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اجتاهات طالب كلية الرتبية حنو املرض النفسي 
دراسة ) يف ضوء بعض املتغريات الدميوغرافية

 عرب ثقافية(
 **دالل عبد الهادي الردعان                 *معاذ أحمد محمد مقران    

 

 

ت ؾبُهت الاججاه الىُس ي لذي الؿلبت اإلاهلمحن في  امللخص_ ذ وبب الُمىُت هدى  هذَذ الذساظت بلى مهَش ٗلُت التربُت بجامهتي الٍٙى

اإلاشع الىُس ي في غىء بهؼ اإلاخًحراث الذًمىيشاَُت )الجيعُت، الىىم، الخخطظ، الخالت الاحخمانُت(. ولخدُٓٔ ؤهذاٍ البدث ؤنذ 

 و 1015الباخثحن مُٓاط الاججاهاث هدى اإلاشع الىُس ي مً بنذادهما، وجإلُذ نُىت البدث مً نذد )
ً

ؾالبه مً الؿلبت ( ؾالبا

ٓت الؿبُٓت الهشىاثُت في الُطل الذساس ي الثاوي للهام الذساس ي ) (، منهم 2016 - 2015اإلاهلمىن في ٖال الجامهخحن جم اخخُاسهم بالؿٍش

ذ و)589)  وؾالبت مً ؾلبت ٗلُت التربُت بجامهت الٍٙى
ً

 وؾالبت مً ؾلبت ٗلُت التربُت بجامهت بب الُمىُت، و 426( ؾالبا
ً

بهذ ( ؾالبا

ت والاخخباس الخاجي لهُىت واخذه والاخخباس  ، ومً خالٛ اظخخذام اإلاخىظؿاث الخعابُت والاهدشاَاث اإلاهُاٍس
ً

مهالجت البُاهاث بخطاثُا

ذ وبب الُمىُت  الخاجي لهُيخحن معخٓلخحن، خلطذ الذساظت بلى ؤن الاججاهاث الهامت لذي الؿلبت اإلاهلمحن بٙلُت التربُت بجامهتي الٍٙى

ذ وبب الُمىُت هدى اإلا  في اججاهاث الؿلبت اإلاهلمىن في ٗلُت التربُت بجامهتي الٍٙى
ً

شع الىُس ي بًجابُت، و ا جىحذ َشوّ دالت بخطاثُا

 في معخىي الاججاه الىُس ي لذي الؿلبت اإلاهلمىن في 
ً

 إلاخًحري الجيعُت والىىم، بِىما وحذث َشوّ دالت بخطاثُا
ً

ٓا هدى اإلاشع الىُس ي َو

 إلاخًحري الخخطظ والخالت الاحخمانُتٖال الجامهخحن 
ً

ٓا  .هدى اإلاشع الىُس ي َو

 .اإلاشع الىُس ي، الاججاه هدى اإلاشع الىُس ي الكلماث املفتاحيت:
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اججاهاث ظالب كليت التربيت هحو املرض الىفس ي في طوء بعض املتغيراث 

