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 هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين التوجهات الدينية ومعنى الحياة من جانب؛ وبين:ًَّؼ
 وكذلك الكشف عن طبيعة العالقة بين معنى الحياة،التوجهات الدينية والتفكير الالعقالني من جانب آخر
 سحبت،) طالبا وطالبة585(  وقد اُتبع المنهج الوصفي االرتباطي وبلغت العينة األساسية،والتفكير الالعقالني
: وتم تطبيق ثالث أدوات هي.بشكل عشوائي من مختلف التخصصات اإلنسانية والشرعية والعلوم الطبيعية
 وقد توصلت الدراسة إلى وجود. ومقياس األفكار والمعتقدات، ومقياس معنى الحياة،مقياس التوجه الديني
 والتدين، والتدين العاطفي الحماسي،عالقة طردية بين معنى الحياة وبين كلٍ من التدين المعرفي الفكري
 كما وجدت عالقة طردية.األصيل؛ في حين وُجِدت عالقة عكسية بين معنى الحياة والتدين الطقوسي والنفعي
 والتدين العاطفي، والتدين الطقوسي والنفعي،بين التفكير الالعقالني وبين كلٍ من التدين المعرفي الفكري
 في حين ظهرت عالقة عكسية بين معنى الحياة وتصلب الرؤية والرؤى كبعد من أبعاد التفكير.الحماسي
.الالعقالني
. التفكير الالعقالني، معنى الحياة، التدين، الوعي الديني، التوجه الديني:١ٝنًُات َؿتاس
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Religious Orientation and its Relationship to Meaning of Life and Irrational
Thinking among a Sample of University Student in Jeddah
Nouf G. Arfashah*
King Abdel Aziz University, Kingdom of Saudi Arabia
____________________________________________

Abstract The study aimed at exploring the relationship between religious orientation and the
meaning of life on one hand, and religious orientations and irrational thinking on the other hand.
It also aimed at exploring the relationship between the meaning of life and irrational thinking.
The basic sample comprised 585 participants from university students in Jeddah, who were
randomly selected from various humanities, religion and science majors. Research instruments
included a religious orientation scale, meaning of life scale, and thoughts and beliefs scale. The
study found: (1) a positive correlation between meaning of life and each of the intellectual
cognitive religiousness, emotional enthusiastic religiousness and original true religiousness; (2) a
negative correlation between meaning of life and ritual opportunist religiousness; (3) a positive
correlation between irrational thinking and and each of the intellectual cognitive religiousness,
ritual opportunist religiousness and emotional enthusiastic religiousness; and (4) a negative
correlation between the meaning of life and the inflexibility of thinking which is one aspect of
irrational thinking.
Keywords: Religious orientation, meaning of life, purpose of life, irrational thinking, irrational
beliefs.
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نوف عرفشة

يكـ علَف ايبٌل ايـَٓ ٜٔق ٚدـٚا عًٚ ٢د٘ ٖقٙ

يف اؿٝاٚ ،٠اإلسواي بعـّ ق ١ُٝأ ٚأُٖ ١ٝاؿٝا،٠

ايبوٝط ،١ؾايتـ ٜٔاهتعـاؿ ؾطل ٟفب ٍٛعً ٘ٝنٌ

نُا تتُٝن ٖق ٙاؿاي ١بعـّ ايكـك ٠عً ٢االعتكاؿ يف

إْوإ .قاٍ عن ٚدٌ يف قهِ تٓن:ًٜ٘

ق ١ُٝأ ٚدـ ٣ٚأ َٔ ٟاألًٝا ٤اييت ٌٜذلى ؾٗٝا ايؿلؿ

{ؾَأَقِِِ َٚدَِٗوَ يًِـِّ ِٜٔسَِٓٝؿا ؾِطِلَ ٠ايًَِّ٘ ايَّتِ ٞؾَطَلَ

أٜ ٚؿعًٗا (إزلاعً ٚ ٌٝشات٘ٚ .)2010 ،تعتدل ظاٖل٠

ؼ ًِلِ ايًِّ٘} (ايلٜٚ .)30:ّٚكٍٛ
ايَّٓايَ َعًََِٗٝا يَا تَبِـِِ ٌَٜي َ

ايؿلاؽ ايٛدٛؿ ٟظاٖلٚ ٠اهع ١االْتٌاك نُا ٜكل

َانى ْٛكؿ ٙٚعٔ ايٌعٛك ايـٜينٖ" :قا إسواي

ؾلاْهٌ (ٜٚ ،)1982قنل داالْت

أُ ،ٌٝهـ ٙاإلْوإ غرل املتـ ،ٜٔنُا هـ ٙأعً٢

) 2001أْٗا أنجل اْتٌاكّا بني ايٌباب ٚاملجكؿني

ايٓاي تؿهرلّا ٚأععُِٗ سـهّاٚ ،هتبك ٢ايـٜاْات

بٌهٌ أنجل َٔ بك ١ٝؾ٦ات اجملتُع األػل ،٣مما

َا بكٝت اإلْواْٚ ،١ٝهتتطٛك بتطٛكٖاٚ ،هتتذاٚب

دعٌ َٓٗا ٌَهًْ ١ؿوُ ١ٝش ١ٝادتُاع ١ٝؼتاز

ؿاُّ٥ا َع ؿكد ١ايجكاؾ ١ايعكً ١ٝاييت تبًػٗا اؾُاع"١

إىل ايـكاهٚ ١ايبشح; الهُٝا ٚإٔ ايـكاهات

(َكتبى َٔ ؿكام .)87 .ْ ،1952 ،أَا ابٔ ايكِٝ

ايٓؿوَ ١ٝجٌ ؿكاه ١املايهٚ )2011( ٞؿكاه١

ؾٝك ٍٛيف ٖقا املعٓ" :٢إٕ يف ايكًب ًعح ال  ًُٜ٘إال

بلاهاٚ ٟآػلٕٚ

اإلقباٍ عً ٢اهللٚ ،ؾٚ ٘ٝسٌ ١ال ٜنًٜٗا إال األْى ب٘
يف ػًٛت٘ٚ ،ؾ ٘ٝسنٕ ال ٜقٖب٘ إال ايولٚك مبعلؾت٘
ُٚـم َعاًَت٘ٚ ،ؾ ٘ٝقًل ال ٜوهٓ٘ إال االدتُاع
عًٚ ٘ٝايؿلاك َٓ٘ إيٚ ،٘ٝؾْ ٘ٝرلإ سولات ال ٜطؿٗ٦ا
إال ايلٓا بأَلٚ ْ٘ٝٗٚ ٙقٔاَٚ ٘٥عاْك ١ايِدل عً٢
فيو إىل ٚقت يكاٚ ،٘٥ؾ ٘ٝطًب ًـٜـ ال ٜكـ ؿٕٚ
إٔ ٜهٚ ٖٛ ٕٛسـ ٙاملطًٛب( ".اؾٛم،1997 ،١ٜ
ْ.)567- 566 .ْ.
ٖقا ألٕ اهلل دعٌ ايعباؿ ٖٞ ٠ايػا ١ٜايععَُٔ ٢
اـًل ،ؾًِ تُؼًل ٖق ٙايوُٛات ٚاألكض َٚا بُٗٓٝا

(Gallant,

(Brassai, Piko, & Steger,

)(Brassai, Piko, & Steger, 2012) 2011

ٚايوًطإ ( )2012أثبتت إٔ ٌَاعل ؾكـإ املعٓ٢
َٔ ًأْٗا إٔ تؤثل هًبّا عً ٢سٝا ٠اإلْوإ ٚعً٢
ُشت٘ ايٓؿوٚ ١ٝاؾوُ ،١ٝإف تؤؿ ٟب٘

-يف

نجرل َٔ األسٝإ  -إىل االنت٦اب ،أ ٚإىل
اإلؿَإ ،أ ٚإىل أَلاض دوُ ١ٝكتًؿ ،١أ ٚإىل
إٜقا ٤ايٓؿى أ ٚاآلػل( ٜٔايٛاٚ .)2012 ،ًٞ٥عً٢
ايلغِ َٔ إٔ اإلْوإ قـ قطع أًٛاطّا نبرل ٠يف
هدل أغٛاك ايهٚ ٕٛؾض أهلاك ايؿٔاَ ٤ذلاَٞ
األطلاف ،إال أْ٘ ٜكـ عادنّا ػاًعّا أَاّ فات٘ اييت
ٜعذلٜٗا ايػُٛض ٚايتعكٝـ ،ؾاإلْوإ ال ؼلن٘

عبح ،نٝـ  ٖٛٚايكا{ :ٌ٥أَ َؾشَوِبِتُِِ أَ َََُّْا

ايـٚاؾع ايبٛٝيٛد ١ٝؾشوب بٌ ٖ ٛعادًَ ١ش١

ػًَكَِٓانُِِ عَبَجّا َٚأَ ََّْهُِِ إِيََِٓٝا يَا تُ ِلدَعُ( }َٕٛاملؤَٓ:ٕٛ
َ

يًٌعٛك بآؿَٝت٘ ٚاهتشكاق٘ ٚقٚ ١ُٝدٛؿ( ٙكبٝع،

 .)115يقا اقتٔ ٢إٔ ٜه ٕٛشلا َعَٓٚ ٢ػنٖٚ ٣ـف.

.)13 :2015

ؾكـ نلّ اهلل اإلْوإ ٚهؼل ي٘ املٛدٛؿات يٝوُٛا
بٓؿو٘ ٚمبعاْ ٘ٝعٔ ها٥ل املؼًٛقاتٜٚ ،ننٖ ٞقٙ
ايٓؿى

ٜٚطٗلٖا

ؾع

{قَـِ أَ ِؾًَضَ ََِٔ مَنَّاَٖا}

(ايٌُىٚ ،)9:ال ٜتشكل ي٘ فيو إال َٔ ػالٍ املعاْٞ
ايواَ ١ٝاييت ٜع ٍٝبٗا ٚشلا ،ؾإفا ؾكـ ٖق ٙاملعاْٞ
ؾكـ َعٗا ق ١ُٝسٝات٘.

ٖٓ َٔٚا ٜعـ َؿَٗ ّٛعٓ ٢اؿٝا َٔ ٠أِٖ املٛٓٛعات
ٚأنجلٖا إؿاسّا; ؾاإلْوإ عاد ١ألٕ ٜٛدـ
إدابات عً ٢تواؤالت عـ ٠تـاُٖ٘ سَ ٍٛعٓ٢
سٝات٘ ٖٞٚ ،قٔ ١ٝالبـ ٚإٔ تٛادٗ٘ يف َلسًَٔ ١
َلاسٌ سٝات٘ .ؾاألؾلاؿ ٜوع ٕٛمبا ميتًهَٔ ْ٘ٛ
إكاؿ ٠يتشكٝل ٖقا املعٓ :٢بإٔ هعًٛا سٝاتِٗ َؿعُ١

إٕ ؾكـإ املعٓ ٖٛ ٢ساي ١فات َٔ ١ٝايوأّ ٚايالَباال٠

باؿ ١ٜٛٝثل ١ٜباملعٓ ٢دـٜل ٠بإٔ تعاَٜ ،وتطٝعٕٛ

ٚايؿلاؽٌٜ ،عل ايؿلؿ ؾٗٝا بايتٌاؤّ ٚايٌو يف

ػالشلا ايُِٛؿ عًَ ٢ا ًٜك ْ٘ٛؾٗٝا .نُا إٔ ٖٓاى

ايـٚاؾع ايبٌلٚ ،١ٜايتواؤٍ عٔ قَ ١ُٝععِ األٌْط١

ًُٚ ١ثٝك ١بني تـ ٜٔايؿلؿ ٚبني َعٓ ٢سٝات٘ ،ؾشوب

ْتا٥ر ؿكاه ١كس ٖٞٚ )2010( ِٝؿكاه ١علب ١ٝعً٢

ٜعٗلٚا أَاّ اآلػل ٜٔمبعٗل املًتنَني ؿّٜٝٓا; ٚفيو

اجملتُع ايعلاق - ٞنإ ايتـ ٜٔيف َكـَ ١املِاؿك

َٔ أدٌ ؼكٝل َِاحل فاتٚ ١ٝأغلاض ًؼِ١ٝ

اييت ٜتنٚؿ َٓٗا اإلْوإ باملعٓٚ ٢أُٖٗا.

َع ٖٞ ١ٓٝأبعـ َا ته ٕٛعٔ اإلػالْ ٚهالَ ١ايٓ١ٝ

ٖقا َا دعععٌ ايباسج ١تٗعتِ ببشح ايعالق ١بني ْٛع١ٝ

ٚايكِـ ،أ ٚيتشكٝل َهاْ ١ادتُاعَ ١ٝع١ٓٝ

ايتٛدعع٘ ايـٜين يًؿلؿ ٚبني َعٓ ٢سٝات٘ٚ ،إفا َا

ٚاؿِ ٍٛعً ٢ايكبٚ ٍٛايتأٜٝـ (املٗـ.)2002 ،ٟ

ٚدـت عالق ،١ؾأ ٟايتٛدٗات ايـ ١ٜٝٓامللتبط١

نُا لـ ؾ ١٦ثاَْ ١ٝعانو ١يالػا ٙاأل ;ٍٚعٝح

باملعٓع ٢األنجل ثلاّ٤؟ ؾايتٛدعع٘ ايـٜين ٚاملعٓع٢

تلنن عً ٢ايٓاس ١ٝايؿهل( ١ٜاملعلؾ ،)١ٝؾٝعلؾٕٛ

ايٛدٛؿ ٟيًشٝعا ٠متجالٕ ٌَهًتني كٝ٥وٝتٝعٔ َٔ

ايهجرل عٔ َؿاٖ ِٝايـٚ ٜٔأسهاَ٘; يهِٓٗ

ٌَهالت اجملتُع املعاُل ،إف إْ٘  َٔٚؿ ٕٚايكِٝ

ٜتٛقؿ ٕٛعٓـ فيو ؿ ٕٚإٔ ٜتعـٖٚا إىل َا هٛاٖا

األهاه ١ٝاملوتُـَُٗٓ ٠ا ال ميهٔ يًبٌل ١ٜإٔ

ٜٚذلمجٖٛا إىل هًٛنٝات ٚعباؿات ظاٖل ٠ػالٍ

).(Soponaru & Petriciac, 2012

اؿٝا ٠ايٖٚ ،١َٝٛٝقا اؾاْب عً ٢ايلغِ َٔ أُٖٝت٘

ايـ ٜٔكغِ ٚسـت٘ إال أْ٘ ٜتؿلع إىل عٓاُل َتعـؿ;٠

املؿًِ ١ٝإال أْ٘ َٓؿلؿّا ال وكل ايػا ١ٜامللدَٔ ٠ٛ

ؾؿ ٘ٝاؾاْب االعتكاؿٚ ،ٟؾ ٘ٝداْب ايعباؿات

ايـْٚ .ٜٔأت ٞعً ٢فنل ؾ ١٦ثايج ،١أٚي٦و ايقٜٔ

ٚاملعاَالت،

ٜبـ ٕٚمحاه ١داكؾٚ ١عاطؿٚ ١دـاًَْ ١ٝتٗب ١ػاٙ

ٚاألػالمٖٚ ،...هقا ؾإٕ نٌ ًؼّ ٜأػق َٔ

تعاي ِٝؿ ِٜٗٓؿ ٕٚإٔ ٜه ٕٛيـ ِٜٗكنَ ٕٚعليف

ٖق ٙاؾٛاْب بكـك ىتًـ ؾ ٘ٝعٔ اآلػل (املٗـ،ٟ

هً ِٝأ ٚؾِٗ نايف شلق ٙايتعاي( ِٝؾك٘); مما ٜؿكـِٖ

 )35 :2002سوب طبٝعت٘ ٚػِا ِ٘٥ايٓؿؤَٚ ،١ٝ

املل ١ْٚايالمَ ًِٕٜٛٚ ،١بقيو إىل ساي َٔ ١ايتطلف

ًإٔ ايٓؿٛي ايبٌل ١ٜاالػتالف.

