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 :تــــــامللذم

ً، ٞالضًً        ًُّ بضاًت، ٞان مٗجى الضًً ًسخل٠ ًٖ مٟاهُم الخَض

أنل ووي٘ الهي، أو هى جل٪ الخهىعاث ًٖ الٗالم والىحىص وما 

ٗاث ووي٘ ئله؛ هدُجت جل٪ الخهىعاث، وهى  ٌؿىه مً حكَغ

بدؿب صوع٦هاًم "ًمىذ الىاؽ أحىبت ًٖ خاحاتهم الى اإلاثالُت، 

الالنهاتي" ) ابى ٞسغ  أو يهضب مً هٟىؾهم ال٣ل٣ت اإلاخُلٗت الى

ً ُٞٓهغ لىا للىهلت ألاولى أهه احتهاص  ،( 2014:186، ًُّ أما الخَض

ت،  ت ٧امىت في الىٟـ البكٍغ خه الٍُٟغ م أن هٖؼ والتزام ئوؿاوي ٚع

مغ٧ىػه بىاٖثه في ال٣ٗى٫ وفي الىحضان، وإطا ٧ان ؤلاؾالم هى 

 الضًً الظي اعجًاه هللا للىاؽ أحمٗحن، ئال أن الىاؽ لِؿىا

ؾىاء في جمؿ٨هم واؾخجابتهم لخٗالُم هظا الضًً وم٩ىهاجه مً 

 وجذاخل هفس ي اسشادي عالجي دًني  الخذًً لذي املشاهلين

 الضائفملترح ملىاحهت الخذًً 
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 امللخص  معلىماث امللالت

: جاسيخ امللالت ا ئوؿاهُا ُٞما ًسو أهماٍ الخضًً، جل٪ التي أزظث بىانُت الىاؽ ئلى هىاٍح مخباٖضة ومهاةغ         هىا٥ جىٖى

دؿامى باإلوؿان ئلى آٞا١ عخُبت، ومنها ما ٌؿلب  مسخلٟت أو مخىا٢ًت، منها ما ًىا٤ٞ الجىهغ ؤلالهي للضًً ٍو

ا، ًُّ ؿُذ ٚاًاجه ختى جهحر مًٓهغا ق٩ل لظا ٌؿتهضٝ البدث الخالي الخٗٝغ ٖلى  هظا الجىهغ الٗلىي مٗاهُه َو

مؿخىي الخضًً لضي الُلبت اإلاغاه٣حن ٩٦ل وخؿب مخٛحر الىٕى ، ومخٛحر الخدهُل الضعاسخي، ومخٛحر اله٠ 

الضعاسخي. والخٗٝغ ٖلى الٟغو١ بحن الُلبت اإلاغاه٣حن في مؿخىي الخضًً ٩٦ل وخؿب مخٛحر الىٕى ، ومخٛحر 

عاسخي. ٦ما ٌؿتهضٝ البدث جسُُِ جضازل اعقاصي ٖالجي صًجي الخدهُل الضعاسخي، ومخٛحر اله٠ الض

البدث في جٟاٖل ٖضة مخٛحراث عةِؿُت   جم، ولخد٤ُ٣ طل٪ جم لخدؿحن مؿخىي الخضًً لضي الُلبت اإلاغاه٣حن 

ُت ،  مً(100) ُٖىت مً ٖلىإلاؿخىي الخضًً  ُمُىع  م٣ُاؽ مً زال٫ اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي وبخُب٤ُ ٖٞغ

ت الٗغا١،اإلاغاه٣ ُالبال ً في مداٞٓت اإلاثجى في حمهىٍع ضاصًت في مضاعؽ اإلاخمحًز  اهخهى و٢ض  حن باإلاغخلت الٖا

٧ان يُٟٗا حضا للُٗىت ٩٦ل لضي ُٖىت البدث ٩٦ل  مؿخىي الخضًًان  جإ٦ض ئحمالُت هدُجت ئلى الخالي البدث

، واْهغث الىخاةج وحىص ، وبدؿب مخٛحر الىٕى ، ومخٛحر مؿخىي الخدهُل الضعاسخي، ومخٛحر اله٠ الضعاسخي 

، اي ان مؿخىي الخضًً ٖىض الظ٧ىع اًٞل مما ٖىض الاهار، ٞغو١ صالت ٣ِٞ في مؿخىي الخضًً لهالر الظ٧ىع 

ٖضم وحىص ٞغو١ خؿب مؿخىي الخدهُل الضعاسخي واله٠ ، وهظه اقاعة الى ُٚاب صوع واْهغث الىخاةج 

٣ا إلاا حاء مً هخاةج ٞان  )٧ل( الُٗىت بداحت )ماؾت اإلاضعؾت ٦مإؾؿت في ج٣ضًم التربُت الضًيُت اإلاىاؾبت ،  ٞو

الى جضزل اعقاصي صًجي لخدؿحن مؿخىي جضًنهم ، وجم جسُُِ م٣ترح جضازل اعقاصي ٖالجي صًجي  حضا(

ت الاؾالمُت . وفي زخام البدث جم لخدؿحن مؿخىي الخضًً لضي الُلبت ، باالؾدىاص الى مدضصاث ومٟاهُم الىٍٓغ

 رخاث والخىنُاث للهُئاث والىػاعاث طاث الٗال٢ت .جدضًض ٖضص مً اإلا٣ت
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 وجضازل هٟسخي اعقاصي ٖالجي صًجي م٣ترح إلاىاحهت الخضًً الؼاة٠ الخضًً لضي اإلاغاه٣حن

ههىم أو ٖباصاث وقغات٘ و٢ُم وازال١، وهىا م٨مً الخضًً 

خ٣اص ٞالخضًً هى هخاج  وخ٣ُ٣خه. ٞاطا ٧ان الضًً حىهغ الٖا

ا ئوؿاهُا ُٞما ًسو أهماٍ الخضًً،  الاحتهاص ؛ ولظل٪ هغي جىٖى

مخباٖضة ومهاةغ  جل٪ التي أزظث بىانُت الىاؽ ئلى هىاٍح 

مسخلٟت أو مخىا٢ًت، منها ما ًىا٤ٞ الجىهغ ؤلالهي للضًً 

دؿامى باإلوؿان ئلى آٞا١ عخُبت، ومنها ما ٌؿلب هظا الجىهغ  ٍو

ا، ومنها ما  ًُّ ؿُذ ٚاًاجه ختى جهحر مًٓهغا ق٩ل الٗلىي مٗاهُه َو

م مً أنها  ًجٗل مً الضًً وؾُلت ئلى ما هى ه٣ٌُ له، ٖلى الٚغ

 2017ونا٫ بالضًً وأنها ججؿض خ٣اة٣ه )بً ؾبتي ، ٧لها جضعي 

:414.) 

ٞالخضًً هى الخمؿ٪ ب٣ُٗضة مُٗىت ، ًلتزمها ؤلاوؿان في      

ؾلى٦ه ، ٞال ًإمً ئال بها ، وال ًسً٘ ئال لها ، وال ًأزظ ئال 

خٟاوث الىاؽ في طل٪  بخٗالُمها ، وال ًدُض ًٖ ؾىنها وهضيها . ٍو

ال٠ًٗ ٚاًخه ، ٖض طل٪ زغوحا ٢ىة ويٟٗا ، ختى ئطا ما بلٜ 

 ًٖ الضًً وجمغصا ٖلُه .

اهغة الضًً والخضًً، وحضث في املجخمٗاث ؤلاوؿاهُت مً      ْو

أو٫ وحىص ؤلاوؿان، وب٣ُذ ئلى ًىمىا هظا، وؾدب٣ى بٗض ئلى أن 

الضًً وحض مىظ أػمىت سخ٣ُت. وبٗض ، ٞ ًغر هللا ألاعى ومً ٖليها

جخاػ ٖهىعا حضًضة ، نهاًت ٧ل مغخلت ٧ان ًىجى مً النها ًت ٍو

دبض٫  ىلض مً حضًض في ق٩ل صًاهاث حضًضة، ُٞخدى٫ ٍو ٍو

سُت اإلاخٗضصة. ٞهى، والخا٫ هظه، طو  خ٠ُ٨ م٘ اإلاغاخل الخاٍع ٍو

ُٟت ٖامت جخٗل٤ بالىحىص ؤلاوؿاوي، وهى مً م٩ىهاث  ْو

ؤلاوؿاهُت ،ئن الال٣ًحن والعجؼ ؤلاوؿاوي وهضعة اإلاىاعص جضٞ٘ 

ر في ٚاةُت الِٗل وفي مٗجى اإلاىث وفي حىهغ ؤلاوؿان الى الخ٨ٟح

اإلاٗاهاة ؤلاوؿاهُت. والضًً ًمىذ الٟغص، والجماٖت أًًا، ٖؼاء في 

اةُت  ت ٞحًز مىاحهت الُأؽ في املجخمٗاث والجماٖاث باٖخباعه هٍٓغ

ت ٞلؿُٟت، بل  أو وؤلاخباٍ والعجؼ. زم ئن الضًً لِـ مإزغا هٍٓغ

ًاث الغوخُت ألهه مغحُٗت وؾلُت ئًماهُت ومىٓىمت  مً الخٍٗى

   .(300: 2012والكٗاةغ )بكاعة ،

ًً٘ لإلوؿاهُت اإلاىهج الؿىي الظي ًجب أن ٌؿحر  ٞالضًً      

ًٟي ٖلُه نبٛت ال٣ضؾُت ، بدُث  ٖلُه الٟغص والجماٖت ، ٍو

ًهبذ ؾلى٥ هظا اإلاىهج يغبا مً يغوب الضًً ، وبابا مً أبىاب 

جد٣ُ٣ا إلابضأ الٗضالت ، ال٣غباث والٗباصاث ، ًٞال ًٖ ٧ىهه 

ولِؿذ ٢ىاهحن الجماٖاث ، وال  . وجلبُت لضاعي الُٟغة الؿلُمت

ؾلُان الخ٩ىماث ب٩اُٞحن وخضهما إل٢امت مضًىت ٞايلت ، 

جدترم ٞيها الخ٣ى١ ، وجإصي الىاحباث ٖلى وحهها ال٩امل ، ٞان 

الظي ًإصي واحبه عهبت مً الؿٍى ، أو السجً ، أو ال٣ٗىبت 

ًلبث أن يهمله ًٖ اَمئىان ئلى أهه ؾُٟلذ مً َاةلت  اإلااصًت ، ال

ومً الخُأ البحن أن هًٓ أن في وكغ الٗلىم  .   ال٣اهىن 

ىيا ًٖ التربُت  والث٣اٞاث وخضها يماها للؿالم والغزاء ، ٖو

والتهظًب الخل٣ي ، طل٪ أن الٗلم ؾالح طو خضًً : ًهلر للهضم 

بض في خؿً والخضمحر ، ٦ما ًهلر للبىاء والخٗمحر ، وال 

ماعة  اؾخسضامه مً ع٢ُب أزالقي ، ًىحهه لخحر ؤلاوؿاهُت ٖو

ألاعى ، ال ئلى وكغ الكغ والٟؿاص ، طل٨م الغ٢ُب هى ال٣ُٗضة 

ٚحر أن ؤلاًمان ٖلى يغبحن : ئًمان ب٣ُمت الًُٟلت ،   ، وؤلاًمان

و٦غامت ؤلاوؿاهُت ، وما ئلى طل٪ مً اإلاٗاوي املجغصة ، التي حؿخدحي 

الُت مً مسالٟت صواٖيها ولى أُٖٟذ مً الخبٗاث الىٟىؽ الٗ

ت ع٢ُبت ٖلى ،  الخاعحُت والازابت اإلااصًت وإًمان بظاث ٖلٍى

الؿغاةغ ، ٌؿخمض ال٣اهىن ؾلُاهه ألاصبي مً أمغها ونهيها ، 

ب  وجلتهب اإلاكاٖغ بالخُاء منها ، أو بمدبتها ، أو بسكُتها ، وال ٍع

ٖلى الىٟـ ؤلاوؿاهُت أن هظا الًغب هى أ٢ىي الًغبحن ؾلُاها 

انحر الهىي وج٣لباث الٗىان٠  ، وهى أقضهما م٣اومت أٖل

هما هٟاطا في ٢لىب الخانت والٗامت مً أحل طل٪    ، وأؾٖغ

ٞالضًً زحر يمان ل٣ُام الخٗاون بحن الىاؽ ٖلى ٢ىاٖض الٗضالت 

والىهٟت ، وهى يغوعة احخماُٖت ، ٦ما هى ُٞغة 

 ( .1976)الظهبي ، ئوؿاهُت

الضًً اطن لِـ ٦ما ًغي ماع٦ـ مً أن ؤلاوؿان هى الظي و       

ًهى٘ الضًً ولِـ الضًً هى ما ًهى٘ ؤلاوؿان، او ٦ما ًغي 

جىماؽ هىبـ مً أن مٗٓم أؾـ الضًً، ئن مل ٨ًً ٧لها، ٢اةم 
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خماص ٖلى  ت ومٛالُاث مى٣ُُت مثل الٖا ٖلى حجج مٛلَى

باعة ما ًسكاه ؤلا وؿان، ألاعواح، والجهل بأؾباب الٓىاهغ، ٖو

والخلِ بحن اإلاهاصٞت والىبىة ، بل الضًً ٦ما ًغي ئعوؿذ بلىر 

مً أن هللا هى اإلاثا٫ ؤلاوؿاوي الظي لم ًخد٤٣ وبضال مً أن ًإصي 

تراب والاؾخالب بدؿب ماع٦ـ، ٞاهه  ٖضم الخد٤٣ هظا الى الٚا

ًإصي، بدؿب بلىر، الى الامل، وألامل  هى حىهغ الضًً، والضًً 

ما ٣ًى٫ أل٨ؿِـ صو جى٦ُٟل: "مً بحن هى ق٩ل آزغ لألمل ٦

حمُ٘ املخلى٢اث حمُٗا ٌٗغى ؤلاوؿان وخضه مى٠٢ اػصعاء مً 

بت ٚحر مدضوصة في أن ًىحض  الىحىص ، وفي الى٢ذ طاجه ٌٗبر ًٖ ٚع

الخُاة، ئهه ًدخ٣غ ، ل٨ىه ًسصخى الٟىاء ، هظه اإلاكاٖغ املخخلٟت 

ىحهه في جضٞ٘ عوخه بانغاع الى جأمل خالت مؿخ٣بلُت، والضًً ً

جأمالجه هدى طل٪ الاججاه ، ٞالضًً هى ببؿاَت ق٩ل آزغ لألمل  

وهى بهظا اإلاٗجى،] ٌؿخمض ٢ىجه مً الُبُٗت ؤلاوؿاهُت طاتها" 

 (.357:  2012)بكاعة ، 

  ئػاءالٛغبحن  والاحخمإ الىٟـ ٖلماء هٓغ وحهاث جباًيذ و٢ض      

ض  ٢غع  ٣ٞض الضًً؛   الضًً ئن  (Freud)ٞغٍو
ً
  ٖهابا

ً
حمُٗا

((Collective Neuroses اصلغ ٢غع ؤلاوؿان ، و  لضي ال٣ٗل ٌُٗل

(Adler)  أن ًم٨ً وال (الؿلُت) الدؿلِ مً همِ الضًً ئن 

ٗؼو ،  الخامؿت ٖكغة أو ٖكغة الغابٗت ؾً ٢بل ًٟهم ًىهج  َو

(Jung) ه ٦ما الضًً ه٣و ئلى الىٟؿُت؛ ألامغاى ؾبب  بأهه ٖٞغ

 الخىا٤ٞ جد٤ُ٣ ٖلى الٟغص ٌؿاٖض والضًً ٦بري، ل٣ىي  الخًٕى

ً طاجه م٘  ْاهغة (Durkheim) صوع٧اًم واٖخبره ، وآلازٍغ

ت في احخماُٖت جخمثل  را ٞح  وجىٓغ  ،والىىاهي ألاوامغ مً مجمٖى

 باٖخباعه (والخضًً )الضًً ة للخُا الغوخاوي الجاهب ئلى (2006)

 (.663:  2015)٦خلى ، طاتها خض في الخُاة لٗملُت ج٣ضًغا

ىٓغ ٞغوم )      ( للضًً بأهه وؿ٤ ٨ٞغي ؾلى٧ي حكتر٥ Frommٍو

ؼوص الٟغص ، وحمُ٘  باَاع للخىحه ُٞه حماٖت مً الىاؽ ، ٍو

ت ، ل٩ل منها حٗالُمها التي ًجمٗها  ألاصًان الىيُٗت أو الؿماٍو

اع ًترحم ئلى ؾلى٥ ٖلى ق٩ل  ئَاع ٨ٞغي واخض ، وهظا ؤلَا

ىاؾباث ، ٞالضًً ًمثل ٖباصاث أو مٗامالث أو مغاؾم زانت باإلا

خه بد٣ُ٣ت م٩اهخه  خاحت ت لإلوؿان ًخد٤٣ ب٣ًائها مٗٞغ يغوٍع

 الظي ًجب أن ًإصًه م٘ أي ئوؿان في هظه الخُاة وعؾالخه وصوعه

 ( .2003)ٞغوم ، 

 ما الٛغبُحن ٖىض حٗجي ال الضًً ٧لمت ومً اإلاهم الاقاعة الى "أن     

 بترحمت ه٨خٟي أن الخُأ مً ٩ًىن  و٢ض ، ٖىض اإلاؿلمحن حٗىُه

 ما ب٣ضع لُٟٓت لِؿذ ٞاإلاؿألت، Religion) باللٟٔ ) صًً ٧لمت

 ًترجب وما والخهىعاث اإلاٗخ٣ضاث، مً آلي ببىاء اعجباٍ طاث هي

( ، 16:  1986بغ٦ت، " )الخ٨ٟحر ومىإػَغاة٤ الؿلى٥   مً ٖليها

واإلاؿلمحن  الٛغبُحن وهظه مخٛحراث هٟؿُت ٞيها جٟاوث واضر بحن

 ال٣ٗاةضجل٪   "الضًً هى ٞ .٨ٞغا وؾلى٧ا ٖليهماًى٨ٗـ 

ا الٟغص ًماعؾها التي والٗباصاث اإلا٣ضؾت ملُا، ٨ٍٞغ  ئطن ٞهى ٖو

الؿلى٥  في والخحر والٗباصاث ال٣ٗاةض مً مىّخض ئالهي هٓام

اال للضًً صوعا أن واضخا ًبضو وهىا واإلاٗامالث، ّٗ  جىحُه في ٞ

 (.23:  2008 ، ٖىى ( "الصخهُت وجىاػن  الؿلى٥  ؤلاوؿاوي،

ىض       ؤلاًمان ب٣ُٗضة الٟغص التزام هى ٞالخضًً ؤلاؾالم  ٖلماء ٖو

هىع  الصخُذ  والاهتهاء به هللا أمغ ما ؾلى٦ه بمماعؾت طل٪ ٖلى ْو

ب٩ل  ًغجبِ ؤلاؾالم في الخضًً أن وهظا ٌٗجي ، هللا ههى ما اجُان ًٖ

خ٣اص مً ٩ىن والٗمل بالجىاعح،  ال٣ٗل وال٣ى٫ باللؿان في الٖا  ٍو

 ؤلاًمان،( الثالزت بأبٗاصه ملإلؾالم مالػما اإلاٗجى بهظا الخضًً

مىا٤ٞ  ؤلاًمان مهُلر أن م٘ مالخٓت ،)الازال١الٗباصة،

 آلازاع الاًجابُت ٖلى الًىء وؿلِ خحن وهدً ال٣ُٗضة إلاهُلر

والازال١  والٗباصة ؤلاًمان ٖلى وؿلُها ئهما الىٟـ ٖلى للخضًً

 (.2016)مغػو١ ، .ؤلاوؿاهُتالىٟـ  ٖلى وأزاعها

 -،٣ًى٫ ان دمحم ٖبضه وفي ٧لمت ًٖ عؾالت الخىخُض ، للكُش    

مهما ٖال ٨ٞغه و٢ىي ٣ٖله ، أو يٟٗذ ُٞىخه  -٧ل ئوؿان  "

