م ر فييا السر الموويس والصغيرة .

* درج الالس الدوجماطيقي الالس ل الالدب المعىم الالين ع الالا الخال ال الف الس الالكن ف الالي الوس الالطأا و ال ال ة رك الالر م الالن درج الالس
الدوجماطيقيس لدب المعىمين عا الخ الف السكن في خاميومسا وهذه النالرو ذا

حين ل يوجد فرو

ين المجمولا

داللالس إحصالائيس فالي

الخرب.

 يعال و ال احالالث هالالذه الم يجالالس إلالالأ درجالالس ال نالالالل واالح كالالال الالين محالالافظ ي ال ة والوسالالطأ رلىالالأ مالالن
درجس ال نالل ين محافظ ي الوسطأ وخاميومس س ب القرب الجغرافي ين المحافظ ين ا و ال الي

فم الالن الط يع الالي والممطق الالي رن يك الالون هم الالال ق الالارب ف الالي درج الالس الدوجماطيقي الالس يميم الالا مقارم الالس س الالكان

محافظس خاميومس .

 لد وجود فرو جوهريس ذا

داللس إحصائيس في االل ا الديمي الكىيس ور عاده ال اليس
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 ( رركان اإليمانا رركان اإلسالال ا الواج الا ا الممييالا ) المسال س الخال الف مكالان السالكنا ممالا يعمالي
الالان همالالال

المظالالر لالالن اخ ال الف مكالالان السالالكن فالالي مس ال وب

الالا ه فالالي اوراء لمالالد المعىمالالين غ ال

االل ا الديمي.
جدول ( ) 67يوضح نتا ج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وداللتها في أبعاد المتغيرات النفسية واالجتماعية
(السيطرة ,الدوجماطيقية) ودرجة االلتزام الديني لدى المعلمين باختالا مكان السكن

األبعاد

السيطرة

مكان

العدد

المتوسط

رفح

38

44.13

خانيونس

170

43.92

الوسطى

55

44.85

غزة

127

45.96

7

43.59

رفح

38

35.07

خانيونس

170

33.65

الوسطى

55

35.30

غزة

127

34.74

7

34.19

السكن

شمال
غزة

الدوجماطيقية

شمال
غزة

المقارنات البعدية
1
1

2
//.820

3
//.505

1

//.234
1

4
//.055

5
//.799

//.869 **0.001
//.174

//.536

1

//.228
1

1

//.053

//.780

//.666

.596

1

**0.008

*0.020

//.724

1

//.381

//.487

1

//.723
1
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التوييات

في ضوء أهداا الدراسة ونتا جها يويى البائث بما يأتي :
 -1ضرورة االه ما نلداد المعى المماسب ا من خالل إقامس دو ار

ين كينيس عامل المعى مالع

الطى س ورولياء المور والمدراءا لكي يكون قاد ار لىأ القيا دوره الميمي لىأ ركمل وجه.
-5

ال الالرس و ال الالدلي القالالالي والم ال الالادئ الديميالالالس فال الالي منالالالوس المعىمال الالين ا م الالن خال الالالل إقامالالالس المال الالؤ م ار

والمحاض ار ال ي رك لىأ كينيس ع ي القي الديميس لديي .
 -7إلداد دو ار و رام
الخص ال الالائ

أهيىيه من ق ل و ارة ال ر يس وال عىي العالي لدل المعىال معمويالا ا ول مميالس

اإليجا ي ال الالس لدي ال الالس مث ال الالل المس ال الالئوليس االج مالي ال الالس واال ال ال ال ان االمنع ال الالالي ا وال ع ال الالاون ا

والسيطرة.

 -6ضالالرورة وجالالود مسالالي
ال حاث والدراسا

 -2وجيه طاقا
ال عىيميس .

الالين الجامعالالا

النىسالالطيميس وو ارة ال ر يالالس وال عىالالي العالالالي لالس ال نادة مالالن

الم عىقس المعىمين في طوير العمىيس ال عىيميس .

وقد ار وميول المعىمين االمنعاليالس واالج ماليالس ا واسال ثمارها فالي إمجالاح العمىيالس

 -4ضالالرورة إلطالالاء مالالدراء المالالدارس النرصالالس لىمعىمالالين لىم الالاركس فالالي وضالالع خطالالط ل طالالوير العمىيالالس
ال عىيميس داخل المدرسس.

 -3ضرورة إجراء الم يد من ال حاث والدراسا

ال ي سالد في طوير العمىيس ال عىيميس مثل :

 إجراء دراسس لى عرف لىأ دور االل ا الديمي في مميس اإل دا لدب المعى .درس الالس ح الالول دور و ارة ال ر ي الالس وال عى الالي الع الالالي ف الالي ع يال ال الخص الالائ
 إجال الراء االمعى .

 إجراء دراسس حول دور اإلدا ار المدرسيس في ال خنيف من الممارساالمعىمين كال عصب .
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اإليجا ي الالس ل الالدب

ير المر وب فييا لدب

-1
-5

المراجع :

إ راهي ا ل د الس ار ( . )1983رسس لى المنس ا دار المريص لىم ر وال و يع ا الريا

.

إ الراهي ا ل الد السال ار ) . ( ٣٨٨٩االك ئالاب اضالطراب العصالر الحالديث فيماله ورسالالي ه ولالجالها سىسالىس لالال
المعرفس ا العدد  ١١٨ا المجىس الوطمي لىثقافس والنمون ا الكوي

-7

إ راهي امحجوب و حسين الائد ( . )5119ال مافس النردي في عى ع
مجىس الن

الميا ار

الساسيس كرة الطالائرة ا

ا العدد . 65

-6

ا ن ممظور ا ر أ النضل جمال الدين محمد ن مكر .لسان العربا ط1ادار صادر لىط الس والم را يرو .

-2

ا ن ممظور ا محمد ن مكر ( .)1995لسان العرب ا الج ء الثامي ل ر ادار صادر ا يرو .

-4

ر الالو حطالالب اف الؤاد دوصالالاد اآمالالال ( .) 1991ممالالاهج ال حالالث وطالالر ال حىيالالل اإلحصالالائي فالالي العىالالو المنسالاليس
وال ر ويس واالج ماليسا القاهرة :مك س المجىو المصريس.

-3

ر و دف ا محمود (  . )5116مقدمس في ال ر يس اإلسالميس ا الط عس الثاميس .

-8

ا و ريب اهيما ( . )5115ال كس العالميس لىمعىوما www.ar.awikedia.org

-9

ر الو مجيىالالس ا سالالنيان محمالالد .)1994( .خصالائ

خصالاليس النىسالالطيميين :د ارسالالس منساليس مقارمالالس الالين الجيالالال فالالي

المج مع النىسطيمي .مرك ال حوث اإلمساميس وال مميس االج ماليسا
 -11ر الالو يحالالي ا محمالالد وآخالالرون ( . )5111ثقافالالس المسالالى و حالالديا
وال و يع .

 -11ركاديميس لى المنس ( . )5111ال كس العالميس لىمعىوما

ة-فىسطين.

العصالالر ا الط عالالس الولالالأ ا دار الممالالاهج لىم الر

.

 -15ال ول ا لادل  .لى المنس االج مالي ا مك س االمجىو مصريس ا القاهرة .
 -17االلرجأ ا هير ( .)1996م ادئ المظريس االج ماليس في اإلسال اط1ا www.al.aaraj.com
 -16ال خاريا ا ول دالىس محمد ن إسماليل ن إ راهي ن المغيرة ن رد س.

 -12ال ل ا اديس احمد (. )5112لى المنس ال ر وي في اإلسال اط 1ادار المنائس لىم ر وال و يع ا الردن .
 -14ال يالالسا ماديالالس ( .)1997المسالالئوليس االج ماليالالس ووجيالالس الض ال ط  :د ارسالالس لىالالأ ليمالالس مالالن ال ىميالالذا

فالالي مرحىالالس

ال عىي الم وسط" ا رسالس ماجس ير ير مم ورة ا جامعس المىل سعود .

 -13الج الأا حسن ( .)5116لى المنس االج مالي ين المظريس وال ط ي ا مك س االمجىو مصريسا القاهرة.
 -18الج الالربا رسالالماء ل الالد العالالال و الالالديبا محمالالد مصالالطنأ ( .)1998سالاليكولوجيس ال عالالاون وال مالالافس والنرديالالسا لالالال
الك ب .
 -19الحارثي ا ائد ن لجير ( . )5111دوافع ال خصيس االج ماليس لدب ال اب السالعودي وسال ل ممي يالا ا مركال
الدراسا

وال حوث ا ركاديميس مائف العر يس لىعىو المميس

 -51الحالالا مأ ا خالالالد ( . )5111رصالالول ال ر يالالس اإلسالالالميس ا الط عالالس الولالالأ ا دار لالالال الك الالب لىم الالر وال و يالالع ا
المديمس الممورة .
 -51الخ اب ا ساميس ( . )1988دراسا

في لى االج ما الديمي ا الط عس الولأ ا دار المعارف القاهرة

 -55الخطيب ا لامر يوسف( .)5117فىسنس ال ر يس مظريا

و ط يقا

ا مك س القدس ا

ة.

 -57ال يالر ا محمالالد ( . )5119ال عصالب مالالن الماحيالس المنسالاليس واالج ماليالس ا مجىالالس امالوا ا لالالدد  43ا رمالامج ال ة
لىصحس المنسيس ..
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اد ارسالالس ماجس ال ير

 -56الس ال عاوبا فضالاليىس ( . )5113قيالالاس اال ال ان لالالدب طى الالس معاهالالد إلالالداد المعىمالالين والمعىمالالا
مم ورة ا كىيس ال ر يس ا جامعس الموصل .

كس الموافذ www.islamtoday.net .