ٚاْعـاّ ايكـك ٠عً ٢ايتعاَ ٍٜع املؼتًؿني عَِٓٗٔٚ .

نُا إٔ يًٓؿى ايبٌل ١ٜثالث ١دٛاْب تتذً ٢ؾٗٝا:

ٖٓا ؾإْٗا تدلم سادًَ ١ش ١إىل ؿكاهات فتُع١ٝ

ؼكل ٚدٛؿٖا

طايوًٛن١ٝ

َٓٗا،

ٚايكًب١ٝص،

اؾاْب ايعكً( ٞاملعليف); ايقٜ ٟتعاٌَ َع املعلؾ١
ٚاملعًَٛات ٚاملـكنات ٜٚك ّٛبعًُٝات كتًؿ ١بػ١ٝ
إعطا ٤االسهاّ; ٚاؾاْب ايعاطؿ( ٞايٛدـاْ:)ٞ

قً ١ٝمتَّٝن بني ٖق ٙايتٛدٗات ايـ ;١ٜٝٓبٗـف
اي ٍُٛٛباألؾلاؿ ٚاجملتُعات يُٓٛفز أ ٚتٛد٘ ؿٜين
هًَ ِٝتهاٌَ قـك اإلَهإ.

 ٖٛٚىتّ باملٌاعل ٚاملٜٚ ٍٛٝـٚك س ٍٛاؿب

ٚقـ تبٓت ٖق ٙايـكاه ١بعّٔا َٔ ايتٛدٗات اييت

ٚايبػض ٚايلٖبٚ ١األَٔ ٚايٝأي .إخل (اـٔرل،ٟ

أٚكؿٖا املٗـ )2002( ٟيف نتاب٘ هٝهًٛد ١ٝايـٜٔ

ٚ ;)2008اؾاْب ايوًٛنٜٚ ٞتُٔٔ ايتِلؾات

ٚايتـ:ٖٞٚ ،ٜٔ

ٚاألؾعاٍ ايِاؿك ٠عٔ اإلْوإ.

ايتـ ٜٔاملعليف ايؿهل،ٟايتـ ٜٔايطكٛهٚ ٞايٓؿع،ٞ

ٚمبا إٔ ايتـٜ ٜٔك ّٛعً ٢فُٛع َٔ ١ايٓعِ

ايتـ ٜٔايعاطؿ ٞاؿُاهٚ ،ٞايتـ ٜٔاألُٚ ٌٝقـ

ٚاملهْٛات ايٓؿو ١ٝاييت تِٔ املعتكـات ٚاملٌاعل

اًتًُت ٖق ٙايتٛدٗات عً ٢ايتٛدٗني ايًقٜٔ

ٚايوًٛنٝات (األِْاكٚ ٟعبـاـايل ;)2012 ،ؾإْ٘

ٓٚعُٗا دٛكؿٕ أيبٛكت ( ،)1959ؾايتـ ٜٔاؾٖٛلٟ

وـخ إٔ ٜػًِّب ايؿلؿ داْبّا عً ٢داْب ،ؾٝؼتٌ

ٜكابً٘ ايتـ ٜٔاألُٚ ،ٌٝايتـ ٜٔايعاٖلٜ ٟكابً٘

تعاطَ ٘ٝع ايـٜٚ ،ٜٔؿتكـ يالتنإ.

ايتـ ٜٔايطكٛهٚ ٞايٓؿع.ٞ

يقا ْل ٣بعّٔا َٔ املوًُني ََٔ ىتنٍ َؿٗ ّٛايتـٜٔ

ٚيعٌ أُٖٖ ١ٝق ٙايـكاه ١تهُٔ يف أْٗا تٓاٚيت أبعاؿ

إىل فلؿ ًعا٥ل أ ٚطكٛي ؿ ١ٜٝٓؾكـت نجرلّا َٔ

ايتٛد٘ ايـٜين َٔ ما ١ٜٚكتًؿ ١عُا تبٓت٘ ايـكاهات

كٚسٗا َٚعٓاٖا اؿكٝك ،ٞؾال ميتـ أثلٖا إىل باقٞ

يف ٖقا اؾاْب -يف سـٚؿ عًِ ايباسج - ١ؾهاْت

دٛاْب اؿٝا ;٠إمنا ٜٓتٗ ٞمبذلؿ االْتٗا َٔ ٤آؿا٤

أنجل سلٛيّاٚ .إفا نإ ايـ - ٜٔنُا أهًؿٓا -

ايٌعرل !٠نُا ػـِٖ ٜبايػ ٕٛيف سلُِٗ عً ٢إٔ

ٜواعـ اإلْوإ ٜٛٚدٗ٘ ألٕ ىًل َعٓ ٢يٛدٛؿ،ٙ

مجلد  23عدد  4يوليو3128 ،

التوجه الديني وعالقته بمعنى الحياة والتفكير الالعقالني لدى طالب
نوف عرفشة

ؾإْ٘ إٓاؾ ١إىل فيو ٜنٚؿ ٙمبٓعاكٍ ٜل َٔ ٣ػالي٘

ٜتبٓاٖا مٖٛاٚ ،بايتاي ٞايطلٜك ١اييت ٜتعاط ٢بٗا َع

األًٝاٚ ،٤طلٜكٜ ١عكٌ بٗا األَٛك ٚوهِ عًٗٝا.

ايـ .ٜٔؾاالػا ٙاإلْوآْٜ ٞعل يإلْوإ باعتباكٙ

نٝـ ال ٚقـ أكاؿ اهلل عن ٚدٌ إٔ ميٓض اإلْوإ

ػدل ٠كٚس ،١ٝإىل داْب أْ٘ تلنٝب بٛٝيٛدٚ ٞعكًٞ

ايكـك ٠عً ٢االػتٝاك ٚميٓش٘ اؿل يف اإلكاؿ٠

َعليف قابٌ يًتػٝرل ٚايُٓٚ ٛايتواَ( ٞايلًٝـ،ٟ

ٚاملٌ ،١٦ٝؾٖٛب٘ عكًّا وتهِ إيٚ ٘ٝميٝن ب٘ٚ ،دعً٘

 .)1998بٓا ٤عًٖ ٢قا ُٓت ٖق ٙايـكاهَ ١تػرل

تعاىل:

ايتؿهرل ايالعكالْ ٞإىل َتػرل ٟايتٛد٘ ايـٜين

َٓاطّا

يتهًٝؿ٘،

ؾكـ

قاٍ

{ِ َْ َٚؿىٍ َََٚا هََّٛاَٖا،

َٚعٓ ٢اؿٝا.٠

ؾَأَيِ َََُٗٗا ُؾذُٛكََٖا َ َٚتكَِٛاَٖا} (ايٌُى.)8 - 7 :

ايـكاهات ايوابك١

ؾايعكٌ ٚه ١ًٝاإلْوإ يًُعلؾٚ ١ايؿِٗٚ ،بكـك َا

ٖٓاى عـؿ َٔ ايـكاهات ايوابك ١اييت تٓاٚيت

ته ٕٛايؿًوؿ ١اييت ٜتبٓاٖا ٖقا ايعكٌ ؾًوؿٚ ١اقع١ٝ
عكالْ ١ٝؾإٕ ايؿلؿ هٓٝعِ عٝا ٠أؾٌٔ ،يهٔ عٓـَا
تٔطلب ٖق ٙاملعلؾٚ ١تٌ ٙٛؾإْٗا هتؤؿ ٟب٘ إىل
ايتعاهٚ ١ايٌكا َٔٚ .٤عاؿ ٠ايبٌل إٔ ٜطٛكٚا أٖـاؾّا
شلِ يف اؿٝا ٠تتعًل بتشِ ًِٗٝيًوعاؿٚ ٠األَٔ
ٚؼكٝكِٗ يقٚاتِٜٗ ِٖٚ ،تعًُ ٕٛنٝـ ٜكَٕٛٛ
بٗقا َٔ ػالٍ ثكاؾتِٗ ٚتٌٓ٦تِٗٚ ،يهٔ عٛاطؿِٗ
املٔطلب ١ايٓاػ ١عٔ أؾهاكِٖ ايوًب ١ٝاملتعًُ١
ؼ ٍٛؿ ٕٚؼكٝكِٗ شلق ٙاألٖـافٚ ،ايتـػٌ َٔ أدٌ
ايتؼًّ َٔ ٖق ٙايعٛاطـ املٔطلب ١إمنا ٜهٕٛ
بتشـ ٟتًو األؾهاك ٚتػٝرل طلٜك ١إؿكاى ايؿلؿ
ٚتؿهرل.(Spencer, 2005, p. 9) ٙ

ايعالق ١بني بعض َتػرلات ايـكاه ١اؿاي ١ٝؾكـ
ٖـؾت ؿكاه١

Martos, Thege, & Michael

) (2010إىل َعلؾَ ١ا إفا نإ ايتـً َٔ ٜٔأْ٘ إٔ
ٜعطَ ٞعٓ ٢أندل َٚػن ٣يًشٝاٚ .٠تأيؿت َٔ ًكني:
يف ايٌل األ ٍٚمت اػتٝاك (ً )330ؼِ ّا َٔ ٖٓػاكٜا
( 158فنٛك  َٔ 172ٚاإلْاخ ) ٚتِٔ ايع١ٓٝ
َوٝشٝني ٚغرل َوٝشٝني ٚغرل َتـٜٓني ٚمت
اهتؼـاّ َكٝاي اشلـف يف اؿٝاَٚ ٠كٝاي ايعٓاُل
ايٛدٛؿ ١ٜاألكبع ١يًٌؼِ :ٖٞٚ ١ٝايتِٛك ٚإؿكاى
ايكٚ ِٝايكـك ٠عً ٢اؽاف ايكلاك ٚاملوؤٚي .١ٝإٓاؾ١
إىل فيو مت اهتؼـاّ َكٝاي اإلعتكاؿ ٚاالػاٖات
ايـٚ .)PCBS( ١ٜٝٓيف ايٌل ايجاْ ٞمت طلغ اهتبٝإ

ٚايتؿهرل ايالعكالْ ٖٛ ٞمنط تؿهرل ػٝايٚ ٞهًيب

عًً )432( ٢ؼّ ٖٓػاك َِٗٓ 169( ٟفنٛك)

ٚغرل ٚاقعٚ ٞفاتَٚ ٞبايؼ ؾِٜ ،٘ٝشب٘ عٛاقب

عٝح ٌٜتٌُ فيو عً ٢أه ١ً٦تك ِٝٝايٌؼِٚ ١ٝاييت

اْؿعايٚ ،١ٝأمناطّا هًٛنَٔ ١ٝطلبٚ ١غرل َلغٛب١

تعلف باهِ األه ١ً٦اـُو ١ايهدل ٣يع

(عبـ اهلل َٔٚ .)2008 ،املعلٚف إٔ يف فتُعٓا

 Ko, & Oláhإٓاؾ ١إىل املكاٜٝى اييت اهتؼـَت

نجرلّا َٔ األؾهاك ايالعكالْٚ ١ٝغرل املٓطك ١ٝبٌ

يف ايٌل األٚ .ٍٚػًِت ايـكاه ١إىل إٔ االْؿتاغ عً٢

ٚست ٢اـلاؾٚ ،١ٝاييت ٜلتبط بٗا هًٛنٝات نجرل٠

ايـٚ ٜٔايتؿاعٌ َع٘ ٜـعِ َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠عً٢

غرل عكالْٚ ١ٝال َٓطك ٖٞ ١ٝبـٚكٖاٚ ،قـ بلم يف

ايعهى َٔ فيو ؾإٕ ايتٌـؿ ٚايتطلم إىل ايـٜٔ

ايوٓٛات األػرل ٠ايتٛد٘ يًذلنٝن عً ٢اؾاْب

بـ ٕٚاْؿتاغ يف ساي ١االميإ أ ٚعـّ االميإ ٜٔعـ

املعليف َٔ ًؼِ ١ٝاألؾلاؿ نوب ٌٝيتشكٝل

َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠أظٗلت ايـكاه ١بإٔ ٚظٝؿ ١ايـٜٔ

تٛاؾكِٗ ايٓؿوٚ ،ٞنقيو تٛاؾكِٗ َع َكتٔٝات

بايٓوب ١يًهجرل ٖٞ ٜٔإعطاَ ٤عَٓٚ ٢ػن ٣يًشٝا.٠

ايب ١٦ٝاالدتُاع ١ٝاييت ٜعٜٚ ٌٕٛٝتؿاعًُٗٓٓ ٕٛا

نُا ٖـؾت ؿكاه ١ايؿانورل

( (Rózsa,

)Aflakseir (2012

(مٖلإ.)2004 ،

إىل ايهٌـ عٔ تِٛك ايطالب املوًُني يًُعٓ ٢يف

ٚإفا ناْت َهْٓٛات ايؿلؿ املعلؾ ١ٝؼـؿ منط

سٝاتِٗٚ ،عٔ ايعالق ١بني ايتـٚ ٜٔاملعٓ ٢ايٌؼِٞ

تؿهرلَٚ ٙـ ٣عكالْٝت٘ َٔ عـَٗا; ؾإْ٘ ٜذلتب عً٢

يًشٝاٚ ٠ايلؾا ٙايٓؿو ٞيـ ٣ايطالب املوًُني ايقٜٔ

فيو ايطلٜك ١اييت ٜل ٣بٗا اؿٝاٚ ،٠ايؿًوؿ ١اييت

مياكه ٕٛتعاي ِٝؿِٜٗٓظ ٚقـ بًؼ عـؿ ايع)60( ١ٓٝ

طايبا َوًِ ٜـكه ٕٛيف داَع ١هاٚثاَبتٕٛ

ٌَهً ١ايـكاهٚ ١تواؤالتٗا

ٚبلَٓػٗاّ يف الًذلاٚ .قـ اهتؼـَت األؿٚات

ٖٓاى عـ ٠ؿكاهات َتؿلق ١عً ٢اجملتُعات ايعلب١ٝ

ايتايَ :١ٝكٝاي اػاٖات اؿٝا ٠املٓكض َٚكٝاي
َِاؿك املعٓ ٢ايٌؼِ ٞاملٓكض َٚكٝاي ايلؾاٙ
ايٓؿو ٞيع )َٚ (Ryffكٝاي ق ٠ٛاملعتكـات

ايلٚس.١ٝ

ٚأظٗلت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ ايطالب املوًُني ٜٓعلٕٚ
ؿٝاتِٗ ٜٚـكنْٗٛا نشٝا ١٦ًَٝ ٠باملعِٖٓٚ ،٢
ٌٜتكٖ ٕٛقا املعَِٓ َٔ ٢اؿك َتٓٛع َٔ ١أُٖٗا:
املٌاكن ١يف األٌْط ١ايـٚ ،١ٜٝٓاالنلاط يف
عالقات ًؼَِ ١ٝع ايعاٚ ١ً٥األُـقاٚ .٤عال ٠ٚعً٢
فيو ،نإ ٖٓاى عالق ١إهاب ١ٝبني األبعاؿ املؼتًؿ١
ملعٓ ٢ايٌؼِٚ ٞاملهْٛات ايٓؿو ١ٝاملؼتًؿ ١يًلؾا،ٙ

تٓاٚيت َٛٓٛع ايـ ،ٜٔبعٔٗا تٓا ٍٚايك ِٝايـ١ٜٝٓ
نـكاه ١املنٜين ( )2001اييت كبطتٗا باالتنإ
االْؿعايٚ .ٞايػايب ١ٝايععُٖ َٔ ٢ق ٙايـكاهات
ناْت تعٓ ٢مبوت ٣ٛااليتناّ ايـٜين يـ ٣ايؿلؿ
نـكاه ١بلنات ( )2006اييت كبطت بني االيتناّ
ايـٜين ٚبني ايتهٝـ ايٓؿوٚ ٞاالدتُاع ٞيـ٣
طًب ١داَع ١ايكـي املؿتٛسٚ ،١ؿكاه ١ايِلاف
( )2011اييت عجت ايعالق ١بني ايتـٚ ٜٔاؾُٛؿ
ايؿهلٚ ،ٟأَا ايـكاهات اييت تٓاٚيت ايتٛد٘ ايـٜين
ؾكـ تٓاٚيت٘ بتٛدٗ :٘ٝاؾٖٛلٚ ،ٟايعاٖلٖٛٚ ،ٟ