 الدًموغرافيت )دراصت عبر ثقافيت(
 املقدمت. 1

بالشيم مً خذازت اظخٓالٛ نلم الىُغ نً الُلعُت ب ا ؤن نلم        

و في مىاِْ  الىُغ ؤخز دوسه واٖدعب ؤهمُخه بشٙل واظو وظَش

الخُاة َُما ًٓذمه مً خذمت نكُمت لششاثذ اإلاجخمو اإلاخهذدة 

مجاٛ الطىانت والخجاسة والجِش  ٗاإلاهىُحن وؾلبت اإلاذاسط والهاملحن في

ويحرهم، مً خالٛ جٓذًم خذماث مخخططت في مجاٛ ؤلاسشاد 

والخذمت الىُعُت والاحخمانُت إلاعانذة ألاَشاد في َهم حىاهب الخُاة 

ً ضىسة ؤَػل نً رواتهم  ؤلاوعاهُت وخل مش٘التهم الُىمُت وجٍٙى

ً ونالج الاغؿش  ُُُت حهاملهم مو آلاخٍش ٓت جُ٘حرهم ٖو اباث وؾٍش

ش اإلاىاهج الذساظُت ويحره  .الىُعُت وجؿٍى

دكى نلم الىُغ في نالم الًشب باهخمام واظو وجٓذًش         ٍو

ذ نً ماثت نام  واظخهحن به في شتى مجا اث الخُاة اإلاخخلُت، وبما ًٍض

ُ٘ت لهلم الىُغ خُث صاد الاهخمام  ومىز جإظِغ الجمهُت ألامٍش

واججاهاث الهامت هدىهم، مما ؤظهم بطىسة الاخخطاضُحن الىُعُحن 

ً اججاهاث بًجابُت هدى نلم الىُغ واإلاىغىناث اإلاشجبؿت َُه  في جٍٙى

والاشخاص الهاملحن في مجا اجه. ولً٘ ضىسة نلم الىُغ واججاهاث 

نامت الىاط هدى مىغىناجه  ا جضاٛ يحر واضخت بالشيم مً وضُه 

 في ناإلاىا اله
ً
ذ نً العخحن ناما شبي، َما صالذ الطىسة ٖهلم لُترة جٍض

العاثذة في ؤرهان الىاط هي ؤن هزا الهلم ًٓخطش نلى نالج اإلاػؿشبحن 

[ 
ً
 واإلاخخلحن هُعُا

ً
 ].1نٓلُا

ذ واحه نلم الىُغ وما ًشجبـ به مً مُاهُم الهذًذ مً          هزا ْو

الشٕٙى ونذم الثٓت في ٖثحر مً الذٛو الًشبُت والهشبُت وختى 

إلاا ًدىاوله مً مىاغُو راث ظمت مً الخعاظُت ؤلاظالمُت منها، ورلٚ 

ٗالىُغ والصخطُت والجيغ، ولً٘ مو مشوس الضمً اظخؿام هزا الهلم 

خ نلم الىُغ واحه  ؤن ًدخل مٙاهخه وؤهمُخه بحن الهلىم، وخالٛ جاٍس

هزا الهلم واإلاخخطحن به ال٘ثحر مً الخدذًاث اإلاخمثلت في بزباث جُشد 

ٗالخذمت الاحخمانُت والؿب الىُس ي نلم الىُغ نً الهلىم ألاخشي 

ٗادًمُت واإلاهىُت لهلم الىُغ ونذم سبؿه بالسخش  ت ألا وجدذًذ الهٍى

 ].2والخشاَاث ]

ذ هاٛ مىغىم دساظت اججاهاث ألاَشاد اهخمام الهذًذ مً نلماء          ْو

 
ً
ٗاهذ هذَا الىُغ الاحخماعي والصخت الىُعُت، وحهذدث اإلاىاغُو التي 

باًيذ هىنُتها، ولم ًبذؤ الاهخمام بالذساظاث الىاْهُت لهزه الذساظاث وج

 اججاهاث ألاَشاد هدى نلم الىُغ ومىاغُهه ومهخٓذاث ألاَشاد 

ُت والاظخُادة مً هزا الهلم  ت ومشانشهم واججاهاتهم العلٖى الٍُ٘ش

 في خُاتهم الُىمُت ب ا في الُتراث اإلاب٘شة مً الٓشن اإلااض ي، 
ً
نملُا

 في نلم الىُغ الاحخماعي والصخت  وجدخل دساظت الاججاهاث
ً
 باسصا

ً
مٙاها

الىُعُت وفي ال٘ثحر مً دساظاث الصخطُت ودًىامُاث الجمانت في شتى 

اإلاجا اث الخؿبُُٓت مثل التربُت والخهلُم والصخت والخذمت الاحخمانُت 

والطىانت وؤلاهخاج ويحرها. وحهذ اججاهاث الُشد هدى مىغىم مهحن 

 نلــماش
ً
 ث بن اججاه الُشد هدى ؤي ــىم، خُــمىغــزا الـــى هــهد هــى ظلٖىـــشا

ِ ًخخزه خُاٛ هزا اإلاىغىم ]  ].3مىغىم نباسة نً مْى

وحعانذ الاججاهاث الُشد نلى الخُِ٘ مو الخُاة الىاْهُت التي        

[، 4ٌهِشها وجٓبل الاججاهاث التي جخبىاها الجمانت التي ًيخمي بليها ]