٘ مً ٢ىجه  -واهدُذ ُٞغجه  ًجض مً هٟؿه أهه مٛلىب ل٣ىة أٞع

و٢ىة مً أوـ مىه الٛلبت ٖلُه مما خىله ، وأهه مد٩ىم باعاصة 

ه و  ها جهٞغ جهٝغ ما هى ُٞه مً الٗىالم في وحىه ٢ض ال حٗٞغ

ً ، حكٗغ ٧ل  حن ، وال جخُغ١ ئليها ئعاصة املخخاٍع ت الٗاٞع مٗٞغ

ت جل٪ ال٣ىة الٗٓمى ، ٞخُلبها مً خؿها  هٟـ أنها مؿى٢ت إلاٗٞغ
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٤ التي خضصث  جاعة ، ومً ٣ٖلها أزغي ، وال ؾبُل لها ئال الٍُغ

٤ الىٓغ ، ٞظهب ٧ل ف ها ، وهي ٍَغ ي َلبها وعاء عاةض ال٨ٟغ : لىٖى

ٞمنهم مً جأولها ببٌٗ الخُىاهاث ، ل٨ثرة هٟٗها ، أو قضة يغعها 

، ومنهم مً جمثلها في بٌٗ ال٩ىا٦ب لٓهىع أزغها ، ومنهم مً 

خباعاث له ٞيها ، ومنهم مً جبضث له  حجبخه ألاشجاع وألاحجاع اٖل

،  آزاع ٢ىي مسخلٟت في أهىإ مخٟغ٢ت جخمازل في أٞغاص ٧ل هٕى

)الظهبي ،  " وجخسال٠ بخسال٠ ألاهىإ ، ٞجٗل ل٩ل هٕى ئلها

1976 :51. ) 

ٌٗض الضًً مً أ٦ثر اإلاخٛحراث جأزحرا في ؾلى٥ البكغ وه٨ظا        

بهىعة ٖامت ، وفي شخهُاتهم وصختهم الىٟؿُت بهىعة زانت 

ت  ئن وحض الخلل حصخُو في ًىٟ٘ مؿخىي الخضًً ، ومٗٞغ

 مًإلاىاؾبت ا الخلى٫  ىي٘؛ لت الالػمت وجدضًض الخاحاث الاعقاصً

ٞهم  الن ؛ ٧اهىا أًا اإلاؿإولُت وأصخاب الضًً وعحا٫ اإلاغبحن ٢بل

 بالخأ٦ُض ؾِى٨ٗـ ٣ٖالهُا جُب٣ُا له وجُب٣ُه الُالب للضًً

اٖلُخه )ٚغب ،  ٖلى  (. 2009اصاءه ٞو

 ججؿُض بمثابت ج٩ىن  التي واإلاماعؾت الؿلى٥ هى والخضًً      

 به، والالتزام بضًىه ؤلاوؿان جمؿ٪ إلاضي مإقغ للضًً، ٞهى

 وهضًه، ؾيىه ٖلى بخٗالُمه، والاؾخ٣امت ألازظ في طل٪ ًخجلى

 الدكضص والخىؾِ بحن ويٟٗا، ٢ىة ُٞه الىاؽ ًخٟاوث وبظل٪

ت للٟهم او٩ٗاؾاث ٞهي الخضًً أهماٍ أما .والخمغص  ألبٗاص البكٍغ

 ٩ًىن  بالضًً الالتزام هٕى أو الخٟاوث وبم٣ضاع الضًً وحىاهبه،

 ألاٞغاص بحن والخأزحر الخأزغ ٞاٖل صون ئٟٚا٫ اإلاهاٙ، الخضًً همِ

 الث٣اُٞت والؿُاؾُت الًٟاءاث وختى الاحخماُٖت، والبيُاث

 . (413:  2017)بً ؾبتي ،  والا٢خهاصًت

  الضًًوهٓغا ل٩ىن       
ً
  ًمثل حاهبا

ً
 الىحىص حىاهب مً هاما

  ؾخهعاص ًدخم ألامغٞهظا  ؤلاوؿاوي،
ً
ت ؾ٩ُىلىحُا  جأزحره ٖلى إلاٗٞغ

ؤلاوؿان، وما ًدضص مٗالم حىاهب شخهِخه )٦خلى ،  ؾلى٥

ً الٛغبُحن 663:  2015 (.  خُث هبه ٦ـثحر مً الباخثحن واإلا٨ٍٟغ

ٖلى ان اإلاك٩لت ألاؾاؾُت التي ٌٗاوي منها ئوؿان هظا الٗهغ هي 

ض وحض ٖالم ٣ٞ .اٞخ٣اعه ئلى الضًً وال٣ُم الغوخُت ومٗجى الخُاة، 

لت مً  ؿغي ٧اع٫ حىؾخاٝ ًىوٜ بٗض ؾىحن ٍَى الىٟـ الؿَى

مماعؾخه الٗالج الىٟسخي ،ان الؿبب ألاو٫ إلاٗاهاة مٗٓم مغياه 

مً الايُغاباث الىٟؿُت هي اٞخ٣اصهم لىحهت هٓغ صًيُت في 

ىص ،  الخُاة، و٢ض ا٦ض ان ٖالحهم ال ًخم ئال بالٗىصة ئلى الضًً )بٖى

ىبي  ( ، واقاع اإلاإعر 2014 ئلى ان ألاػمت   (Toynbee. A) أعهىلض جٍى

التي ٌٗاوي منها ألاوعوبُىن في الٗهغ الخضًث ئهما ًغح٘ أؾاؾها 

الخمؼ١ الظي ٌٗاوي  ئلى ال٣ٟغ الغوحي، وان الٗالج الىخُض لهظا 

باء 1993مىه هى الغحٕى ئلى الضًً )هجاحي ،   ن بٌٗ ألَا
ٔ
(، ٦ما ا

ها ئوؿان الٗهغ، ٢ا٫ ٖباعة ٖىضما شخو ألامغاى التي ٌٗاوي من

خ٨ُمت، هي: "ئن ألاؾباب الغةِؿت لهظه ألامغاى هي الكٗىع 

باإلزم والخ٣ض والخٝى والخكُت وال٣ل٤ وال٨بذ والترّصص والك٪ 

 ( ، وهظه بالظاث الايُغاباث 2004والٛحرة والؿأم..")اإلاىنلي ، 

 .التي ٖالجها ؤلاؾالم

حن ؛ ألهىا بداحت ماؾت وهظا ٩ًىن ا٦ثر يغوعة م٘ اإلاغاه٣      

لٛغؽ الخضًً والخضًً في هٟىؽ اليلء ، بأؾالُب ٖلمُت وجغبُت 

٣ٖضًت ؾلُمت بُٗضة ًٖ ال٣ؿغ والتهضًض واإلاؿاومت ؛ ٧ىن 

 الىطج، وا٦خما٫ الُٟىلت نغإ بحن مغخلت هي اإلاغاه٣ت مغخلت

 الغاقضًً، مٗاملت ٌٗامل أن ئلى ًمُل اإلاغخلت هظه في والُالب

يخٓغ تراٝ ممً ٍو  هٓغه وحهت مً أنبذ ألهه بغحىلخه ؛ خىله الٖا

خه له بظاجه مؿخ٣ال ئوؿاها  بالخؿاؾُت ًخه٠ واؾخ٣الله،  خٍغ

ىحه  ألاؾباب، ألجٟه ًثىع  ٞتراه ًىاحهه، شخيء ألي الؼاةضة ٍو

 ماؾت بداحت ٞهى لظل٪ خىله، مً به للمدُُحن وزىعجه ًٚبه

 اهٟٗالُت مك٨الث مً ًىاحهه والخىحُه ؛ إلاا ؤلاعقاص زضماث ئلى

 هماةُت مُالب وؾلى٦ُاجه ، وله أٞٗاله حمُ٘ ٖلى حؿُُغ

 ئلى ًإصي ئقباٖها ٖضم ألن ئقباٖها؛ مً البض هٟؿُت وخاحاث

 مىاحهت وج٩ىن  ومكا٧له، مخاٖبه واػصًاص ؾلى٦ه في ايُغاب

 في اإلاىاؾبت الخضماث وج٣ضًم وؤلاعقاص بالخىحُه الخاحاث هظه

كضي ،  بظل٪ اإلاٗىُت اإلاإؾؿاث و٧اٞت واإلاضعؾت ألاؾغة )الغَو

2013). 
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ت للخٗلم         ٦ما ان مغخلت اإلاغاه٣ت مً اهم اإلاغاخل الٗمٍغ

الجىهغي ، ألن الخٛحراث البُىلىحُت والجؿضًت والهغمىهُت التي 

عاث صماُٚت  ا بخُىُّ ًً ٌكهضها الٟغص زال٫ ٞترة اإلاغاه٣ت، جغجبِ أً

، وطل٪ َو٤ٞ ما اهتهذ ًم٨ً اؾخٛاللها لخد٤ُ٣ ٞىاةض حٗلُمُت

أحغتها ؾابحن بُترػ وإًٟلحن ٦غون، الباخثخان ب٣ؿم  صعاؾت ئلُه

ٖلم الىٟـ الخىمىي والتربىي في حامٗت الًضن الهىلىضًت، 

ت "هُدكغ ٧ىمُي٨ُِكجز". اصة اليكاٍ في واعجبُذ ٍػ ووكغتها صوٍع

اصة املخاَغة لضي  مىا٤َ الضماٙ زال٫ ٞترة اإلاغاه٣ت بٍؼ

ٓهغ أهه ًم٨ً الاؾخٟاصة مً 
ُ
اإلاغاه٣حن. ئال أن هخاةج الضعاؾت ج

 
ً
اث، لخهبذ اإلاغاه٣ت مغخلت عصوص الٟٗل الىاججت ًٖ هظه الخهٞغ

ت جالُت اصة ٢ضعاث الخٗلم في مغاخل ٖمٍغ ها لٍؼ  مً هٖى
ً
ضة ،  ٍٞغ

داث لـ"للٗلم":  -باخثت الغةِؿُت في الضعاؾتال-٢ى٫ بُترػ  في جهٍغ

اة٠ أصمٛت اإلاغاه٣حن ال حٗاوي أيَّ هٕى مً الازخال٫، ول٨نها  "ئن ْو

٠ُ ئم٩اهُاتها بك٩ل  حٗمل ب٨ُُٟت مسخلٟت، ومً اإلام٨ً جْى

مخٟغص، ٖبر جُٟٗل هٓام اإلا٩اٞأة لضيهم؛ لخدؿحن ٖملُت 

م
ُّ
 (.(www.scientificamerican.comالخٗل

والخُىع اإلاٗغفي ٖىض الاوؿان ًمغ بأعبٗت مغاخل ، ومـغخلت        

ت املجغصة   (Stage Operational Abstract ) الٗملُاث الهىٍع

وهي اإلاغخلت الغابٗت جمخض مً الؿىت الثاهُت ٖكغة وختى الؿاصؽ 

غاه٣ت، وخضص بُاحُه مالمدها ٖكغة مً الٗمغ، أي في مغخلت اإلا

ـغ ال٣ـضعة ٖلى الخسُل ( 1)  بٗضص مً الخهاةو مثل : جٍُى

اإلاىخٓم في أهماٍ وأؾالُب مً الخ٨ٟحر الظي ٌؿخسضم في مٗالجت 

غ اؾتراجُجُاث للخد٤٣ مً 2، و)  اإلاك٨الث املخخلٟت (جٍُى

ٗالُت الىخاةج غ أهماٍ مً الخ٨ٟحر اإلامحزة ( 3، و) صخت ٞو جٍُى

ْهىع الخ٨ٟحر اإلاىيىعي ( 4، و )  ل ٞغص ًٖ ٚحره مً ألاٞغاصجمحز ٧ 

خماص ( 5، و)    في الىٓغ ئلى الٓىاهغ وألاخضار الخ٣لُل مً الٖا

٣ت اإلااصًت الخؿُت  ْهىع ( 6، و)  ٖلى مٗالجت ألاقُاء بالٍُغ

( 7، و)  أهماٍ مً الخ٨ٟحر الٟغضخي والاؾخضاللي والاؾخ٣غاتي 

٢ضعة ٖلى الخ٨ٟحر اإلاغن والٟٗا٫ في مٗالجت ألامىع والٓىاهغ 

( ٢ضعة ٞاة٣ت ٖلى 8هدُجت لخُىع ٖملُت الخىاػن اإلاٗغفي ، و)

ً اإلاٗلىماث وجغمحزها وحسجُلها واؾترحاٖها ٖىض اللؼوم ، و  جسٍؼ

( 10، و)  (  ٢ضعة ٖلى مماعؾت الترمحز بض٫ الهىع الخؿُت9)

   ث ًٖ صوع ومغ٦ؼ احخماعي ٞٗا٫جُىع اإلاٟهىم الاحخماعي والبد

غ ٢ضعة مغجٟٗت ٖلى الخ٨ٟحر الٗلمي والبدث ًٖ ( 11، و)    جٍُى

ت والخ٣ُ٣ت  ، و) ـغ ٢ـضعة ٖلـى ججـاوػ الخايغ 12اإلاٗٞغ ( جٍُى

ىهب ج٨ٟحر الٟغص ٖلى بىاء ٖال٢اث ولِـ ٖلى املخخىي  )بغ٧اث ٍو

 ،2007). 

 Thinking ) صوالُالب اإلاغاه٤ في مغخلت الخ٨ٟحر املجغ      

Abstract )  ،ض والخٗمُم جهبذ لضًه اللٛت أصاة ؾـلُمت للخجٍغ

في ئَاع الىا٢٘، ٦ما ًُىع  ( Concepts ) ٞخٓهغ ٨ٞغة اإلاٟاهُم

     الٟغص اؾـخٗضاصاث حؿمذ له بالخٗامل م٘ مىا٠٢ ٖملُت

(Practical )  واٞترايُت ( Hypothetical )  
ً
با هبذ مؿخٖى ٍو

 ًٖ امل
ً
خخىي، و ال ًٓهغ هظا الخ٨ٟحر ئال بٗض للك٩ل مىٟهال

حر   مً ٖملـُت الخث٠ُ٣ والخيكئت الغؾمُت ٚو
ً
البلٙى مؿخُٟضا

٣ى٫ ؾخاحجر في هظا الىٕى مً الخ٨ٟـحر أهـه   (Stagner) الغؾمُت ٍو

، بدُث ًم٨ً 
ً
ا  ؾٍى

ً
ال ًٓهغ ئال ٖىضما جىطج الخٗمُماث هطجا

م، وهى ٣ًى٫ أن هىا٥ حن  أن هُل٤ ٖليها لٟٔ اإلاٟاهُـ مؿخٍى

مسخلٟحن للمٟاهُم والخ٨ٟحر املجغص هما: مٟهىم الؼمان أو الجهـض 

اصة في اإلاٗلىماث  لى ٍػ ٗـخمض ٖلى الٗال٢اث بحن الغمىػ البدخت ٖو َو

ض اإلاى٣ُي  ومٟهىم ألاصواث  ،(Abstraction Logicaوالخجٍغ

ض الاصعا٧ي   Abstraction )والاؾخٗالماث والتي حٗخمض ٖلى الخجٍغ

Perceptual ،(  ض ٌٗخمض ٖلى الٗال٢اث ألن هظا الىٕى مً الخجٍغ

اإلاىحىصة بحن اإلاضع٧اث الخؿُت والخبرة اإلاؿخسلهت مً الٗال٢اث 

 .,Slavin)1996اإلاخًمىت ٞيها )

ومـ٘ طلـ٪ ٣ٞض أوضخذ الضعاؾاث والبدىر أن الخ٨ٟحر          

ت ( 1)املجغص ًخأزغ بٗىامل أزغي ٚحر الظ٧اء مثل الٗىامل الخُىٍع

ى  ، و    امل الىطج التي جغجبِ بك٩ل مىحب بالخ٨ٟحر املجغصٖو

( اإلاؿخىي 3، و) ازخالٝ الث٣اٞاث واإلاؿخىي الخٗلُمي( 2)

( الايُغاباث ال٣ٗلُت والاهٟٗالُت 4، و) الاحخماعي والا٢خهاصي 

ضم الخىا٤ٞ والخ٠ُ٨ الىٟسخي  والصخهُت الكضًضة ٖو

http://www.nature.com/articles/doi:10.1038/s41467-017-02174-z
http://www.scientificamerican.com)/
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باث والخاحاث و 5والاحخماعي  ،) اإلاُى٫ ( اإلاثحراث والٚغ

    (Facione, 2002) .والاهخماماث والتر٦حز والاهدباه والظا٦غة

وهٓغا ألهمُت الخضًً ، واهمُت مغخلت اإلاغاه٣ت ٧ىنها مغخلت      

 بداحت  اإلاغاه٣ىن  ٞالُلبت -٦ما ؾب٤ جىيُدهما  –ج٨ٟحر مجغص 

ت ٞغم ئلى البِئت  في مخىاٞغة ٚحر حٗلُمُت وزضماث جغبٍى

اًت هظه وج٣ىم اإلاضعؾُت ت البرامج جىاٞغ "ٖلى الٖغ  التربٍى

 والظهىُت ؛ ٧ي ال٣ٗلُت ٢ضعاتهم بدىمُت تهخم التي والخٗلُمُت

ت النهًت البالص جد٤٣ اعي ،  أًضيهم ٖلى الخىمٍى :  2011" )الٞغ

65-67.) 