ٚايلٚساْٚ ١ٝايتـ.ٜٔ

ايتكو ِٝايق ٟقـَ٘ دٛكؿٕ أيبٛكت (ٚ ،)1959قـ

يف سني إٔ ؿكاه ١أبً ٛعل ( )2007قـ ٖـؾت إىل

عًُت بٗقا ايتِٓٝـ ايعـٜـ َٔ ايـكاهات

َعلؾ ١األؾهاك ايالعكالْ ١ٝيطًب ١اؾاَعات

نـكاه ١ايلٜٚتع ( )2008اييت عجت ايعالق ١بني

ايؿًوطٚ ١ٝٓٝعالقتٗا بايٛع ٞايـٜين ٚبًؼ عـؿ أؾلاؿ

ايتٛد٘ ايـٜين ٚايعٛاٌَ اـُو ١يف ايٌؼِ،١ٝ

ايع َٔ 412 ١ٓٝطالب اؾاَعات يف قطاع غنٖٞٚ ٠

ٚؿكاه ١منل( )2013اييت كبطت بني ايتٛد٘ ايـٜين

(اإلهالَ- ١ٝألمٖل -األقِ)٢

ٚقـ

اهتؼـّ

َكٝاي األؾهاك ايالعكالَْٚ ،١ٝكٝاي ايٛعٞ
ايـٜين َٔٚ .أِٖ ْتا٥ر ٖق ٙايـكاهٚ ١دٛؿ عالق١
عهو ١ٝبني ايٛع ٞايـٜين ٚاألؾهاك ايالعكالْ١ٝ
مبعٓ ٢إٔ األؾلاؿ ف ٟٚايتـ ٜٔاؿكٝك( ٞاؾٖٛل)ٟ
يـ ِٜٗأؾهاكا ال عكالْ ١ٝأقٌ َٔ أٚي٦و ايق ٜٔيـِٜٗ
تـ ٜٔظاٖلٖٚ .ٟق ٙايـكاه ٖٞ ١ايـكاه ١ايعلب١ٝ
ايٛسٝـ( ٠سوب عًِ ايباسج )١اييت تٓاٚيت ايعالق ١بني

ٚايتعاطـ االْؿعايٚ ٞغرلٖا.
ٖقا االٖتُاّ املتناٜـ بٗقا املؿْٗ ّٛابع َٔ أُٖٝت٘
املؿًِ ١ٝيف سٝا ٠اإلْوإ" ،ؾاؿى ايـٜين إمنا
ٜهُٔ يف أعُام نٌ قًب بٌل ;ٟبٌ ٖٜ ٛـػٌ يف
َُُ ِٝاٖ ١ٝاإلْوإَ ،جً٘ َجٌ ايعكٌ هٛا ٤بوٛا"٤
(إَاّ.)1993 ،

ٚتتٔاعـ ٖق ٙاألُٖ ١ٝعٓـَا

ٜه ٕٛقٌ ايـكاه ١فتُع َتـ ٜٔناجملتُع
ايوعٛؿٜ .ٟعتدل ايـ َٔ ٜٔأِٖ قـؿات منط

ايتؿهرل ايالعكالْٚ ٞايتـ.ٜٔ

ايعٚ ،ٍٝأِٖ َٓعِ يًوًٛى ايبٌل ٟعً ٢اإلطالم،

أَا نلاَ )2012( ١ؾكـ عجت ايعالق ١بني األؾهاك

ؾِٝبض َٔ األُٖ ١ٝمبهإ ايكٝاّ بـكاهات قً١ٝ

ايالعكالَْٚ ١ٝعٓ ٢اؿٝا ٠يـ ٣ع َٔ ١ٓٝايلاًـ ٜٔيف

متٝن بني ايتٛدٗات ايـ ١ٜٝٓاملؼتًؿ ١ايوا٥ـ ٠يف

قاؾعيت محّ ٚمحاٚ .٠بًػت ايع ١ٓٝاملـكٚه١

اجملتُع; َٔ أدٌ اي ٍُٛٛباألؾلاؿ ٚاجملتُعات إىل

( )600كاًـا َٔ قاؾعيت محّ ٚمحاٚ .٠قـ

منٛفز أ ٚتٛد٘ ؿٜين هًَ ِٝتهاٌَ قـك اإلَهإ.

اظٗلت ايٓتا٥ر ٚدٛؿ عالق ١هًب ١ٝؿاي ١بني األؾهاك

ٚمبا إٔ ٖق ٙايـكاه ١تعتُـ عً ٢املٓٗر ايُٛؿٞ

ايالعكالَْٚ ١ٝعٓ ٢اؿٝاٖٚ .٠ق ٙايـكاهٖٞ ١
ايـكاه ١ايعلب ١ٝايٛسٝـ( ٠سوب عًِ ايباسج )١اييت
تٓاٚيت ايعالق ١بني ايتؿهرل ايالعكالَْٚ ٞعٓ٢
اؿٝا.٠

االكتباط ٞايقٜ ٟتٝض ملوتؼـَ٘ ؿكاه ١ايعالقات بني
املتػرلات ،ؾكـ أثاك اٖتُاّ ايباسج ١عح ايعالق ١بني
أبعاؿ ايتٛد٘ ايـٜين ٚبني بعض اؾٛاْب ايؿًوؿ١ٝ
ٚاملعلؾ ١ٝنُعٓ ٢اؿٝاٚ ٠ايتؿهرل ايالعكالْ.ٞ
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ٚعً ٘ٝتتُشٛك ٌَهًٖ ١ق ٙايـكاه ١يف ايتواؤالت

ٚبني أٖـاؾ٘ ٚأؾكـت٘ اتناْٜ٘ٚ .تشـؿ ايتؿهرل

ايتاي:١ٝ

ايالعكالْ ٞإدلاّٝ٥ا بايـكد ١اييت وٌِ عًٗٝا

.1

ٌٖ تٛدـ عالق ١بني ايتٛد٘ ايـٜين ٚبني َعٓ٢

ايطالب يف َكٝاي األؾهاك ٚاملعتكـات

اؿٝا ٠يـ ٣طالب اؾاَع ١مبـ ١ٜٓدـ٠؟.

(ايٌلبٝين.)2005 ،

 ٌٖ .2تٛدـ عالق ١بني ايتٛد٘ ايـٜين ٚايتؿهرل
ايالعكالْ ٞيـ ٣طالب اؾاَع ١مبـ ١ٜٓدـ٠؟.
.3

ٌٖ تٛدـ عالق ١بني ايتؿهرل ايالعكالْٞ
َٚعٓ ٢اؿٝا ٠يـ ٣طالب اؾاَع ١مبـ١ٜٓ
دـ٠؟.

َٓٗر ايـكاه١
بايٓعل إىل أٖـاف ايـكاه ١ؾإْٗا تٓـكز ؼت املٓٗر
ايُٛؿ ٞاالكتباط.ٞ
أؿٚات ايـكاه١
أٚيّاَ :كٝاي ايتٛد٘ ايـٜين :بعـ االطالع عً٢

َِطًشات ايـكاه١

املكاٜٝى املعـَ ٠وبكّا يكٝاي املؿٗٚ ،ّٛدـت

ايتٛد٘ ايـٜين :تعلؾ٘ ايباسج ١بأْ٘ تٓعْ ِٝؿوٞ

ايباسج( ١يف سـٚؿ اطالعٗا) إٔ ٖق ٙاملكاٜٝى تلنن

ثابت ْوبّٝاٜ ،تُٔٔ األهايٝب املعلؾ١ٝ

عً ٢أبعاؿ ٚمٚاٜا غرل اييت تٗـف إيٗٝا ايـكاهَ ،١جٌ

ٚايٛدـاْٚ ١ٝايوًٛن ١ٝاييت ٜتؼقٖا ايؿلؿ منطّا
يتـٌٜٚ ،ٜ٘ٓتٌُ أّٜٔا عً ٢ايػاٜات امللد٠ٛ
يألًؼاْ ايقٜ ٜٔـ ٕٜٛٓبـَ ٜٔعنيٚ .ايـٜٔ
اإلهالَ ٖٛ ٞفاٍ ايـكاه ١اؿايٜٚ .١ٝتشـؿ
ايتٛد٘ ايـٜين إدلاّٝ٥ا بايـكد ١اييت وٌِ
عًٗٝا ايطالب يف األبعاؿ (ايتٛدٗات) عً٢

قٝاي َوت ٣ٛااليتناّ ايـٜين َٔ ػالٍ ايتناّ
ايٌؼّ بايعباؿات ٚاألػالم ٚاملعاَالت َٚا إىل فيو
نـكاهيت ايـهٛق(Alsalkhi, 2013)ٚ )1997( ٞ
أ ٚتتٓا ٍٚاؾاْب ايعكا٥ـٚ ٟاؾاْب ايوًٛنٞ
يًتـ ٜٔنُا يف ؿكاه ١االِْاكٚ ٟعبـاـايل
( .)2012أ ٚاالقتِاك عً ٢ايتٛدٗني ايعاٖلٟ
ٚاؾٖٛل ٟنُا يف ؿكاه ١هٝـ ( َٔٚ ، )2010أدٌ

َكٝاي ايتٛد٘ ايـٜين.

فيو ناْت اؿاد ١يتُِ ِٝأؿا ٙيكٝاي ايتٛد٘

َعٓ ٢اؿٝا :٠تعلؾ٘ ايباسج :١بأْ٘ ٚع ٞفاتٞ

ايـٜين تتٓاهب ٚايتعلٜـ املٛٓٛع ٚتٌتٌُ عً٢

ٜته ٕٛعٓـ ايؿلؿ هعٌ َٔ سٝات٘ اـاُ ١سٝاّ٠
فات َػنٚ ٣قٜ ّ١ُٝوتٌعلٖاٌٜٚ ،عل مبوؤٚيٝت٘
ػاٖٗاٜٚ ،ع ُ٘ٓٝعً ٢إهاؿ أٖـاؾ٘ ٚايتُوو بٗا
ٚاالهتُلاك ست ٢يف أُعب ايعلٚفٜٚ .تشـؿ
َعٓ ٢اؿٝا ٠إدلاّٝ٥ا بايـكد ١اييت وٌِ عًٗٝا
ايطالب يف َكٝاي َعٓ ٢اؿٝا ٠املوتؼـّ

ايتٛدٗات اييت تبٓتٗا ٖق ٙايـكاهٚ .١شلقا قاَت
ايباسج ١ببٓاَ ٤كٝاي يكٝاي ايتٛدٗات ايـ ١ٜٝٓبعـ
االطالع عً ٢األؿبٝات اييت تٓاٚيت َؿٗ ّٛايتـ.ٜٔ
نُا متت االهتعاْ ١ببعض املكاٜٝى يف بٓا ٤ؾكلات
املكٝاي اؿايَ ٞجٌَ :كٝاي ايتٛد٘ ايـٜين يًبشرلٟ
ٚايـَلؿاَ (َٚ ،)1988كٝاي ايتٛد٘ ايـٜين
يألعلدَٚ ،)2007( ٞكٝاي أبعاؿ ايتٛد٘ ايـٜين

(ايلًٝـ.)1998 ،ٟ

يًلٜٚتع (.)2008

ايتؿهرل ايالعكالْٚ :ٞتعلف ايباسج ١ايتؿهرل

ُٚـ املكٝاي :ته ٕٛاملكٝاي يف ُٛكت٘ ايٓٗا١ٝ٥

ايالعكالْ ٞبأْ٘ :طلٜك ١تؿهرل تتِـ

َٔ ( )72ؾكلْٛ َٔ ٠ع ايتكلٜل ايقات ،ٞهاب عًٗٝا

ٚاالؾتكاك

غُى بـاَ ٌ٥طلٚس ١عًً ٢هٌ َـكز مخاهٞ

يًُٓطك ،١ٝقا ١ُ٥عً ٢تؿٔٝالت ايؿلؿ ٚأٖٛاٙ٤

تأػق ايتكـٜلات ايتاي،)5- 4- 3- 2- 1( :١ٝ

ايٌؼِ ١ٝاييت ٜتعاٌَ َعٗا نشكا٥ل داَـ٠

ٚتِشض مجٝع ايعباكات يف االػا ٙاإلهاب ،ٞعـا

بايقات،١ٝ

ٚباملبايػ١

ايٌـٜـ،٠

ٚثابتٚ ،١اييت نًُا امؿاؿ تٌبجّا بٗا سايت ب٘ٓٝ

ايؿكل ٠كقِ ( )53ؾإْٗا تِشض بطلٜك ١عهوٚ ١ٝقـ

)59- 55- 51- 47- 44- 41- 38

ِٓ املكٝاي األبعاؿ ايتاي:١ٝ

ُٓٔ ٖقا ايُٓط ٜبـ ٟعاطؿٚ ١دـاْ ١ٝداكؾ ١مٛ

ايتـ ٜٔاملعليف ايؿهلٜٚ( :ٟتُٔٔ ايؿكلات- 1:

ايتعاي ِٝايـ ١ٜٝٓيهٓ٘ ال ميتًو األسهاّ املعلؾ١ٝ

- 36- 32- 28- 24- 20- 16- 12- 8- 4
)72- 69- 66- 61- 57- 53- 49- 46
ٜٚه ٕٛايتـٖٓ ٜٔا يف ؿا٥ل ٠املعلؾٚ ١ايؿِٗ ٚاالٖتُاّ
بايؿهل ايـٜين ،سٝح ٜعلف ايؿلؿ َٔ ٖقا ايُٓط
ايهجرل َٔ أسهاّ ايـَٚ ٜٔؿاٖ ُ٘ٝيهٔ ٖقٙ
املعلؾ ١تتٛقـ عٓـ اؾاْب ايعكًٚ ٞال تتعـا ٙإىل

ٚايؿلؿ

سٛشلا مما هعً٘ غرل قاؿك عً ٢اؿٛاك ٚاملٓاقٌ١
امللْ ١ؾ ًِ٘ٝفيو إىل ساي َٔ ١ايتطلف (بلنات،
ٚ .)5 :2006ايـكد ١امللتؿع ١عًٖ ٢قا ايبعـ تـٍ عً٢
تٛد٘ ؿٜين عاطؿ ٞطاؽ ٚمحاي داكف .أَا
االنؿاض ؾكـ ٜعدل عٔ ْكّ ايعٛاطـ ايـ١ٜٝٓ
ٚعـّ االٖتُاّ( .عـؿ ؾكلات ايبعـ .)16

ؿا٥ل ٠ايٛدـإ أ ٚايوًٛى ٚبٗقا لـ ٙال ًٜتنّ

ايتـ ٜٔاألُٜٚ :ٌٝتُٔٔ ايؿكلات- 15- 11- 7:

باألسهاّ ايـ ١ٜٝٓيف سٝات٘ اي( ١َٝٛٝاملٗـ.)2002 ،ٟ

- 45- 42- 39- 35- 31- 27- 23- 19

ٚاكتؿاع ايـكد ١عًٖ ٢قا ايبعـ تـٍ عً ٢تٛد٘ ؿٜين

،71- 68- 65- 63- 60- 56- 52- 48

َعليف ؾهل ،ٟأَا انؿآٗا ؾكـ ٜـٍ عًْ ٢كّ

ٖٚقا ٖ ٛايٓٛع األَجٌ َٔ اـدل ٠ايـ ،١ٜٝٓسٝح

يف ايتٛد٘ ايـٜين املعليف ايؿهل( .ٟعـؿ ؾكلات

ٜتػًػٌ ايـ ٜٔايِشٝض يف ؿا٥ل ٠املعلؾٚ ١ؿا٥ل٠

ايبعـ.)18

ايٛدـإ ٚؿا٥ل ٠ايوًٛى بٌهٌ َتٛامٕ هعٌ

ايتـ ٜٔايطكٛهٚ ٞايٓؿعٜٚ :ٞتُٔٔ ايؿكلات- 2 :