 -52السويد ا سىيمان ( .)5118مقال ا

 -54ال كعس ا لىأ ( . )5116مجىس ا حاد الجامعا
الوطميس ولالق يا ع

الم غي ار

العر يس ا العدد 66ا سمس ال عصب لدب طى س جامعس المجاح

.

 -53الصالالال ا صالالال إ الراهي ( . )5111ال الالدين والصالالحس المنسالاليس ا اإلدارة العامالالس لىم الالر جامعالالس اإلمالالا محمالالد الالن
سعود اإلسالميس ا الريا

.

 -58الصميعا صال ( .)5115العالقس ين مسال وب ال الدين والقىال العالا لالدب ليمالس مالن طالال جامعالس اإلمالا حميالد الن
سعود اإلسالميس الريا

ا رسالس ماجس ير ير مم ورة ا جامعس المىل سعود ا الريا

 -59الطيراوب ا جميل ( . )5112اال جاها

ال عص يس ولالق يا ع

مم ورة ا جامعس لين مس .

الم غي ار

 -71العم ال ب ا خىالالف (1659ه)  .اثالالر إس ال ار يجيس ال ال عى ال عالالاومي فالالي مميالالس ع ال
المعوقين سميعاأ في الصف الول الثاموي مديمس الريا

.

المنسيس ا رسالس ماجسال ير يالر
الميالالا ار

المحويالالس لالالدب الطى الالس

ا رسالس ماجس ير ير مم ورة ا جامعس ر القرب .

 -71العال الوامي ا فيص الالل ( . )1999المثق الالف وقض الالايا ال الالدين والمج م الالع ا الط ع الالس الول الالأ ا مم الالدب الكىم الالس لىد ارس الالا
وال حاث ا يرو .

 -75العيسوي ا ل د الرحمن( . )5111اإلسال والصحس المنسيس ا الط عس الولأ ا دار ال ار ب الجامعيس .
 -77النيالالومي ا محمالالد إ الراهي ( . )1982القىال اإلمسالالامي مصالالادرة و يا ار الاله ولالالال الالالدين لالاله ا دار النكالالر العر الالي ا
القاهرة .
 -76القذافأ ا رمضان ( . )1991لى المنس االج مالي ا الط عس الولأ ا الجامعس المن وحس .

 -72القرضاوي ايوسف ( . )5111ثقاف ما ين االمن اح واالمغال ا الط عس الولالأ ا دار ال الرو لىم الر وال و يالع ا
القاهرة .
 -74القصا

ا ميدي (. )5118لى االج ما الديمي ا مقال ا www.ejtemag.com

 -73الى اناإ راهي ل د المجيد( .)1943المسى حيا ه وايمامه اط1امى مس لىم ر والط ع .
 -78الالالمحالوب ا ل الالدا لالالرحمن ( .)1994رصالالول ال ر يالالس اإلسالالالميس ورسالالالي يا فالالي ال ي ال
لنكر ا دم

.

والمدرسالالس والمج مالالع ا دا ار

 -79الم يمي ا رسامس ( .)5111القي الديميس ولالق يا اال ان االمنعالي ومس ويا ه لدب طى الس الجامعالس اإلسالالميس ا
رسالس ماجس ير ير مم ورة ا الجامعس اإلسالميس

ة.

 -61المعايطس ا خىيل ( . )5111لى المنس االج مالي ا الط عس الولأ ا دار النكر لىط الالس والم الر وال و يالع ا
لمان .

 -61المىيجأا ل د الممع ( .)1922طور ال عور الديمي لمد الطنل والمراه ادار المعرفس ا القاهرة.
 -65رمالاليس اإ الراهي وآخالالرونا(.)1937مجمالالع الىغالالس العر يالالس "المعج ال الوسالاليط"ا الج ال ء الثالالاميا الط عالالس الثاميالالسا دار
المعارفا القاهرة.
 -67اي مل اهام جورجن(.)1949الحقيقس والالوه فالي لىال المنسا رجمالس قالدوب حمنالي ارءوف مظمالأا دار المعالارف
القاهرة.
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-66
-62

ركالا

ا يالالاد( . )5114اال جالالاه محالالو االل ال ا الالالديمي ولالق الاله الالال كيف المنسالالي واالج مالالالي لالالدب طى الالس جامعالالس

القدس المن وحس ا رسالس ماجس ير ير مم ورة ا جامعس القدس المن وحس .
ركا

اصال ا وخريما المالار ا و العوامىالس ا ل الد اهلل( .)5119المالن المنسالي لالدب رلضالاء هيئالس ال الدريس

في جامعس ال ىقاء ولالق يا مرك السيطرة وامعكاسا يا ال ر ويس ا رسالس ماجس ير ير مم ورة ا جامعس ال ىقالاء
ال ط يقيس .
-64

ىقيس ا احمد و ومرلأ ا وفي ( . )1985لى المنس االج مالي ا الط عس الولأ ا دار النرقان لىط الس

-63

ن لم ارل ا سميس ( . )5119رسىوب الدوجما يس لدب الطى س الجامعيين ا جامعس الحا لخضر.

-68

مي جا ر ا جودة ( . )5111لى المنس االج مالي ا الط عس الثاميس ا دار الثقافس لىم ر وال و يع ا لمان .

-69

يمالا ا الوقي يوسالف )  . ( ١٠٠٣اوليالا الدفاليالس ولالق يالا قالوة المالا ا رسالالس ماجسال ير يالر مم الورة ا كىيالس

والم ر وال و يع .

اوداب ا جامعس غداد.

-21

ير ا سيريل ( رجمس سميرة ل ده )( .)1982لى المنس الديمي اط 1ا دار الفا الحديدةا يرو .

-21

يصالالارال د الالالرحمن ( . )1937العقيالالدة والخالالال ورثرهالالا فالالي حيالالاة النالالرد والمج مالالع ا الط عالالس ال ار عالالس ا مك الالس
االمجىو مصريس ا القاهرة .

 -25جالالا ر ا لىالالأ صالالكر ( . )5118محالالددا

المعرفي ا مجىس القادسيس ا العدد . 5-1

رداء ميالالا حالالل الم الالكال

لالالدب طى الالس الجامعالالس مالالن ذوب االمغالالال

 -27جا ر ا لىأ صكرا و احميد ا رسالماء ( . )5115االمغالال المعرفالي لالدب معىمالي المرحىالس اال دائيالس ا جامعالس
القادسيس ا مجىس القادسيس في اوداب والعىو ال ر ويس ا مجىد  11ا العدد.1
 -26حسا الدين ا محمد ( . )5117المسئوليس االج ماليالس لىصالحافس ا الط عالس الولالأ ا الالدار المصالريس الى ماميالس ا
القاهرة .

 -22حسمس ا لمر ل يد ( . )5117في فقه ال دين فيما و م يال www.quds.com.
 -24حسين ا ل د الوهاب إ الراهي (. )1998إضالاءة حالول رخالقيالا

ميمالس ال عىالي ا مجىالس المعرفالس ا المجىالد  18ا

العدد . 71
 -23حميالالدة ا إمالالا ( . )1994المسالالئوليس االج ماليالالس لالالدب طالالالب الالع س ال الالاريص كىيالالس ال ر يالالس ا مجىالالس د ارسالالا
ال عىي الجامع ا العدد  6ا المجىد الول .

-28

فالالي

خال الالان ا وحيال الالد الال الالدين( رجمال الالس ظنال الالر اإلسال الالال ) ( .)1935الال الالدين فال الالي مواجيال الالس العى ال ال االط عال الالس الولال الالأ ا دار
االل صا  1.النيومي ا محمد إ راهي ( . )1982القى اإلمسامي مصادرة و يا ار ه ولال الدين له ا دار النكر
العر ي ا القاهرة .

 -29د ار ا محمالالد ل الالد اهلل ( . )1981دس ال ور الخالالال فالالي الق الران  .د ارسالالس مقارمالالس لألخالالال المظريالالس فالالي الق الران ا
الط عس الثالثس ا مؤسسس الرسالس لىط الس والم ر وال و يع ا يرو .
-41

د ار امحمد ل د اهلل ( .)1925الدين حوث مميدة لدراسس اريص الديان ا المسخس الخيرة ا المط عس العالميس.

 -41درويش ا ين الدين ( . )5112لى المنس االج مالي رسسه و ط يقا ه ا دار النكر العر ي ا القاهرة .
 -45راضأا يمب ( . )5118الصال س المنساليس لالدب رميالا
رسالس ماجس ير ير مم ورة ا الجامعس اإلسالميس

ة

اليداء ام ناضالس القصالأ ولالق يالا ال ع

 -47ر وان احسين ل د الحميد ( . )5116الدين والمج مع امرك اإلسكمدريس لىك اب .
132

الم غيال ار

ا

 -46ر واناحسن(.)5112لى االج ما المنسي"المج مع والثقافس ال خصيس".
-42

هران ا حامد (  . )5111لى المنس االج مالي ا الط عس السادسس ا لال الك ب .

 -44سالالكران ا مالالاهر ( . )5116اس ال خدا العالالال المعرفالالي فالالي مميالالس المسالالئوليس االج ماليالالس لالالدب طى الالس الجامعالالس ا
مجىس دراسا
-43

الى

في الخدمس االج ماليس ا العدد 14ا الج ء الثامي .

ا دوان ( . )1987مظريالا

ال خصاليس ا رجمالس رحمالد دلالي الكالر الولي ول الد الالرحمن القيسالي ا مط عالس

جامعس غداد ا الع ار .

 -48صال ا قاس حسين (  .) 1988ال خصيس ين ال مظير والقياس ا مط عس ال عىي العالي ا غداد
 -49صوالحسالوميس لطا ا الع وشا موال ل د الرءوف ( .)5111دراسس وصنيس لمس وب ع
لطى س جامعس لمان ااالهىيس ولالق يا ع
 -31صالاليا ا صالالناء ( . )5115سالالما

الم غي ار

السالما

ا مجىس العىو المنسيس ا العدد .19

ال خصالاليس ولالق يالالا الالال واف المنسالالي لىمسالالمين فالالي محافظالالا

ماجس ير ير مم ورة ا جامعس ال هر ا

ال خصاليس
ال ة ا رسالالالس

ة.