      ٤ ت والاعقاصًت ج٣ضم للُلبت ٞو وانبدذ الخضماث التربٍى

٤ زُىاث ٖلمُت مدض صة ، واَغ جضازالث ٖلمُت مسُُت ٞو

اث الاعقاص الىٟسخي ، ويمً  ت عنِىت مؿخمضة مً هٍٓغ هٍٓغ

مىاهج مخٗضصة منها الاهماةُت ، ومنها الى٢اةُت ومنها الٗالحُت ، وفي 

مجاالث مخٗضصة ، ٧املجا٫ التربىي واإلانهي والاؾغي ، والى الٟئاث 

ٟا٫ واإلاغاه٣حن والغاقضًً ، ٦ما وج٣ضم هظه  ت ٧اٞت ٧اأَل الٗمٍغ

٤ جضزالث اعقاصًت  بأؾالُب مخٗضصة ، ٧الؿلى٧ي ، الخضماث  ٞو

 والاحخماعي والخدلُلي وال٣ٗالوي الاهٟٗالي والضًجي .

حر الخضازالث ؤلاعقاصًت بىنٟها اخض الخضماث       وان جٞى

 ٖلى ج٣ضم املجخم٘ وع٢ُه، واهخمامه 
ً
ؤلاعقاصًت أنبذ مإقغا

اًت قاملت ومخ٩املت مً حمُ٘ الىى  اًت ؤلاوؿان ٖع احي، ٞلم بٖغ

، بل أنبدذ يغوعة 
ً
ا ض الخضماث الىٟؿُت وؤلاعقاصًت جٞغ ّٗ ح

اء منهم واإلاغضخى والكىاط ٖلى خض ؾىاء ،   ألاؾٍى
ً
للىاؽ حمُٗا

ت ٞاة٣ت لخىا٦ب ال٨ثحر مً اإلاك٨الث  لظل٪ ٣ٞض جُىعث بؿٖغ

والهٗىباث التي ًىاحهها الىاؽ وؤلاًٟاء بداحاتهم وخاحاث 

ذاملجخم٘ الظًً ًيخمىن ئلُه . ٦  الخضازالث ؤلاعقاصًت ما جىٖى

الٓىاهغ  مً ال٨ثحر م٘ للخٗامل ملًخا مُلًبا حك٩ل وأنبدذ

 ، الٗاصًحن ٚحر أو الٗاصًحن ئلى مىحهت ؾىاء أ٧اهذ الؿلى٦ُت 

 ألامغ وهظا ، جل٪ الٓىاهغ م٘ الخٗاَي في ٦بحرة وأزبدذ ٞاٖلُت

 ئٖضاصٖلى  التر٦حز ئلى الىٟسخي باإلعقاص اإلاهخمحن مً ال٨ثحر صٞ٘

 ئلى الٗام ئَاعها في جغمي جسههُت ئعقاصًت جضازالث  وجىُٟظ

 الخام ئَاعها وفي ، الىٟؿُت الىٟسخي والصخت الخىا٤ٞ جد٤ُ٣

اث جخٟاوث  ٚاًاتهم وازخالٝ منها واإلاؿخُٟضًً بازخالٝ اإلاىيٖى

 (Counseling Intervention)ؤلاعقاصي  الخضازل . ل٣ض أنبذ

 الىٟسخي ؤلاعقاص مُضان في اإلالمىؽ الخُىع  ح٨ٗـ هامت وؾُلت

ا ًُ  ٌؿعى وأهضاٝ ، ٖليها ًغج٨ؼ أؾـ مً ًخًمىه بما ، وطل٪ خال

 ٖلى ٢ضعجه مً وز٤ ما وهظا ٖليها ، ًبجى ومهاصع ، جد٣ُ٣ها ئلى

٤ ؤلاعقاصي الٗمل ج٣ضًم مل مخ٩املت مىٓىمت ٖلى ٞو مإؾـ  ٖو

 الخضازلو . الىٟسخي ؤلاعقاص زضماث ئلى اإلااؾت الخاحت ًضٖم

 اإلاباقغة بأق٩الها الخضماث ؤلاعقاصًت ج٣ضًم ئلى ؤلاعقاصي ٌؿعى

حر لى اإلاباقغة ٚو جد٤ُ٣  أحل مً والجماعي الٟغصي اإلاؿخىي  ٖو

  الىٟسخي الخىا٤ٞ
ً
 جبرػ هىا ، ومً الىٟؿُت الصخت ئلى ونىال

 اإلآاهغ بٌٗ ْهىع  مً زال٫ وطل٪ ؤلاعقاصًت الخضازالث أهمُت

ت ٚحر الؿلى٦ُت ٤ مٗها الخٗامل ئلى جدخاج التي الؿٍى  ٖلى ٞو

 (.2012ٞغصًت )الٗخابي ،  أو ، حماُٖت وأق٩ا٫ ، أؾـ ٖلمُت

ق٩ل مً اق٩ا٫ الٗالجي الضًجي هى  –والخضازل الاعقاصي     

الخضازالث الاعقاصًت  الىٟؿُت الخضًثت والظي  ٌؿخمض 

ىُاجه مً الضًً واهه طو ٞٗالُت في جسٌُٟ  اؾاؾُاجه ٞو

ؿُت  , الامغ الظي ٌؿهم في جد٤ُ٣ الاجؼان الايُغاباث الىٟ

غ  الغوحي والاؾخ٣غاع الىٟسخي في نهاًت اإلاُاٝ ، ويهضٝ "الى جدٍغ

الٟغص اإلاًُغب مً مكاٖغ الازم والخُُئت التي تهضص امىه 

الىٟسخي ، ومؿاٖضجه ٖلى ج٣بل طاجه واقبإ الخاحت الى الامً 

دخاج هظا الىٕى مً الخضازالث  الى اإلاغقض والؿالم الىٟسخي . ٍو

ت الازغي ،  دترم الاصًان الؿماٍو اإلاإمً الظي ًدب٘ حٗالُم صًىه ٍو

ٞالخضازل الىٟسخي الضًجي ٌٗض ٖملُت ٌكتر٥ ٞيها اإلاغقض 

تراٝ والخىبت  خم زاللها احغاءاث مثل : الٖا واإلاؿترقض ، ٍو

لجأ اإلاؿترقض الى هللا بالضٖاء ، مبخُٛا  والاؾدبهاع والخٗلم ، ٍو

اًاه، طا٦غا ، نابغا ، مخى٦ال ٖلُه" )ؾٗضاث ،  عخمخه ، مؿخٟٛغا

2015  :7.) 

والاعقاص او الٗالج الضًجي ٧ىهه ًمثل "ٖملُت جىحُه وإعقاص     

الج وجغبُت وحٗلُم جخًمً جصخُذ وحُٛحر حٗلم ؾاب٤ زُا ،  ٖو
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ٞهى ئعقاص جضُٖمي ٣ًىم ٖلى اؾخسضام ال٣ُم واإلاٟاهُم الضًيُت 

دىاو٫ ُٞه  تراٝ والخل٣ُت، ٍو اإلاغقض م٘ اإلاؿترقض  مىيٕى الٖا

والخىبت والاؾدبهاع، وحٗلم مهاعاث و٢ُم حضًضة حٗمل ٖلى 

ال حه مً الايُغاباث الؿلى٦ُت والىٟؿُت وبهظا    .و٢اًخه ٖو

ٞاإلعقاص او الٗالج الضًجي ًخًمً جصخُذ وحُٛحر الخٗلم الؿاب٤ 

 الخاَئ واؾدبضاله بالخٗلم الصخُذ وهى مبضا مهم مً مباصب

ت الؿلى٦ُت والٗالج اإلاٗغفي الؿلى٧ي، ٦ما أهه بىنٟه  الىٍٓغ

ٖالحا جضُٖمُا ، ٞهى ًمثل أخض الاججاهاث الٗالحُت الخضًثت، 

ًٞال ًٖ جد٤ُ٣  الاؾدبهاع  والى٢اًت ٦ى٣اٍ مهمت ممحزة 

لإلعقاص والٗالج الىٟسخي الضًجي، ٞاإلعقاص و٢اًت، والٗالج يهضٝ 

 2011 ).،ئلى الاؾدبهاع )ًٞت وازغون

دب٘ ؤلاؾالم في مٗالجخه إلاكا٧ل الىٟـ ؤلاوؿاهُت مىهجا      ٍو

ا هاصٞا، ًد٤٣ الخىاػن بحن الجاهبحن الغوحي واإلااصي في  جغبٍى

ت التي  شخهُت ؤلاوؿان، مما ًإصي ئلى جد٤ُ٣ الصخهُت الؿٍى

جخمخ٘ بالصخت الىٟؿُت. ول٣ض ٢غع ؤلاؾالم في ٚحر ما آًت او 

ابل للخٛحر والخُٛحر اإلاًاص، خضًث، ان الؿلى٥ ؤلاوؿاوي ٢

ولظل٪ ٞان مٗالجت ال٣لىب مً أمغايها امغ مم٨ً، و٢ض زل٤ 

ؤلاوؿان باؾخٗضاص ُٞغي إلصعا٥ ال٨ما٫ وؤلاخؿان في الخل٤، 

ه،  وهظا الاؾخٗضاص ًسغج ئلى خحز الٟٗل ئطا وحضث قغَو

ايت" او "واللٟٔ الجام٘ لخل٪ الكغٍو هى   و "الٍغ
ٔ
املجاهضة" ا

"التهظًب"، ٞهظه الهٟاث الخؿىت اإلاىحىصة في انل  "التز٦ُت" او

الُٟغة جدخاج ئلى جىمُت، وما ٣ًابلها مً نٟاث ؾِئت مىحىصة 

ىص ،  ٦16ظل٪ وجدخاج ئلى تهظًب  وجىحُه ال ئلى ٢م٘ وإػالت)بٖى

2014  :203. ) 

وحٗخمض ٞىُاث ؤلاعقاص والٗالج الىٟسخي الضًجي ٖلى الٟهم      

ايت الغوخُت  الصخُذ للٗباصاث الضًيُت اإلاهضي (و مماعؾت الٍغ

( ئلى أن ألاؾـ الُذ 2003.( بِىما حكحر  ًاع٦ىضي ) 317، 2005،

٣ًىم ٖليها ؤلاعقاص الىٟسخي في يىء ؤلاؾالم ، جخمثل في : ٢ابلُت 

الؿلى٥ للخٗضًل ، والجىاهب ال٣ٗلُت حٗض حؼءا مهما في حٗضًل 

اث ؤلاوؿان ج٣ىم ٖلى أؾاؽ مً الىع ي الؿلى٥، وجهٞغ

والكٗىع هبا ، واإلاؿئىلُت ٞغصًت وحماُٖت ، والاعقاص والٗالج 

ٟـغو١ الٟغصًت ،  ٩ًىن بضاٞ٘ مً الصخو هٟؿه ، وإ٢غاع مبضأ ال

ت الخهٝغ ،  ت ال٣غاع وخٍغ ؤلاعقاص والٗالج ٖلم زم ٖمل ، وازخُاٍع

وازخالٝ َغاة٤ ؤلاعقاص والٗالج بازخالٝ اإلاى٠٢ وخالت الٟغ ص . 

(  أن الٗالج الىٟسخي الضًجي ًىُل٤ 2002)وج٠ًُ ٖالم و قا٦غ 

مً ٖضة مىُل٣اث منها أن ؤلاوؿان مىلىص ٖلي الُٟغة ،والبِئت 

التي وكأ بها هي التي حك٩له ،والُٟغة ؤلاؾالمُت زحرة ، وان 

ؤلاوؿان أًٞل املخلى٢اث وأ٦غمها ألهه ٨ًٟغ ، وأن ؤلاوؿان مهُأ 

ال٠ًٗ ،و لبلٙى أٖلي صعحاث ال٨ما٫، وأهه ًدمل مٗه ٖىهغ 

٢ض ًخٗغى للخُُئت واإلاغى الىٟسخي أزىاء خُاجه)ًٞت وازغون 

،.( 2011. 

 مشكلت البدث: 

اإلاك٩لت التي ًخهضي البدث لها جخمثل بالخٗٝغ ٖلى مؿخىي       

ضاصًت ، ومداولت  الخضًً لضي اإلاغاه٣حن مً َلبت اإلاضاعؽ الٖا

غ  –جسُُِ جضازل اعقاصي  ٤ املخضصاث والَا ٖالجي صًجي ٞو

ت الٗلمُت لٗلم الىٟـ الاعقاصي ، و٧ان مهضع اإلاك٩لت في ا لىٍٓغ

٦مغبي واؾخاط حامعي أل٦ثر  -البدث الخالي هى قٗىع الباخث 

لضي اإلاغاه٣حن زهىنا ،  -بان مؿخىي الخضًً  -( ٖاما27مً )

ت الازغي  ايحى مؿخىي مخظبظب ،  -وباقي اٞغاص اإلاغاخل الٗمٍغ

ا ، ُٞلبدىا ناعوا ًماعؾى  ن الضًً و٧اهه هىاًت مخظبظبت ٦ما وهٖى

بت جاعة ومخباٖضة جاعة  بت لضيهم ، وفي او٢اث مخ٣ُٗت ، ٢ٍغ الٚغ

ازغي ، او في اإلاىاؾباث ، او ٖىض الكضاةض ، او للخباهي والخهى٫ 

ت ، ماصًت او احخماُٖت ، ومما ػاص مً قٗىع  ٖلى م٩اؾب صهٍُى

التي الباخث باإلاك٩لت هى مكاهضاجه اإلاخ٨غعة لؿلى٦ُاث البٌٗ 

ال جمذ الى الضًً الاؾالمي بهلت ، بل ناعث ؾلى٦ُاث جىا٫ مً 

ٗال .  وامؿذ مجالـ اإلاغاه٣حن مىاؾباث  الضًً هٟؿه ، لٟٓا ٞو

للته٨م ٖلى الضًً وعحاله ، والاؾخمخإ باًغاص الكىاهض الالخاصًت 

ًم٨ً  أهه اإلاإ٦ض ول٨ً الخضًً، وأق٩ا٫ أهماٍ ٖض ًم٨ً . وال

ً بحن الخمُحز  أن ٌٗضو ال وآزغ ، الخ٣ُ٣ي الخضًً هما هامحن أمٍغ

 مٓاهغ َُٛان هى باإلاالخٓت وألاحضع ئال، لِـ ٩ًىن ػاةٟا 
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وخ٣اة٣ه )بً ؾبتي ،  الضًً ٖلى عوح الُىم وا٢ٗىا في الخضًً

2017  :413) . 

 بأهه ًىن٠)الؼاة٠(  الهامصخي الضًجي الخىحه طو الصخوو       

 باإلاغجبت الغوخُت واإلاماعؾاث الضًيُت اإلاٗخ٣ضاث ًجٗل شخو

  الثاهُت
ً
 الىمِ هظا وناخب الصخهُت، صواٞٗه ئلى وؿبت

 لخضًىه الىخُض والؿبب خُاجه، في لٛاًت وؾُلت الضًً ٌؿخٗمل

 مىٟٗت مً ُٞه ًغي  إلاا الضًً ئلى ًىجظب ٞهى لظل٪ هى الٟاةضة،

ضا أو مغبدت ٖمل ٞغنت اإلا٩اهت أو أو الهُبت له ًجلب ٣ٞض له،  مٍؼ

ىن٠ ألانض٢اء، مً  ٞالضًً الهبُاوي، بالخضًً هظا جضًىه ٍو

غ هل باليؿبت ت مهضةت عؾالت ًٞى دت وسخٍغ  للظاث ومٍغ

(Allport,1950)  . وخُىما ًىسٌٟ مؿخىي الخضًً ًغجٟ٘ مؿخىي

 الالخاص.