ُاسب٘ وب ؿٚ ٜ٘ٓىًّ ي٘ ،ؾٓذـٜ ٙوؼل ْؿو٘

- 37- 33- 29- 25- 21- 17- 13- 9- 5
- 67- 64- 62- 58- 54- 50- 43- 40
ٚ ،70تٓشِل َعاٖل ايتـٖٓ ٜٔا يف ؿا٥ل ٠ايوًٛى،
عٝح ته ٕٛايعباؿات أًب٘ بايعاؿات ايؿاكغ ١اييت
تُؤؿَّ ٣ؿَ ٕٚعلؾ ١ناؾ ١ٝعهُتٗا ٚاسهاَٗا،
ٚبـ ٕٚعاطؿ ١تعطٖ ٞق ٙايعباؿات املعٓ ٢ايلٚسٞ
شلاٚ ،املتـٖ ُٔٓ ٜٔقا ايُٓط ٜك ّٛبايعباؿات
ايـ ١ٜٝٓنعاؿات ادتُاع ١ٝمت تـعُٗٝا ٚتلهٝؼٗا

ــَ٘ ؿٚ ٜ٘ٓيٝى ايعهى ،نُا لـ قٛي٘ َتؿل
َع ؾعً٘ ٚظاٖلَ ٙتؿكا َع باطٓ٘ يف اْوذاّ تاّ،
ٚإفا  ٌُٚاإلْوإ شلق ٙايـكد َٔ ١األُايً ١عل
باالطُٓ٦إ ٚاألَٔ ٚايوه ٌُٚٚ ١ٓٝإىل ؿكدَٔ ١
ايتٛامٕ ايٓؿو ٞػعً٘ ٜكابٌ احملٔ ٚايٌـا٥ـ بِدل
ٚكٓ( ٢املٗـٚ .)2002 ،ٟاكتؿاع ايـكد ١عًٖ ٢قا
ايبعـ تٌرل إىل تٛد٘ ؿٜين أَُ ٌٝتنٕ ٚكًّ.
ٚانؿآٗا ٌٜرل إىل انؿاض ايتٛد٘ ايـٜين

َٔ قبٌ اجملتُع ايقٜ ٟع ٍٝؾ .٘ٝنُا ًٜتنّ ايؿلؿ

األُ( .ٌٝعـؿ ؾكلات ايبعـ .)19

بايهجرل َٔ املُاكهات ٚاملعاٖل ايـ َٔ ١ٜٝٓأدٌ

اـِا ّ٥ايوٝهَٛذل ١ٜيًُكٝاي :قاَت ايباسج١

َٓاؾع ٚأغلاض ًؼِ ١ٝؿْ ١ٜٛٝأ َٔ ٚأدٌ اؿٍِٛ

بايتأنـ َٔ ُـم أؿا ٠ايـكاه ١بإدلاْٛ ٤عني َٔ

عً ٢ايتأٜٝـ ٚايكب َٔ ٍٛاجملتُع احملٝطَ ،وتػًني

ايِـم ٖ :ٞايِـم ايعاٖلُٚ ،ٟـم االتوام

اسذلاّ ايٓاي يًـٚ ٜٔكَٛمٚ ٙايٌؼّ يف ٖقا ايُٓط

ايـاػً.ٞ

ٜوؼل ايـ َٔ ٜٔأدٌ ػـَت٘ بـال َٔ إٔ ٜوؼل ْؿو٘

ايِـم ايعاٖل :ٟقاَت ايباسج ١بعلض املكٝاي يف

ــَ ١ايـ( ٜٔاملٗـٚ .)2002 ،ٟاكتؿاع ايـكد ١عً٢
ٖقا ايبعـ تـٍ عً ٢تٛد٘ ؿٜين طكٛهْٚ ٞؿع،ٞ
ٚانؿآٗا ٜـٍ عً ٢انؿاض ٖقا ايتٛد٘( .عـؿ

ُٛكت٘ األٚي ١ٝامله )79( َٔ ١ْٛؾكل ٠عً ٢فُٛع١
قهُني َتؼِِني بعًِ ايٓؿى ٚايٌلٜع١
االهالَ ،١ٝبٗـف ايتشكل ََٔ :ـ ٣اْتُا ٤ايؿكلات

ؾكلات ايبعـ.)19

يألبعاؿ اـاُ ١بٗا ٚقـكتٗا عً ٢قٝاي َا أعـت

ايتـ ٜٔايعاطؿ ٞاؿُاهٜٚ :ٞتُٔٔ ايؿكلات- 3 :

يكٝاه٘ٚ ،نقيو يًتشكل َٔ ُش ١ايِٝاغ ١ايـ١ٜٝٓ

- 34- 30- 26- 22- 18- 14- 10- 6

شلاَٚ ،ـَ ٣الُ٥تٗا يطالب اؾاَع ١نعٚ .١ٓٝقـ مت
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األػق مبا أًاك ب٘ احملهُني َٔ سقف ثالخ ؾكلات

ثاْٝاَُ :كٝاي َعٓ ٢اؿٝاٜ :٠ته ٕٛاملكٝاي َٔ ()39

تٓـكز ؼت ايتٛد٘ ايـٜين املعليف (ايؿهل،)ٟ

عباكٚ ،٠أَاّ نٌ عباكَ ٠ـكز ٜبـأ بايلقِ ( )1ايقٟ

ٚنقيو ثالخ ؾكلات َٔ ايتٛد٘ ايـٜين األُ.ٌٝ

ميجٌ اؾاْب ايوًيب يًعباك ٠إىل ايلقِ ( )7ايق ٟميجٌ

ٚؾكلٚ ٠اسـ َٔ ٠ايتٛد٘ ايطكٛهٚ ٞايٓؿع ٞؾأُبض

اؾاْب اإلهاب ٞشلاٚ ،بُٗٓٝا ()6 ،5 ،4 ،3 ،2

عـؿ ؾكلات املكٝاي يف ُٛكت٘ ايٓٗا )72( ١ٝ٥نُا

عً ٢إٔ ٜك ّٛاملؿش ْٛباػتٝاك ايـكد ١اييت تٓطبل

مت ايتعـ ٌٜعًُٝ ٢اغ ١بعض ؾكلات املكٝاي عٝح

عًٚ ٘ٝتعدل عٓ٘ٚ .ته ٕٛاملكٝاي َٔ هت ١أبعاؿ ٖ:ٞ

ته ٕٛأنجل ٛٓٚسّا ٚبواطٚ ،١ناْت ْوب١

.1

أٖـاف اؿٝا ِٜٔٚ :٠ايؿكلات،22 ،20 ،5 :

االتؿام بني احملهُني عً ٢املكٝاي (.)%95

ٜٚ ،39 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25ـٍ املعٓ٢

ُـم االتوام ايـاػً :ٞقاَت ايباسج ١عواب ُـم

ايوٝهًٛد ٞيعباكات ٖقا ايبعـ إٔ اؿٝا٠

االتوام ايـاػً ٞعٔ طلٜل سواب ؿكد ١االكتباط

تهتوب َعٓاٖا يـ ٣األؾلاؿ َٔ األٖـاف

بني َتٛهط نٌ بعـ َٔ أبعاؿ املكٝاي ٚبني املتٛهط

اييت ٜتؼقٖا اإلْوإ يٓؿو٘ٚ ،إٔ ٖقا املعٓ٢

ايهً ٞيعباكات املكٝايٚ ،نُا َٖٓٛ ٛض يف

ٜهٚ ٕٛآشّا عٓـَا ٜع ٍٝاإلْوإ سٝات٘

دـ.1 ٍٚ

َٓـفا ؾٗٝا غرل َتكٛقع عًْ ٢ؿو٘ ،ؾٝعٌ
جدول 1

ايؿلؿ ٜعٌُ أعُاال َجرلٌٜ ٠عل اثٓاٖ٤ا

قيم معامل االرتباط بين متوسط كل بعد والمتوسط الكمي

باؿٚ ١ٜٛٝاؿُاهٜٚ ١تكـّ يف ؼكٝل

لعبارات المقياس
البعد

اسم البعد

معامل

أٖـاؾٜ٘ٚ ،ل ٣إٔ اؿٝا ٠توتشل إٔ تعاَ

مستوى

االرتباط

الداللة

األول

التدين المعرفي الفكري

135.0

1311

الثاني

التدين الطقوسي والنفعي

136.8

1311

الثالث

التدين العاطفي الحماسي

13785

1311

الرابع

التدين األصيل

137.8

1311

أنجل َٔ َل ٠ملا ؾٗٝا َٔ أٖـاف ٚكهاي١
هب إٔ ٜؤؿٜٗا ايؿلؿٚ ،باملكابٌ عٓـَا
ٜهَ ٕٛعٓ ٢اؿٝاَ ٠تـْٚ ٞغرل ٚآض ؾإٕ
اؿٝا ٠ته ٕٛػاي َٔ ١ٝاألٖـاف ٚال وكل
اإلْوإ ؾٗٝا تكـَا ٜقنل ٜٚتكٛقع يف سٝات٘

سواب ايجباتٚ :قـ قاَت ايباسج ١عواب ايجبات

ٜٚتُٓ ٢أْ٘ مل ٜٛيـ أُال ملا يف اؿٝأَ ٠

بطلٜكتني ٖ :ٞايتذن ١٥ايِٓؿَٚ ،١ٝعاٌَ ثبات أيؿا
نلْٚباؾ.
ايتذن ١٥ايِٓؿ :١ٝمت إهاؿ َعاٌَ اكتباط برلهٕٛ
بني ايعباكات ايؿلؿٚ ١ٜايعباكات اينٚد ١ٝيهاٌَ
املكٝايٚ ،قـ مت تِشٝض َعاٌَ االكتباط باهتؼـاّ
َعاٌَ هبرلَإ -بلاٚ .)Spearman-Brown( ٕٚ
بًؼ َعاٌَ ايجبات (85ظ )0بعـ ايتِشٝض مبعاؿي١
هبرلَإ ٚبلا ٖٛٚ ،ٕٚأندل َٔ (70ظ )0مما ٜتٝض

هأّ ٓٚذل ٚعـّ اهتكلاك.
.2

ايتعًل اإلهاب ٞباؿٝا ٠املتذـؿِٜٔٚ :٠
ايؿكلات،15 ،14 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 :
ٜٚ ،19 ،18ـٍ املعٓ ٢ايوٝهًٛد ٞيعباكات
ٖقا ايبعـ عً ٢أْ٘ إفا نإ َعٓ ٢اؿٝا ٠يـ٣
اإلْوإ ٚآشّا َٚلتؿعّا ؾإْ٘ ٜتعًل اهابّٝا
ؾٌٝعل بإٔ ايؿلْ َتذـؿٜٚ ،٠ه ٕٛيًؿلؿ
س٦ٓٝق ًؼَِ ١ٝتذـؿَٚ ٠ػاَلٜٚ ،٠المَ٘

يًباسج ١اهتؼـاّ املكٝاي بهٌ طُأْ.١ٓٝ

ايٌعٛك بإٔ سٝات٘ اـِب ١مل تأت بعـ،

َعاٌَ أيؿا نلْٚباؾ :نُا اهتؼـَت ايباسج ١أيؿا

ٜٚعتكـ بأْ٘ هٛف ٜعٌُ ًّ٦ٝا ي٘ ق ١ُٝيف

نلْٚباؾ نطلٜك ١أػل ٣يكٝاي ثبات املكٝاي

سٝات٘ ٚوـ ٙٚايٌعٛك باألٌَ يف إٔ ٜهتٌـ

ٚ،بًؼ َعاٌَ ايجبات يًُكٝاي نهٌ (86ظٖٛٚ )0

هل اؿٝاٚ ،٠باملكابٌ ؾإفا نإ َعَٓ ٢تـْٞ

اندل َٔ (70ظ )0مما ٜتٝض يًباسج ١اهتؼـاّ املكٝاي

ٚغرل ٚآض ؾإٕ ايؿلؿ ٌٜعل بإٔ ؾلُ٘

بهٌ طُأْ.١ٓٝ

قـٚؿٚ ٠إٔ عامل٘ ٓٝل ٚكتٝب ٚإٔ ًؼِٝت٘

.3

.4

ٓشً ١ال تهتوب ػدلات دـٜـٚ ٠أْ٘

اؿٝا ٠تبـ ٚبايٓوب ١ي٘ كٚتٚ ١ٝٓٝال ٜوتطٝع

قه ّٛبايتكًٝـ ١ٜؾٗ ٛال ٜوتطٝع إٔ ٜكـّ

ؼـٜـ أٚيٜٛات٘ ٜٚعٌ يف ساي ١عح عٔ

أًٝا ٤دـٜـٜٚ ٠ع ٍٝعهِ ايعاؿ.٠

األًٝا ٤اييت ٜؿتكـٖا ٚتؿكـ ايٌٓاطات

ايتشكل ايٛدٛؿ ِٜٔٚ :ٟايؿكلات،13 ،10 :

ٚاالٖتُاَات دافبٝتٗا.

ٖ ٌٌُٜٚ ،34 ،33 ،32قا ايبعـ َٛٓٛعات

 .6ايلٓا ايٛدٛؿ ِٜٔٚ :ٟايؿكلات،35 ،30 :

تتُجٌ يف اؿلٚ ١ٜاملوؤٚيٚ ١ٝايتذـٜـ ٚقٔ١ٝ

ٚ ،38 ،36تعدل عباكات ٖقا ايبعـ عٔ ايلغب١

املٛتٜٚ ،هُٔ َعٓ ٢اؿٝا ٠يف إٔ وكل

يف اؿٝا ٠أ ٚايعنٚف عٓٗا ،ؾاإلْوإ يف َٓاؾ

ايؿلؿ فات٘ َٔ ػالٍ سل ١ٜاالػتٝاك

ايلغب ١يف اؿٝاٜ ٠ه ٕٛؿا ِ٥ايتؿهرل يف

َٚوؤٚيٝت٘ ايتاَ ١عٔ ٖقا االػتٝاك ،باإلٓاؾ١

سٝات٘ ٜٚهتٌـ ايعدلٚ َٔ ٠دٛؿٚ ٙإٔ

يًتذـٜـ ٚااللامٚ .باملكابٌ ؾإْ٘ إٕ نإ

االْتشاك مل ٜلؿ عً ٢ؾهل ٙإطالقّا ٚقـكت٘

َعٓ ٢اؿٝاَ ٠تـْٚ ٞغرل ٚآض ؾإْ٘ ٜعٌ

عً ٢إهاؿ املعٓٚ ٢ايلهاي ١تٛدـ بِٛك ٠ثل١ٜ

ايؿلؿ قهَّٛا باملتػرلات ٚاؿـٚؿ ٚايعلٚف

ٚته ٕٛاألعُاٍ ايَِ ١َٝٛٝـك هلٚك ٚكٓا،

اييت ٜبين عًٗٝا اػتٝاكات٘ اييت ال تهْ ٕٛابع١

أَا يف َٓاؾ ايعنٚف عٔ اؿٝا ٠ؾعٓـَا ال هـ

َٓ٘ ٚبايتاي ٞؾإْ٘ غرل َوؤ ٍٚعٓٗا ًٜٚكٞ

اإلْوإ هببّا ٚدّٗٝا يٛدٛؿٜٚ ٙؿهل يف

بايً ّٛعً ٢ايعلٚف اـاكد.١ٝ

االْتشاك ظـ ١ٜيٝتؼًّ َٔ َأمم اؿٝا٠

ايجلا ٤ايٛدٛؿ ِٜٔٚ :ٟايؿكلات،23 ،17 :

ٚته ٕٛاألعُاٍ ايَِ ١َٝٛٝـكّا يًوأّ

ٜٚ ،37 ،31ـٍ املعٓ ٢ايوٝهًٛد ٞيعباكات
ٖقا ايبعـ عً ٢ايٌعٛك بايجلا ٤ايٛدٛؿَ ٟكابٌ

اـِا ّ٥ايوٝهَٛذل ١ٜيًُكٝاي يف ايـكاه١

ايؿلاؽ ايٛدٛؿ ،ٟعٝح إٔ اإلْوإ ايقٟ

اؿاي :١ٝقـ قاَت ايباسج ١بايتأنـ َٔ ُـم أؿا٠

هـ املعٜٓٚ ٢هٚ ٕٛآشّا ٚثلٜا عٓـٜ ٙعٞ

ايـكاه ١بإدلاْٛ ٤عني َٔ أْٛاع ايِـم ُٖا :ايِـم

ٜٚـكى إٔ قٛت٘ َوتٓؿق ٙيف ؼكٝل األٖـاف

ايعاٖلُٚ ،ٟـم االتوام ايـاػً.ٞ

اييت اؽقٖا يف سٝات٘ٚ ،إٔ عالقات٘ بعامل٘

ايِـم ايعاٖل :ٟقاَت ايباسج ١بإعاؿُٝ ٠اغ ١بعض

تتٓاهب َع َعٓ ٢اؿٝا ٠يـٚ ٜ٘أْ٘ ٖٛ
املتشهِ عٝات٘ٚ ،باملكابٌ ؾإٕ ايٌعٛك
باـٛاٚ ٤ايؿلاؽ َٔ املعٓ ٢ايٛدٛؿٜ ٟكٛؿ إىل
.5

ٚاألمل.