 -31طمطاوياميرو ل د الص ور(.)5115الحوار الم مدناالعددwww.ahewar.org 7817
 -35ل اس ا مضر طه(.)1993االل ا الديمي واالم مالاء االج مالالي ارسالالس دك الوراه يالر مم الورة ا كىيالس اوداب ا
جامعس غداد .
 -37ل د ال اقي ا سىوب (  . )5115موضولا

في لى المنس االج مالي ا مرك اإلسكمدريس لىك اب

 -36ل د ال ر ا مجوب ( . )5113ال مافس والم مافسون ا الحوار الم مالدن ا العالدد orgwww.alhewa.r . 5142
 -32ل الد اهلل ا مع ال (  . )1993ال عصالالب د ارسالس منسالاليس اج ماليالس ا الط عالالس الثاميالس ا دار ريالالب لىط الالس والم الالر
وال و يع ا القاهرة .
 -34ل د اهلل ا مع

سيد (  . )5111حوث في لىأ المنس االج مالي وال خصيس ا المجىالد الثالالث ا دار ريالب

لىط الس والم ر ا القاهرة ..

 -33لثمان ا سيد (  . )1994ال حىيل الخالقي لىمسئوليس االج ماليس ا الط عس الولأ ا مك س االمجىو مصريس ا
القاهرة .
 -38لثمالالان ا سالاليد ( . )1984المسالالئوليس االج ماليالالس وال خصالاليس المسالالىمس .د ارسالالس منسالاليس ر ويالالس ا مك الالس االمجىالالو
مصريس ا القاهرة .

 -39لقيالن ا مياد( .)5111اال جاه محو االل ا الديمي ولالق اله الال واف المنسالي لالدب طى الس جامعالس ال هالر غال ة ا
رسالس ماجس ير ير مم ورة ا جامعس ال هر ا

ة.

 -81فحجالان ا سالامي ( . )5111ال وافال الميمالي والمسالئوليس االج ماليالالس ولالق يالا مرومالس المالالا لالدب معىمالي ال ر يالالس
الخاصس ا رسالس ماجس ير ير مم ورة ا الجامعس اإلسالميس

ة

 -81فرو ا اريل" رجمس فؤاد كامل "( .)5117الدين وال حىيل المنسي ا دار مك ب ريب.
 -85قاسال ا جميالالل ( . )5117فالىيالالس رمالامج ار الالادب ل مميالالس المسالئوليس االج ماليالالس لالالدب طالالب المرحىالالس الثامويالالس ا
رسالس ماجس ير ير مم ورة ا الجامعس اإلسالميس ا

ة ..

 -87مجىس ال حوث اإلسالميس (1617ه) ا العدد  73ا الج ء . 21
 -86مجىس ال حوث اإلسالميس (1618ه) ا العدد  21ا الج ء .73

 -82مجىس الولي ( . )5111و ارة الوقاف وال ئون الديميس الكوي يس ا العدد .www.alwaei.com .275
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د ارسالس ميداميالس ا مجىالس القالراءة والمعرفالس.  نسير و مميس المسئوليس االج ماليالس. )5111(  محمد ا صالح الدين-84
الساساليس الالكرة الطائرةامجىالس

الميا ار

. ا كىيس ال ر يس ا جامعس لين مس8 ا العدد

ال مافس النردي في عى ع.)5119( محجوباإ راهي اولائد احسين-83
.65 الن االعدد

لالالدب طى الالس

الم غي ال ار

 ال نكيالالر االخالقالي ولالق الاله المسالالئوليس االج ماليالالس و ع ال. )5119(  م الالرف ا ميسالالون-88
.و

الجامعس اإلسالميس ارسالس ماجس ير ير مم ورة ا الجامعس اإلسالميس

www.annabba org .24 )ا مجىس الم أ ا العدد5111(  معاشا مر ضأ-89
 لى المنس ين الدلوة وال ط ي ا الط عس الولأا المك ب العىمي لىم ر وال و يعا.)1999(  موسأا ر اد لىأ-91
.اإلسكمدريس
.لى المنس الديميا مؤسسس مخ ار لىم ر وال و يعا القاهرة.)1994(  موسأا ر اد لىأ-91
.مجمل لىدين اإلسالمي

 عريف ولر.  إن الدين لمد اهلل اإلسال.)5117(  مارا رمين معمان-95

. Amarefh .org 155  ال عى ال عاومي في المنيو الحديث الطالب يدرسون مالءه ا العدد.)5119(  مورة-97
www.
.  دين وفكر ا دار ال رو ا القاهرة. )1989(  موفل ا ل د الر ا-96
.

ا الكوي

ا وكالس المط ولا5 الجوامب السىوكيس في اإلدارة اط.)1981( ا كأ محمود

 ها-92

. االل ا لمد الك اب المصريين االط عس الولأ ا مصر العر يس لىم ر وال و يع.)1997( اسيا

 ها-94

. السىول اإلمسامي ا دار المعارف. )1938(  يومس ا ام صار-93
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(مئلق رقم( 1
أسماء مئكمي مقياس المتغيرات االنفعالية واالجتماعية ( بعد التعاون – التنافس)
 .1الدكتور :فايز األسود (جامعة األزهر ) .

 .2الدكتور:عون مئيسن (جامعة األقيى) .
 .3الدكتور:أمال جودة (جامعة األقيى) .

 .4الدكتور:عبد العظيم الميدر) جامعة األزهر) .
 .5الدكتور:أسامة ئمدونة (جامعة األزهر) .

181

ملحق رقم ()2
كتاب تسهيل مهمة الباحث من جامعة األزهر إلى وزارة التربية والتعليم العالي

181

ملحق رقم ()3
كتاب تسهيل مهمة الباحث من مديرية شرق غزة إلى مدراء المدارس ومديراتها

185

ملحق رقم ()4
كتاب تسهيل مهمة الباحث من مديرية شرق خانيونس إلى مدراء المدارس ومديراتها

187

ملحق رقم ()5
كتاب تسهيل مهمة الباحث من مديرية خانيونس إلى مدراء المدارس ومديراتها

186

ملحق رقم ()6
طلب تحكيم االستبانة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعــة ا زهــر – غــزة
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كليـــة التربيـــــة
قســم علم النفــس

سيادة الدكتور/ة  .........................................................المحترم/ة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
حتية طيبة وبعد،،،
الموضوع /طلب تحكيم مقياس المتغيرات النفسية واالجتماعية المعاشة لدى
المعلمين بوزارة التربية والتعليم العالي.
ر رف نفاد ك أممي صدد ط ي دراسس عموان " االلتزام الديني وعالقتده بدبعض المتغيدرات

النفسية واالجتماعيدة المعاشدة لددى المعلمدين بدوزارة التربيدة والتعلديم العدالي فدي قطداع غدزة" ا وذلالل
ضمن م طى ا

الحصول لىأ درجس الماجس ير في ال ر يس -لى منس.

لذا فنمه يسعدمي رن رضع ين ريديك هذا المقياس لىم الاركس فالي حكيماله ا ولر الس ال احالث فالي

االس مارة رريك ا فأمس يرجأ وضع مالحظا ك ومق رحا ك وف اس مارة ال حكي المرفقس.

ولك ج يل ال حيس وال كر وال قدير .....ودم
البائث /مهنا على ابو سعادة
رقم الجوال1599627966 /

182

ي ضمن المقياس مجمولس من الع ا ار واإل عاد ا و

اإلجا الس لىييالا وفال خيالارين "معال  -ال -إلالأ حالد

م الالا " ا وي الالألف المقي الالاس م الالن سال ال س ر ع الالادا وق الالد ق الالا ال اح الالث اخ ي الالار خمس الالس ر عال الاد م الالن مقياس الالين وهم الالا
(MMPIا واي مل) ا وهذه ال عاد هي :
 -1ال عصب ()MMPI

 -5المسؤوليس االج ماليس ()MMPI
 -7السيطرة ()MMPI

 -6الدوجماطيقيس (ري مل)
 -2اال ان االمنعالي (ري مل)
وقا ال احث عد االطال

لىأ الدراسا

السا قس واإلطار المظري الم عى

موضو ال عاون-

ال مافسا نلداد عد ال عاون -ال مافسا وي كون من  51فقرة ا ويعرف ال احث ال عاون -وال مافس
ما يىي:

التعاون :سىول اج مالي ييدف النرد من خالله إلأ حقي
ورهداف الجمالس ال ي يم مي إلييا)ا من خالل ال امه

ايس رو قيمس رو هدف ( رهداف النرد ا
الدور االج مالي والحقو

وال امه ال ساوي مع اوخرين في مواجيس ما قد يع رضي من م كال

رو القيمس رو الغايس.

التنافس :سىول اج مالي يم

والواج ا

ا

ومصالب ل حقي ذلل اليدف

لمس حالس الثس وموجس ومم طس لىنرد لىوصول الأ قيمس رو هدف رو

ايسا من خالل ذل النرد لقصأ جيد لديس ا ويكون هذا السىول ين طرفين لديي منس الهداف

ويحاول كل طرف الوصول لىيدف ق ل الطرف اوخر.

184

ملحق رقم ()7
استبانه المتغيرات االنفعالية واالجتماعية فى صورتها االولية
مقياس المتغيرات النفسية واالجتماعية"
تعليمات المقياس:
رمامالالل مجمولالالس مالالن السالالئىس ا المطىالالوب ممالالل اإلجا الالس لميالالا مالالا يع الالر لالالن حال الالل ومالالا

الالعر /يالالن اله.