خُث ٌعانذ ُْاط اججاهاث ألاَشاد نلى الخيبا بعلٕى الاَشاد بصاء 

ُت  مىغىم الاججاه، ورلٚ لٙىن الاججاه ًخػمً الجىاهب اإلاهَش

ُت( اإلاخهلٓت بمىغىم الاججاه، مً خب والىحذاهُت والج زونُت )العلٖى

ؼ ]  ].5ؤو ٖشه، ججىب ؤو ْبٛى ؤو َس

هذ اإلاشع الىُس ي قاهشة  ا ًمً٘ نضلها نً مدُؿها الاحخماعي،         َو

َاإلاشع الىُس ي ًخإزش بمجمل الهىامل الاحخمانُت العاثذة في اإلاجخمو، 

، لٙىن هزه الهىامل جمثل نىامل غايؿه جازش في 
َ
وشإة اإلاشع بذاًت

ت الصخت  وفي معاسه، وفي مأله َُما بهذ وبشٙل نام في اظخمشاٍس

 ].6الىُعُت والخلى مً اإلاشع، وهزا ما ؤٖذجه مىكمت الصخت الهاإلاُت ]

وجخإزش اججاهاث ألاَشاد هدى اإلاشع الىُس ي با اججاه الهام للثٓاَت        

شي الباخثحن الاحخمانُت العاثذة في اإلاجخمو الزي ٌهِش َُه  الُشد، ٍو

ٓت  ؤن دساظت اججاهاث ألاَشاد هدى اإلاشع الىُس ي ْذ جدذد ؾٍش

ذ مً معخىي الثٓاَت والىعي لذي ألاَشاد  الخهامل مو اإلاشع وجٍض

باإلاشع الىُس ي وؤنشاغه وظهىلت الاٖدشاٍ اإلاب٘ش للمشع الىُس ي 

ذ اإلاىاظب للهالج  .واللجىء للمخخطحن بالْى

 مشكلت الدراصت. 2

نٍش ؤلاوعان اإلاشع الىُس ي مىز الٓذم ولً٘ حهله بإظبابه نلى       

وحه الذْت حهل جُُ٘ٚ ؾالظم اإلاشع الىُس ي وؤظشاسه ونالج اإلاشض ى 

 للسخشة واإلاشهىرًً، وؤضبدذ وضمت الهُب والهاس 
ً
الىُعُحن مهىت

جدُـ باإلاشع الىُس ي، والتي ؤضبدذ ناثٓا لهالج اإلاشض ى وخشماجهم 

اثُت، ٖما ؤن مً الاظخُادة مً الخ ذماث الىُعُت الهالحُت والْى

الخثُِٓ الطخي الىُس ي ٌهذ مً ؤهم وظاثل مٙاَدت وضمت اإلاشع 

الىُس ي، ألن وضمت اإلاشع الىُس ي وشإث وبىِذ نلى هكشاث خاؾئت 

ابلُخه للخؿإ،  ؼ الىُس ي، وخؿىسجه ْو مثل جذوي ؤخالُْاث اإلاٍش

هاجه وآساءه نً اإلاشع الىُس ي م ىز الؿُىلت ومهكمىا ً٘دعب جْى

اإلاب٘شة، وسيم ؤجها آساء خاؾئت وصاثُت ل٘نها جكل مالصمت لىا بعبب 

حهػُذها وجؿبُٓها في جُانالجىا الاحخمانُت الهادًت، مثل ألالُاف 

 ].7الذانمت لىضمت اإلاشع الىُس ي ٗلُل مجىىن ؤو خبل ؤو مهعتر ]

ذ قل هزا الانخٓاد معخمش لُترة  ا باط بها مً الضمً، و         لً٘ مو ْو

ت والذساظاث، بذؤ ألامش ًىدى مىدجى آخش،  ذ واهدشاس اإلاهَش مشوس الْى

ؼ الىُس ي ٌهشع نلى  اث وؤضبذ اإلاٍش خُث دخػذ جلٚ الخَش

ٓا إلاا هى   َو
ً
صخظ نلمُا اإلاخخططحن في الؿب والهالج الىُس ي َو

ٗالٓلٔ والاٖخئاب ؤو الىظاوط  مطاب به مً ؤهىام اإلاشع الىُس ي 

هزا َٓذ قل ال٘ثحر مً اإلاشض ى ؤو ؤظشهم  ا ويحرها، وبالشيم مً 

ؼ نلى اإلاخخططحن في الهالج ؤو الؿب  ًدبزون َ٘شة نشع اإلاٍش

ترددون في رلٚ، خشُت هكشة اإلاجخمو ووضمت الهاس التي ْذ  الىُس ي ٍو

ت آلاخشون بمشغهم الىُس ي، وألن  جشآَهم مذي الخُاة في خاٛ مهَش
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ومً هىا  [8] هدى اإلاىاغُو ظلٕى ألاَشاد ًخإزش بخىحهاتهم ومهخٓذاتهم