عباكات املكٝاي امله )39( َٔ ٕٛؾكل ٠عٝح
تتٓاهب َع ايب ١٦ٝقٌ ايـكاهٚ ١ته ٕٛأنجل
ٛٓٚسا يًع ،١ٓٝثِ مت علٓ٘ عً ٢فُٛعَٔ ١

ايعِاب ايٛدٛؿ.ٟ

احملهُني املتؼِِني بعًِ ايٓؿى يتشه ُ٘ٝيف

ْٛع ١ٝاؿٝا ِٜٔٚ :٠ايؿكلات،4 ،3 ،2 ،1 :

ٓ ٤ٛايتػرلات اييت ميل بٗا اجملتُع اؿايٚ ٞفيو

ٜٚ ،24 ،21 ،16ـٍ املعٓ ٢ايوٝهًٛدٞ

يكـّ تاكٜؽ إعـاؿ املكٝايٚ ،يًتشكل َٔ ُش١

يعباكات ٖقا ايبعـ عًْٛ ٢ع ١ٝاؿٝا ٠اييت

ُٝاغ ١ايؿكلات ٛٓٚٚسٗاَٚ ،ـَ ٣الُ٥تٗا يطالب

ٜلغب اإلْوإ إٔ وككٗا ،ؾإٕ نإ َعٓ٢

اؾاَع ١نعٚ .١ٓٝمل ٜٓتر عٔ ٖقا اإلدلا ٤سقف أٟ

اؿٝاَ ٠لتؿعا ٚٚآشّا يـ ٜ٘ؾإٕ اؿٝا ٠تبـٚ

َٔ ؾكلات املكٝايٚ ،يهٔ مت ايتعـ ٌٜعً ٢بعٔٗا

بايٓوب ١ي٘ َجرلٜٚ ٠المَ٘ ًعٛك بايلٓا،

عٝح ته ٕٛأنجل ٛٓٚسّا ٚبواط.١

ٜٚوتطٝع إٔ وـؿ األًٝا ٤املؿكٛؿ َٔ ٠سٝات٘

ُـم االتوام ايـاػً :ٞقاَت ايباسج ١عواب ُـم

بـق٘ ٛٓٚٚغ ٚتعٌ ايٌٓاطات تتُتع
ظافبٝتٗا نأَ ٍٚل ،٠أَا إفا نإ َعٓ٢
اؿٝاَ ٠تـْٚ ٞغرل ٚآض يـ ٣ايؿلؿ ؾإٕ

االتوام ايـاػً ٞعٔ طلٜل سواب ؿكد ١االكتباط
بني ؿكد ١نٌ بعـ ٚايـكد ١ايهً ١ٝيًُكٝايٚ .نُا
َٖٓٛ ٛض يف دـ.2 ٍٚ
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جدول 2

قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية
لممقياس
اسم البعد

البعد

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

18989

1811

1897.

1811

الثالث

التحقج الوبودي

1897.

1811

الرابع

الثراء الوبودي

18977

1811

الخامس

نوعية الحياة

1898.

1811

السادس

الرضا الوبودي

18987

1811

أهداف الحياة

األول

التعمق ققج اييبق ققابي بالحيق ققاة

الثاني

المتبددة

تٜٛذل ،ؾٝى بٛى ....اخل) اييت أُبشت عاًَّا َؤثلّا
ٜوتك َ٘ٓ ٞايٌباب أؾهاكِٖ ايٜٚ ّٛٝتباؿيْٗٛا َٔ
ػالشلاٚ .قـ تِـكت أؿا ٠ايـكاه ١بعض ايبٝاْات
َجٌ :االهِ (اػتٝاكٚ )ٟايعُل ٚايتؼِّ ...ٚ
ٚؾُٝا َ ًٜٞجاٍ عً ٢ؾهل َٔ ٠أؾهاك أيٝى،
ٚأػل ٣اهتؼًِٗا َعـ املكٝاي َٔ األطل ايٓعل:١ٜ
 َٔ ائلٚك ٟإٔ ٜه ٕٛايٌؼّ قبٛبّا
َٚؤٜـّا َٔ مجٝع ايٓاي احملٝطني ب٘.
 َٔ املؿلٚض بٌ َٔ ايٛادب سكّا عً٢
ايلؤها ٤إٔ ٜعاًَٛا امللؤٚهني نإػ ٠ٛأٚ

سواب ايجبات :نُا قاَت ايباسج ١عواب ايجبات
بطلٜك ١ايتذن ١٥ايِٓؿٚ .١ٝمت إهاؿ َعاٌَ اكتباط
برله ٕٛبني ؿكد ١ايعباكات ايؿلؿٚ ١ٜؿكد ١ايعباكات
اينٚدٚ ،١ٝقـ مت تِشٝض َعاٌَ االكتباط باهتؼـاّ
َعاٌَ هبرلَإ -بلا ٕٚيًتِشٝض

(Spearman-

أبٓا ٤شلِ ٚإال ؾإٕ ايعٌُ ٜهً ٕٛاقّا.
ٚقـ ته ٕٛاملكٝاي َٔ أكبع ١أبعاؿ مت اهتؼالُٗا
عٔ طلٜل ايتشً ٌٝايعاًَ:ٖٞٚ ٞ
ٚدٛب املؤامكٚ ٠ايبعـ عٔ ايِؿض ِٜٔٚ

.1

ٚ .)Brown Coefficientبًؼ َعاٌَ االكتباط بني
ايِٓؿني 82ظٚ 0أُبض بعـ ايتِشٝض 90ظٖٛٚ 0
َلتؿع ْوبّٝا ٜتٝض يًباسج ١اهتؼـاّ املكٝاي بهٌ
بطُأْ.١ٓٝ
ثايجّاَ :كٝاي األؾهاك ٚاملعتكـات :ته ٕٛاملكٝاي

ايؿكلات.7- 6- 5- 4- 3- 2- 1 :
املآ ٞاؿآل ٚايتأٌٖ يًُؿاد٦ات ِٜٔٚ

.2

ايؿكلات.11- 10- 9- 8 :
تًِب ايلؤٚ ١ٜايلؤ ِٜٔٚ ٣ايؿكلات- 6 :

.3

.15- 14- 13- 12- 10- 7

َٔ ( )18ؾهل ٠العكالَْٗٓ ،١ٝا ( )11ؾهل٠
أهاه ٖٞٚ ١ٝاييت ُاغٗا إيٝى ،باإلٓاؾ ١إىل 7

ابتػا ٤ايهُاٍ ٚاْتعاك ايتعاهِٜٔٚ ١

.4

ايؿكلات.18- 17- 16 :

أؾهاك اٖتـ ٣إيٗٝا َعـ املكٝاي َٔ ػالٍ َلادع١
األطل

ايٓعل١ٜ

ٚايـكاهات

ايوابك١

ٚػدلت٘

ايٌؼِٚ .١ٝعً ٢املوتذٝب إٔ ٜٔع عالَ ١عٓـ
(ْعِ) أ( ٚال) املـكد ١ؼت هؤاٍ دا٤ت ُٝاغت٘ "ٌٖ
تعتٓل ٖق ٙايؿهل٠؟" نُا عً ٢املوتذٝب إٔ ىتاك

اـِا ّ٥ايوٝهَٛذل ١ٜيًُكٝاي يف ايـكاه١
اؿاي :١ٝقاَت ايباسج ١بايتأنـ َٔ ُـم أؿا٠
ايـكاه ١بإدلاُ ٤ـم االتوام ايـاػً.ٞ

أسـ َِاؿك انتواب ٚتعًِ ايؿهل( ٠أ ٚأنجل)
املـكد ١ؼت عٓٛإ دا٤ت ُٝاغت٘ "َا َِٖ ٛـك
انتوابو ٚتعًُو شلق ٙايؿهلٖٚ "٠ق ٙاملِاؿك اييت
ٚكؿت ناْت :األب  -األّ  -األػ - ٠ٛاألقاكب -
األُـقا - ٤املـكه ١أ ٚاؾاَعٚ- ١ها ٌ٥األعالّ
(تًؿن ،ٕٜٛإفاع ،١فالت ُٚشـ) .نُا أتٝض بـٌٜ
"ال أهتطٝع إٔ أقلك"ٚ .قـ اهتبـيت ايباسج ١ػٝاك
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قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية
لممقياس
البعد

األول
الثاني

ٚها ٌ٥االعالّ ايتكًٝـ ١ٜبٛها ٌ٥االعالّ اؾـٜـ

الثالث

ًٚبهات ايتٛاٌُ االدتُاع ٞاملعاُل( ٠ايٛٝتٛٝب،

الرابع

اسم البعد
وبق ق ققوز الم ق ق قنا رة والبعق ق ققد ع ق ق ققن
الصفح

تصمز الرنى والرنية
الماضق ق ق ققي والحاضق ق ق ققر والت هق ق ق ققل

لممفابئات

ابتغاء الكمال وانتظار التعاسة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1879.

1811

188.1

1811

188..

1811

186.1

1811

ُـم االتوام ايـاػً :ٞقاَت ايباسج ١عواب ُـم

ايطبٝع ٞيِٓاع ١ايٓؼب َٔ ١األؾلاؿ ٚايقٜٔ

االتوام ايـاػً ٞعٔ طلٜل سواب ؿكد ١االكتباط

هٝتهؿًَّٜٛ ٕٛا بتوٝرل ؿؾ ١اجملتُعٚ - 3 .أػرلّا

بني ؿكد ١نٌ بعـ ٚايـكد ١ايهً ١ٝيًُكٝايٚ .نُا

ؾإٕ طبٝع ١ؿكاه ١ايباسج ١يف داَع ١املًو عبـايعنٜن

ٜتبني َٔ دـ.3 ٍٚ

قـ ٜول شلا هٗٛي ١اي ٍُٛٛيًعٚ ١ٓٝايتٛاٌُ َعٗا.

سواب ايجبات :قاَت ايباسج ١عواب ايجبات مبعاٌَ

ْتا٥ر ايـكاه١

أيؿا نلْٚباؾ سٝح بًؼ (73ظَ ٖٛٚ ،)0عاٌَ ثبات

ايتشكل َٔ ايؿلض األٚ ،ٍٚايق ّٜٓ ٟعً ٢أْ٘:

َلٜٓ ٞتٝض يًباسج ١اهتؼـاّ املكٝاي بطُأْ.١ٓٝ

"تٛدـ عالق ١اكتباط ١ٝؿاي ١بني ايتٛد٘ ايـٜين َٚعٓ٢

فتُع ٚع ١ٓٝايـكاه١

اؿٝا ٠يـ ٣طالب اؾاَع ١مبـ ١ٜٓدـ ."٠مت اهتؼـاّ

فتُع ايـكاه ٖٛ ١طًبٚ ١طايبات اؾاَع١

َعاٌَ اكتباط برله ٕٛإلهاؿ ايعالق ١بني ايتٛد٘

(ايبهايٛكٜٛي) مبـ ١ٜٓدـ ،٠املًُه ١ايعلب١ٝ

ايـٜين َٚعٓ ٢اؿٝآٜٛٚ ،٠ض دـ 4 ٍٚايٓتا٥ر.

ايوعٛؿ ،١ٜهشبت َٓ٘ ع ١ٓٝعٌٛا َٔ ١ٝ٥كتًـ

ٜتٔض َٔ دـَ 4 ٍٚا :ًٜٞ

ايتؼِِات:

اإلْواْ،١ٝ

ٚايعًّٛ

ايطبٝع،١ٝ

.1

ٚايٌلع َٔ ١ٝداَعيت املًو عبـ ايعنٜن ٚداَع١

ٚدٛؿ عالق ١طلؿ ١ٜتلاٚست َا بني ٓعٝؿ١
َٚتٛهط ١بني بعـ أٖـاف اؿٝاَ َٔ ٠كٝاي

دـ ،٠بًػت (َ )585ؿلؿ ،٠تلاٚست أعُاكِٖ بني

َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠بني نٌ َٔ ايتـ ٜٔاملعليف

( )26- 17عاَّا ،مبتٛهط سواب )20( ٞعاَّا

ايؿهلٚ ،ٟايتـ ٜٔايعاطؿ ٞاؿُاه،ٞ

ٚاملاف َعٝاك ٟقـك149( ٙظٚ .)2قـ مت اػتٝاك

ٚايتـ ٜٔاألُ ;ٌٝيف سني ناْت ايعالق١

ٖق ٙايؿ ١٦ايعُل ١ٜؼـٜـّا ألٕ ايُٓ ٛاملعليف يف ٖقٙ

عهوٓ ١ٝعٝؿ ١بني بعـ أٖـاف اؿٝا٠

امللسً ٌِٜ ١إىل قُت٘ ٚتنؿاؿ ؾ ٘ٝايكـك ٠عً٢

ٚايتـ ٜٔايطكٛهٚ ٞايٓؿع.ٞ

ايتؿهرل اجمللؿ ٚاملٓطك ،ٞنقيو ٜتطٛك االهتكالٍ

.2

يف ايتؿهرل ٚتنؿاؿ ايكـك ٠عً ٢االتِاٍ ايعكًَ ٞع

ٚدٛؿ عالق ١طلؿٓ ١ٜعٝؿ ١بني بعـ ايتعًل
اإلهاب ٞباؿٝا ٠املتذـؿَ َٔ ٠كٝاي َعٓ٢

األػلٚ ٜٔاهتؼـاّ املٓاقٌات املٓطك( ١ٝمٖلإ،

اؿٝاٚ ٠بني ايتـ ٜٔاملعليف ايؿهل ;ٟيف سني

ٚ .)2005قـ مت اػتٝاك طالب ٚطايبات اؾاَع ١يعـ٠

ناْت ايعالق ١عهوٓ ١ٝعٝؿ ١بني بعـ

أهباب ٖ - 1 :ٞباعتباك إٔ اؾاَع ١ؼ ٟٛاألؾلاؿ

ايتعًل اإلهاب ٞباؿٝا ٠املتذـؿٚ ٠بني نٌ

َٔ كتًـ املٓاطل ؾٗ ٞداَع ١ملععِ ايجكاؾات

َٔ ايتـ ٜٔايطكٛهٚ ٞايٓؿعٚ ،ٞايتـٜٔ

ايؿلع ١ٝاييت متجٌ ايبٚ - 2 ،١٦ٝألْٗا اؿٔٔ

ايعاطؿ ٞاؿُاه.ٞ
جدول 4

معامالت االرتباط بين التوجه الديني ومعنى الحياة

أهداف الحياة
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.3

.4

التوجه الديني وعالقته بمعنى الحياة والتفكير الالعقالني لدى طالب
نوف عرفشة

ٚدٛؿ عالق ١طلؿٓ ١ٜعٝؿ ١بني بعـ ايتشكل

بٌهٌ عاّ ٚبني َعٓ ٢اؿٝا ٠نـكاهيت

ايٛدٛؿَ َٔ ٟكٝاي َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠بني نٌ

)ٚ (Aflakseir, 2012

َٔ ايتـ ٜٔاملعليف ايؿهلٚ ،ٟايتـٜٔ

) ،Hook, 2013باإلٓاؾ ١يـكاهيت

األُ.ٌٝ

)(Francis, Jewell, & Robbins, 2010) ٚ 2000

ٚدٛؿ عالق ١طلؿ ١ٜتلاٚست َا بني ٓعٝؿ١

ايًتني أظٗلتا ٚدٛؿ اكتباط ؿاٍ بني ايتٛد٘ ايـٜين

َٚتٛهط ١بني بعـ ايجلا ٤ايٛدٛؿَ َٔ ٟكٝاي
َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠بني نٌ َٔ ايتـ ٜٔاملعليف
ايؿهلٚ ،ٟايتـ ٜٔايعاطؿ ٞاؿُاه،ٞ
ٚايتـ ٜٔاألُ.ٌٝ
.5