خ٣اص أو ؤلاًمان بىحىص ٞاإللخاص ،   آلالهت بمٗىاه الىاؾ٘ ٖضم الٖا

وباإلاٗجى ال٤ًُ، ٌٗخبر ؤلالخاص ٖلى وحه الخدضًض مى٠٢ أهه ال 

خ٣اص  جىحض آلهت،  ٌكحر مهُلر ؤلالخاص ئلى ُٚاب الٖا
ً
ٖمىما

دىا٢ٌ هظا ال٨ٟغ م٘ ٨ٞغة ؤلاًمان باهلل  .آلالهت مىحىصة بأن ٍو

خ٣اص بأهه ًىحض  ،ألالىهُت أو ئط أّن مهُلر ألالىهُت ٌٗجي الٖا

 . ٖلى ألا٢ل ئله واخض

ت        وبؿبب حٗضص مٟاهُم ؤلالخاص ٞاّن مً الهٗب مٗٞغ

ضاص الخالُت للملخضًً ذ  .الخ٣ضًغاث الض٣ُ٢ت ًٖ ألٖا و٢ض أحٍغ

ٖضة اؾخُالٖاث ٖاإلاُت قاملت خى٫ هظا اإلاىيٕى أبغػها 

( خُث 2015اؾخُإل ٢امذ به مإؾؿت ٚالىب الضولُت ؾىت )

، أق64,000قاع٥ في الاؾخُإل أ٦ثر مً )
ً
   %( 11اع )( مكاع٧ا

( في 2012منهم ئلى أهه "ملخض ب٣ىاٖت" في خحن ٧اهذ هدُجت ؾىت )

ىا ًٖ أهٟؿهم أنهم 13اؾخُإل ؾاب٤ ) %( مً أٞغاص الُٗىت ٖٞغ

ُاهُت،  .""ملخضًً ب٣ىاٖت وبدؿب مسر ٢بل هُئت ؤلاطاٖت البًر

%( مً 8(، وحض أن وؿبت اإلالخضًً ٧اهذ خىالي )2004في ٖام )

 .(Zuckerman,2007ؾ٩ان الٗالم)

لى      ٣ًا لضعاؾاث أزغي، ٞان مٗضالث ؤلالخاص هي ألٖا وٞو

ُاهُا ، وفي(%40)ٞغوؿا ٟٞي :قغ١ آؾُاو  أوعوبا في %( ، 39)بٍغ

ض وفي ج %( ، وفي34(الؿٍى %( ، و 15) أإلااهُا %( ، وفي29(الجرٍو

%( ، أحابىا أنهم ال ًإمىىن 12 (الىمؿا %( ، وفي25) هىلىضا في

بىحىص أعواح أو آلهت أو ٢ىة زاع٢ت، وحاءث اليؿب أٖلى إلاً 

ال  ٖبروا ًٖ ئًمانهم بىحىص عوح أو ٢ىة ما وهإالء ًُل٤ ٖليهم

حن أو صًيُحن %( 61بلٛذ اليؿب في قغ١ آؾُا ) .ال أصٍع

ا الجىىبُت %( في47و) الهحن في ما حٗض الُابان خالت بِى ٧ىٍع

م٣ٗضة ئط ًدبجى الٟغص الىاخض أ٦ثر مً مٗخ٣ض في و٢ذ واخض. اما 

%( في الىالًاث اإلاخدضة ٌٗخبرون 12في في أمحر٧ا الكمالُت ٞان  )

حن و)17أهٟؿهم ملخضًً و) % ( ًإمىىن بىحىص عوح 37% ( ال أصٍع

وفي الٗالم الاؾالمي ٣ٞض   .٦ىضا )% ( في28ما ول٨نهم ال صًيُحن. و

كغث في
ُ
أن الٛالبُت  (Nature) الُبُٗت مجلت أقاعث صعاؾت و

والٗبا٢غة ملخضون، وأن وؿبت الخضًً  الٗلماء الٗٓمى مً

% ( 7ئلى )  (1914) %( ٖام27اهسًٟذ بحن الٗلماء مً )

 (.larson,1998)  (1998) ٖام  

ض اإلاك٩لت خاحت لخهضيها ، ان البدث ًضعؽ ُٖىت مً       ومما ًٍؼ

الُلبت في مغخلت اإلاغاه٣ت ، واإلاغاه٣ت هي الٟترة التي جلي الُٟىلت 

يها ٌٗتري الٟغص .. ٞتى او ٞخاة .. حٛحراث اؾاؾُت وايُغاباث  ، ٞو

ضة في حمُ٘ حىاهب همىه الجؿمي وال٣ٗلي والاحخماعي قضً

يخج ًٖ هظه الخٛحراث والايُغاباث مك٨الث ٦ثحرة  والاهٟٗالي . ٍو

مخٗضصة ، هاحمت ًٖ الهغإ الضازلي ، ومً اهم اق٩ا٫ الهغإ 

بت في جٟهم الامىع  للمغاه٤ هى الهغإ الضًجي اإلاخمثلت بالٚغ

غضخى ٖىه ، ٦ما وان الضًيُت والخىا٤ٞ م٘ ما ًأمغ به الكغ  ٕ ٍو

الُالب اإلاغاه٤ ٩ًىن ط٧اؤه و٢ضعاجه ال٣ٗلُت ، وزانت ٢ضعجه ٖلى 

اث الازغي  –الخ٨ٟحر املجغص  ت بُاحُه والىٍٓغ ٢ض  –بدؿب هٍٓغ

اث ٖضًضة ،  همذ بك٩ل ملخّى ، ُٞبضأ ٨ًٟغ في مىيٖى

ؿا٫ هظا  ٧الخ٨ٟحر في الخحر والكغ والاله ومهضع ال٩ىن ، َو

ج ىا٢ل ٍو ظًٖ للمباصب وطا٥ ٍو اص٫  ، ٞهى لم ٌٗض ٌؿلم ٍو

ًدخاج لظا ٞاإلاغاه٤  والخ٣اة٤ الضًيُت ٦ما في مغخلت الُٟىلت  ؛

"الى جىحُه واعقاص مً ال٨باع املخُُحن واإلاخهلحن به .. ختى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
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 وجضازل هٟسخي اعقاصي ٖالجي صًجي م٣ترح إلاىاحهت الخضًً الؼاة٠ الخضًً لضي اإلاغاه٣حن

ًخم٨ً مً الخٛلب ٖلى هظه اإلاك٨الث، وختى ٌؿحر همىه في 

٣ه الُبُعي" )مدمىص،   (.15: 1981ٍَغ

غي      أن ؤلاعقاص ٌؿاٖض الُالب الى خض ٦بحر  (Bandura)ٍو

لُُٗضوا بىاء وجىُٓم أهٟؿهم .. وا٦دؿاب الؿلى٥ الاحخماعي 

ه  ٖملُت حؿهُل  (Stone,1980)اإلاُٟض ، ألن ؤلاعقاص ٦ما ٖٞغ

الخٟاٖل بحن الٟغص والبِئت لٛغى الىنى٫ ئلى ألاهضاٝ 

،  (Stone, 1980, 19)اإلاؿخ٣بلُت الجُضة وحٗلها حؼء مً ؾلى٦ه 

 ٖملُت مؿاٖضة اإلاؿترقض في أن ٌؿاٖض هٟؿه وطل٪ 
ً
وهي اًًا

بٟهمها وجىحُه شخهِخه لخد٤ُ٣ الخىا٤ٞ م٘ بُئخه بدُث 

 وأ٦ثر 
ً
هبذ الٟغص أ٦ثر هطجا ٌؿخٛل ئم٩اهاجه ٖلى زحر وحه ٍو

 ٖلى الخىا٤ٞ الىٟسخي في اإلاؿخ٣بل)الٗخابي ، 
ً
 (.٢2012ضعة

بُٗتها َبُٗتها ، مً ا٦ثر والتربُت  الضًيُت بد٨م ٖم          لها َو

حىاهب املجخم٘ ٖغيت للخُٛحر ؛ ولظل٪ ٞاإلاخٛحراث الخاصة التي 

هغ الاهٟخاح ، ؾخدضر حٛحرا  ًىُىي ٖليها ٖهغ اإلاٗلىماث ٖو

٦بحرا في مىٓىمت التربُت الضًيُت  ب٣ُمها وازال٢ها ومىاهجها 

ت ل٩ي واؾالُبها وازغها ، لظا انبذ مً اإلاهم مغاحٗت هظه اإلاىٓىم

جخىا٤ٞ م٘ الازغ الظي ؾخإصًه في ػمً الاهٟخاح ، ول٣ض انبدذ 

٣ٖى٫ ابىاةىا وا٩ٞاعهم وازال٢هم مُضان ؾبا١ ، والضٖاة 

واإلاغبىن هم اخ٤ مً ًىاٞـ واحضع مً ٌؿاب٤ للىنى٫ اليها 

ٜ او ٞؿاص ، ٟٞي ْل هظا الاهٟخاح  جخًا٠ٖ  وخماًتها مً ٧ل َػ

وفي اٖضاص حُل ًدمل مباصب مؿإولُت اإلاغبحن في جغبُت اليلء 

الن،  ب ٖو  (.2018الاؾالم و٢ُمه  )ٍٚغ

مً هىا ًم٨ً ان هلخو مك٩لت البدث بالؿإا٫ الٗام : ما       

هى مؿخىي الخضًً لضي الُلبت اإلاغاه٣حن ، ٖمىما ، وبدؿب 

ت زهىنا ؟ وما هى  غاُٞت والتربٍى بٌٗ اإلاخٛحراث الضًمٚى

جي الضًجي الظي ًم٨ً ان مدخىي الخضزل الىٟسخي الاعقاصي الٗال

 ٌؿاٖضهم في جدؿحن مؿخىي جضًنهم ؟

الٗام إلاك٩لت البدث  الدؿاؤ٫  ًٖ ًخٟٕغ اظئلت البدث :

 :الاجُت املخضصة الدؿاؤالث

هل ًسخل٠ مؿخىي الخضًً لضي ُٖىت البدث  العؤال الاول :

، ومخٛحر مؿخىي  اهار( -)ط٧ىع  ٩٦ل ، وبدؿب مخٛحر الىٕى

امخُاػ( ، ومخٛحر اله٠  -الخدهُل الضعاسخي)حُض

 الؿاصؽ( ؟   -الضعاسخي)الغاب٘ 

هل جىحض ٞغو١ في مؿخىي الخضًً بحن اٞغاص العؤال الثاوي : 

، ومخٛحر  اهار( -)ط٧ىع  ُٖىت البدث خؿب مخٛحر الىٕى

امخُاػ( ، ومخٛحر اله٠  -الخدهُل الضعاسخي)حُض

 الؿاصؽ( ؟   -الضعاسخي)الغاب٘ 

ُٖىت البدث الى جضزل اعقاصي صًجي هل ًدخاج  العؤال الثالث :

 ؟ لخدؿحن مؿخىي جضًنهم

 ٌؿتهضٝ البدث الخالي الخٗٝغ ٖلى: اهذاف البدث:

اإلاغاه٣حن ٩٦ل وخؿب مخٛحر  مؿخىي الخضًً لضي الُلبت .1

 ، ومخٛحر الخدهُل الضعاسخي، ومخٛحر اله٠ الضعاسخي. الىٕى

الٟغو١ بحن الُلبت اإلاغاه٣حن في مؿخىي الخضًً ٩٦ل وخؿب  .2

ٛحر الىٕى ، ومخٛحر الخدهُل الضعاسخي، ومخٛحر اله٠ مخ

 الضعاسخي.

جسُُِ جضازل اعقاصي ٖالجي صًجي لخدؿحن مؿخىي الخضًً  .3

 لضي الُلبت اإلاغاه٣حن.

 جيب٘ اهمُت البدث ٧ىهه ًبدث في : اهميت البدث :

ًغجبِ بُبُٗت الخٟؿحراث ال٣ٗلُت إلاا هى  الخضًً والظي .1

ىى عوخُا، وإصعا٥   الٟغص إلاٗجى وحىصه.م٣بى٫ أو مٞغ

ت مغخلت .2  جخمحز ، والتي اإلاغاه٣ت مغخلت خغحت وهي ٖمٍغ

هدى جدضًض الاججاه الضًجي  والؿعي والاؾخ٣ال٫ باالهُال١

 .اإلاىاؾب

غ للمإؾؿاث الضًيُت  .3 جضازل هٟسخي اعقاصي ٖالجي صًجي ًٞى

او الخ٩ىمُت اصاة ٖلمُت ًم٨ً اؾخٗمالها لخدؿحن مؿخىي 

والخض مً ٞغم الاوٛماؽ في مك٩لت الخضًً لضي اإلاغاه٣حن 

 الالخاص.

ا بالُلبت اإلاغاه٣حن  خذود البدث : ًخدضص البدث الخالي بكٍغ

ت ) ضاصًت الخ٩ىمُت ،  18-13بالٟئت الٗمٍغ ؾىت( في اإلاضاعؽ الٖا
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 وجضازل هٟسخي اعقاصي ٖالجي صًجي م٣ترح إلاىاحهت الخضًً الؼاة٠ الخضًً لضي اإلاغاه٣حن

( ، وم٩اهُا باإلاضاعؽ 2019-2018وػماهُا بالٗام الضعاسخي )

ت الٗغا١( ، وم ت في مداٞٓت اإلاثجى )حمهىٍع ُا الثاهٍى ىيٖى

بضعاؾت مخٛحر الخضًً لضي الُلبت اإلاغاه٣حن ومخٛحراث الىٕى 

 والخدهُل الضعاسخي واله٠ الضعاسخي.

جسخل٠ اإلاهُلخاث في صالالتها بدب  جدذًذ املصطلحاث :

الٛغى مً اؾخٗمالها ؛ لظا ًخدخم جدضًض اإلاهُلخاث لدكحر الى 

مضلىالتها املخضصة ، وفي هظا البدث ؾِخم جدضًض الخدضًض 

لىٓغي إلاهُلخاث الضًً والخضًً ، و الاعقاص والٗالج الىٟسخي ا

الضًجي ، والخدضًض الاحغاتي إلاهُلخاث مؿخىي الخضًً والخضزل 

 الىٟسخي الاعقاصي الٗالجي الضًجي و٧اآلحي:

الٗال٢ت بحن الضًً والخضًً هي طاث ( : Religionالذًً والخذًً)

ت والخُب٤ُ ، ٞالضًً هى الى ت التي جًم الٗال٢ت بحن الىٍٓغ ٍٓغ

املخضصاث الٗامت والخانت للؿلى٥ ، والخضًً هى مضي جُب٤ُ 

٤ مدضصاجه  جىُٟظ هظا الؿلى٥ ٞو

هى أن ٩ًىن الصخو ناخب صًً ٦مؿلم أو مؿُحي :   فالخذًً

حر اإلاخضًً هى مغاصٝ لالصًيُحن   أو يهىصي أو َاوي أو بىطي ، ٚو

. واإلالتزم صًيُا وهم الظي ال ًإمىىن بالضًً ٧اإلالخضًً والغبىبُحن 

هى الصخو اإلاخضًً الظي ًلتزم بأخ٩ام الضًً الظي ًدبٗه، اما 

ٚحر اإلالتزم هى اإلاخضًً الظي ال ًلتزم بأخ٩ام الضًً الظي ًدبٗه أو 

 .(Nathanael,2013:165ًلتزم به بك٩ل حؼتي)

 أق٩ا٫ لها وهظه للخبرة الضًيُت، حٗبحراث ًٖ ٖباعة والخذًً

ت حٗبحراث هي ما منها ٖضة؛  ،)مظاهب، أؾاَحر اٖخ٣اصاث،( هٍٓغ

 أهىإ(وؾىؾُىلىحُت ،)..اخخٟاالث ٖباصاث، ٣َىؽ،( وجُب٣ُُت

 وحٗبحراث ،)صًيُت جىُٓماث وؾِ في الاحخماُٖت مً الغوابِ

 وحٗبحراث ،)اإلاهُمىت الا٢خهاصًت خؿب ألاق٩ا٫ مخٛحرة( ز٣اُٞت

سُت  زال٫ ًم الضًيُت جدىالث للخُاة ئلى جإصي صامذ ما جاٍع

 (.185:  2013الؼمىُت)خًغي ،  والٟتراث الخ٣ب

 ٞغاةًها وأصاء هدلت مُٗىت أو صًيُت ب٣ُٗضة الالتزام بأهه والخذًً

٣ىؾها ومىاؾ٨ها  مً الٗباصاث بها ًخهل ما و٧ل وقٗاةغها َو

هظا  ٖلى ًترجب وما ، الضًً هظا مً به اإلاٗتٝر اإلاٗبىص هدى

 ل٩اٞت الضًيُت بالكغٍو جخهل جُب٣ُاث مً الضًجي الالتزام

 (.48:  2014)ال٣هام ،  في املجخم٘ واإلاٗامالث الٗال٢اث

 في الضًيُت مٗخ٣ضاتهم الىاؽ بها ٌِٗل التي ال٨ُُٟت هى والخذًً

 الضًيُت للمٗخ٣ضاث الخُب٣ُُت ألابٗاص هى الُىمُت، أو خُاتهم

 الخٗالُم بخُب٤ُ هى الالتزام ٢ل أو بها، اإلاغجبُت واإلاماعؾاث

 .(415: 2017)بً ؾبتي ، بأخ٩امها والخ٣ُض الضًيُت

 بٟٗل اإلاخ٩املت او  ٧لُا اإلاخىحهت الخُاة "  هى: الخذًً الحليلي 

 ألحل الضًجي ؤلاًمان(ألاٞغاص ٌِٗل ، خُث الضًً الغةِؿُت ٢ُمت

 مهمت، ٚحر ٖىضهم للضًً الاحخماُٖت الجىاهب وج٩ىن  ،)ؤلاًمان

 ,Dittes). الضًيُت وال٣ُم اإلاٗخ٣ضاث بٗم٤ تزمىن لً ٞهم لظل٪

او الٗال٢ت الىحضاهُت الغوخُت الضازلُت بحن الٟغص   (1971:86

وزال٣ه ، وهظه الٗال٢ت لها نضي في يمحر الٟغص ووحضاهه 

ب  وجهبذ املخغ٥ الاؾاسخي لؿلى٦ه ومٗامالجه وازال٢ه)ٍٚغ

الن،   (.1093: 2018ٖو

حر للضًً الىٟعي الاؾخٛال٫" هى الخذًً الضائف :  أو الغاخت لخٞى

 لخد٤ُ٣؛  الخُاة م٘ الٟغص إلاىاحهت اإلاُلىبت اإلاؿاهضة أو اإلا٩اهت

الخهى٫  أو الظاث، خى٫  ممغ٦ؼة واهضاٝ صًيُت، ٚحر ٚاًاث

  (Gallant,2001:3).ٖلى ٖمل او مغ٦ؼ م٣بى٫ 

 الُالب التي ًدهل ٖليها الضعحت : هىللخذًً الاحشائي الخعشيف

ُه  م٣ُاؽ ٖلى اؾخجابخهمً زال٫  الخىحه الضًجي بىٖى

 .البدث الخالي في )الجىهغي ، الٓاهغي( واإلاٗخمض

 Counseling andالاسشاد والعالج الىفس ي الذًني )   

Psychotherapy of  Religious:) ( الٗالج 1987ٌّٗغ ٝ ٞهمي )

ت  :الىٟسخي الضًجي باهه أؾلىب جىحُه واؾدبهاع ٌٗخمض ٖلى مٗٞغ

الٟغص لىٟؿه، ولغبه، ولضًىه، ولل٣ُم واإلاباصب الغوخُت والخل٣ُت، 

ت اإلاخٗضصة الجىاهب وألاع٧ان، حٗخبر  ت ٚحر الضهٍُى وهظه اإلاٗٞغ

ضه اؾدبهاعا بىٟؿه، وبأٖماله،  ٍؼ مكٗال ًىحه الٟغص في صهُاه، ٍو

غاة٤ جىا٣ٞه في خايغه ومؿخ٣بله"، و٢ض  ٠ َو أقاع هظا الخٍٗغ

ئلى ٖملُتي الخىا٤ٞ والاؾدبهاع ٦هضٞحن مهمحن لإلعقاص والٗالج 

 (.37: 1987ٞهمي ،  (الىٟسخي الضًجي 
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غي اإلاهضي )  ن الٗالج وؤلاعقاص الىٟسخي الضًجي هى:  2005ٍو
ٔ
( ا