حدٍ ما رو ال ا ما ي نال
المطىوب ممل/ب قراءة الع ا ار حيدا ث وضع لالمس )√( رسنل مع رو إلأ َ
مع م الرل/ب الحقيقيس دون رل اب سؤال دون إجا س.
ال وجد إجا ا

وما

صحيحس ورخرب خاطئس ولكل إجا الس قيم يالا فالرجالاء اإلجا الس لميالا مالا يع الر لالن حال الل

عر/ين س .و ذكر/ب رن المطىوب ممل/ب هو رن ع ر/ب لن فكر ل رم /ب لن منسل.

ال رل ري سؤال دون احا س إذا رمكمل هذا.

الرقم

العبارة
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مررت بخبرات في منتهى العجب والغرابة .
لو لم يضمر الناس العداوة لي لكنت أكثر نجاحا ً بكثير مما أنا عليه
اشعر ك أسبوع  ،أو اق  ،بسخونة تعم جسمي فجأة وذلك دون ما
سبب ظاهر .
أحب الشعر .
أجد من الصعوبة علي في هذه ا يا أن أظ محتفظا ً بأملي في
أنني سأرتقي .
اعتقد أن معظم الناس مستعدون ن يكذبوا في سبي التفوق على
غيرهم .
اشعر في معظم ا حيان أنني قد ارتكب خطأ أو أتيت شراً .
اعتقد أن الناس أمناء لخوفهم أن يكتشف أمرهم .
معظم الناس يستخدمون وسائ ملتوية للحصول على كسب أو
منفعة بدالً من أن يتركوا الفرصة تضيع عليهم
غالبا ً ما أتساءل عن ا سباب الخفية التي تدفع اآلخرين إلى
معونتي .
اشعر في بعض ا حيان كما لو كان من الضروري أن أوذي نفسي
أو أي شخص آخر .
اشعر بأنني كثيراً ما عوقبت دون سبب .
يضايقني آن أقو بدور المهرج في حفلة حتى ولو كان اآلخرون
يقومون بنفس الشئ .
ال أخاف الثعابين كثيراً.
غالبا ً ما أالحظ أن يداي ترتجفان عندما أحاول أن أقو بعم ما .
أحب العلو .
ال ألو أي شخص يحاول أن يحص لنفسه على ما يمكن أن تقع
عليه يداه في هذا العالم .
معظم الناس يكونون صداقاتهم على أساس احتمال اإلفادة من
أصدقائهم .
كنت أجد وأنا في المدرسة أن من الصعب علي أن أتحدث أما
الفص .
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ارفض االشتراك في بعض ا لعاب التي ال أجيدها .
اعتقد أن الشخص الذي يترك أشياء ثمينة عرضه للسرقة يستحق
من اللو بقدر ما يستحقه اللص الذي يسرقها.
معظم الناس يكره في قراره نفسه أن يساعد اآلخرين.
ال شك في أن نصيبي من ا شياء المسببة للقلق في هذه الحياة كان
كبيراً.
عندي أفكار غريبة غير عادية.
أنني متأكد من أن دينا ً واحداً فقط هو الصحيح .
المستقب غامض لدرجة تجع من العبث أن يقو الشخص برسم
أي خطة لألمور الهامة .

.27

غالبا ً ما قابلت أشخاص من المفروض أنهم خبراء ولكنهم لم
يكونوا أحسن مني .
تؤثر ف ّي الخبرات المؤلمة لدرجة أنني ال استطيع آن اطردها من
ذهني.
ال مانع أن يحتال اإلنسان على القانون بشرط أال يخالفه فعالً .
كثيراً ما وجدت الناس يغارون من أفكاري الجيدة لمجرد أنهم لم
يسبقوني في الوصول إليها.
عندما يوجد الرج مع امرأة يفكر عادة في أمور جنسية
يعتريني شعور بأن شيئا ً مريعا ً على وشك الحدوث عدة مرات في
ا سبوع .
أحب أن اقرأ المقاالت المتعلقة بالجرائم .
عندما يسئ إلي أحد اشعر بأن من الواجب أن أرد اإلساءة باإلساءة
.
اشعر أحيانا برغبة في السب .
مررت بخبرات في منتهى العجب والغرابة .
عندما كنت صغيراً  ،فصلت من المدرسة مرة آو أكثر بسبب
تمردي وعصياني .
اعتقد أن ك شئ يحدث وفقا ً لما ذكره ا نبياء والرس .
لم أقم قط بعم فيه خطر لمجرد اإلثارة التي تترتب على ذلك .
يزداد استمتاعي بالمسابقات أو المباريات عندما أراهن عليها .
كنت أحول إلى الناظر احياناً بسبب تغيبي عن المدرسة
اشعر بأنني كثيراً ما عوقبت بدون سبب .
أحب المدرسة .
قلما حدث أن أصبت بدوخة .
اشعر برغبة في القيا بعم مثير حين ينتابني السأ أو المل .
أحب العلو .
أحب الصيد حبا ً شديداً.
كثيراً ما اعترض والدي على نوع ا شخاص الذين أرافقهم .
كنت متأخراً في دراستي .
لم يحدث قط أن اصطدمت بالقانون .
كنت أجد وأنا في المدرسة أن من الصعب علي أن أتحدث أما
الفص .
ال أخاف من زيارة الطبيب للكشف علي في حالة المرض أو
اإلصابة .
كثيراً ما هربت من المدرسة عندما كنت طفالً.
أحب أن اشترك في سباق السيارات .
ال مانع أن يحتال اإلنسان على القانون بشرط أال يخالفه فعالً.
غالبا ً ما آسف على أنني غاضب ومتذمر إلى هذا الحد .
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كثيراً ما وجدت الناس يغارون من أفكاري الجيدة لمجرد أنهم لم
يسبقوني في الوصول إليها .
كانت درجات سلوكي بالمدرسة رديئة باستمرار.
أحب مشاهدة النار.
أقو عادة بتصريف أموري بنفسي دون االلتجاء إلى احد
أحب أن البس مالبس غالية.
أحب قراءة موضوعات العلو .
أخاف عندما أجد نفسي وحيداً في مكان متسع غير محدود .
اعتقد أن عدداً كبيراً من الناس يسلك سلوكا ً جنسيا ً مشينا ً
أجد صعوبة في أن أركز ذهني في عم أو مهمة.
لم اعش الحياة السليمة التي كان يجب أن أعيشها .
أثابر أحيانا على القيا بعم ما إلى أن يفقد اآلخرون صبرهم معي
من السه أن اهز في المناقشة.
من المؤكد أنني قلي الثقة فى نفسي .
اعم أشياء كثيرة اند عليها فيما بعد .
غالبا ً ما أالحظ أن يداي ترتجفان عندما أحاول أن أقو بعم ما .
أحب الصيد حبا ً شديداً.
كثيراً ما اعترض والدي على نوع ا شخاص الذين أرافقهم.
أود االنتماء إلى أندية أو هيئات عديدة .
ال اهتم مطلقا َ بمظهري .
اعتقد بوجود الشياطين ووجود الجحيم في الحياة ا خرى
ال ألو أي شخص يحاول أن يحص لنفسه على ما يمكن أن تقع
عليه يداه في هذا العالم .
أحيانا قد يحدث أن أعطي صوتي شخاص ال اعرف عنهم إال
القلي .
أجد صعوبة في التفكير في موضوعات مناسبة للحديث  ،عندما
أكون في وسط مجموعة من الناس.
غالبا ً ما تنقذني شئ مثير في وسط مجموعة من الناس .
عندما أغادر المنزل ال ينتابني الضيق أو الشك في أن أكون قد
تركت النوافذ مفتوحة أو الباب غير مغلق .
كنت أجد وأنا في المدرسة أن من الصعب علي أن أتحدث أما
الفص .
غالبا ً ما أتوقف وأفكر قب أن اعم حتى في ا مور التافهة .
أجد صعوبة في تركيز تفكيري .
احيانا ً أتحاشى شخصا ً نني اخشي أن افع أو أقول شيئاً اند عليه
فيما بعد .
المستقب غامض لدرجة تجع من العبث أن يقو الشخص برسم
أي خطة لألمور الهامة.
كثيراً ما هربت من المدرسة عندما كنت طفالً.
اعتنق بعض اآلراء السياسية بشدة .
اعتقد بقيا ا نبياء والرس بالمعجزات .
ال يحمر وجهي من الخج .
اعتقد أن عدداً كبيراً من الناس يسلك سلوكا ً جنسيا ً مشيناً
الشخص الذي تعلقت به اشد التعلق والذي أحببته اشد الحب كان
امرأة ( أ  ،أخت  ،عمة  ،آو أي امرأة أخرى ) .
ه تجد صعوبة في أن تتوقف عن المضي في مناقشة جادة بدأتها
بالفع ؟
ه تجد أن من الخطورة التنازل مع الخصو السياسيين؟
ه تفض أن تمت بطال على أن تعيش جباناً؟
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ه تعتبر نفسك في المناقشة عنيد وصريح؟
ه تعتقد أن أفض الطرق دائما هي تلك التي جربها الناس
واكتسبت ثقتهم؟
ه لديك أفكار واضحة عن ما هو الخطأ والصواب؟
إذا ما فكرت في أمر وتوصلت إلى قرارات معينة فه تظ متمسكا َ
بها مهما كانت الظروف؟
ه تعتقد أن هناك عقيدة واحدة هي الصادقة دون غيرها؟
ه تعتقد أن السياسيين يقولون تفاهات كثيرة؟
ه تؤيد حق أصحاب وجهات النظر السياسية المتطرفة في التعبير
العلني عن وجهات نظرهم؟
ه تحاول كسب اآلخرين إلى وجهة نظرك في ا مور المتعلقة
بالدين والفضيلة؟
ه يحدث أحيانا أن تتناقش لمجرد المناقشة بالرغم من انك تعلم
انك مخطئ؟
ه تكتشف أن معالجتك ي مشكلة هي الطريقة الصحيحة والمثلى
على المدى الطوي ؟
ه تشعر بالغيظ عندما يفش الخبراء في إيجاد حلول واضحة
للمشكالت االجتماعية؟
ه تعتقد أنة من ا حسن أن يتفق الناس كلهم في أفكارهم
وقيمهم؟
َ
ه تمي إلى رؤية ا شياء رمادية فضال على أن تراها ابيض
واسود؟
ه تعتقد أن المدرس الجيد هو الذي يجذب التالميذ وليس المدرس
الذي يوص المعلومة للتالميذ فقط؟
ه يغلى دمك عندما يرفض الناس االعتراف بالخطأ بإصرار عنيد؟
ه غالبا ما تتردد في تحديد مرشحك عندما تذهب لإلدالء بصوتك
في االنتخابات؟
ه تعتقد أن الثقافات ا خرى لديها الكثير مما يمكن أن تعمله لنا؟
ه تجد من السهولة مصاحبة ا شخاص الذين يختلفون عنك
دينياَ؟
ه تعتقد انه من الضروري دائما استخدا القوة النتصار فكرة
معينة؟
ه لديك استعداد لتغيير رأيك إذا وجدت لدى اآلخرين حجة مقنعة؟
ه تعتقد أن أي وجهة نظر فيها جزء من الحقيقة؟
ه تلجا في الغالب إلى تكرار ما تقوله لتتأكد من أن اآلخرين قد
فهموك بشك صحيح؟
ه تأخذ في اعتبارك وجهات النظر المختلفة قب أن تكون وجهة
نظرك؟
ه تقرر ك تصرفاتك تقريبا بربطها بهدف واحد أسمى؟
ه يؤرقك جه غالبية الناس في المواضيع االجتماعية
والسياسية؟
أغضب عندما يتم تكليفي بعم ما برفقة زمالئي.
أحاول دائما أن أكون متميزا عن اآلخرين .
أسعي للوصول إلى أهدافي دون أن اطلب المساعدة من احد.
أقد خبراتي للزمالء لالستفادة منها.
أحاول الوصول إلى أهدافي على حساب اآلخرين.
أغضب عندما أجد شخص ما قد أنجز عملة قب أن أنجزه أنا.
أشترك مع زمالئي في ا نشطة المختلفة.
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أعتقد أن الناس يحتاجون إلي بعضهم البعض في الحياة.
أبذل قصارى جهدي نجز أعمالي قب اآلخرين.
أوافللق علللى توزيللع المهللا داخ ل المؤسسللة التللي اعم ل بهللا علللى
الجميع.
أنا مستعد للعم مع الجميع للوصول إلى انجاز مشترك.
أحاول البحث عن نقاط الضعف الموجودة عنلد زمالئلي السلتخدامها
في إعاقتهم عن العم .
اشلللعر بالغضلللب عنلللدما ال يكلفنلللي ملللديري بعمللل ملللا أسلللوة ببلللاقي
زمالئي.
أعم مع زمالئي على نهوض المؤسسة التي اعم بها.
أؤمن أن العمل الجملاعي هلو أكثلر الطلرق اختصلارا للوقلت النجلاز
المها .
أشعر بالرضا عن نفسي عندما أساعد زمالئي في العم .
اشعر بالحزن عندما أري زمالئي يشاركونني في عم ما.
أعم على تحقيق ا هداف التي يرغب فيها زمالئي.
أفرح عندما يسج اإلنجاز لصاحبه وليس للمؤسسة كك
أعتقللد أن الفللرد ال يجللب عليللة أن يشللارك اآلخللرين أعمللالهم ،حتللى
اليتحم المسؤولية في اإلخفاق.
أحاول القيا وإنجاز ك ا عمال التي تسند إلي
بسرعة.
أحاول دائما إنجاز المها بمفردي ني ال أثق باآلخرين من حولي.
أساعد زمالئي في العم إذا طلب منى ذلك.
أشارك في اإلعمال التطوعية المختلفة.
أؤمن بضرورة احترا وجهات النظر المختلفة.
أري أن اإلقنلللاع والمناقشلللة هلللي الوسللليلة المثللللى للوصلللول إللللي
وجهات نظر ترضي الجميع.
أتعاون مع زمالئي بغض النظلر علن انتملاءاتهم السياسلية والدينيلة
والثقافية.
أساعد اآلخرين في أعمالهم دون تردد.
أؤمن أن العم الفردي هي الطريقة المثلى للوصول إلى النجاح.
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أساعد أسرتي في انجاز مهامها.
عندما أواجه مأزق في عملي ال أحب آن الجأ إلى زمالئي
ليساعدوني.
اشعر بالغضب عندما يتم تكريم ك المعلمين في المدرسة على
الرغم من وجود فروقات في االنجازات بينهم.
ه غالبا ما يتقلب مزاجك؟
ه حدث ذات مرة أن شعرت بالتعاسة بدون سبب واضح؟
ه غالبا ً ما تقلق على أشياء ما كان يجب أن تعملها أو تقولها؟
ه آنت شخص سريع الغضب؟
ه تستثار بسهولة؟
ه غالبا ما تشعر بالضيق ( أو الضجر)؟
ه يقلقك شعورك بالذنب كثيرا؟
ه تعتبر نفسك شخص متوتراً؟
ه توصف بأنك شخص قلق؟
ه تقلق من احتمال حدوث أشياء مخيفة؟
ه تعتبر نفسك متوتراً أو مشدود ا عصاب جداً؟
ه تقلق على صحتك كثيراً؟
ه تعانى من ا رق"قلة النو "
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ه غالبا ً ما تشعر بالكس والتعب بال سبب واضح؟
ه تشعر غالبا ً أن الحياة كئيبة؟
ه تقلق على مظهرك كثيراً؟
ه حدث ذات مرة أن تمنيت الموت؟
ه تعانى من أعصابك أو" العصبية"؟
ه غالبا ً ما تشعر بالوحدة؟
ه يجرحك شعورك بسهولة إذا كشف الناس عن عيب فيك أو في
عملك؟
ً
ً
ه تشعر أحيانا انك مفعم بالطاقة  ،وأحيانا أخرى كسول؟
ه أنت حساس تجاه بعض ا شياء؟
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ملحق رقم ()8
استبانه االلتزام الديني في صورته االولية
" مقياس االلتزا الديني"
تعليمات المقياس:
ي كالالون هالالذا المقيالالاس مالالن سال ين ل الالارةا حالالول موضالالولا