ٚدٛؿ عالق ١طلؿ ١ٜتلاٚست َا بني ٓعٝؿ١
َٚتٛهط ١بني بعـ ْٛع ١ٝاؿٝاَ َٔ ٠كٝاي

.6

(Earnshaw,

اؾٖٛلٚ ٟايػلض َٔ اؿٝاَٚ ٠عٓاٖا ،يهُٓٗا مل
تعٗلا عالق ١بني ايتٛد٘ ايـٜين ايعاٖلَٚ ٟعٓ٢
اؿٝا ;٠يف سني أظٗلت ٖق ٙايـكاه ١عالق١
عهو ١ٝؿاي ١بني ايتـ ٜٔايٓؿعٚ ٞايطكٛهٚ ٞبني
َعٓ ٢اؿٝا.٠
ٚتؿول ايباسج ١ايٓتا٥ر شلقا ايؿلض نُا :ًٜٞ

َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠بني نٌ َٔ ايتـ ٜٔاملعليف

أٚال :ؾُٝا ٜتعًل باالكتباط ايطلؿ ٟيًتـ ٜٔايؿهلٟ

ايؿهلٚ ،ٟايتـ ٜٔاألُ ;ٌٝيف سني تٛدـ

املعليف مبعٓ ٢اؿٝا ،٠ؾإٕ ٖقا ايتٛد٘ ايـٜين َٚا

عالق ١عهوٓ ١ٝعٝؿ ١بني بعـ ْٛع ١ٝاؿٝا٠

ميجً٘ َٔ اٖتُاّ باملعلؾ ١ايـٚ ،١ٜٝٓهع ١االطالع

ٚايتـ ٜٔايطكٛهٚ ٞايٓؿع.ٞ

عًٗٝاٚ ،امل ٌٝإىل االٖتُاّ بايؿهل ايـٜين

ٚدٛؿ عالق ١طلؿ ١ٜتلاٚست َا بني ٓعٝؿ١

نهٌٚ ،ايبشح عٔ اؿِهَِ ٚاملكاُـ ايـ،١ٜٝٓ

َٚتٛهط ١بني بعـ ايلٓا ايٛدٛؿَ َٔ ٟكٝاي
َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠بني نٌ َٔ ايتـ ٜٔايعاطؿٞ
اؿُاهٚ ،ٞايتـ ٜٔاألُ ;ٌٝيف سني تٛدـ
عالق ١عهوٓ ١ٝعٝؿ ١بني بعـ ايلٓا
ايٛدٛؿٚ ٟايتـ ٜٔايطكٛهٚ ٞايٓؿع.ٞ
.7

& (Van Tongeren

ٚدٛؿ عالق ١طلؿ ١ٜتلاٚست َا بني ٓعٝؿ١
َٚتٛهط ١بني ايـكد ١ايهً ١ٝملكٝاي َعٓ٢
اؿٝاٚ ٠بني نٌ َٔ ايتـ ٜٔاملعليف
ايؿهلٚ ،ٟايتـ ٜٔايعاطؿ ٞاؿُاه،ٞ
ٚايتـ ٜٔاألُ ;ٌٝيف سني تٛدـ عالق١
عهوٓ ١ٝعٝؿ ١بني ايـكد ١ايهً ١ٝملكٝاي
َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠ايتـ ٜٔايطكٛهٚ ٞايٓؿع.ٞ

ٚمما هبل علٓ٘ ٜتٔض يٓا ؼكل ايؿلض األٍٚ
ٚايق ّٜٓ ٟعً :٢تٛدـ عالق ١اكتباط ١ٝؿاي ١بني
ايتٛد٘ ايـٜين ٚبني َعٓ ٢اؿٝاٖٚ .٠ق ٙايٓتٝذ١
تتول َع َا َٖ ٛتٛقع َٚع ْتا٥ر عـؿ َٔ ايـكاهات
ايوابك ١اييت أظٗلت ٚدٛؿ اكتباط ؿاٍ بني ايتـٜٔ

ٚايبشح عٔ أدٛب ١يًتواؤالت اييت تعذل ٟايؿلؿ
غِ ْٛؿ ،ٜ٘ٓنٌ ٖق ٙاألَٛك ٚ َٔ -دْٗ ١عل
ايباسجَٓ - ١طك ٞإٔ تلتبط طلؿّٜا بٌعٛك ايؿلؿ
باملعٓٚ ٢املػن َٔ ٣سٝات٘ٚ ،اٌْػاي٘ بايػلض َٓٗا،
ٛٓٚٚغ أٖـاؾ٘ ؾٗٝا; ٚشلقا ؾإْ٘ نًُا اكتؿعت
ؿكد ١ايتٛد٘ ايـٜين املعليف ايؿهل ٟاكتؿعت ؿكد١
َعٓ ٢اؿٝا.٠
ثاّْٝا :ؾُٝا ٜتعًل باالكتباط ايعهو ٞيًتـ ٜٔايٓؿعٞ
ٚايطكٛه ٞمبعٓ ٢اؿٝا ،٠ؾإٕ ٖق ٙأّٜٔا ْتٝذ١
َٓطك ١ٝيف كأ ٟايباسج ;١ألٕ ٖقا ايتٛد٘ ايـٜين َٚا
ميجً٘ َٔ اٖتُاّ بأؿا ٤ايعباؿات نطكٛي تؿتكـ
يًُعلؾ ١ايهاؾٚ ١ٝايعاطؿ ١ايـ ،١ٜٝٓإمنا تؤؿ٣
نعاؿات ادتُاع ١ٝمت تلهٝؼٗا َٔٚ ،أدٌ
اؿِ ٍٛعًَٓ ٢اؾع ٚأغلاض ًؼِ ١ٝنايتأٜٝـ
ٚايكب َٔ ٍٛاجملتُع ،نٌ ٖق ٙاألَٛك تلتبط
عهوّٝا باٌْػاٍ ايؿلؿ بايبشح عٔ املػنَٔ ٣
سٝات٘ ،أ ٚايٌعٛك باملعٓ ٢ؾٗٝا ،أ ٚايػلض َٓٗا;
ٚشلقا ؾهًُا اكتؿعت ؿكد ١ايتٛد٘ ايـٜين

ايطكٛهٚ ٞايٓؿع ٞانؿٔت باملكابٌ ؿكدَ ١عٓ٢

ٜنؿاؿإ ،نُا ته ٕٛأٖـاؾ٘ أنجل سٔٛكّا

اؿٝا.٠

ٛٓٚٚسّا مما هعً٘ ٜتُتع بوهٚ ١ٓٝكٓا ٜكابٌ

ثايجّا :ؾُٝا ٜتعًل باالكتباط ايطلؿ ٟيًتـ ٜٔايعاطؿٞ

بُٗا احملٔ ٚايٌـا٥ـ; ٚشلقا ؾهًُا اكتؿعت ؿكد١
ايتٛد٘ ايـٜين األُ ٌٝاكتؿعت ايـكد ١عًَ ٢عٓ٢

اؿُاه ٞمبعٓ ٢اؿٝا ،٠ؾإٕ ٖقا ايتٛد٘ ايـٜين
َٚا ميجً٘ َٔ تأدر ايعاطؿ ١ايـ ١ٜٝٓيًؿلؿ،

اؿٝا.٠

ٚاؿُاه ١اييت ٚعً ٢ايلغِ َٔ أْٗا تؿتكـ يًُعلؾ١

ايتشكل َٔ ايؿلض ايجاْٚ ،ٞايق ّٜٓ ٟعً ٢أْ٘:

ٚاؿهُ ١ايالمَ ١أ ٚايعكالْٚ ١ٝاملل ١ْٚايهاؾ ١ٝإال

"تٛدـ عالق ١اكتباط ١ٝؿاي ١بني ايتٛد٘ ايـٜين ٚبني

أْٗا تلتبط بٌعٛك عاٍ يـ ٣ايؿلؿ بك ١ُٝسٝات٘

ايتؿهرل ايالعكالْ ٞيـ ٣طالب اؾاَع ١مبـ١ٜٓ

ٚاملعٓ ٢شلاٖٚ ،قا َٓطك ;ٞألٕ املعٓٚ َٔ - ٢دٗ١

دـ" ٠

ْعل ايباسج - ١سب ًٚػـ ٜع ٌ٘ٝايؿلؿ ٖٚقا

مت اهتؼـاّ َعاٌَ اكتباط برله ٕٛإلهاؿ ايعالق١

ٜتول َع ايعاطؿ ١اؾاكؾ ١اييت ميجًٗا ٖقا ايبعـ،

بني ايتٛد٘ ايـٜين ٚايتؿهرل ايالعكالْٜٓٛٚ ،ٞض

ٚقـ أنـ نٛك ٟعً ٢أْ٘ ٚ -بٌهٌ َتٓاقض -

دـ 5 ٍٚايٓتا٥ر.

نًُا عجٓا عٔ َعٓ ٢اؿٝا ٠بٌهٌ عكالْ ٞامؿاؿ

ٜتٔض َٔ دـ 5 ٍٚايتاي:ٞ

استُاٍ عـّ اؿِ ٍٛعً( ٘ٝنٛك.)203 :2011 ،ٟ

ٚ .1دععٛؿ عالقعع ١طلؿٜععٓ ١عععٝؿ ١بععني بعععـ ٚدععٛب

ٚشلقا ؾهًُا اكتؿعت ؿكد ١ايتٛد٘ ايـٜين ايعاطؿٞ

املععععؤامكٚ ٠ايبعععععـ عععععٔ ايِععععؿض َععععٔ َكٝععععاي

اؿُاه ٞاكتؿعت ايـكد ١عًَ ٢عٓ ٢اؿٝا.٠

األؾهععاك ٚاملعتكععـات ٚبععني نععٌ َععٔ ايتععـٜٔ

كابعّا :ؾُٝا ٜتعًل باالكتباط ايطلؿ ٟيًتـ ٜٔاألٌُٝ

املعععععععليف ايؿهععععععلٚ ،ٟايتععععععـ ٜٔايطكٛهععععععٞ

مبعٓ ٢اؿٝا ،٠ؾإٕ ٖق ٙأّٜٔا ْتٝذَٓ ١طك ;١ٝسٝح

ٚايٓؿععععععٚ ،ٞايتعععععـ ٜٔايععععععاطؿ ٞاؿُاهععععع،ٞ

إٕ ٖقا ايتٛد٘ ايـٜين ميجٌ ايٓٛع األَجٌ َٔ اـدل٠

ٚايتـ ٜٔاألُ.ٌٝ

ايـ ،١ٜٝٓسٝح تتٛامٕ نٌ َٔ املعلؾٚ ١ايعاطؿ١
ٚايوًٛى يف اْوذاّ هعٌ ُاسب٘ كًِّا يـ،ٜ٘ٓ

ٚ .2دعٛؿ عالقع ١طلؿٜعٓ ١عععٝؿ ١بعني بععـ املآععٞ

ؾٓذـٜ ٙوؼل ْؿو٘ ــَ ١ؿٚ ٜ٘ٓيٝى ايعهى،

اؿآععععل ٚايتأٖععععٌ يًُؿاد٦ععععات َععععٔ َكٝععععاي

نُا لـ قٛي٘ َتؿكّا َع ؾعً٘ٚ ،ظاٖلَ ٙتؿكّا َع

األؾهععاك ٚاملعتكععـات ٚبععني نععٌ َععٔ ايتععـٜٔ

باطٓ٘ٚ ،إفا  ٌُٚاإلْوإ شلق ٙايـكد َٔ ١أُاي١

املعععععععليف ايؿهععععععلٚ ،ٟايتععععععـ ٜٔايطكٛهععععععٞ

اـدل ٠ايـ ،١ٜٝٓؾإٕ ًعٛك ٙمبعٓ ٢اؿٝاٚ ٠قُٝتٗا

ٚايٓؿعٚ ،ٞايتـ ٜٔايعاطؿ ٞاؿُاه.ٞ
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التوجه الديني وعالقته بمعنى الحياة والتفكير الالعقالني لدى طالب
نوف عرفشة

ٚ .3دععٛؿ عالقعع ١طلؿٜععٓ ١عععٝؿ ١بععني بعععـ تِععًب

باملعلؾععٚ ١ايؿٗععِ ٚايؿهععل ايععـٜين ،باإلٓععاؾ ١يهجععل٠

ايلؤٜععععععٚ ١ايععععععلؤَ ٣ععععععٔ َكٝععععععاي األؾهععععععاك

تؿشِعععِٗ ٚععععجِٗ ععععٔ األدٛبعععٚ ،١اطالعٗعععِ عًععع٢

ٚاملعتكعععـات ٚبعععني نعععٌ َعععٔ ايتعععـ ٜٔاملععععليف

َعتكـات ايـٜاْات املؼتًؿع ١إٔ ٜعلتبط فيعو عهوعّٝا

ايؿهععععلٚ ،ٟايتععععـ ٜٔايطكٛهععععٚ ٞايٓؿععععع،ٞ

بايتؿهرل ايالعكالْع ،ٞيهعٔ بععـ تؿشعّ ٚقاٚيع١

ٚايتععـ ٜٔايعععاطؿ ٞاؿُاهعع ;ٞيف سععني ٜتٔععض

يًؿِٗ ػلدت ايباسج ١باستُعاٍ قعـ ٜعدلك ٖعق ٙايٓتٝذع١

ٚدٛؿ عالق ١عهوٓ ١ٝعٝؿ ١بني بععـ تِعًب

 ٖٛٚأْ٘ َٔ املُهٔ إٔ ٜه ٕٛأُعشاب ٖعقا ايتٛدع٘

ايلؤٚ ١ٜايلؤٚ ٣ايتـ ٜٔاألُ.ٌٝ

ٚبوعععبب اعتُعععاؿِٖ عًععع ٢ايعكعععٌ بٌعععهٌ نعععبرل َعععع

ٚ .4دععٛؿ عالقعع ١طلؿٜععٓ ١عععٝؿ ١بععني بعععـ ابتػععا٤
ايهُعععععاٍ ٚاْتععععععاك ايتعاهعععععَ ١عععععٔ َكٝعععععاي
األؾهععاك ٚاملعتكععـات ٚبععني نععٌ َععٔ ايتععـٜٔ
املعععععععليف ايؿهععععععلٚ ،ٟايتععععععـ ٜٔايطكٛهععععععٞ
ٚايٓؿعٚ ،ٞايتـ ٜٔايعاطؿ ٞاؿُاه.ٞ
ٚ .5دععٛؿ عالقعع ١طلؿٜعع ١تععذلاٚغ َععا بععني ائعععٝؿ١
ٚاملتٛهععععط ١بععععني ايـكدععععع ١ايهًٝعععع ١ملكٝعععععاي
األؾهععاك ٚاملعتكععـات ٚبععني نععٌ َععٔ ايتععـٜٔ
املعععععععليف ايؿهععععععلٚ ،ٟايتععععععـ ٜٔايطكٛهععععععٞ
ٚايٓؿعٚ ،ٞايتـ ٜٔايعاطؿ ٞاؿُاه.ٞ