"ئعقاص عوحي بمٗىاه الُٛبي ٚحر املخؿىؽ، باإلياٞت ئلى الاهخمام 

 زً٘ للضعاؾت ٖلى نُٗض الٗلم اإلالخّى بالٗالج الىٟسخي الظ
ٔ
ي ا

 خُاها، وبظل٪ ًجم٘ بحن ألازظ باألؾباب واللجىء ئلى 
ٔ
والخجغبت ا

 (.379:  2005زال٣ها)اإلاهضي ، 

( الٗالج الىٟسخي الضًجي بأهه ق٩ل مً ٦2006ما ٖٝغ لُهي )      

أق٩ا٫ الٗالج الىٟسخي الخضًث ٣ًىم ٖلى أؾالُب ومٟاهُم و 

ال٢ُت بهضٝ جصخُذ وحٛحر ألا٩ٞاع مباصب صًيُت وعوخُت وأز

ُُٟا في أمىع الخُاة  اإلاكىهت ، لضي الٟغص في الخهىعاث املخخلت ْو

بٗث ألامً  ٧لها، ومؿاٖضجه ٖلى جدمل مكا١ الخُاة ، ٍو

ٛمغه الكٗىع  والُمأهِىت في الىٟـ ،وعاخت البا٫ َو

 (.93:  2006بالؿٗاصة)لُهي ، 

 Psychological)الخذخل الىفس ي الاسشادي العالجي الذًني 

counseling intervention of  Religious: )  هى الٗملُت

 ٖلى أؾاؽ مباصب 
ً
اإلا٣هىصة واإلاضعوؾت واملخُُت ؾلٟا

م والؿىت  ومؿلماث الضًً الاؾالمي املخضصة في ال٣غان ال٨ٍغ

ت لخأ٦ُض الجاهب الاًجابي بصخهُت اإلاؿترقض وجد٤ُ٣  الىبٍى

٤  الخىا٤ٞ والصخت الىٟؿُت ئلى أ٢صخى صعحت مم٨ىت ، ًٖ ٍَغ

الٗال٢ت اإلاهىُت الخٟاٖلُت والضاٞئت بحن اإلاؿترقض وبحن اإلاغقض ، 

مً زال٫ ٖضص مً الاحغاءاث والجلؿاث الاعقاصًت 

 ( .17:  2012الٗالحُت)الٗخابي ، 

 مىهجيت البدث واحشاءاجه

اإلاىهج اإلاخب٘ في البدث الخالي هى اإلاىهج : مىهجيت البدث 

ٖلمي ًه٠ الٓاهغة ألهه مىهج مالةم و الىنٟي الخدلُلي ؛ 

ُا ص٣ُ٢ا  اإلاضعوؾت ، ٦ما هي في وا٢ٗها الغاهً ، ونٟا ٦مُا او هٖى

، بٗض حم٘ مٗلىماث ٧اُٞت ٖنها ، ٖبر اصواث مخٗضصة )ٖماع 

 (. 2014واإلاىؾىي ، 

٣ا لخضوصه ، ٧ل  مجخمع وعيىت البدث : قمل مجخم٘ البدث ٞو

ً في مداٞٓ ت اإلاثجى حىىب الٗغا١ الُلبت في مضاعؽ اإلاخمحًز

البت ، واإلا٣بىلحن خهغا بٗض 390والبالٜ ٖضصهم ) ( َالبا َو

احخُاػ ازخباعاث الظ٧اء والخدهُل وال٣ضعاث الازغي ، واملخضصة 

مً وػاعة التربُت الٗغا٢ُت ، وباقغاٞها اإلاباقغ ؛ لل٣بى٫ في مضاعؽ 

 ً رث وجم اٖخماص اؾلىب الُٗىت ٚحر الٗكىاةُت ، وازخح، اإلاخمحًز

ً ، وج٩ىهذ الُٗىت مً ُٖىت ٢هضًت )هضُٞت(  مً الُالب اإلاخمحًز

البت 100)  اليؿبت وهظه ، 25.641%)بلٛذ ) بيؿبتو ( َالب َو

 أزُاء في الى٢ٕى ٖضم ٖلى ٧اٝ ب٣ضع وحؿاٖض ٖلمُا م٣بىلت

 مٗٓمها والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت ان الضعاؾاث اإلاهاصٞت ؛ باٖخباع

اث  مً بُاهاتها ًإزظ الظي الىٕى طل٪ مً ٧لها ٨ًً لم ئن مجمٖى

 طل٪ في وهضٞها الكامل، اإلاسر ٞيها ًخٗظع ألهه ألاٞغاص مً نٛحرة

 ًٖ واؾخيخاحاث صخُدت وبُاهاث مٗلىماث ٖلى الخهى٫ 

 والخ٩ال٠ُ والجهض للى٢ذ ازخهاعا للضعاؾت ألانلي املجخم٘

ًىضر ُٖىت ومجخم٘  (1والجضو٫ ) ( ،2014)دمحم ،   الالػمت

 الىٕى واله٠ ٦ما:البدث خؿب 

 ( عيىت البدث خعب الىىع والصف1حذول )

 

 الصف

  الىىع

 اهار ركىس  املجمىع

 % الُٗىت املجخم٘ % الُٗىت املجخم٘ % الُٗىت املجخم٘

 %100 48 48 %100 20 20 %100 28 28 الغاب٘

 %62 55 89 %43 22 51 %87 33 38 الؿاصؽ

 %75 103 137 %55 39 71 %95 61 64 املجمٕى

غ م٣ُاؽ الخضًً للُلبت في اإلاغخلت الخذًً :  ملياط  :أداة البدث   جم جٍُى

ضص مً  اع الىٓغي ٖو ضاصًت ، وبٗض الاؾخٟاصة مً الَا الٖا
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غجي 2006اإلا٣اًِـ الؿاب٣ت مثل الدجاع وعيىان ) ( والٖا

غب )2007) ( ٣ٞغة 20( ، جم حم٘ )2016( ومغػو١ )2009( ٚو

( 10جمثل مؿخىي الخضًً باالججاهحن الؿالب واإلاىحب بىا٢٘ )

ىض ٖغيها ٖلى الخبراء خهلذ ٧ل  ٣ٞغاث ل٩ل اججاه ، ٖو

ىض الخد100ال٣ٟغاث ٖلى اجٟا١ ) ٤٣ مً %( ٖلى نالخُتها ، ٖو

ت باؾخسغاج مٗامل الخمُحز ْهغ ان ) ( 4الخهاةو الؿا٩ًىمتًر

ت( ٣ٞ1غاث مً الاججاه الاًجابي ٚحر ممحزة )ملخ٤ ) ( ال٣ىة الخمحًز

، زم جم جدلُل ال٣ٟغاث إلًجاص الاحؿا١ الضازلي ل٩ل ٣ٞغة م٘ 

الضعحت ال٩لُت و٧اهذ ٧ل ال٣ٟغاث طاث احؿا١ صازلي م٘ الضعحت 

هغ ان مٗامل الثباث ( الا2ال٩لُت )ملخ٤ ) حؿا١ الضازلي( ، ْو

٣ت اٖاصة الازخباع هى ) ( وهى مٗامل زباث ممخاػ )ملخ٤ 0.85بٍُغ

 ( م٣ُاؽ مؿخىي الخضًً بهىعجه النهاةُت(.3)

اؾخٗان البدث بٗضص مً الىؾاةل  الىظائل الاخصائيت :

الاخهاةُت الؾخسغاج مٗامل الخمُحز ومٗامل الاحؿا١ والىخاةج 

الخاتي لُٗىت ومجخم٘ ، ولُٗيخحن مؿخ٣لخحن ،  مثل الازخباع

  ومٗامل اعجباٍ بحرؾىن.

 عشض وجفعير ومىاكشت الىخائج

 عشض الىخائج

هل ًسخل٠ مؿخىي الخضًً لضي ُٖىت  هخائج العؤال الاول :

، ومخٛحر  اهار( -)ط٧ىع  البدث ٩٦ل ، وبدؿب مخٛحر الىٕى

ه٠ امخُاػ( ، ومخٛحر ال -مؿخىي الخدهُل الضعاسخي)حُض

 الؿاصؽ( ؟   -الضعاسخي)الغاب٘ 

للخٗٝغ ٖلى مؿخىي الخضًً لضي   :العؤال الاول عشض هخائج 

، ومخٛحر  الُلبت ُٖىت البدث ٩٦ل ، وبدؿب مخٛحر الىٕى

مؿخىي الخدهُل الضعاسخي، ومخٛحر اله٠ الضعاسخي، جم جدلُل 

اؾخجاباث الُٗىت ٖلى م٣ُاؽ مؿخىي الخضًً ، باؾخسضام 

طو النهاًت الىاخضة ؛ لالؾخضال٫ خى٫ الىؾِ  الازخباع الخاتي

الخؿابي للمجخم٘ ، واْهغث هخاةج الخدلُل الاخهاتي وحىص 

ٞغو١ صالت باالججاه الؿالب في مؿخىي الخضًً  لضي الُٗىت ٩٦ل 

 (2وحضو٫ ع٢م )، والخدهُل ، واله٠ ،   وخؿب مخٛحر  : الىٕى

 ، ًىضر مؿخىي الخضًً لضي الُلبت ُٖىت البدث :

 معخىي الخذًً لذي عيىت البدث ككل وخعب مخؼير الىىع ، والخدصيل ، والصف  (2حذول)

 اهدغاٝ مُٗاعي  مخىؾِ الٗضص الٟغضخي اإلاخٛحر

(t-test) 

املخؿى 

 بت
 الضاللت

 الىٕى
 صالت باالججاه الؿالب* 6.219- 3.567 29.786 61 32 الظ٧ىع 

 صالت باالججاه الؿالب* 11- 3.733 27.897 39 32 الاهار

 (1)الخدهُل
 صالت باالججاه الؿالب* 8.409- 3.812 28.796 64 32 اإلاخمحز

 صالت باالججاه الؿالب* 7.233- 3.088 29.772 36 32 الجُض

 اله٠
 صالت باالججاه الؿالب* 5.570- 3.911 29.822 45 32 الغاب٘

 صالت باالججاه الؿالب* 10.293- 3.483 28.418 55 32 الؿاصؽ

 صالت باالججاه الؿالب* 7.887- 3.747 29.05 103 32 الُٗىت ٩٦ل

ت لالزخباع طو النهاًت الىاخضة بمؿخىي   2.373هي  0.0005* ٢ُمت ث الىٍٓغ

ٟاء الكامل والٟغصي اإلاخب٘ في وػاعة التربُت الٗغا٢ُت 84( الجُض)100-90الخدهُل الضعاسخي: اإلاخمحز)  (1)  ٞما صون( ؛ وهظا الخدضًض بدؿب هٓام الٖا

 جفعير ومىاكشت هخائج العؤال الاول :  

ث ٩٦ل ، حكحر هخاةج البدث خى٫ مؿخىي الخضًً لضي ُٖىت البد

وبدؿب مخٛحر الىٕى ، ومخٛحر مؿخىي الخدهُل الضعاسخي، 

ومخٛحر اله٠ الضعاسخي الى ان الُٗىت حٗاوي يٟٗا صالا اخهاةُا 

ىض اٖلى مؿخىي صاللت اخهاتي وهى ) ( م٣اعهت 0.0005ٖو

غح٘ طل٪ الى ٖضص مً الٗىامل   بالىؾِ الٟغضخي للمجخم٘ ، ٍو
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ت والاحخماُٖت ؛ الن الخاحت للخضًً  منها ي٠ٗ الخيكئت الاؾٍغ

اؾخٗضاص ُٞغي ٖىض ؤلاوؿان ، وهي خاحت ملخت هامُت ، ًخٗلم 

الٟغص ٠ُ٦ ٌكبٗها مً زال٫ ٖملُاث الخيكئت الاحخماُٖت في 

خُث ٢ا٫ ؤلامام الكحراػي: "ئن ؤلاوؿان زل٤  البِذ واإلاضعؾت ،

 بالُب٘، ال لخاحخه الجؿضًت ٣ِٞ، بل لخاحاجه 
ً
احخماُٖا

ؿخىخل ل٣ٟضه، الىٟؿُت، خُث  ؤلاوؿان ٌؿخأوـ باإلوؿان، َو

٧أن ؤلاوؿان ًإزغ في ؤلاوؿان آلازغ، ؾىاء أ٧اها ٞغصًً، أو 

والاؾغة اطن ّٖل ال للجهاث ؛  مجخمٗحن، أو باالزخالٝ والخأزحر

، ٞانهم ًخٗلمىن مً 
ً
الجؿضًت لألوالص، بل للجهاث الىٟؿُت أًًا

تربىن بأزال٢هما وؾلى٦هما، ولظا ٧  ً ٍو ان ٖليهما جدؿحن ألابٍى

حن ")الكحراػي ،   (.38:  1992الؿلى٥ ختى ال ًسغج ألاوالص مىدٞغ

هي التي  -التي حٗض مدىع ٢ًُت وحىص ؤلاوؿان  -ٞاألؾغة        

٧ىهذ الىىاة ألاولى لظل٪ ؤلاوؿان في خُاجه الهاصةت أو اإلاًُغبت، 

٨ُٟلت عاخخه أو ق٣اةه؛ ٞالتربُت التي جغبي بها ألاؾغة أبىاءها هي ال

( أو الصخُذ  خٗلم مً زاللها الؿلى٥ اإلاٗىّج )اإلاىدٝغ ًُ بأن 

 ؾخ٩ىن 
ً
م(؛ "وبما أن الخلل والخضهىع قمل ألاؾغة، ٞدخما )ال٣ٍى

الىخاةج اإلاخى٢ٗت مًُغبت ومكّىهت وهي خ٣ُ٣ت ٖلمُت ال ٚباع 

ٖليها، ٞانالح ألاؾغة ٌٗض اللبىت ألاولى في ئنالح املجخم٘ 

، و"٢ض جإصي الٗال٢اث  )167:  2000وأٞغاصه" ) ماعقا٫ ، 

اإلاًُغبت بحن الىالضًً ئلى أهماٍ مً الؿلى٥ اإلاًُغب لضي 

ضم الاجؼان الاهٟٗالي"  ٟا٫ ٧الٛحرة وألاهاهُت والخٝى ٖو ألَا

ضاع ،   .) 102: 1994)صٍو

ومً ال٣ُم التي ج٨ؿبها ألاؾغ اإلاؿلمت ألبىائها الؿلى٦ُاث       

ً وآصاب الاحخماُٖت اإلاخٗل٣ت باألزال١ وا لضًً والخٗامل م٘ آلازٍغ

اء وؤلازالم، ٣ٞض ٢ا٫ ؤلامام ٖلي)ٕ( : )ألزُ٪  املجالؿت والٞى

ٖلُ٪ مثل الظي ل٪ ٖلُه( و٢ا٫ أًًا: )مً الهذ ٧لمخه وحبذ 

 وؿ٤ ٢ُمي، طو 66: 2000الخغاوي ،  مدبخه( ) 
ً
(، ٞالضًً ئطا

، ٞاألشخام الظًً جخمحز جغبُتهم
ً
 وؿب مخٟاوجت ومخباًىت وؿبُا

بال٣ُم الضًيُت وجدؿم ؾلى٦ُاتهم بؿماث مثل الُاٖت، ألاماهت، 

 ُٞما ًخٗل٤ 
ً
لى ال٨ٗـ جماما اء.. الخ، ٖو الدؿامذ، الخٗاون، الٞى

 أو جخم جغبُتهم بؿماث أزغي لِؿذ 
ً
باألشخام ألا٢ل جضًىا

صًيُت بدخت، ٞان ال٣ُم الؿاةضة لضيهم ج٩ىن ٖاصة ال٣ُم الىُٟٗت 

ولى بٟغو١ وؿبُت، مً خُث الخانت، ٞهي جسخل٠ ًٖ ألا 

 الضعحت.

أما الخيكئت الاحخماُٖت، ٞهي الٗملُت التي مً زاللها هخٗلم      

٠ُ٦ ههبذ أًٖاًء نالخحن في املجخم٘، مً زال٫ جمثل مٗاًحر 

و٢ُم املجخم٘ مً هاخُت أو حٗلم ٦ُُٟت أصاء أصواعها الاحخماُٖت 

خ٩امل في مً هاخُت ازغي ،والخيكئت حٗض أؾاؾُت في جد٤ُ٣ ال

املجخم٘.  ٞالخيكئت الاحخماُٖت هي امخضاص لتربُت ألاؾغة في البِذ، 

ت، وهي أولى مهام الخيكئت  ختى ؾمُذ بالخيكئت ألاؾٍغ

الاحخماُٖت، و٢ض جبحن أن هىا٥ ٖال٢ت بحن أؾلىب الخيكئت 

الاحخماُٖت وما جبىاه ألابىاء مً ٢ُم، ٞاألؾغة ٦مإؾؿت 

ُت احخماُٖت ال جىحض في ٞغاٙ، وإه ما ًد٨مها ئَاع الث٣اٞت الٟٖغ

الاحخماعي،  -التي ًيخمي ئليها، ٦ما ًخمثل في اإلاؿخىي الا٢خهاصي 

 
ً
حر طل٪ مً اإلاخٛحراث . ئطن ٞاألؾغة جلٗب صوعا والضًاهت ٚو

ت   في ئ٦ؿاب الٟغص ٢ُم مُٗىت، زم ج٣ىم الجماٖاث الثاهٍى
ً
أؾاؾُا

حخماُٖت بضوع املخخلٟت التي ًيخمي ئليها الٟغص في مؿاع خُاجه الا 

م٨مل، بدُث جخدضص للٟغص ٢ُم مُٗىت ٌؿحر في ئَاعها، ٞالٟغص 

ًدىاػ٫ ًٖ بٌٗ ال٣ُم التي ا٦دؿبها في مدُِ ألاؾغة لُأزظ 

ضاع ،   (.257: 1994بٛحرها مما جأزغ به في ئَاع مسخل٠ )صٍو

هل جىحض ٞغو١ في مؿخىي الخضًً بحن  العؤال الثاوي :هخائج 

، ومخٛحر  اهار( -)ط٧ىع  مخٛحر الىٕىاٞغاص ُٖىت البدث خؿب 

 امخُاػ( ، ومخٛحر اله٠ الضعاسخي -الخدهُل الضعاسخي)حُض

 الؿاصؽ( ؟   -)الغاب٘ 

للخٗٝغ ٖلى الٟغو١ الاخهاةُت في مؿخىي الخضًً لضي الُلبت     

، والخدهُل ، واله٠ ،، جم  ُٖىت البدث خؿب مخٛحر  : الىٕى

جدلُل اؾخجاباث الُٗىت ٖلى م٣ُاؽ مؿخىي الخضًً ، 

باؾخسضام الازخباع الخاتي طو النهاًخحن )لُٗيخحن مؿخ٣لخحن( ، 

واْهغث هخاةج الخدلُل الاخهاتي وحىص ٞغو١ صالت في مؿخىي 
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ُٞما لم ج٨ً الٟغو١ لهالر الظ٧ىع ،  الخضًً خؿب مخٛحر  الىٕى