مخ ىنالالسا وقالالد جعالالل لكالالل ل الالارة ثالثالالس خيالالا ار ا

والمطىوب ممل رن قال رر كالل ل الارة واخ يا ار يالاا ومالن ثال خ الار واحالداأ فقالط مالن الخيالا ار الثالثالسا و ضالع

إ ارة (  ) /لىأ المر ع المقا ل لذلل الخيار.
 -احر

لىأ رن كون خيا ار ل صريحس وصادقسا والىال رماله ال يوجالد خطالأ رو صالواب فالي االخ يالارا

وامما المطىوب رن ع ر لما نكر فيه و عمىه في الواقع حيال الع ا ار الواردة في المقياس.
 يرجأ اإلجا س لىأ جميع ل ا ار المقياس دون رل يء مميا دون إجا س. اإلجا ا1

2

3

4

5

6

7

8

س قأ سريس و س خد ل ار

ال حث العىمي فقط.

إيماني باهلل:
مماث إليمان أكثر الناس تديناً
مماث إليمان أوسط الناس تديناً
مماث إليمان أق الناس تديناً
المالئكة وعبادتهم هلل:
يدفعوني لالستزادة من العبادة كثيراً
يدفعوني لالستزادة من العبادة
ال يغيرون في عبادتي
الكتب السماوية المنزلة:
متفقة فيما بينها في ا صول
متفقة فيما بينها في ا صول والفروع
يخالف بعضها بعضاً
أعرف من الرس :
معظمهم
بعضهم
محمداً صلى هللا عليه وآله وسلم
يو القيامة:
أهتم به كثيرا
أهتم به بعض الشيء
أنساه لكثرة المشاغ
القدر:
قسمة هللا العادلة لخلقه
يسلم به اإلنسان
مفروض على اإلنسان رضي أ لم يرض
محبتي لمحمد صلى هللا عليه وآله وسلم:
أكثر من محبتي لنفسي
مث محبتي لنفسي
أكثر من محبتي قرب أقربائي
صالة الفريضة:
أوديها دائما ً في أوقاتها
أوديها غالباً في أوقاتها
أوديها أحيانا ً في أوقاتها
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

أودي الصالة في جماعة:
دائما ً
غالباً
أحياناً
صالة النافلة:
أكتفي بصالة الفريضة
أحرص عليها أحياناً
أحرص عليها دائماً
زكاة الفريضة:
أخرجها إذا طلب مني إخراجها
أخرجها في الوقت المناسب لظروفي المالية
أخرجها في وقتها
الصدقة
نادراً ما أتصدق
أتصدق أحياناً
أتصدق دائما ً
في رمضان:
يبقى أسلوب حياتي كما هو عليه في غيره
أزيد في عبادات التطوع قليالً
أزيد في عبادات التطوع كثيراً
صيا التطوع:
أكتفي بصيا رمضان
أقو به أحياناً
أحرص عليه كثيراً
الحج:
ال أفكر فيه اآلن
أفكر في أدائه في أول فرصة
أديته
العمرة:
ال أفكر فيها اآلن
أؤديها أحياناً
أحرص عليها كثيراً
ا مر بالمعروف والنهي عن المنكر:
نادراً ما أقو به
أقو به أحياناً
أقو به دائما ً
طاعة الوالدين:
نادراً ما أقو بها لكثرة مشاغلي
أقو بها أحياناً
أقو بها دائماً
صلة ا رحا :
أتكاس عنها كثيراً
أقو بها أحيانا ً رغم متاعبها
أقو بها في جميع ا حوال
الزواج:

20

يحميني وزوجتي والمجتمع
يحميني من الوقوع في اإلثم
يُضيق مجال متعتي
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

أخذ الربح على المال من البنوك:
أتجنبه
أجد فيه بعض الفائدة
أجده مناسبا ً للحياة العصرية
الخمر:
ال أشربها
أشربها أحياناً
أشربها غالباً شعر بالنشوة
أداء الشهادة:
أؤديها في جميع ا حوال
أؤديها إذا سمحت لي الظروف
ال أؤديها تجنب الوقوع في المشكالت
دفع المال للحصول على ما ال يستحقه اإلنسان:
أحذره
ألجأ إليه عند الحاجة
يسه لي كثيراً من المصالح
أخذ ممتلكات اآلخرين دون علمهم:
ال أتسامح فيه
أتسامح فيه إذا كان اآلخذ مضطراً
ال بأس به إذا كان المأخوذ قليالً
الحلف على أمر غير صحيح:
سه علي تجنبه
أمارسه أحيانا ً
أمارسه كثيراً
قول الكال على غير حقيقته:
نادراً ما أمارسه
أمارسه أحيانا ً
أمارسه كثيراً
التجني على اآلخرين:
يصعب علي عمله
أعمله في بعض ا وقات
أعمله ستطيع العيش مع الناس اليو
المكاسب التي أحص عليها من طريق فيه شبهة:
آخذها لزيادة دخلي
آخذها إذا كنت محتاجا ً إليها
أتحاشى أخذها
تقليد غير المسلمين:
ال بأس به لظروف العصر الحالي
ال بأس به في ديارهم
ال يأتي منه إال الضرر
تقليد الرج للمرأة:
ال بأس به
ال بأس به في بعض الظروف
فيه أضرار
إهدار حقوق اآلخرين:
ألجا إليه أحياناً
ألجا إليه في قلي من ا حيان
ألجا إلى تركه
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

التظاهر بإتقان العم أما الناس:
أقو به لتسهي مصالحي
أقو به في بعض ا وقات
أبتعد عنه
نق الكال بين الناس لإليقاع بينهم:
أعمله مع الناس الذين يعادونني
أتجنب عمله مع ا صدقاء
أتجنبه
أستخد الشتائم في كالمي:
غالباً
أحياناً
نادراً
إذا واعدت إنسانا ً:
أتركه وأعتذر بالمشاغ والنسيان
أذهب إليه إذا كان عزيزاً علي
أذهب إليه في الموعد بال تأخير
السحر:
ِّ
يعجبني كلما شاهدته
يلفت نظري إذا كان الساحر بارعاً
أتجنبه
معاملتي للجار:
غير حسنة
حسنة
جيدة
معاملتي للناس:
جيدة في الغالب
جيدة مع من أعرف
جيدة مع من لي معه مصالح
إذا كان عندي مح واستخدمت الميزان:
أعادل الكفتين
أرجح الكفة التي لي إذا كان المشتري أجنبياً
أرجح الكفة التي لي لزيادة أرباحي
تصوير الكائنات الحية:
أمتنع عنه
أمتنع عنه بالنسبة لصور اإلنسان
أمارسه بوصفه هواية
إذا قدمت خدمة إلنسان:
أتناسها
ً
أتناسها إال إذا كنت محتاجا إليه
أذكره بها حتى ال ينساها
االستماع لكال اآلخرين دون علمهم:
أتركه
أتسلى به أحياناً
أمارسه لمعرفة ما يدور بين الناس
إذا كنت ولي يتيم:
أعم على تنمية ماله
أعم على تنمية ماله وآخذ منه ما أستحق
أعم على استفادتي من ماله بقدر اإلمكان
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

ا طعمة الواردة من البالد غير اإلسالمية:
أشتريها إذا أعجبتني
أشتريها بعد استشارة البائع
أشتريها بعد استشارة من أثق بمعرفته بها
الصبر:
ً
نادرا ما أصبر
أصبر أحياناً
أصبر دائما ً
إذا رأيت نعمة على إنسان:
أتمنى تحولها منه إلي
أتمنى حصولي على مثلها
أتمنى له المزيد
أقرأ ما تيسر من القرآن:
في أوقات متباعدة
في ك أسبوع
في ك يو
أردد ذكر هللا:
في قلي من ا وقات لكثرة مشاغلي
في بعض ا وقات
في ك ا وقات
إذا رأيت شخصا ً يسخر من آخر ملتز بالدين:
ال أتدخ في ا مر
أتدخ بما ال يغضب الطرفين
أتدخ قدر استطاعتي لمنع الساخر
الموسيقى وا غاني:
أسمعها كثيراً
أسمعها أحياناً
أبتعد عن سماعها
عندما يتحدث شخص عن أمور الدين:
أنصرف عنه
أستمع إليه قليالً ثم أنصرف
أستمع إليه حتى ينتهي
إذا التحقت بالدراسة يكون ذلك من أج :
تحسين مستوى دخلي
تحسين مكانتي االجتماعية
تحسين نفسي والناس اآلخرين

نشكر لكم حسن تعاونكم معنا
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ملحق رقم ()9
استبانة الدراسة فى صورتها النهائية مع تعليماتها
أخي المعلم  /أختي المعلمة

س اهلل الرحمن الرحي

اس مارة االس يان ال ي ين يديل هي ج ء من دراسس لىميس لىحصول لىأ درجس الماجس ير مالن
كىيس ال ر يس جامعس ال هر غ ةا وال ي يعدها ال احث ميما ر و سعادة.

ويح وب هذا الكراس لىأ العديد من القضايا والسئىس الم صىس ع

ال ياما

المعي يس والديميس

واالج ماليالالس وال ر ويالالس .وقالالد ال و يالالع هالالذه القضالالايا والسالالئىس فالالي ثالثالالس رج ال اءا لكالالل ج ال ء طريقالالس فالالي

اإلجا س.

مأمل ممل رن عاون/ي معما ورن جيب/ي لىأ ما ي مىه هالذا الكالراس فالي رج ائاله الثالثالسا وفقالا

لما هو موض وم ين في دايس كل ج ء من هذه الج اء الثالثس  .و ذكر/ي رن المطىالوب ممالل هالو رن
ع ر/ي لن خ ر ل وفكر ل رم
إن المعىومالالا
و ايا

واإلجا الالا

لن منسل.

ال الالي جمالالع مالالن خالالالل ك الراس االس ال يان هالالذا سالالوف س ال خد لهالالداف

لىميس فقط ولن س خد لي ر

آخر.
لهذا نرجو تعاونكم

مع خالص الشكر والتقدير من البائث /مهنا أبو سعادة
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س اهلل الرحمن الرحي
الجـزء ا ول مـن الكراس
صحيفة البيانات ا ساسية

أخي المعلم  /أختي المعلمة

برجاء تعب ة البيانات التالية:

 ذكر

 -1الجنس:

 رمثأ

 في الول

 -3ترتيبك الميالدي بين أفراد أسرتك:

 -0العمر_______________:

 في الخير

 في الوسط

 د ىو معىمين م وسط ليسامس /كالوريوس

 -4المستوى التعليمي:

 ليسامس /كالوريوس مع أهيل ر وي  د ىو لالي في ال ر يس  ماجس ير ودراسا

 -5التخصص:

 دراسا

 دراسا

رد يس

لىيا

لىميس

 -6الجامعة التي تخرجت منها___________ :
 0 -4 سموا

 -7سنوات الخبرة:

 -8اليفوا التي تدرسها/يها
 -9المواد التي تدرسها/يها

 8 – 5 سموا

 عىي رساسي
 مواد رد يس

 9-. سموا

 ثامويس

 مواد لىميس

-11مكان اإلقامة  :قريس _______مخي _______ مديمس _______
 -44المواطنة  :الجئس

 42 سموا

 إلداديس

وركثر

 مدرس صف

 مواطمس

 -12منطقة السكن /المحافظة :رف
 -13الوضع االقتصادي لألسرة:
 ضعيف

الوسطأ

خان يومس

 م وسط

 ة

 مر نع

 -14االنتماء التنظيمي أو الحركي (إن وجد):

 مال

 مر نع جداأ

ف

 حماس

 جياد إسالمي

 ج يس ع يس

ال يوجد

 رخرب ...حدد_______

بيانات تتعلق بالوالدين:
 -44لدد رفراد السرة______________:
-48لمل الب_________________:

 -4.عىي الب_________________ :

 -46لمل ال ______________ :

 -49عىي ال ________________:

-21االتجاهات أو الميول السياسية لألب:

ف

 حماس

 جياد إسالمي

 ج يس ع يس

 ال يوجد

 رخرب ...حدد_______

 -21االتجاهات أو الميول السياسية لأل :

ف

 حماس

 جياد إسالمي

 ج يس ع يس

 ال يوجد

 رخرب ...حدد_______

-22كيف تصف نفسك من الناحية الدينية

 ديد ال دين

 رحافظ لىأ ال قاليد الديميس

 لىمامي

 ضد فكرة ال دين

الجزء الثاني " مقياس المتغيرات النفسية واالجتماعية"
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ة

تعليمات المقياس:
رمامل مجمولس من السئىس ا المطىوب ممل اإلجا س لميا ما يع ر لن حال ل وما

عر /ين ه.

حدٍ ما رو ال ا ما ي ن
المطىوب ممل/ب قراءة الع ا ار حيدا ث وضع لالمس )√( رسنل مع رو إلأ َ
مع م الرل/ب الحقيقيس دون رل اب سؤال دون إجا س.
ال وجد إجا ا

وما

صحيحس ورخرب خاطئس ولكل إجا س قيم يا فالرجاء اإلجا س لميا ما يع ر لن حال ل

عر/ين س .و ذكر/ب رن المطىوب ممل/ب هو رن ع ر/ب لن فكر ل رم /ب لن منسل.