إقِا ِٖ٤يًعاطؿعٚ ،١ععـّ االيتعناّ ايؿعًع ٞأ ٚتطبٝعل
األسهاّ ايـ ١ٜٝٓيف سٝاتِٗ ايَٝٛٝعَ ١ؿوعلّا الكتبعاط
ٖععقا ايتٛدعع٘ ايععـٜين طلؿّٜععا بععايتؿهرل ايالعكالْعع;ٞ
سٝعععح إْععع٘ َعععٔ ايالعكالْٝععع - ١سوعععب ٚدٗعععْ ١ععععل
ايباسجعع - ١إٔ ٜكعع ّٛايتععـ ٜٔعًعع ٢ايعكععٌ ٚسععـ ،ٙؾٗععٛ
وتعععاز إىل ايعاطؿععع ١ايعععيت تػعععق ٟاإلميعععإ ٚتكعععٛؿ إىل
ايتوً ،ِٝستٚ ٢إٕ عذن ايعكٌ عٔ ؾٗعِ نعٌ َعا دعا٤
ب٘ ايـ َٔ ٜٔتٌلٜعاتٖٚ ،قا ٜعدل عٔ َلْٚعٚ ١اْؿتعاغ
يععـ ٣ايؿععلؿ يف تـٜٓعع٘ أَععا إفا أُععل عًعع ٢إهععاؿ أدٛبعع١
قعععـؿٚٚ ٠آعععش ١عًععع ٢نعععٌ َعععا ٜعععلؿ يف فٖٓععع٘ َعععٔ
توعععاؤالت باإلٓعععاؾ ١إىل ايتٌعععهٝو املوعععتُل سعععٍٛ

ٚممععا هععبل علٓعع٘ ٜتٔععض يٓععا ؼكععل ايؿععلض ايجععاْٞ

ُععش ١األسهععاّ ؾٗععقا قععـ ٜعععدل عععٔ ْنعععٚ ١هٛاهعع١ٝ

بٌهٌ دنٚ ،ٞ٥ايعقٜ ٟعّٓ عًع ٢أْع٘ :تٛدعـ عالقع١

كمبا ،أ ٚتًِب كؤٚ ١ٜالعكالْ ١ٝيف ايتؿهرل.

اكتباطٝععع ١ؿايععع ١بعععني ايتٛدععع٘ ايعععـٜين ٚبعععني ايعععتؿهرل
ايالعكالْعع ;ٞألٕ ايعالقعع ١ظٗععلت بٌععهٌ طععلؿ ٟؿاٍ
يف ثالثععععع ١تٛدٗعععععات ؿٜٝٓعععععٖ :١ععععع ٞايتعععععـ ٜٔاملععععععليف
ايؿهعععلٚ ،ٟايتعععـ ٜٔايطكٛهعععٚ ٞايٓؿععععٚ ،ٞايتعععـٜٔ
ايعععاطؿ ٞاؿُاهععٚ ٞبععني ايععتؿهرل ايالعكالْعع ;ٞيف
سني مل تعٗل عالق ١ؿاي ١بني ايتٛدع٘ ايعـٜين األُعٌٝ
ٚبني ايتؿهرل ايالعكالْٖٚ .ٞقْ ٙتٝذ ١تتول إىل سـ
نبرل َع َا َٖ ٛتٛقعَٚ ،عع َعا ػًِعت إيٝع٘ ؿكاهع١
أبً ٛعل ( َٔ )2007إٔ األؾلاؿ ف ٟٚايتـ ٜٔاؿكٝكٞ
(اؾٖٛل )ٟيـ ِٜٗأؾهاك ال عكالْٝع ١أقعٌ َعٔ أٚي٦عو
ايق ٜٔيـ ِٜٗتـ ٜٔظاٖل.ٟ

ثاّْٝا :ؾُٝا ٜتعًل باالكتباط ايطلؿ ٟيًتـ ٜٔايطكٛهٞ
ٚايٓؿععع ٞبععايتؿهرل ايالعكالْععع ،ٞؾععإٕ ٖععقا ايتٛدععع٘
ايععععـٜين َٚععععا ميجًعععع٘ َععععٔ اٖتُععععاّ بععععأؿا ٤ايعبععععاؿات
نطكعععععٛي تؿتكعععععـ يًُعلؾععععع ١ايهاؾٝعععععٚ ١ايعاطؿععععع١
ايـ ،١ٜٝٓإمنا تؤؿ ٣نعاؿات ادتُاع ١ٝمت تلهٝؼٗا،
َٚععٔ أدععٌ اؿِعع ٍٛعًععَٓ ٢ععاؾع ٚأغععلاض ًؼِعع١ٝ
نايتأٜٝـ ٚايكب َٔ ٍٛاجملتُع ،نعٌ ٖعقا َعٔ ٚدٗع١
ْعععل ايباسجععٜ ١تُاًععَ ٢ععع كغبعع ١ايؿععلؿ يف إٔ ٜهععٕٛ
قبٛبّععا َٚؤٜعـّا َععٔ مجٝععع ايٓععاي احملععٝطني بعع٘ٚ ،إٔ
ٜهَ ٕٛعتُـّا عً ٢آػل ٜٔأقَٓ ٣ٛع٘ يٝوعتُـ ايعـعِ
َععِٓٗ ،نُععا تتؿععل َععع تِععًب ايلؤٜععٚ ١ايععلؤ ٣ايععيت

ٚتؿول ايباسج ١ايٓتا٥ر شلقا ايؿلض نُا :ًٜٞ

ػعععٌ ايؿععلؿ وهععِ عًععَ ٢ععـ ٣تععـ ٜٔاآلػععل َ ٜٔعٔ

أٚال :ؾُٝا ٜتعًل باالكتباط ايطعلؿ ٟيًتعـ ٜٔايؿهعلٟ

َعٗععلِٖ اـعععاكد ،ٞأ ٚايتعاَعععٌ بػًععععٚ ١قوعععَ ٠ٛعععع

املعععليف بععايتؿهرل ايالعكالْعع ،ٞؾكععـ ناْععت ْتٝذعع١
غععرل َُتٛقععع ١بايٓوععب ١يًباسجعع ،١سٝععح تٛقعععت إٔ فٟٚ
ايتٛدع٘ ايععـٜين املععليف ايؿهععلٚ ٟعهعِ اٖتُععاَِٗ

املؼط٦ني َع غٝاب ايِعؿض ٚايتوعاَض; ٚشلعقا ؾهًُعا
اكتؿععععت ؿكدععع ١ايتٛدععع٘ ايعععـٜين ايطكٛهعععٚ ٞايٓؿععععٞ
اكتؿعت ؿكد ١ايتؿهرل ايالعكالْ.ٞ

ثايجّا :ؾُٝا ٜتعًل باالكتبعاط ايطعلؿ ٟيًتعـ ٜٔايععاطؿٞ

ٚتٛآععععععٚ ،إٔ ٌٜععععععل بعععععاؿنٕ ٚاألمل ملعععععا ٜعاْٝععععع٘

اؿُاهعع ٞبععايتؿهرل ايالعكالْعع ،ٞؾععإٕ ٖععقا ايتٛد ع٘

اآلػعععلٚ ،ٕٚيععععٌ ٖعععق ٙاألؾهعععاك ؾٗٝعععا َعععٔ إسوعععإ

ايععـٜين َٚععا ميجًعع٘ َععٔ تععأدر ايعاطؿعع ١ايـٜٝٓعع ١يًؿععلؿ

ايعٌُٚ ،سؤ املعاًَعٚ ،١ؿَاثع ١اـًعل َعا ٖع ٛقبعق

ٚاؿُاه ١اؾاكؾ ١اييت قـ تؿتكـ يًُعلؾٚ ١اؿهُ١

َِٓٚعع ْٛعًٝعع٘ ؿّٜٝٓععاٚ ،شلععقا ايوععبب كمبععا اكتؿعععت

ايالمَع ١أ ٚايعكالْٝعٚ ١امللْٚع ١ايهاؾٝع ،١تتُاًعَ ٢عع

ؿكد ١ف ٟٚايتٛد٘ ايـٜين األُ ٌٝعًٖ ٢قا ايبعـ.

ايلغب ١يف اي ٍُٛٛإىل ايهُاٍ ٚايوعع ٞيًُجايٝعَ ١عع

أَا ايعالق ١ايعهوع ١ٝبعني ايتعـ ٜٔاألُعٚ ٌٝبعني بععـ

ععععـّ ايكعععـك ٠عًععع ٢تكبعععٌ ايعععٓكّ ،أ ٚايتوعععاَض َعععع
األػطععا ،٤أ ٚستعع ٢تكبععٌ االػععتالف َععع اآلػععل; ٚشلععقا
ؾهًُععععا اكتؿعععععت ؿكدعععع ١ايتٛدعععع٘ ايععععـٜين ايعععععاطؿٞ

تِععًب ايلؤٜععٚ ١ايععلؤَ ٣ععٔ أبعععاؿ َكٝععاي األؾهععاك
ٚاملعتكـات; ؾٗقا ٜلدع  -سوب كأ ٟايباسجع - ١إىل
إٔ املتُتع غدل ٠ؿ ١ٜٝٓأُٜ ١ًٝػًب عًٝع٘ عُعل املعلؾع١

اؿُاه ٞاكتؿعت ؿكد ١ايتؿهرل ايالعكالْ.ٞ

ٚاتنإ ايعاطؿعٚ ،١ايتعكعٌ ايعق ٟهعًع٘ ٚاهعع األؾعل،

كابعّععا :أَععا ؾُٝععا ٜتعًععل بايتٛدعع٘ ايععـٜين األُعع ٌٝؾًععِ

نُععا أْعع٘ ٜتشًعع ٢بامللْٚععٚ ١ايتكبععٌ ايالمَععإ; ٚشلععقا

تعٗععل عالقعع ١ؿايعع ١بٓٝعع٘ ٚبععني ايععتؿهرل ايالعكالْععٞ

ؾهًُععععا اكتؿعععععت ؿكدعععع ١ايتٛدعععع٘ ايععععـٜين األُععععٌٝ

نهعععٌٚ ،إمنعععا ظٗعععلت يف بععععـ ٜٔؾكعععط َعععٔ أبععععاؿ

انؿٔت ايـكد ١عً ٢بعـ تًِب ايلؤٜعٚ ١ايعلؤَ ٣عٔ

َكٝعاي األؾهععاك ٚاملعتكعـاتٖٚ ،عٚ :ٞدععٛب املععؤامك٠

أبعععاؿ َكٝعععاي األؾهععاك ٚاملعتكعععـاتٖٚ .ععق ٙايٓتٝذععع١

ٚايبععـ ععٔ ايِعؿض (عالقع ١طلؿٜعٚ ،)١تِعًب ايلؤٜع١

تتوععل َععع َععا ػًِععت إيٝعع٘ ؿكاهعع ١ايِععلاف ()2011

ٚايلؤ( ٣عالق ١عهو.)١ٝ

ايععععيت أظٗععععلت عالقعععع ١عهوعععع ١ٝؿايعععع ١بععععني ايتععععـٜٔ

ٚتععدلك ايباسجعع ١ايعالقعع ١ايطلؿٜعع ١بععني ايتععـ ٜٔاألُععٌٝ

ٚاؾُٛؿ ايؿهل.ٟ

ٚبعععـ ٚدععٛب املععؤامكٚ ٠ايبعععـ عععٔ ايِععؿض َععٔ أبعععاؿ

ايتشكل َٔ ايؿلض ايجايحٚ ،ايق ّٜٓ ٟعً ٢أْ٘":

َكٝاي األؾهاك ٚاملعتكعـات بعإٔ ٖعقا ايبععـ ٜتٔعُٔ
أؾهعععاكّا تتعًعععل بهععع ٕٛايؿعععلؿ ٜعععؤؿ ٟمجٝعععع أعُايععع٘
بٌهٌ كا٥ع َٚتكٔٚ ،بهْٛع٘ قعاؿكّا عًع ٢إٔ ٜهعٕٛ
قبٛبّععععا َععععٔ مجٝععععع احملععععٝطني بعععع٘ٚ ،قععععاؿكّا عًعععع٢
َواعـتِٗ ٚتًبٝع ١استٝادعاتِٗ ٚايتعاَعٌ َعٗعِ بًطعـ

تٛدـ عالق ١اكتباط ١ٝؿاي ١بني ايتؿهرل ايالعكالْٞ
ٚبني َعٓ ٢اؿٝا ٠يـ ٣طالب اؾاَع ١مبـ ١ٜٓدـ." ٠
مت اهتؼـاّ َعاٌَ اكتباط برله ٕٛإلهاؿ ايعالق١
بني ايتؿهرل ايالعكالَْٚ ٞعٓ ٢اؿٝآٜٛٚ ،٠ض

دـ 6 ٍٚايٓتا٥ر.

جدول 6
معامم االرتباط بين انتفكير انالعقالني ومعنى انحياة
وجوة انمإازرح
وانجعد عن انصفح

انمبضٌ انحبضر
وانتأهم نهمفبجئبد

تصهت انرؤٍخ
وانرؤى

اثتغبء انكمبل
وانتظبر انتعبسخ

*090,2*090,,

090000900,-

**09,,2*09000

*090,0**09,,,

0902009022090,2090000902,-

090,,*09,0,**09,,2**0920,**09,,,-

09000090,0*090,0090,0090,2-

أهداف انحَبح
انتعهق اإلٍجبثٌ ثبنحَبح
انمتجددح
0902,انتحقق انوجودً
090,,انثراء انوجودً
09000نوعَخ انحَبح
090,2انرضب انوجودً
090,,
اندرجخ انكهَخ نمقَبس
معني انحَبح
*وبود داللة عند مستوى 1815
**وبود داللة عند مستوى 1810

اندرجخ انكهَخ
نمقَبس األفكبر
وانمعتقداد
**09,,,**09,20
09002090,0**09,,0**09,,,09000-
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ايعالق ١ناْت عهو ١ٝيهٓٗا مل تلمَ ملوت٣ٛ

ٜتٔض َٔ دـ 6 ٍٚايتاي:ٞ
ٚ .1دٛؿ عالق ١عهوٓ ١ٝعٝؿ ١بني بعـ أٖـاف
اؿٝاَ َٔ ٠كٝاي َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠بني نٌ َٔ
بعـ ٚدٛب املؤامكٚ ٠ايبعـ عٔ ايِؿضٚ ،بعـ
تًِب ايلؤٚ ١ٜايلؤٚ ،٣بعـ ابتػا ٤ايهُاٍ
ٚاْتعاك ايتعاهٚ ،١ايـكد ١ايهً ١ٝملكٝاي
األؾهاك ٚاملعتكـات.
ٚ .2دٛؿ عالق ١طلؿٓ ١ٜعٝؿ ١بني بعـ ايتعًل
اإلهاب ٞباؿٝا ٠املتذـؿَ َٔ ٠كٝاي َعٓ٢
اؿٝاٚ ٠بني نٌ َٔ بعـ ٚدٛب املؤامك٠
ٚايبعـ عٔ ايِؿضٚ ،بعـ تًِب ايلؤ١ٜ

ايـالي ،١يف سني إٕ ؿكاه( ١نلاَ )2012 ،١أظٗلت
عالق ١عهو ١ٝؿاي ١بني األؾهاك ايالعكالَْٚ ١ٝعٓ٢
اؿٝاٖٚ ;٠قا قـ ٜعٛؿ الػتالف أؿٚات ايكٝاي أٚ
ايع ١ٓٝاملتٓاٚي ١بايبشح .نُا إٔ ايـكاهات ايوابك١
اييت كبطت بني ايتؿهرل ايالعكالْٚ ٞبعض املتػرلات
اإلهاب ١ٝاألػل ٣نايوعاؿ ٠يف ؿكاهَ ١ؤَٔ()2004
ٚايِش ١ايٓؿو ١ٝيف ؿكاه ١ايع)2009( ١ٜٔٛ
ٚايتهٝـ ) (Hamidi & Hosseini, 2010نًٗا
قـ أظٗلت بُٗٓٝا عالق ١عهو ١ٝؿاي.١
ٚتؿول ايباسجْ ١تا٥ر ٖقا ايؿلض نُا :ًٜٞ

ٚايلؤٚ ،٣بعـ ابتػا ٤ايهُاٍ ٚاْتعاك

أٚيّا :ؾُٝا ٜتعًل بٛدٛؿ عالق ١عهو ١ٝؿاي ١بني

ايتعاهٚ ،١ايـكد ١ايهً ١ٝملكٝاي األؾهاك

ايـكد ١ايهً ١ٝملكٝاي األؾهاك ٚاملعتكـات ٚبني

ٚاملعتكـات.