و مخٛحر بدؿب مخٛحر مؿخىي الخدهُل الضعاسخي صالت اخهاةُا 

، ًىضر الٟغو١ في مؿخىي الخضًً لضي  (3،وحضو٫ ع٢م )اله٠ 

، والخدهُل ، واله٠  الُلبت ُٖىت البدث خؿب مخٛحر   الىٕى

: 

الفشق في معخىي الخذًً لذي عيىت البدث خعب  (3حذول)

 مخؼيراث الىىع والخدصيل والصف

 الخباًً مخىؾِ الٗضص اإلاخٛحر
(t-test) 

 الضاللت املخؿىبت

 الىٕى

 12.725 29.786 61 الظ٧ىع 

2.54 

صالت 

لهالر 

 الظ٧ىع*
 13.938 27.897 39 الاهار

 الخدهُل
 9.539 29.772 36 حُض

1.31 
ٚحر 

 14.536 28.796 64 اإلاخمحز صالت*

 اله٠

 15.301 29.822 45 الغاب٘

1.9 
ٚحر 

 12.134 28.418 55 الؿاصؽ صالت*

ت لالزخباع طو النهاًخحن بمؿخىي   1.980هي  0.05* ٢ُمت ث الىٍٓغ

 

 جفعير ومىاكشت هخائج العؤال الثاوي:  

حكحر هخاةج البدث الى وحىص ٞغو١ صالت ٣ِٞ في مؿخىي    

، اي ان مؿخىي الخضًً ٖىض الظ٧ىع الخضًً لهالر الظ٧ىع 

غي الباخث ان ؾبب طل٪ ًغجبِ اًًا  اًٞل مما ٖىض الاهار ، ٍو

ت والخيكئت الاحخماُٖت ، اط ان م٩اهت الظ٦غ  بالتربُت الاؾٍغ

٣ت جغبِخه و٢ضعجه ٖلى جدمل اإلاؿإولُت وم٣ضاع الجغأة  ٍغ َو

ٔ والاعقاص الضًجي  إل والدؿاؤ٫ وخًىع مجالـ الٖى والَا

حره ا مً الٗىامل ، مىدخه اًٞلُت ٖلى الاهثى التي جٟخ٣غ الى ٚو

ت باج٣ان  ٧ل جل٪ الٗىامل ؛ ٧ىنها جًٟل اهجاػ مهامها الضهٍُى

؛ الن ججىبا لل٣ٗىبت مً الاهل ، مإحلت ومخجاهلت إلاهامها الضًيُت 

ٟا٫ أزىاء جل٣يهم التربُت جب٣ى  اإلا٩ىهاث الٟغصًت التي ًيكأ ٖليها ألَا

ًهم لخل٪ الٗىامل اإلاإزغة مباقغة، بأهىاٖها، ومضي ج ٣بلهم أو ٞع

 ًٖ الخيكئت الاحخماُٖت زاعج 
ً
ٞهي التي جدضص ؾلى٦هم، ًٞال

ألاؾغة التي جه٣ل الخبراث ألاولى التي حٗلمها مً ألاؾغة، و٦ظل٪ 

ىض جدلُل اإلا٩ىهاث الٟغصًت  جأزحر ألا٢غان في طل٪ اله٣ل، ٖو

حؿمى اإلا٩ىهاث الظاجُت والٗىامل الخاعحُت اإلاإزغة هجض أن ألاولى 

ُت(؛ ٞالصخهُت في  والثاهُت )الٗىامل( الخاعحُت )اإلاىيٖى

ً الظاحي واإلاىيىعي، ول٨ً  ٤ هظًً اإلاإزٍغ ها حؿل٪ ٖلى ٞو جهٞغ

ً في  ًب٣ى الٗامل آلازغ ألاهم، والظي ٌٗض اإلاإزغ ألا٦بر في الخ٩ٍى

ت ألازال٢ُت التي ًلٗب الضًً ٞيها صوع   مجخمٗاجىا، هى جى٦ُض الجٖز
ً
ا

، ومىهج ال٣غآن الضوع ألا٦بر، وال٣غآن ص٤ُ٢ الىن٠ لىٟىؽ 
ً
مهما

ألاٞغاص والجماٖاث، وونٟه ًىُب٤ ٖلى هٟىؽ الىاؽ في ٧ل 

ػمان وم٩ان، ألهه ًخماشخى م٘ ون٠ زهاةو الىٟـ ونٟاتها 

 اإلاىعوزت واإلا٨دؿبت.

ومً اإلاخ٤ٟ ٖلُه أن ؤلاوؿان هى ال٩اةً الحي الىخُض الظي      

إزغ  سه، ب٩ل ما ًخأزغ ٍو ، ًخأزغ بأهله، بمجخمٗه، بخاٍع
ً
احخماُٖا

 في بىاء شخهُت أبىاةه، ومً زم في خُاتهم، 
ً
ًدُِ به لُإزغ جالُا

غ التي يمنها ًخدغ٧ىن ؛ لظل٪ ٌِٗل اإلاغء  ٞحرؾم لهم ألَا

 مً 
ً
 لبٌٗ مايُه، ُٞىٓغ ئلى مؿخ٣بله اهُال٢ا

ً
خايغه او٩ٗاؾا

بما ًيكِ وبما ًسمل،  خُاة مٗاقه ملُئت بما ًٟغح وبما ًدؼن،

ٗا٦ـ، ًجض  دا٧ي، ًثىع َو خىخض، ٣ًلض ٍو ٞدُا٫ هظا ًمخثل ٍو

٤ همِ 72: 1985الخلى٫ إلاٗاهاجه )ابى الىُل ،  (. ٖلى ٞو

 ًٖ التربُت التي جل٣اها 
ً
شخهِخه التي زل٣ها هللا وج٩ىهذ، ًٞال

مً أؾغجه ومضي جأزحرها ٖلُه، ٞهل ق٩ل الضًً ألاؾاؽ اإلاخحن 

جغبُت ٖامت، أو أنها قمىلُت جأزغث بالضًً وأؾالُب  ٞيها، أم أنها

 أزغي.

٦ما اْهغث هخاةج الؿإا٫ الثاوي ٖضم وحىص ٞغو١ خؿب    

مؿخىي الخدهُل الضعاسخي واله٠ ، وهظه اقاعة الى ُٚاب صوع 

اإلاضعؾت ٦مإؾؿت في ج٣ضًم التربُت الضًيُت اإلاىاؾبت ، ولى ٧ان 

هغث الىخاةج وحىص ٞغو١ صالت اخهاةُا ، ؾىاء ُٞما  لها صوع أْل

ًخٗل٤ بمؿخىي الخضًً ، او ُٞما ًخٗل٤ بالٟغو١ في مخٛحري 

ً هما مً اإلاخٛحراث  الخدهُل واله٠  ؛ ٧ىن هظًً اإلاخٛحًر

ت واللظان هما مً مؿإولُت اإلاضعؾت . ت   التربٍى ٞاإلاإؾؿاث التربٍى

ؿاٖض ؤلاوؿان ٖلى الىمى 
ُ
جمثل البِئاث أو ألاوؾاٍ التي ح
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خل٠ حىاهب شخهِخه ، والخٟاٖل م٘ مً خىله الكامل في مس

أحي مً  .مً ال٩اةىاث ، والخ٠ُ٨ م٘ مً ما خىله مً م٩ىهاث ٍو

ت في املجخم٘ ألاؾغة واإلاضعؾت  أبغػ وأهم هظه اإلاإؾؿاث التربٍى

  .(2009)ابغاهُم ، 

هل ًدخاج ُٖىت البدث الى جضزل  عشض العؤال الثالث :

 ؟ اعقاصي صًجي لخدؿحن مؿخىي جضًنهم

٣ا إلاا حاء في هخاةج الؿإا٫ الاو٫ ٞان  )٧ل( الُٗىت بداحت  ٞو

الى جضزل اعقاصي صًجي لخدؿحن مؿخىي جضًنهم ؛  )ماؾت حضا(

 لظا ٣ًترح البدث الىمىطج آلاحي جٟهُله :

 خطىاث الخذخل الاسشادي الذًني :

حكمل ئحغاءاث ئٖضاص الخضازل ؤلاعقاصي ٧ل مً زُىاث       

 ؤلاعقاصي وزُىاث ئٖضاص الخضازلللخضازل  الخسُُِ

 ؤلاعقاصي، هى مىضر أصهاه :

بُٛت ئٖضاص الخضازل ؤلاعقاصي   : للخذاخل إلاسشادي الخخطيط

بهىعة ٖلمُت وبما ٌؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ أهضاٝ البدث الخالي  

ُت قاملت جأزظ  ٧ان البض في البضء مً وي٘ زُت ٖلمُت مىيٖى

خٗل٤ بالبدث ؾىآءا ٧اهذ في هٓغ الاهخمام ٧اٞت اإلاخٛحراث التي ج

ت أو هخاةج الخدلُالث  ت أو ماصًت أو مٗىٍى مخٛحراث بكٍغ

ؤلاخهاةُت ، لظا ٞان الباخث وبُٛت جسُُِ جضازله ؤلاعقاصي 

 الخالي ٣ٞض هٟظ آلاحي:

إل الباخث ٢ام  - ألاصبُاث والضعاؾاث الؿاب٣ت  بٌٗ ٖلى بااَل

 ي  اٖخماًصاالبدث الخال ؤلاعقاصي في الخضازل الباخث و٢ض أٖض ،

م والؿحرة  ٖلى ت الاؾالمُت اإلاخدهلت مً ال٣غان ال٨ٍغ الىٍٓغ

ت  مً حضًًضا أؾلىبا ٌٗض ؤلاعقاص مً الىٕى هظا أن اط الىبٍى

 . واإلاى٤ُ ال٨ٟغ مىحى الىٟسخي ًأزظ ؤلاعقاص أؾالُب

اؾخٗان الباخث بسبرجه ، ٣ٞض زُِ وماعؽ الخضازالث  -

 في 
ً
ً ٖاما كٍغ ؤلاعقاصًت في مجا٫ ؤلاعقاص الىٟسخي  إلاضة زماهُت ٖو

سخي.  وػاعة التربُت ٦مغقض هٟسخي وفي وػاعة الخٗلُم الٗالي ٦خضَع

خًمً الخسُُِ للخضازل ؤلاعقاصي  جدضًض الخاحاث  ،  ٍو

اث   َاث إلقبإ الخاحاث.وإًجاص بغامج ووكا   وازخُاع ألاولٍى

جخًمً مجمٕى ؤلاحغاءاث  : واخخياس ألاولىياث جدذًذ الحاحاث 

ؤلاعقاصي  والخُىاث التي ٣ًىم بها مٗض زُىاث ئٖضاص الخضازل

ت اخخُاحاث الُالب إلاىاحهت اإلاك٨الث الىاججت ًٖ  إلاٗٞغ

خاحاث الخضازل اهسٟاى جى٢ٗاث الٟاٖلُت الظاجُـــت الٗامت  .و 

البدث الخالي هي ال٣ٟغاث التي جمثل مك٨الث الاعقاصي في 

، وبٗض جدضًض جل٪ الخاحاث جم  حؿبب اهسٟاى مؿخىي الخضًً

  مٗاملتها اخهاةُا باؾخسضام  الىؾِ اإلاغجر 

 ال٣ٟغة باإلا٣ُاؽ
٣ٞغاث م٣ُاؽ مؿخىي الخضًً التي جمثل 

 مك٨الث
 الىؾِ اإلاغجر

  بااللتزام الىٟـ ون٠ 10
ً
ً امام صًيُا  16.16 الازٍغ

ً جضًً ٖلى الخ٨م 1  15.83 مٓهغهم مً آلازٍغ

9 
بت بمضًذ  ل٣ُىؽا اصاء ٖىض الازغون الٚغ

 الضًيُت
15.33 

ً صٖىة 8  14.66 الضًً بخٗالُم لاللتزام الازٍغ

ً ج٣لُض 5  14.16 ضًيُتال اإلاىاؾبت في آلازٍغ

ً امام بالٗباصاث ال٣ُام ٖلى الخغم 7  14.16 آلازٍغ
 

جخًمً البرامج  :إلشباع الحاحاثإًجاد بشامج ووشاطاث 

واليكاَاث املخضصة في الخضازل الخالي إلقبإ الخاحاث، 

 :مؿاٖضة الُٗىت ٖلى الخمخ٘ بال٣ضعة ٖلى

ج٣ضًغ الظاث هى ج٣ُُم الٟغص ال٨لي لظاجه اما  جلذًش الزاث   : -1

٣ت ؾلبُت )مضي اًمان الٟغص بىٟؿه  ٣ت اًجابُت واما بٍُغ بٍُغ

ُاة( ، وج٣ضًغ الظاث لها خد٣ا٢ها للخوبأهلُتها و٢ضعتها واؾ

 :م٩ىهحن

ال٨ٟاءة الظاجُت : جمخ٘ الٟغص بالث٣ت بالىٟـ واًماهه باهه ٢اصع  . أ

 ٖلى الخ٠ُ٨ والخٗامل م٘ الخدضًاث الاؾاؾُت في الخُاة.

٢ُمت الظاث : ٢بى٫ الٟغص لىٟؿه مً ٚحر قٍغ او ٢ُض وان  . ب

ؿٗاصة ٞيها ، ٩ًىن لضًه قٗىع باهه أهل للخُاة وحضًغ بان ًبلٜ ال

 اي ٌكٗغ بان له قان واهمُت ٞيها .

 ( ابٗاص هي :3ولخ٣ضًغ الظاث )

 ج٣ضًغ الظاث اإلااصي )اإلآهغ + ال٣ضعاث البضهُت(. . أ

 ج٣ضًغ اصاء الظاث )الاصاء في الٗمل + الاصاء في اإلاهام الازغي(. . ب
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ج٣ضًغ الظاث الاحخماعي )الٗال٢ت بأٞغاص الاؾغة + الٗال٢ت  . ث

 في خُاجىا(.باألشخام اإلاهمحن 

الن الُبُٗت الاوؿاهُت جدخىي ٖلى الخحر والكغ مٗا , ٦ما حاء في 

( 8( ٞالهمها ٞجىعها وج٣ىاها )٢7ىله حٗالى )) وهٟـ وما ؾىاها )

-7(  (( )الكمـ 10( و٢ض زاب مً صؾاها )٢9ض اٞلر مً ػ٧اها )

 ( .10(  (( )البلض 10: )) وهضًىاه الىجضًً )  ( و٢ىله حٗالى 10

التر٦حز ٖلى الجاهب الاًجابي مً  ر الاًجابي )الخفاؤل( :الخفكي -2

 اي مى٠٢ او جى٢٘ الاًٞل.

اإلاؿإولُت مً ال٣ُم ؤلاوؿاهُت : جفعيل املعؤوليت الزاجيت -3

الىبُلت، وأن ٨ٞغة اإلاؿإولُت حكخمل ٖلى ٖال٢ت مؼصوحت مً 

ال٢خه بمً ًد٨مىن ٖلى هظه  هاخُت الٟغص اإلاؿإو٫ بأٖماله ، ٖو

ما٫ ،  واإلاؿإولُت ٢بل ٧ل شخيء هي اؾخٗضاص ُٞغي ؛ ئهما ألٖا

هظه اإلا٣ضعة ٖلى أن ًلؼم ؤلاوؿان هٟؿه أوال ، وال٣ضعة ٖلى أن 

ًٟي بٗض طل٪ بالتزامه بىاؾُت حهىصه الخانت ( ، ٞاإلاؿإولُت 

 
ً
 للمإازظة ٖلى أٖماله وملؼما

ً
خالت ٩ًىن ٞيها ؤلاوؿان نالخا

غع ال٣غآن هظ
َ
ه اإلاؿإولُت في آًاث ٦ثحرة ؛ بدبٗاتها املخخلٟت . و٢ض ٢

م ِئلُىا ال 
ُ

ه٨
َ
ا وأ

ً
م ٖبث

ُ
٣ْىا٦

َ
دِؿبخم أهما زل

َ
منها ٢ىله حٗالى : } أٞ

وؿاُن َأن ًتر٥ ؾضي { .  ِ
ْ

ال } أًدؿب ؤلا جغحٗىَن { . و٢ىله حل ٖو

ىا وؿخيِسخ 
ُ

خ٤ ِئها ٦
ْ

م ِبال
ُ

٨ُ
َ
٤ ٖل ُِ ا ٦ِخابىا ًى

َ
و٢ىله ؾبداهه : } هظ

ىَن { . وللم
ُ
ىخم حٗمل

ُ
 ؿإولُت أهىإ مخٗضصة أهمها :ما ٦

وهي التزام اإلاغء بأوامغ هللا وهىاهُه ، و٢بىله  املعؤوليت الذًييت :

 في خا٫ املخالٟت ل٣ٗىبتها ومهضعها الضًً.

وهي التزام اإلاغء ب٣ىاهحن املجخم٘ وهٓمه  املعؤوليت الاحخماعيت:

 وج٣الُضه.

جدمل  وهي خالت جمىذ اإلاغء ال٣ضعة ٖلى املعؤوليت ألاخالكيت:

جبٗاث أٖماله وآزاعها، ومهضعها الًمحر؛ و٧ل مؿإولٍُت ٢بلىاها 

 ، واعجًِىا الالتزام بها ٞهي مؿإولُت أزال٢ُت.

مً اإلاباصب التي ٢غعها ؤلاؾالم ٢هغ  املعؤوليت الشخصيت :

ض 
َ
٢ 

ٌ
٪ أمت

ْ
اإلاؿإولُت ٖلى اإلاؿإو٫ وخضه، ٢ا٫ هللا حٗالى : } ِجل

 
َ

م ما ٦
ُ

ؿبذ َول٨
َ

ذ لها ما ٦
َ
ىَن زل

ُ
اهىا ٌٗمل

َ
لىَن ٖما ٧

َ
 حؿأ

َ
ؿبخم وال

٫ ٖما 
َ
لىَن ٖما أحغمىا َوال وؿأ

َ
 حؿأ

َّ
ل ال

ُ
ال : } ٢ {.و٢ا٫ حل ٖو

 ِوػع أزغي { .
ٌ
 جِؼع واِػعة

َ
ىَن {.و٢ا٫ حٗالى : } وال

ُ
 حٗمل

اإلاكاع٦ت الضًيُت بحن اإلاغقض واإلاؿترقض  الاهذماج الذًني : -4

 صازل الٗملُت الاعقاصًت.