ال رل ري سؤال دون احا س إذا رمكمل هذا.
الرقم

العبارة

1

لو لم يضمر الناس العداوة لي لكنت أكثر نجاحا ً بكثير مما أنا عليه
اشعر ك أسبوع  ،أو اق  ،بسخونة تعم جسمي فجأة وذلك دون ما
سبب ظاهر .
أجد من الصعوبة علي في هذه ا يا أن أظ محتفظا ً بأملي في أنني
سأرتقي .
اعتقد أن معظم الناس مستعدون ن يكذبوا في سبي التفوق على
غيرهم .
اشعر في معظم ا حيان أنني قد ارتكب خطأ أو أتيت شراً .
اعتقد أن الناس أمناء لخوفهم أن يكتشف أمرهم .
معظم الناس يستخدمون وسائ ملتوية للحصول على كسب أو
منفعة بدالً من أن يتركوا الفرصة تضيع عليهم
غالبا ً ما أتساءل عن ا سباب الخفية التي تدفع اآلخرين إلى
معونتي .
اشعر في بعض ا حيان كما لو كان من الضروري أن أوذي نفسي
أو أي شخص آخر .
اشعر بأنني كثيراً ما عوقبت دون سبب .
غالبا ً ما أالحظ أن يداي ترتجفان عندما أحاول أن أقو بعم ما .
أحب العلو .
معظم الناس يكونون صداقاتهم على أساس احتمال اإلفادة من
أصدقائهم .
كنت أجد وأنا في المدرسة أن من الصعب علي أن أتحدث أما
الفص .
ال شك في أن نصيبي من ا شياء المسببة للقلق في هذه الحياة كان
كبيراً.
عندي أفكار غريبة غير عادية.
المستقب غامض لدرجة تجع من العبث أن يقو الشخص برسم
أي خطة لألمور الهامة .
غالبا ً ما قابلت أشخاص من المفروض أنهم خبراء ولكنهم لم
يكونوا أحسن مني .
تؤثر ف ّي الخبرات المؤلمة لدرجة أنني ال استطيع آن اطردها من
ذهني.
ال مانع أن يحتال اإلنسان على القانون بشرط أال يخالفه فعالً .
كثيراً ما وجدت الناس يغارون من أفكاري الجيدة لمجرد أنهم لم
يسبقوني في الوصول إليها.

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21

نعم

511

إلى حد
ما

ال

22
23

عندما يوجد الرج مع امرأة يفكر عادة في أمور جنسية
يعتريني شعور بأن شيئا ً مريعا ً على وشك الحدوث عدة مرات في
ا سبوع .
أحب أن اقرأ المقاالت المتعلقة بالجرائم .
عندما يسئ إلي أحد اشعر بأن من الواجب أن أرد اإلساءة باإلساءة
.

26

اشعر أحيانا برغبة في السب .

27

مررت بخبرات في منتهى العجب والغرابة .
عندما كنت صغيراً  ،فصلت من المدرسة مرة آو أكثر بسبب تمردي
وعصياني .
اعتقد أن ك شئ يحدث وفقا ً لما ذكره ا نبياء والرس .
يزداد استمتاعي بالمسابقات أو المباريات عندما أراهن عليها .
كنت أحول إلى الناظر أحيانا بسبب تغيبي عن المدرسة
اشعر بأنني كثيراً ما عوقبت بدون سبب .
أحب المدرسة .
قلما حدث أن أصبت بدوخة .
أحب العلو .
كثيراً ما اعترض والدي على نوع ا شخاص الذين أرافقهم .
كنت متأخراً في دراستي .

24
25

28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61

لم يحدث قط أن اصطدمت بالقانون .
كنت أجد وأنا في المدرسة أن من الصعب علي أن أتحدث أما
الفص .
كثيراً ما هربت من المدرسة عندما كنت طفالً.
أحب أن اشترك في سباق السيارات .
ال مانع أن يحتال اإلنسان على القانون بشرط أال يخالفه فعالً.
كثيراً ما وجدت الناس يغارون من أفكاري الجيدة لمجرد أنهم لم
يسبقوني في الوصول إليها .
كانت درجات سلوكي بالمدرسة رديئة باستمرار.
أحب مشاهدة النار.
أخاف عندما أجد نفسي وحيداً في مكان متسع غير محدود .
اعتقد أن عدداً كبيراً من الناس يسلك سلوكا ً جنسيا ً مشينا ً
أجد صعوبة في أن أركز ذهني في عم أو مهمة.
لم اعش الحياة السليمة التي كان يجب أن أعيشها .
من السه أن اهز في المناقشة.
من المؤكد أنني قلي الثقة بنفسي .
اعم أشياء كثيرة اند عليها فيما بعد .
غالبا ً ما أالحظ أن يداي ترتجفان عندما أحاول أن أقو بعم ما .
أحب الصيد حبا ً شديداً.
كثيراً ما اعترض والدي على نوع ا شخاص الذين أرافقهم.
أود االنتماء إلى أندية أو هيئات عديدة .
ال اهتم مطلقا َ بمظهري .
ال ألو أي شخص يحاول أن يحص لنفسه على ما يمكن أن تقع
عليه يداه في هذا العالم .
أحيانا قد يحدث أن أعطي صوتي شخاص ال اعرف عنهم إال
القلي .
أجد صعوبة في التفكير في موضوعات مناسبة للحديث  ،عندما
511

61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
71

أكون في وسط مجموعة من الناس.
غالبا ً ما تنقذني شئ مثير في وسط مجموعة من الناس .
عندما أغادر المنزل ال ينتابني الضيق أو الشك في أن أكون قد
تركت النوافذ مفتوحة أو الباب غير مغلق .
كنت أجد وأنا في المدرسة أن من الصعب علي أن أتحدث أما
الفص .
أجد صعوبة في تركيز تفكيري .
المستقب غامض لدرجة تجع من العبث أن يقو الشخص برسم
أي خطة لألمور الهامة.
كثيراً ما هربت من المدرسة عندما كنت طفالً.
اعتنق بعض اآلراء السياسية بشدة .
الشخص الذي تعلقت به اشد التعلق والذي أحببته اشد الحب كان
امرأة ( أ  ،أخت  ،عمة  ،آو أي امرأة أخرى ) .
ه تعتبر نفسك في المناقشة عنيد وصريح؟
ه تعتقد أن أفض الطرق دائما هي تلك التي جربها الناس
واكتسبت ثقتهم؟
ه لديك أفكار واضحة عن ما هو الخطأ والصواب؟
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إذا ما فكرت في أمر وتوصلت إلى قرارات معينة فه تظ متمسكا َ
بها مهما كانت الظروف؟
ه تعتقد أن هناك عقيدة واحدة هي الصادقة دون غيرها؟
ه تعتقد أن السياسيين يقولون تفاهات كثيرة؟

75

ه يحدث أحيانا أن تتناقش لمجرد المناقشة بالرغم من انك تعلم
انك مخطئ؟
ه تعتقد أنة من ا حسن أن يتفق الناس كلهم في أفكارهم وقيمهم؟
ه تمي إلى رؤية ا شياء رمادية فضالَ على أن تراها ابيض
واسود؟
ه تعتقد أن المدرس الجيد هو الذي يجذب التالميذ وليس المدرس
الذي يوص المعلومة للتالميذ فقط؟
ه غالبا ما تتردد في تحديد مرشحك عندما تذهب لإلدالء بصوتك
في االنتخابات؟
ه تعتقد أن أي وجهة نظر فيها جزء من الحقيقة؟
ه تأخذ في اعتبارك وجهات النظر المختلفة قب أن تكون وجهة
نظرك؟
ه يؤرقك جه غالبية الناس في المواضيع االجتماعية
والسياسية؟
أغضب عندما يتم تكليفي بعم ما برفقة زمالئي.
أحاول دائما أن أكون متميزا عن اآلخرين .
أحاول الوصول إلى أهدافي على حساب اآلخرين.
أغضب عندما أجد شخص ما قد أنجز عملة قب أن أنجزه أنا.
أعتقد أن الناس يحتاجون إلي بعضهم البعض في الحياة.
أبذل قصارى جهدي نجز أعمالي قب اآلخرين.
أنا مستعد للعم مع الجميع للوصول إلى انجاز مشترك.
أحاول البحث عن نقاط الضعف الموجلودة عنلد زمالئلي السلتخدامها
في إعاقتهم عن العم .
اشلللعر بالغضلللب عنلللدما ال يكلفنلللي ملللديري بعمللل ملللا أسلللوة ببلللاقي
زمالئي.
أؤمللن أن العمل الجمللاعي هللو أكثللر الطللرق اختصللارا للوقللت النجللاز
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المها .
أشعر بالرضا عن نفسي عندما أساعد زمالئي في العم .
اشعر بالحزن عندما أري زمالئي يشاركونني في عم ما.
أعم على تحقيق ا هداف التي يرغب فيها زمالئي.
أفرح عندما يسج اإلنجاز لصاحبه وليس للمؤسسة كك
أعتقد أن الفرد ال يجلب عليلة أن يشلارك اآلخلرين أعملالهم ،حتلى ال
يتحم المسؤولية في اإلخفاق.
أحاول القيا وإنجاز ك ا عمال التي تسند إلي
بسرعة.
أحاول دائما إنجاز المها بمفردي ني ال أثق باآلخرين من حولي.
أساعد زمالئي في العم إذا طلب منى ذلك.
أشارك في اإلعمال التطوعية المختلفة.
أؤمن بضرورة احترا وجهات النظر المختلفة.
أري أن اإلقناع والمناقشة هي الوسيلة المثلى للوصول إلي وجهلات
نظر ترضي الجميع.
أتعاون مع زمالئي بغلض النظلر علن انتملاءاتهم السياسلية والدينيلة
والثقافية.
أساعد اآلخرين في أعمالهم دون تردد.
أؤمن أن العم الفردي هي الطريقة المثلى للوصول إلى النجاح.
أساعد أسرتي في انجاز مهامها.
عندما أواجه مأزق في عملي ال أحب آن الجأ إلى زمالئي
ليساعدوني.
اشعر بالغضب عندما يتم تكريم ك المعلمين في المدرسة على
الرغم من وجود فروقات في االنجازات بينهم.
ه غالبا ما يتقلب مزاجك؟
ه حدث ذات مرة أن شعرت بالتعاسة بدون سبب واضح؟
ه غالبا ً ما تقلق على أشياء ما كان يجب أن تعملها أو تقولها؟
ه آنت شخص سريع الغضب؟
ه تستثار بسهولة؟
ه غالبا ما تشعر بالضيق ( أو الضجر)؟
ه يقلقك شعورك بالذنب كثيرا؟
ه تعتبر نفسك شخص متوتراً؟
ه توصف بأنك شخص قلق؟
ه تقلق من احتمال حدوث أشياء مخيفة؟
ه تعتبر نفسك متوتراً أو مشدود ا عصاب جداً؟
ه تقلق على صحتك كثيراً؟
ه تعانى من ا رق"قلة النو "
ه تشعر غالبا ً أن الحياة كئيبة؟
ه تقلق على مظهرك كثيراً؟
ه حدث ذات مرة أن تمنيت الموت؟
ه تعانى من أعصابك أو" العصبية"؟
ه غالبا ً ما تشعر بالوحدة؟
ه يجرحك شعورك بسهولة إذا كشف الناس عن عيب فيك أو في
عملك؟
ً
ً
ه تشعر أحيانا انك مفعم بالطاقة  ،وأحيانا أخرى كسول؟
ه أنت حساس تجاه بعض ا شياء؟