بعـ أٖـاف اؿٝاَ َٔ ٠كٝاي َعٓ ٢اؿٝا ;٠ؾٗقا

ٚ .3دٛؿ عالق ١عهوٓ ١ٝعٝؿ ١بني بعـ ايجلا٤
ايٛدٛؿَ َٔ ٟكٝاي َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠بني بعـ
تًِب ايلؤٚ ١ٜايلؤ.٣
ٚ .4دٛؿ عالق ١عهوٓ ١ٝعٝؿ ١بني بعـ ْٛع١ٝ
اؿٝاَ َٔ ٠كٝاي َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠بني نٌ َٔ
بعـ تًِب ايلؤٚ ١ٜايلؤٚ ،٣ابتػا ٤ايهُاٍ
ٚاْتعاك ايتعاهٚ ،١ايـكد ١ايهً ١ٝملكٝاي
األؾهاك ٚاملعتكـات.

ٜلدع إىل إٔ ٖقا ايبعـ ٜعدل عٔ انتواب اؿٝا٠
ملعٓاٖا َٔ ػالٍ األٖـاف ايقٜ ٟتؼقٖا ايؿلؿ
يٓؿوٖ٘ٚ ،قا املعٜٓ ٢نؿاؿ ٛٓٚسّا نًُا عاَ ايؿلؿ
سٝات٘ َٓـفّا ؾٗٝا غرل َتكٛقع عًْ ٢ؿو٘ ،ؾٝعٌ
ايؿلؿ ٜعٌُ أعُايّا َجرلٚ ٠ىٛض ػاكب دـٜـ٠
ٌٜعل أثٓاٖ٤ا باؿُاهٚ ١اؿٖٚ ،١ٜٛٝقا ٜتٓاؾَ ٢ع
تبين ايؿلؿ ألهًٛب تؿهرل ال عكالْٜ ٞتوِ باؾُٛؿ
ٚايتًِب ،أَ ٚتطًّب يًهُاٍ ،أَ ٚتٛقع يًهٛاكخ
َٚتٌاَٚ ِ٥ا إىل فيو َٔ زلات ايتؿهرل

ٚ .5دٛؿ عالق ١عهوٓ ١ٝعٝؿ ١بني بعـ ايلٓا

ايالعكالْ ;ٞشلقا ؾهًُا اكتؿعت ؿكد ١ايتؿهرل

ايٛدٛؿَ َٔ ٟكٝاي َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠بني نٌ

ايالعكالْ ٞانؿٔت ايـكد ١عً ٢بعـ أٖـاف

َٔ بعـ تًِب ايلؤٚ ١ٜايلؤٚ ،٣ايـكد١

اؿٝا َٔ ٠أبعاؿ َكٝاي َعٓ ٢اؿٝا.٠

ايهً ١ٝملكٝاي األؾهاك ٚاملعتكـات.

ثاّْٝا :ؾُٝا ٜتعًل بٛدٛؿ عالق ١طلؿ ١ٜؿاي ١بني

ٚ .6دٛؿ عالق ١عهوٓ ١ٝعٝؿ ١بني ايـكد١

ايـكد ١ايهً ١ٝملكٝاي األؾهاك ٚاملعتكـات ٚبني

ايهً ١ٝملكٝاي َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠بني بعـ تًِب

بعـ ايتعًل اإلهاب ٞباؿٝا ٠املتذـؿَ َٔ ٠كٝاي

األؾهاك

َعٓ ٢اؿٝا ،٠ؾإٕ ٖقْ ٙتٝذ ١ناْت َؿاد١٦

ايلؤ١ٜ

ٚايلؤ٣

َٔ

َكٝاي

ٚاملعتكـات.
ٚمما هبل علٓ٘ ٜتٔض يٓا عـّ ؼكل ايؿلض
ايجاْٚ ،ٞايق ٟنإ  ّٜٓعً ٢أْ٘ :تٛدـ عالق١
اكتباط ١ٝؿاي ١بني َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠بني ايتؿهرل
ايالعكالْ ;ٞألْ٘ ٚنُا ٜتبني َٔ اؾـ ٍٚؾإٕ

يًباسج - ١سوب كأٜٗا  ;-سٝح إٕ ايتعًل اإلهابٞ
باؿٝا ٠املتذـؿً َٔ ٠أْ٘ إٔ ٜتٓاؾَ ٢ع ايتؿهرل
ايالعكالْ ٞال إٔ ٜلتبط طلؿّٜا َع٘ ،يهٔ ٚبعـ
تؿشّ تبني يًباسج ١إٔ ٖقا ايبعـ ٜتُٔٔ ًعٛك
ايؿلؿ بأْ٘ عاد ١يؿلْ َتذـؿٜٚ ،٠المَ٘ ًعٛك
بإٔ سٝات٘ اـِب ١مل تأت بعـٜٚ ،عتكـ بأْ٘ هٛف

ِٜٓع ًّ٦ٝا ي٘ ق ١ُٝيف سٝات٘ ٚوكل ب٘ فاتٖ٘ٚ ،قا

ايالعكالْ ٞانؿٔت ايـكد ١عً ٢بعـ ايلٓا

ٜلتبط َٓطكّٝا َع ايلغب ١يف ايهُاٍ ٚايوعٞ

ايٛدٛؿ َٔ ٟأبعاؿ َكٝاي َعٓ ٢اؿٝا.٠

يًُجاي ،١ٝباإلٓاؾ ١يًشاد ١ايـا ١ُ٥الهتُـاؿ ايـعِ

ػاَوّا :ؾُٝا ٜتعًل بٛدٛؿ عالق ١عهو ١ٝؿاي ١بني

ٚاملؤامك َٔ ٠اآلػلٖٚ ٜٔق َٔ ٙزلات ايتؿهرل
ايالعكالْ ;ٞيقيو ؾهًُا اكتؿعت ايـكد ١عً٢
ايتؿهرل ايالعكالْ ٞاكتؿعت ايـكد ١عً ٢بعـ ايتعًل
اإلهاب ٞباؿٝا ٠املتذـؿ َٔ ٠أبعاؿ َكٝاي َعٓ٢

ايـكد ١ايهً ١ٝملكٝاي َعٓ ٢اؿٝاٚ ٠بعـ تًِب
ايلؤٚ ١ٜايلؤَ َٔ ٣كٝاي األؾهاك ٚاملعتكـات .ؾإٕ
ٖقا ايبعـ ٜعدل عٔ اؾُٛؿ ٚايتؿهرل بٌهٌ
أساؿ ،ٟؾُجًّا ٖٓاى سٌ ٚاسـ ُٚشٝض ٚناٌَ

اؿٝا.٠

يهٌ ٌَهالت ايؿلؿٖٓٚ ،اى َِـك ٚاسـ

ثايجّا :ؾُٝا ٜتعًل بٛدٛؿ عالق ١عهو ١ٝؿاي ١بني

يًوعاؿٚ ،٠إفا مل ٜت ٌُٛايؿلؿ يقاى اؿٌ أٖ ٚقا

ايـكد ١ايهً ١ٝملكٝاي األؾهاك ٚاملعتكـات ٚبني

املِـك ؾإْٗا ناكثٖٚ ،١قا ٜتٓاؾَٓ ٢طكّٝا َع إٔ

بعـ ْٛع ١ٝاؿٝاَ َٔ ٠كٝاي َعٓ ٢اؿٝا ،٠ؾإٕ ٖقا

ٜه ٕٛايؿلؿ َٓؿتشّا عً ٢سٝات٘ ٌَٓٚػًّا بايبشح

ايبعـ ٜعدل عٔ ْٛع ١ٝاؿٝا ٠اييت ٜلغب ايؿلؿ يف إٔ

عٔ َػناٖا ،أ ٚإٔ ٜه ٕٛاملعٓ ٢يف سٝات٘ قٜٛا

وككٗاٚ ،ألْ٘ نًُا اكتؿع َعٓ ٢اؿٝا ٠يًٌؼّ

ٚسآلا.

امؿاؿت أٖـاؾ٘ ٛٓٚسّا ؾإْ٘ ٜوتطٝع إٔ وـؿ
األًٝا ٤املؿكٛؿ َٔ ٠سٝات٘ بـقٜٚ ١عٌُ عً٢
ؼوٗٓٝا ،ؾٝالمَ٘ ًعٛك بايلٓٚ ٢تعٌ ايٌٓاطات

ايتُٝٛات
.1

تتُتع ظافبٝتٗا نأَ ٍٚلٖٚ ،٠قا َٓطك ٞإٔ ٜتٓاؾ٢

ت ُٞٛايباسج ١امللبني  -هٛا ٤ناْٛا آبا ٤أٚ
َعًُني ٚ -امللًـ ٜٔايٓؿوٝني بٔلٚك٠

َع تبين ايؿلؿ ألهًٛب تؿهرل ال عكالْٜ ٞتوِ

االٖتُاّ بتُٓ ١ٝايتٛد٘ ايـٜين األُ ٌٝيـ٣

باؾُٛؿ ٚايتًِب ٜك ّٛعً ٢أٖٛا ٙ٤ايٌؼِ ١ٝأٚ

األؾلاؿ ٚايعٌُ عً ٢إٔ ٜه ٕٛتـَ ِٜٗٓتٛامّْا

َتطًّب يًهُاٍ أَ ٚتٛقع يًهٛاكخ َٚتٌاَٚ ِ٥ا

ْابعّا َٔ فٚاتِٗ ال َٔ أدٌ إكٓا ٤ايػرلٚ ،ال

إىل فيو َٔ زلات ايتؿهرل ايالعكالْ ;ٞشلقا

َٔ أدٌ اؿِ ٍٛعًَٓ ٢اؾع ٚأغلاض

ؾهًُا اكتؿعت ؿكد ١ايتؿهرل ايالعكالْ ٞانؿٔت

ًؼِ ١ٝبٌ ابتػاَ ّ٤لٓا ٠اهللٚ ،يؿت ْعلِٖ

ايـكد ١عً ٢بعـ ْٛع ١ٝاؿٝا َٔ ٠أبعاؿ َكٝاي َعٓ٢

إىل هًبٝات ايتٛدٗات ايـ ١ٜٝٓاألػل ٣اييت

اؿٝا.٠

تٓاٚيتٗا ٖق ٙايـكاه ،١ستٜ ٢تشكل ايكـك

كابعّا :ؾُٝا ٜتعًل بٛدٛؿ عالق ١عهو ١ٝؿاي ١بني

األندل َٔ االتنإ ٚايتٛاؾل ايٓؿؤَ ٞ
ػالٍ إثلاَ ٤عٓ ٢اؿٝاٚ ٠ايتؼؿٝـ َٔ

ايـكد ١ايهً ١ٝملكٝاي األؾهاك ٚاملعتكـات ٚبني

ايتؿهرل ايالعكالْ ٞسوب َا اقتٔت٘ ْتا٥ر

بعـ ايلٓا ايٛدٛؿَ َٔ ٟكٝاي َعٓ ٢اؿٝا ،٠ؾإٕ

ٖق ٙايـكاه ١يف فًُٗا.

ٖقا ايبعـ ٜعدل عٔ ايلغب ١يف اؿٝاٚ ٠ايتُوو بٗا،
ؾايؿلؿ يف ٖق ٙاؿاي ١ؿا ِ٥ايتؿهّل يف سٝات٘ ٜٚعٌُ

.2

عً ٢انتٌاف ايعدلٚ َٔ ٠دٛؿ ،ٙؾته ٕٛست٢

دٗات كتًؿ ١ناملؤهوات ايذلبٚٚ ،١ٜٛهاٌ٥

األعُاٍ ايَِ ١َٝٛٝـك هلٚك ٚكٓا ٖٚقا َٓطك ٞإٔ

اإلعالّ; ـًل َٓاؾ ؿاعِ يًؼدلات اإلهاب١ٝ

ٜتٓاؾَ ٢ع تبين ايؿلؿ ألهًٛب تؿهرل ال عكالْٞ

اييت تواعـ عً ٢إثلاَ ٤عٓ ٢اؿٝا ٠يـ٣

ٜتوِ باؾُٛؿ ٚايتًِب أَ ٚتطًّب يًهُاٍ أَ ٚتٛقع
يًهٛاكخ

ٚغرل فيو َٔ

زلات ايتؿهرل

ايالعكالْ ;ٞشلقا ؾهًُا اكتؿعت ؿكد ١ايتؿهرل

عاد ١إىل ٌَاكن ١فتُع ١ٝتك ّٛعًٗٝا

األؾلاؿٚ ،ايعٓا ١ٜبأِٖ املعاْ ٞيـ ٣ايٌباب.
.3

ايعٌُ عً ٢كؾع َوت ٣ٛايٛع ٞبوُات
ايتؿهرل ايالعكالْٚ ٞهًبٝات٘ٚ ،إنواب
ايٓاً ١٦أهايٝب تؿهرل أنجل َٓطك١ٝ
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ٚعكالْٚ ;١ٝفيو بتعً ُِٗٝاهذلاتٝذٝات

طًب ١داَع ١ايكـي املؿتٛس .١فً ١داَع١

ايتؿهرل ايعكالْٚ ٞنٝؿ ١ٝتؿٓٝـ أؾهاكِٖ

اـً ٌٝيًبشٛخ( ،ز( )2ع ،)2ايِؿشات

ٚتعـًٜٗا

.139- 110

ايعٓا ١ٜبتكـ ِٜػـَات اإلكًاؿ ايٓؿوٞ

اؾٛم ،١ٜابٔ ق .)1997( ِٝتٗقٜب َـاكز

يطالب اؾاَعات َٔ ػالٍ َلانن اإلكًاؿ

ايوايهني( .عبـاملٓعِ ايعن ،٣احمللك) َِل:

اؾاَع ٞيًتعاٌَ َع ٌَهالتِٗٚ ،ػُِّٛا

ؿاك ايبٌرل يًجكاؾٚ ١ايعً.ّٛ

تًو املتعًك ١بايجكاؾ ١ايـ ١ٜٝٓاملػًٛط ،١أٚ
باألمَات ٚايتواؤالت ايٛدٛؿ ١ٜاييت ميل بٗا
بعض ايٌباب; مما ٜنٜـ َٔ دٛؿ ٠اــَات
اإلكًاؿ ١ٜاملكـَ ١شلق ٙايؿ ١٦ايعُل ١ٜعٝح
تُلاع ٢ؾٗٝا استٝاداتِٗ ايٓؿوٚ ١ٝايؿهل.١ٜ
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مٖلإ ،ساَـ ( .)2005ايِش ١ايٓؿوٚ ١ٝايعالز
ايٓؿو(،ٞط .)4ايكاٖل :٠عامل ايهتب.
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