ٞالضٖاء  الخضاعي الخغ(.-)الخىِٟـ الاهٟٗالي املىاحاة بالذعاء -5

و الظ٦غ  لهما صوعهما الىٟسخي في الخىِٟـ و اهخٗاف ألامل ، 

خًمً مٗجى الضٖاء  الُلب و الغحاء م٘ بث الك٩ىي للكٟاء  ٍو

٘ ؤلاخؿاؽ باأللم، أو  ٘ اإلاهِبت و الى٨بت ًٖ اإلاهاب، أو ٞع أو ٞع

ال٣ًاء، و ئهما وؿأل٪ ال وؿأل٪ عص   صٞ٘ البالء>> اللهم أها  َلب

الل٠ُ ُٞه<<، أو صٞ٘ الٓلم أو َلب اؾخ٨ما٫ الى٣و و 

الخاحت ... أو ٚحر طل٪، و٢ض ًغاصٝ مٗجى الضٖاء و الك٩ىي في 

 ٜ ٜ أو الخىِٟـ أو الُغح " وهى جَٟغ ٖلم الىٟـ مهُلر الخَٟغ

وإَال١ ٣ٖا٫ الخىجغاث الىاحمت ًٖ الصخهُاث الاهٟٗالُت و 

اث  اتها مً ط٦ٍغ أو مغ٦باث حؿبب ألالم، و التي ٚالبا ما مىٖى

ت" )٢ىضًل،  (.149:  1980ج٩ىن ال قٗىٍع

و الغضخى ب٩ل شخيء في حمُ٘  الخزسع بالصبر و الخدمل، -6

ألاخىا٫،  ئن هظه ألاصاة ؤلاعقاصًت و الاؾدكٟاةُت في اإلاهاةب و 

ألاػماث مً أٖٓم الىؾاةل الغوخُت إلاىاحهت الىاةباث، و٢ض وعص 

ا٫:>> عجبا ألمغ اإلاإمً، ئن أمغه ٧له زبر، ًٖ الغؾى٫ )م( ٢

ولِـ طل٪ ألاخض ئال  للمإمً، ئن ئنابخه ؾغاء ق٨غ، ٩ٞان زحرا 

له، وإن أنابخه يغاء نبر ٩ٞان زحرا له,ئن مثل هظه ألاخاصًث 

هي زحر مغقض هٟسخي إلاىاحهت قضاةض و مهاةب الضهغ، وج٣بلها 

ظه البالًا التي بىٟـ عايُت ب٣ًاء هللا حٗالى وهي مإمىت بأن في ه

ض مً  ٘ زُاًاهم، وجٍؼ خلذ بهم، ٞيها زحر ٦ثحر لهم، ٞهي جٞغ

 (.298:  1983خؿىاتهم" )هجاحي ، 

خُث ان ه٣ُت البضاًت في الٗالج الىٟسخي  الاعتراف بالزهب : -7

الضًجي هى الازم والكٗىع بالخُُئت وهى مدىع الٗهاب وحؿمى 

ت الخُُئت بالٗهاب والٗالج هىا ًىهب ٖلى  جس٠ُٟ خضة بىٍٓغ

مكاٖغ الظهب والخُُئت التي جىجم ًٖ اعج٩اب زُأ اهته٪ 

٤ مؿاٖضة الٗمُل  الصخو ُٞه  مباصب الخل٤ والضًً ًٖ ٍَغ
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 وجضازل هٟسخي اعقاصي ٖالجي صًجي م٣ترح إلاىاحهت الخضًً الؼاة٠ الخضًً لضي اإلاغاه٣حن

تراٝ ًخًمً ق٩ىي الىٟـ مً  تراٝ بظهىبه وآزامه  الٖا ٖلى الٖا

الىٟـ َلبا للخالم والٟٛغان وهىا ًدضر  الخىِٟـ الاهٟٗالي 

ٗىص اليها َم ٜ وجس٠ خضة الخىجغ َو أهِىتها ألنها هٕى مً الخَٟغ

للُا٢اث الاهٟٗالُت الًاُٚت ٖليها ولظا هجض ٞيها هٕى مً 

 الدؿ٨حن إلاكاٖغ الازم التي تهضص الاوؿان املخُئ .

تراٝ وخضه ٚحر ٧اٝ للكٟاء  الخىبت والخكفير : -8 هٓغا الن الٖا

لظل٪ ًجب ان ًدبٗه او ًهاخبه الخ٨ٟحر ًٖ الازم او الغحٕى الى 

ؼ في الًُٟلت ال  ٤ الى الٟٛغان واطا ٧ان الخٍٗؼ ن الخىبت هي الٍُغ

ت الاؾخجابت اإلاخٗلمت ٞان  ٖملُاث الخٗلم ًإصي الى جثبُذ وج٣ٍى

الخىبت والخ٨ٟحر  في الٗالج الضًجي ًضٖما جُهحر الىٟـ , ٢ا٫ حٗالى 

ىا ٖلى اهٟؿهم ال ج٣ىُىا مً عخمت  ))٢ل ًا ٖباصي الظًً اؾٞغ

مُٗا اهه هى الٟٛىع الغخُم (( )ؾىعة هللا ان هللا ٌٟٛغ الظهىب ح

( ومهما اطهب الٗبض و ٦ثرث طهىبه ٞان باب الخىبت 53الؼمغ , 

مٟخىح له والخىبت هي الخُىة الخاؾمت في مداولت الاؾخ٣امت 

والؿحر ٖلى هضي هللا حٗالى والبٗض ًٖ الجىىح والاهدغاٝ وهي 

 الباب الىاؾ٘ الظي ٞخده هللا لٗباصه ٖلى مهغاُٖه لغحٕى

اإلاظهبحن وجىبت الٗهاة والجاهدحن صون ابُاء او جغصص ولظا ٞان 

الخىبت جٟخذ ابىاب الامل والىٓغ الى الخُاة بىٓغة مخٟاةلت بضال 

مً الك٪ والهىاحـ ومً زاللها ًخ٣بل الٟغص طاجه بضال مً 

اٖالن الخغب ٖليها باؾخمغاع بالخ٨ٟحر اإلاؿخمغ في اقُاء 

دغع مً الكٗىع بالظهب وصوع وهىاحـ لِـ لها وا٢٘ وججٗله ًخ

ه ؾبب وهدُجت هظه  ٗٞغ اإلاٗالج هىا ٣ًىم باالؾخمإ الى الٗمُل َو

ت  م والؿىت  الىبٍى ُٗي له صالةل مً ال٣غءان ال٨ٍغ الا٩ٞاع َو

اإلاُهغة )الاؾدبهاع الىٟسخي ( ٢ا٫ حٗالى ))اهما الخىبت ٖلى هللا 

ب ٞأولئ٪ ً خىب للظًً ٌٗملىن الؿىء بجهالت زم ًخىبىن مً ٢ٍغ

 ( .17هللا ٖليهم و٧ان هللا ٖلُما خ٨ُما (( )ؾىعة اليؿاء 

ان الصخو الظي ٌٗاوي مً  جكىيً راث احخماعيت حذًذة : -9

اإلاغى الىٟسخي هدُجت لؿُُغة ا٩ٞاع واٞٗا٫ ٚحر م٣بىلت ٖلُه 

ٞاهه ٌكٗغ باهه ٚحر م٣بى٫ احخماُٖا مً الٗالم املخُِ به ول٨ىه 

ه الخُىة ج٣ىم ٖلى بث ال ٌؿخُُ٘ اعيائهم ألهه م٣هىع وهظ

مكاٖغ الُمأهِىت والث٣ت بالىٟـ واخترامه لظاجه واخترام 

جتهض في  ً له ٧ل طل٪ مً قأهه ان ًىلض ا٩ٞاع ؾلُمت  ٍو الازٍغ

 الخسلي ًٖ الىؾاوؽ التي ججلب ٖلُه الك٣اء .

: وجخم جكىيً مجمىعت مً الاججاهاث والليم الجذًذة -10

ل ٨ٞغة الصخو ًٖ هظه الخُىة ٖىضما ٌؿخُُ٘ اإلاٗالج حٗضً

 هٟؿه وحٗلها مغ٦ؼا لخبراث اصعا٦ُت واهٟٗالُت حضًضة .

والبض مً الٗلم باالؾخٗضاص اإلاٗغفي لالؾترقاص ٖىض الكباب 

ت مى٠٢ الكباب مً ال٨باع والىٓغة التي مً زاللها ًد٨م  ومٗٞغ

الكاب ٖلى مً هم أ٦بر منهم، ووحىص أو اوٗضام الجؿىع بحن 

حن، وهظه اإلاٗلىمت  ض أن ًهل ئلى الُٞغ ت للمغقض الظي ًٍغ يغوٍع

ساَب وحضانهم، في هضاًتهم وخل مك٨التهم،  ٣ٖى٫ الكباب، ٍو

 في اإلاغاه٣ت أن 
ً
وفي هظا املجا٫ ًّضعى الكباب وزهىنا

هم،  ضع٧ىن ْغٞو الغاقضًً لم ٌٗىصوا ًٟهمىنهم ٍو

 ، ٠  (.1981ومك٨التهم)ؾٍى

 امللترخاث و الخىصياث:

 اوال : امللترخاث :

إل ٖلى اإلاؿخىي الضًجي  بٗض هظه الضعاؾت اإلا٣خًبت، والَا

 الخ٣ُ٣ي لضي َلبدىا ه٣ترح باالحي:

جىحُه الُلبت الجامُٗحن ئلى صعاؾت هظا اإلاىيٕى في اإلاُضان      -1

 صعاؾت أ٧اصًمُت للخىؾ٘ ُٞه أ٦ثر.

ت.   -2  ئوكاء بغامج لإلعقاص الىٟسخي الضًجي ملخخل٠ الٟئاث الٗمٍغ

ت.ئصماج ؤلاعقاص    -3  الىٟسخي الضًجي في اإلاإؾؿاث التربٍى

 جضُٖم صعوؽ التربُت الضًيُت باإلاغج٨ؼاث الاؾاؾُت. -5

ب َلبت الجامٗاث ٖلى ألاؾلىب ؤلاعقاصي الضًجي في    -6 جضٍع

 اإلاإؾؿاث الغؾمُت اإلاىاؾبت.

ُبي لالهخمام أ٦ثر،   -7 اث الخٗلُم، بما هى عوحي ٚو جضُٖم مؿخٍى

ٗت والخ٣لُل مً البروص والالمب االة بالضًً ؤلاؾالمي و الكَغ

 الؿمدت، وجأزحرها الٟٗا٫ في الؿلى٥ و الٗالج.

 زاهيا : الخىصياث :



 

 2022 عشر/ الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1230-1252 
1247 

 وجضازل هٟسخي اعقاصي ٖالجي صًجي م٣ترح إلاىاحهت الخضًً الؼاة٠ الخضًً لضي اإلاغاه٣حن

٦ما ًخ٣ضم البدث بٗضة جىنُاث الى الىػاعاث والهُئاث طاث 

ُيخه وهخاةجه و٧اآلحي:  ٖال٢ت بمخٛحراث البدث ٖو

ٚغؽ ال٣ُم والخ٣الُض ؤلاؾالمُت في الكباب:  الىكف الشيعي : .1

الخمؿ٪ بال٣ُم والخ٣الُض ؤلٍاؾالمُت ، ولٗل أهمُت خُث ئن 

 الخمؿ٪ بالٗباصاث والٟغاةٌ ؤلاؾالمُت جغح٘ ئلى:

غ للكباب الى٢ذ ال٩افي ل٩ي ًخأمل  - أ أن الٗباصاث ؤلاؾالمُت جٞى

هٟؿه باليؿبت لل٩ىن ال٨بحر والخال٤ الُٗٓم، ٦ما أنها جس٠ٟ 

حر الُمأهِىت لكٗىع   مً الكٗىع بالظهب وحؿاٖض ٖلى جٞى

 الصخو بأن هللا بجاهبه في الؿغاء والًغاء.

 بأهه ًيخمي لجماٖت ٦بحرة حكتر٥ مٗه  - ب
ً
أنها حُٗي للكباب قٗىعا

٣ت، وهظا  في الخ٨ٟحر وال٣ُٗضة، وفي جأصًت الٗباصاث بىٟـ الٍُغ

 قٗىع باالهخماء ئلى الجماٖت ًىمي الكٗىع باألمً والاؾخ٣غاع.

ؿ٪ بال٣ُم لظا ًجب الٗمل ٖلى حصجُ٘ الكباب ٖلى الخم - ث

م مً زال٫ التربُت،  والخ٣الُض ؤلاؾالمُت، و٦ظل٪ الؿلى٥ ال٣ٍى

المُت  ت املخخلٟت وؤلٖا ؾىاء اإلا٣هىصة صازل اإلاإؾؿاث التربٍى

والضًيُت، أو ٚحر اإلا٣هىصة مً زال٫ ألاؾغة واملخا٧اة والخ٣لُض، 

 وهىا ًبرػ صوع ال٣ضوة الهالخت.

خُث ئن  عالميت:الخىعيت إلا وصاسة الثلافت وهيئت الاعالم : .2

الم لها صوعها الخ٣ُ٣ي والهام في ٞطر الاصٖاءاث  وؾاةل ؤلٖا

ُت أٞغاص املجخم٘ بأيغاع  جل٪  الضًيُت ، وطل٪ مً زال٫ جٖى

جب أن جهمم لظل٪  الاصٖاءاث والبضٕ ٖلى الٟغص واملجخم٘. ٍو

بغامج زانت ٌكٝغ ٖليها مخسههىن في ٖلم الىٟـ والتربُت 

مىُت والضعاؾاث الضًيُت ، واإلاإؾؿاث والاحخمإ والضعاؾاث ألا 

 الضًيُت اإلاخسههت.

جىفير ألاماكً الصالحت الظدثماس وصاسة الشياطت والشباب : .3

خُث ئن ٖضم ئخ٩ام الغ٢ابت ألو٢اث الٟغاٙ لضي  وكذ الفشاغ:

الكباب، وإجاخت ٞغم اللهى والٗبث أمامهم، والابخٗاص ًٖ 

ما٫ اإلاثمغة الىاٞٗت والاؾدثما ع ألامثل لى٢ذ الٟغاٙ، الجضًت وألٖا

٢ض ًإصي ئلى مساَغ احخماُٖت ال ج٣خهغ ٖلى ألايغاع التي جلخ٤ 

بالكباب وخضهم، بل ئن ألايغاع جخٗضي خضوصها ئلى املجخم٘ 

ت، ولظل٪ ًجب أن ج٩ىن هىا٥  ت واإلااصًت واإلاٗىٍى بجىاهبه البكٍغ

 لجان وصعاؾاث وهُئاث ج٣ىم ٖلى:

٠ الكباب بأهمُت الى٢ذ. - أ  حٍٗغ

الكباب بالخدضًاث اإلاٗانغة التي حؿتهضٝ الكباب جبهحر  - ب

 ؤلاؾالمي ومنها ئياٖت و٢خه ُٞما ال ٌٗىص ٖلُه بالىٟ٘.

ئزاعة خىاٞؼ الكباب ئلى حضًت الٗمل وخمل اإلاؿإولُت  - ث

لى طويهم  واؾخٛال٫ أو٢اث الٟغاٙ ُٞما ٌٗىص بالىٟ٘ ٖليهم ٖو

انهم.  وأَو

ت البىاءة لكٛل أ - ر و٢اث الٟغاٙ جسُُِ وجىُٓم ألاوكُت التربٍى

لضي الكباب وأهمُتها البضهُت والىٟؿُت والاحخماُٖت 

 والا٢خهاصًت.

اًت الكباب في مغاخل  - ج الاهخمام باوكاء وجىؾُ٘ وخضاث ٖع

ض هظه الىخضاث  الخٗلُم املخخلٟت وفي ألاخُاء الؿ٨ىُت. وجؼٍو

باإلاإهلحن واإلاخسههحن بالٗمل م٘ الكباب في هظا املجا٫. 

ايُت وبالىؾاةل الالػمت لٖغ اًت الكباب، وبسانت ألاصواث الٍغ

 واإلا٨خباث ووؾاةل الدؿلُت اإلاُٟضة.

الاهخمام باملىاهج وصاسة التربيت ووصاسة الخعليم العالي : .4

: خُث ًجب التر٦حز ٖلى صوع التربُت والخٗلُم في و٢اًت الذساظيت

ت، والٗمل ٖلى جث٠ُ٣  الكباب مً الا٩ٞاع والاججاهاث اإلاىدٞغ

ُتهم بضًنهم وواحباتهم ججاهه، وطل٪ مً زال٫  الُالب وجٖى

لم الىٟـ  اإلاىاهج الضعاؾُت املخخلٟت :مثل التربُت الاؾالمُت , ٖو

حرها مً اإلاىاهج التي مً قأنها جىمُت  ت، ٚو والتربُت ألاؾٍغ

 مٗلىماجه خى٫ ٢ًُت املخضعاث وزُىعتها ٖلى الٟغص واملجخم٘.

ادًت التي مخابعت الجماعاث الالحوصاسة الذاخليت والصحت : .5

 .حؼزي كل ما مً شاهه حعضيض املعخىي الذًني املطلىب 
 

 املشاحع :

م     ال٣غان ال٨ٍغ
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ؼ .) - معجم مصطلحاث ومفاهيم  (. 2009ابغاهُم ، مجضي ٍٖؼ

اى.  الخعليم والخعلم اإلامل٨ت الٗغبُت  ال٨خب ،: ٖالم الٍغ

 .الؿٗىصًت

. 1/جعلم الىفغ الاحخماعي(.1985دمىص الؿُض .)أبى الىُل م -

 بحروث : صاع النهًت الٗغبُت.

٢غاءة في ٦خاب )الضًً والٗلماهُت في  (.2014ابى ٞسغ ، ن٣غ .) -

خي( .  -183(:98،ٖضص)مجلت الذساظاث الفلعطيييت ؾُا١ جاٍع

192. 