517

الجزء الثالث " مقياس االلتزا الديني"
تعليمات المقياس:
ي كون هذا المقياس من س ين ل ارةا حول موضولا

مخ ىنسا وقد جعل لكل ل ارة ثالثس خيا ار ا

والمطىوب ممل رن ق رر كل ل ارة واخ يا ار ياا ومن ث خ ار واحداأ فقط من الخيا ار

إ ارة (  ) /لىأ المر ع المقا ل لذلل الخيار.
 -احر

الثالثسا و ضع

لىأ رن كون خيا ار ل صريحس وصادقسا والى رمه ال يوجد خطأ رو صواب في االخ يارا

وامما المطىوب رن ع ر لما نكر فيه و عمىه في الواقع حيال الع ا ار الواردة في المقياس.
 يرجأ اإلجا س لىأ جميع ل ا ار المقياس دون رل يء مميا دون إجا س. اإلجا ا1

2

3

4

5

6

7

8

س قأ سريس و س خد ل ار

ال حث العىمي فقط.

إيماني باهلل:
مماث إليمان أكثر الناس تديناً
مماث إليمان أوسط الناس تديناً
مماث إليمان أق الناس تديناً
المالئكة وعبادتهم هلل:
يدفعوني لالستزادة من العبادة كثيراً
يدفعوني لالستزادة من العبادة
ال يغيرون في عبادتي
الكتب السماوية المنزلة:
متفقة فيما بينها في ا صول
متفقة فيما بينها في ا صول والفروع
يخالف بعضها بعضاً
أعرف من الرس :
معظمهم
بعضهم
محمداً صلى هللا عليه وآله وسلم
يو القيامة:
أهتم به كثيرا
أهتم به بعض الشيء
أنساه لكثرة المشاغ
القدر:
قسمة هللا العادلة لخلقه
يسلم به اإلنسان
مفروض على اإلنسان رضي أ لم يرض
محبتي لمحمد صلى هللا عليه وآله وسلم:
أكثر من محبتي لنفسي
مث محبتي لنفسي
أكثر من محبتي قرب أقربائي
صالة الفريضة:
أوديها دائما ً في أوقاتها
أوديها غالبا ً في أوقاتها
أوديها أحيانا ً في أوقاتها
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9

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

أودي الصالة في جماعة:
دائما ً
غالباً
أحياناً
صالة النافلة:
أكتفي بصالة الفريضة
أحرص عليها أحياناً
أحرص عليها دائماً
زكاة الفريضة:
أخرجها إذا طلب مني إخراجها
أخرجها في الوقت المناسب لظروفي المالية
أخرجها في وقتها
الصدقة
نادراً ما أتصدق
أتصدق أحياناً
أتصدق دائما ً
في رمضان:
يبقى أسلوب حياتي كما هو عليه في غيره
أزيد في عبادات التطوع قليالً
أزيد في عبادات التطوع كثيراً
صيا التطوع:
أكتفي بصيا رمضان
أقو به أحياناً
أحرص عليه كثيراً
الحج:
ال أفكر فيه اآلن
أفكر في أدائه في أول فرصة
أديته
العمرة:
ال أفكر فيها اآلن
أؤديها أحياناً
أحرص عليها كثيراً
ا مر بالمعروف والنهي عن المنكر:
نادراً ما أقو به
أقو به أحياناً
أقو به دائما ً
طاعة الوالدين:
نادراً ما أقو بها لكثرة مشاغلي
أقو بها أحياناً
أقو بها دائماً
صلة ا رحا :
أتكاس عنها كثيراً
أقو بها أحيانا ً رغم متاعبها
أقو بها في جميع ا حوال
الزواج:
يحميني وزوجتي والمجتمع
يحميني من الوقوع في اإلثم
يُضيق مجال متعتي
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

31

32

أخذ الربح على المال من البنوك:
أتجنبه
أجد فيه بعض الفائدة
أجده مناسبا ً للحياة العصرية
الخمر:
ال أشربها
أشربها أحياناً
أشربها غالبا ً شعر بالنشوة
أداء الشهادة:
أؤديها في جميع ا حوال
أؤديها إذا سمحت لي الظروف
ال أؤديها تجنب الوقوع في المشكالت
دفع المال للحصول على ما ال يستحقه اإلنسان:
أحذره
ألجأ إليه عند الحاجة
يسه لي كثيراً من المصالح
الحلف على أمر غير صحيح:
سه علي تجنبه
أمارسه أحيانا ً
أمارسه كثيراً
قول الكال على غير حقيقته:
نادراً ما أمارسه
أمارسه أحيانا ً
أمارسه كثيراً
التجني على اآلخرين:
يصعب علي عمله
أعمله في بعض ا وقات
أعمله ستطيع العيش مع الناس اليو
المكاسب التي أحص عليها من طريق فيه شبهة:
آخذها لزيادة دخلي
آخذها إذا كنت محتاجا ً إليها
أتحاشى أخذها
تقليد الرج للمرأة:
ال بأس به
ال بأس به في بعض الظروف
فيه أضرار
إهدار حقوق اآلخرين:
ألجا إليه أحياناً
ألجا إليه في قلي من ا حيان
ألجا إلى تركه
التظاهر بإتقان العم أما الناس:
أقو به لتسهي مصالحي
أقو به في بعض ا وقات
أبتعد عنه
نق الكال بين الناس لإليقاع بينهم:
أعمله مع الناس الذين يعادونني
أتجنب عمله مع ا صدقاء
أتجنبه
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33

34

35

36

37

38

39

41

41

42

43

44

أستخد الشتائم في كالمي:
غالباً
أحياناً
نادراً
إذا واعدت إنسانا ً:
أتركه وأعتذر بالمشاغ والنسيان
أذهب إليه إذا كان عزيزاً علي
أذهب إليه في الموعد بال تأخير
السحر:
ِّ
يعجبني كلما شاهدته
يلفت نظري إذا كان الساحر بارعاً
أتجنبه
معاملتي للجار:
غير حسنة
حسنة
جيدة
معاملتي للناس:
جيدة في الغالب
جيدة مع من أعرف
جيدة مع من لي معه مصالح
إذا كان عندي مح واستخدمت الميزان:
أعادل الكفتين
أرجح الكفة التي لي إذا كان المشتري أجنبياً
أرجح الكفة التي لي لزيادة أرباحي
تصوير الكائنات الحية:
أمتنع عنه
أمتنع عنه بالنسبة لصور اإلنسان
أمارسه بوصفه هواية
إذا قدمت خدمة إلنسان:
أتناسها
أتناسها إال إذا كنت محتاجا ً إليه
أذكره بها حتى ال ينساها
االستماع لكال اآلخرين دون علمهم:
أتركه
أتسلى به أحياناً
أمارسه لمعرفة ما يدور بين الناس
إذا كنت ولي يتيم:
أعم على تنمية ماله
أعم على تنمية ماله وآخذ منه ما أستحق
أعم على استفادتي من ماله بقدر اإلمكان
إذا رأيت نعمة على إنسان:
أتمنى تحولها منه إلي
أتمنى حصولي على مثلها
أتمنى له المزيد
أردد ذكر هللا:
في قلي من ا وقات لكثرة مشاغلي
في بعض ا وقات
في ك ا وقات
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45

46

47

48

إذا رأيت شخصا ً يسخر من آخر ملتز بالدين:
ال أتدخ في ا مر
أتدخ بما ال يغضب الطرفين
أتدخ قدر استطاعتي لمنع الساخر
الموسيقى وا غاني:
أسمعها كثيراً
أسمعها أحياناً
أبتعد عن سماعها
عندما يتحدث شخص عن أمور الدين:
أنصرف عنه
أستمع إليه قليالً ثم أنصرف
أستمع إليه حتى ينتهي
إذا التحقت بالدراسة يكون ذلك من أج :
تحسين مستوى دخلي
تحسين مكانتي االجتماعية
تحسين نفسي والناس اآلخرين

نشكر لكم حسن تعاونكم معنا
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