اص .) - (. جىٕػ ُٖىت مً َلبت حامٗت ال٣ضؽ 2007بغ٧اث ، ٍػ

ال٢ت طل٪ اإلاٟخىخت ٖلى همِ  الخ٨ٟحر املجغص الُٗاوي ٖو

مجلت الجامعت  . بالخدهُل ألا٧اصًمي والخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضيهم

- 1015(: 2) 15،  إلاظالميت )ظلعلت الذساظاث إلاوعاهيت(

 . ٚؼة ،ٞلؿُحن .   1049

مجلت الىعي ( . الضًً يغوعة ئوؿاهُت . 1986بغ٦ت، دمحم.) -

ذ،  الاظالمي  .28 -26:  2، ال٩ٍى

ؼة . ) - مذي فعاليت العالج الىفس ي الذًني ( . 2008ٖىى، ٍٖؼ

باللشآن الكشيم، ألاركاس وألادعيت على  الاكخئاب الاظخجابي  

 . الجؼاةغ : صاع هىمت لليكغ.   لذي طالباث الجامعت

(. الخىحه الضًجي للمغأة الٗغا٢ُت 2009ٚغب ، ماػن ٧امل . )  -

ٚحر مذجبت. حامٗت     –واو٩ٗاؾه ٖلى مٓهغها الخاعجي مذجبت 

 .231-211: 23. ٖضص  مجلت البدىر التربىيت والىفعيتبٛضاص : 

 -الذًً والعلماهيت في ظياق جاسيخي (. 2012بكاعة ، ٖؼمي .) -

ً ًّ . الىاقغ : اإلاغ٦ؼ الٗغبي 1. ٍ )الجضء ألاول ) الذًً والخذ

 لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث . الضوخت ، ٢ُغ.

وا٢٘ الخضًً في املجخمٗاث (. 2017بً ؾبتي ، اؾماء .) -

 - مجلت الاخياء كليت العلىم إلاظالميتؤلاؾالمُت اإلاٗانغة . 

 .432-413( : 20، الٗضص ) 1حامٗت باجىت

ىص ، اؾماء .) - الٗالج الىٟسخي لاليُغاباث الىٟؿُت (. 2014بٖى

مجلت العلىم . "مً مىٓىع ئؾالمي: "الا٦خئاب همىطحا

 . الجؼاةغ . 209-199( : 19الٗضص ) الاحخماعيت ،

. ئًغان :  جدف العلىل (. 2000الخغاوي ، أبى دمحم الخؿً .) -

ٗذ .   مُبٗت قَغ

اث (.2013.) خًغي ،  ًُٞل -  الخضًً، وأق٩ا٫ الضًً مؿخٍى

 . 190-175  (:1ٖضص) ،والذساظاث للبدىر الىاخاث مجلت

ضاع ، ٖبض الٟخاح .) - . بحروث:  علم الىفغ الاحخماعي(. 1994صٍو

 صاع النهًت الٗغبُت .

مجلت البدىر (. الضًً والخضًً. 1976الظهبي، دمحم خؿحن  .) -

. 67-49( : 1، الٗضص ) الاظالميت

الؿٗىصًت

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?lan

guagename=ar&View=Page&PageID=21&PageNo=1&B

ookID=2&TopFatawa=true 

كضي ، عخ - الحاحاث إلاسشادًت  ( .2013مت دمحم ؾ٠ُ . )الغَو

لطلبت الحللت الثاهيت مً الخعليم ألاظاس ي  بعلطىت عمان 

. عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة ،  بمدافظت حىىب الباطىت

 م٣ضمت الى ، ٧لُت الٗلىم وآلاصاب ، حامٗت هؼوي ، ٖمان.

اعي ، ٚالُت خامض قضًض .) - الخدذًاث التي جىاحه (.2011الٞغ

املىهىبين مً وحهت هظش املخخصصين في مىطلت مكت  سعاًت

. عؾالت  املكشمت وطشق مىاحهتها في طىء التربيت الاظالميت

ماحؿخحر ٚحر ميكىعة  م٣ضمت الى ٧لُت التربُت في حامٗت ام ال٣غي 

 . اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت .

الاسشاد الىفس ي الذًني في (. 2015ؾٗضاث ، مدمىص ٞخىح .) -

، الىاقغ : قب٨ت لكشيم والعىت الىبىيت الششيفت طىء اللشان ا

 . https://www.alukah.net/library/0/78045 الالى٦ت.

٠ ،مهُٟى. ) - ألاظغ الىفعيت للخكامل  (.1981ؾٍى

،.  الاحخماعي  ال٣اهغة: صاع اإلاٗاٝع

٠ ، ٖضهان.) - . بحروث  6 . ٍالىفغ اللشآويعلم (. 2007الكٍغ

 :صاع الٗلم للمالًحن.

- (. ٪ جغحمت ٞإاص .  الذًً والخدليل الىفس ي. (2003ٞغوم ، اٍع

ب . ت : م٨خبت ٍٚغ  ٧امل . الاؾ٨ىضٍع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alukah.net/library/0/78045
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معجم علم الىفغ و الخدليل (. ٢1980ىضًل ، قا٦غ ُُٖت .) -

 . ببحروث :صاع النهًت الٗغبُت.1  ، ٍالىفس ي

، بحروث 1الاحخماع/ج(. 1992الكحراػي ،الؿُض دمحم الخؿُجي.)  -

 :صاع الٗلىم.

الخذاخــــــل إلاسشـــــــــادي (.2012الٗخابي ، ٖماص ٖبض خمؼة.) -

بفىـــــــيتي )الحىاسـ الىمىرج( لخىميت جىكعاث الفاعليت الزاجيـــت 

. اطشوخت دكخىساه ػير ميشىسة العامت لذي طالب الجامعت

ت. الٗغا١.م٣ضمت   ئلى مجلـ ٧لُت التربُت في الجامٗت اإلاؿدىهٍغ

مصطلحاث املىاهج (. 2014عماس ، ظالم  وعلي املىظىي .) -

. معلط : مجلغ     اليشش العلمي  والخذسيغ وجلىياث الخعليم

 بجامعت العلطان كابىط . ُعمان.

الن ، ٖلي .) - ب ، اًمً ٖو  ٖلى الضًجي الؿلى٥ أزغ (.2018ٍٚغ

 اإلامل٨ت في الهم ألاشخام ٖىض والاحخماعي سخيالىٟ الخ٠ُ٨

 لألبدار الىجاح حامعت مجلت:  ألاعصهُت الهاقمُت . الاعصن

 .1110-1005( :6) 32املجلذ )إلاوعاهيت العلىم(

ؾلُمان  وأخمض,  ال٣ٟي, آما٫ ئبغاهُمًٞت ، مدمىص خمضان و  -

فاعليت العالج الىفس ي الذًني في جخفيف (.2011. ) ؾُضعحب 

. أعشاض الىظىاط اللهشي لذي عيىت مً طالباث الجامعت

 الؿٗىصًت .الىاقغ : حامٗت َُبت. 

ال٣اهغة: م٨خبت  إلاسشاد الىفس ي.(. 1987ٞهمي ،مهُٟى .) -

ت   .النهًت اإلاهٍغ

غ،  الخفكير الاًجابي( . 2011ٞحرا بُٟغ،) - اى : م٨خبت حٍغ . الٍغ

 الؿٗىصًت .

 ، 1الذًني .ط الاحخماع علم (. 2014.) دمحم ال٣هام ، مهضي -

٘. .واليكغ للُباٖت هُىػ  صاع الٗغا١:  والخىَػ

دليل عملي جفصيلي ملماسظت العالج (. 2006لُهي ، عوبغث .) -

، جغحمت حمٗت  الىفس ي املعشفي في الاططشاباث الىفعيت

. ٘  ًىؾ٠ ودمحم الهبىة . ال٣اهغة : اًترا٥ للُباٖت واليكغ والخىَػ

ال٢تها ب٩ل مً الخضًً ٦2015خلى ، ٧امل خؿً .) - (.الؿٗاصة ٖو

الُالب الجامُٗحن   والغيا ًٖ الخُاة والخب لضي ُٖىت مً

  679 -661( :   2)  42، مجلت دساظاث العلىم التربىيتاإلاتزوححن . 

 .     ٖماصة البدث الٗلمي/ الجامٗت ألاعصهُت.

.جغحمت دمحم  مىظىعت علم الاحخماع(. 2000ماعقا٫، حىعصن .) -

 الجىهغي وآزغون، ال٣اهغة :اإلاغ٦ؼ اإلاهغي الٗغبي.

ؼهغ . ) مالهي ، عاهجُذ ؾِىج وعوبغث ص - حعضيض ( . 2005بلُى ٍع

غ، الؿٗىصًت . جلذًش الزاث . الشياض  : م٨خبت حٍغ

(. نٗىباث الخٗلم لضي جالمُظ الؿىت 2014دمحم ، بغو .) -

الخامؿت الغاؾبحن في امخدان نهاًت مغخلت الخٗلُم الابخضاتي . 

. 110-95( : 15. الٗضص ) مجلت العلىم الاوعاهيت والاحخماعيت

 الجؼاةغ .

املشاهلت خصائصها (. 1981مدمىص ، ابغاهُم وحُه . )  -

ت : الىاقغ صاع  اإلاٗاٝع .ومشكالتها   . الاؾ٨ىضٍع

الخىحه هدى الخذًً وأزشه في مىاحهت (. 2016مغػو١ ، دمحم .) -

. عؾالت  ماحؿخحر  الظؼىط الىفعيت لذي طلبت هظام ل.م.د

ُت ، ٚحر ميكىعة م٣ضمت الى ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماٖ

 حامٗت دمحم بىيُاٝ ،اإلاؿُلت.      

العالج الىفس ي في طىء (. 2005اإلاهضي، دمحم ٖبض الٟخاح .) -

اء لليكغ إلاظالم  .. اإلاىهىعة: صاع الٞى

 خمض .) -
ٔ
 مشاض (. 2004اإلاىنلي ، ؾامي ا

ٔ
إلاظالم طبيب ا

 .،صمك٤: صاع الىٟاتـ  1.ٍ العصش

،  5. ٍالىفغاللشان  وعلم (.  1993هجاحي ، دمحم ٖثمان .) -

 .ال٣اهغ ة: صاع الكغو١

  3:ٍالحذًث الىبىي و علم الىفغ(.1983هجاحي ،دمحم ٖثمان.) -

 .ال٣اهغة :صاع الكغو١، بحروث.

- Allport, G, (1950) . The Individual and His Religion, 

New York :The Macmillan      Company. 

- Dittes, J.E. (1971) : "Psychology of Religion", G. 

Lindsey &Aronson (eds.)       Handbook of Social 

Psychology, 2nd, ed. Reading, Mass: Addison- Wesley. 

http://repository.taibahu.edu.sa/browse?value=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A,+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&type=author
http://repository.taibahu.edu.sa/browse?value=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF,+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AC%D8%A8+%D8%B3%D9%8A%D8%AF&type=author
http://repository.taibahu.edu.sa/browse?value=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF,+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AC%D8%A8+%D8%B3%D9%8A%D8%AF&type=author
http://repository.taibahu.edu.sa/browse?value=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF,+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AC%D8%A8+%D8%B3%D9%8A%D8%AF&type=author
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- Facione, P (2002) .Critical Thinking: What Is It and 

Why It Counts? .U.S.A: The California Academic 

Press.https://annabaa.org/nba57/aldeenwaalausra.htm. 

- Gallant, M. Christina (2001) : "Existential 

Expeditions: Religious Orientations and        Personal 

Meaning", Graduate Counseling Psychology Program,  

Published Master Thesis. 

- larson E.J. and Witham L. (1998). "Leading scientists 

still reject God". Nature. 394(6691): 

313. doi:10.1038/28478. 

- Nathanael Vellekoop (2013). "Risk aversion and 

religion". Journal of Risk and Uncertainty. 47 (2): 165–

183. 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/ne

ws/teen-experiences-maximize-learning-abilities/ 

- Slavin, R. (1996). Education Psychology. New York: 

Prentice – Hall. 

- zuckerman ،Phil (2007). The Cambridge Companion 

to Atheism. Cambridge, England: Cambridge University 

Press.  56 .   
 

Abstract 

  There is a human diversity regarding the 

patterns of religiosity, those that took 

people to different directions and different 

or contradictory destinies, some of which 

agree with the divine essence of religion 

and transcend the human being to broad 

horizons, and some of them rob this 

supreme essence of its meanings and 

flattens its goals until it becomes a formal 

manifestation, so the research aims The 

current study is to identify the level of 

religiosity among adolescent students as a 

whole and according to the gender 

variable, the academic achievement 

variable, and the grade variable. And to 

identify the differences between adolescent 

students in the level of religiosity as a 

whole and according to the gender 

variable, the academic achievement 

variable, and the grade variable. The 

research also aims to plan a religious 

indicative therapeutic intervention to 

improve the level of religiosity of 

adolescent students, and to achieve this, 

the interaction of several main sub-

variables was searched, through the 

descriptive analytical approach and by 

applying a developed scale for the level of 

religiosity on a sample of (100) adolescent 

students in middle school in schools 

Distinguished in Muthanna Governorate in 

the Republic of Iraq. 
 

 املالخم

ت لفلشاث ملياط معخىي الخذ1ًًملحم سكم )  ( اللىة الخمييًز

 10ٝ 9ٝ 8ٝ 7ٝ 6ٝ 5ٝ 4ٝ 3ٝ 2ٝ 1ٝ ال٣ٟغة

 2.44 2.63 2 2.89 2.7 2.63 2.11 2.52 2.11 1.7 مخىؾِ ٖلُا

 1.37 2.22 1.26 2.11 2.63 1.96 2 1.56 1.56 1.78 مخىؾِ صهُا

 2.69 2.09 1.93 0.91 0.73 0.53 0.77 0.32 0.4 0.21 ٖلُا جباًً

 0.31 0.54 0.19 0.32 0.23 0.55 0.52 0.47 0.25 0.17 جباًً صهُا

http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html
http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://dx.doi.org/10.1038%2F28478
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/teen-experiences-maximize-learning-abilities/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/teen-experiences-maximize-learning-abilities/
http://books.google.com/books?id=tAeFipOVx4MC&pg=PA56
http://books.google.com/books?id=tAeFipOVx4MC&pg=PA56
http://books.google.com/books?id=tAeFipOVx4MC&pg=PA56
http://books.google.com/books?id=tAeFipOVx4MC&pg=PA56
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 3.32 1.34* 2.72 3.74 0.4* 3.42 0.52* 5.78 3.71 0.64* ٢ُمت ث

 20ٝ 19ٝ 18ٝ 17ٝ 16ٝ 15ٝ 14ٝ 13ٝ 12ٝ 11ٝ ال٣ٟغة

 3.63 3.52 3.3 3.33 2.85 2.85 2.63 2.56 2.89 3.04 مخىؾِ ٖلُا

 2.19 2.15 1.96 1.59 1.37 1.89 1.63 1.56 2.04 2.37 مخىؾِ صهُا

 14.5 12 8.65 7.33 7.02 6.2 5.57 4.69 3.58 2.7 جباًً ٖلُا

 0.6 0.87 0.48 0.61 0.38 0.69 0.6 0.47 0.48 0.46 جباًً صهُا

 1.99 2.05 2.36 3.3 2.91 1.98* 2.15 2.35 2.26 2.01 ٢ُمت ث

 *= ٣ٞغة ٚحر ممحزة

 ( معامل الاحعاق الذاخلي لفلشاث ملياط معخىي الخذ2ًًملحم سكم )

 8ٝ 7ٝ 6ٝ 5ٝ 4ٝ 3ٝ 2ٝ 1ٝ ال٣ٟغة

PEARSON 0.564 0.65 0.627 0.604 0.674 0.659 0.371 0.32 

t.test 6.857 8.587 8.080 7.608 9.160 8.796 4.011 3.391 

 16ٝ 15ٝ 14ٝ 13ٝ 12ٝ 11ٝ 10ٝ 9ٝ ال٣ٟغة

PEARSON 0.307 0.447 0.523 0.571 0.625 0.433 0.497 0.532 

t.test 3.238 5.017 6.160 6.983 8.038 4.822 5.750 6.308 

 النهائيتملياط معخىي الخذًً بصىسجه  (3ملحم )        

خذمت للبدث العلمي ، اكشاء كل  ت عليها ، لزا ًشجى الاحابت بصذقعضيضي الطالب ، اها ازم اهك كادس على فهم العباساث والاحاب      

 :عباسة بذكت وفكش بها زم اختر امامها اخذ الخياساث الثالزت التي حعخلذ انها جمثل كىاعخك لطفا

 :الؿً

 :الجيـ

 :مٗض٫ الٗام الؿاب٤

 ٖضص الازىة والازىاث                           ل الاب الضعاسخي      جدهُ                    مهىت الاب        

 هاصعا اخُاها صاةما ال٣ٟغة ث

    .وزكٕى باَمئىان و٢تها في الهالة أصاء ٖلى أخاٞٔ  .1

    صًجي أمىع  ألٞهم ال٣غآهُت آلاًاث يمٗاو ٖلى أؾعى للخٗٝغ  .2

  أزهو  .3
ً
    والخأمل للخٗبض و٢خا

    الضًيُت ال٨خب ٢غاءة ٖلى اخغم  .4

    . صًجي ٖلي ًملُه ما بدؿب اجهٝغ  .5

    صًجي مً باألؾاؽ مؿخمضة للخُاة هٓغحي  .6

ً جضًً مضي ٖلى الخ٨م ًم٨ىجي  .7     . مٓهغهم مً آلازٍغ

    . جضًجي مضي ٖلى مٓهغي  ًىحي  .8

    . وألاػماث الكضة أو٢اث صًجي ٞغاةٌ بأصاء التزم  .9

    . آلازغون ًهض٢جي ختى بم٣ضؾاحي ا٢ؿم  .10

ً ا٢لض  .11     . صًيُت مىاؾبت في مٗهم ا٧ىن  ٖىضما آلازٍغ

  التزم  .12
ً
ً مً والاخترام الخ٣ضًغ ٖلى ألخهل صًيُا     . آلازٍغ
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 وجضازل هٟسخي اعقاصي ٖالجي صًجي م٣ترح إلاىاحهت الخضًً الؼاة٠ الخضًً لضي اإلاغاه٣حن

غاةطخي بٗباصاحي ال٣ُام ٖلى اخغم  .13 ً امام ٞو     . آلازٍغ

ً اصٖى  .14     هٟسخي اصٖى مما ا٦ثر صًجي بخٗالُم لاللتزام الازٍغ

    الضًيُت لل٣ُىؽ مماعؾتي ٖىض الازغون ًمخضخجي ان اخب  .15

  ٦ملتزم هٟسخي ان٠  .16
ً
ً   امام صًيُا     الازٍغ

 