ؤضبدذ دساظت اججاهاث ألاَشاد هدى اإلاشع الىُس ي مً اإلاىاغُو 

ت ُِٖ ًىكش الىاط للمشع الىُس ي واإلاشض ى الىُعُحن  اإلاهمت إلاهَش

شي ُٖافي ]9وألاظلىب اإلاخبو في نالج هزه ألامشاع ] [ ؤن 10[، ٍو

ع الىُس ي الاججاهاث الشاجهت والخاؾئت التي ًخبىاها الىاط هدى اإلاش 

وألاشخاص اإلاطابىن به ْذ جدعبب في شُىم الهذًذ مً ألاظالُب 

ذ في يحر ؾاثل، بل   للجهذ والْى
ً
ُت الخاؾئت التي ْذ حهذ َٓذا العلٖى

ذ اإلاىاظب، مما ْذ  ذ الُشضت  اخخما اث الشُاء في الْى وفي جٍُى

ادة  ادة حجم اإلاشع الىُس ي وبالخالي ٍص ًترجب نلُه مً حهُٓذ اإلاشٙلت بٍض

ه  .حجم اإلاهاهاة ؤلاوعاهُت للمٍشؼ ولزٍو

خإزش ؾلبت الجامهت بشٙل نام با اججاهاث العلبُت العاثذة هدى         ٍو

هذ  اإلاشع الىُس ي وهدى ألاشخاص الزًً ٌهاهىن مىه في مجخمهاتهم، َو

الؿلبت الذاسظىن في ٗلُت التربُت مً ؤهم َئاث الؿلبت الجامهُىن 

ظُدخٙىن بالؿلبت لُترة صمىُت خالٛ الُىم ٗىجهم مذسظىن الًذ الزًً 

ذ نً الُترة التي ًٓػيها الؿلبت في مىاصلهم. ولٓذ جىامى  اإلاذسس ي جٍض

 الاهخمام والبدث خٛى جإُٖذ الذوس اإلاخمحز للمهلمحن في جدُٓٔ 
ً
ماخشا

الصخت الىُعُت للؿلبت في اإلاذاسط بانخباسهم ؤٖثر ألاشخاص الزًً 

ذ ًخإزش مً اإلاُترع ؤن جٓو نلى ناجٓ هم حضء ٖبحر مً هزه اإلاعئىلُت ْو

ها اء الؿلبت اإلاهلمىن بهزه الاججاهاث العلبُت، وحهخمذ دسحت جإزش 

ها اء الؿلبت اإلاهلمىن بمثل هزه الىىنُت مً الاججاهاث نلى دسحت 

ت  ونيهم وزٓاَتهم التي ْذ جٙىن ْاضشة بما ًخهلٔ بذسحت بإلاامهم باإلاهَش

الٛ دساظتهم الجامهُت، وهزه بذوسه ْذ الىُعُت التي جٙىهذ لذحهم خ

ًازش نلى حهاملهم مو الؿلبت الزًً ْذ ٌهاهىن مً مشاٗل هُعُت، 

واإلاعانذة با اٖدشاٍ اإلاب٘ش لهزه ألامشاع واإلاعانذة نلى جىحيهم 

ذ اإلاىاظب، خُث ؤن  لؿلب اإلاعانذة الاسشادًت الالصمت في الْى

لمحن هدى اإلاشع الذساظاث ؤزبدذ ؤن اٖدشاٍ اججاهاث ها اء اإلاه

ت الٙاَُت بمثل هزه  ب الٙافي والخثُِٓ واإلاهَش الىُس ي وجٓذًم الخذٍس

ألامىس ٌعاهم بشٙل ملخىف بخدعحن الاججاهاث الىُعُت لها اء 

اإلاهلمحن هدى الؿلبت الزًً ٌهاهىن مً هزه الاغؿشاباث الىُعُت 

 ].11,12,13وجٓذًم الذنم الىُس ي اإلاىاظب لهم ]

 صتاأصئلت الدر أ. 

مما ظبٔ هجذ ؤن مشٙلت الذساظت جخدذد في مداولت ؤلاحابت نلى      

  :ألاظئلت الخالُت

ما ؾبُهت الاججاه الىُس ي لذي الؿلبت اإلاهلمىن بٙلُتي التربُت  -1

ذ وبب الُمىُت هدى اإلاشع الىُس ي؟  بجامهتي الٍٙى

هل ًخخلِ الاججاه الىُس ي لذي الؿلبت اإلاهلمىن بٙلُتي التربُت  -2

ذ وبب الُمىُت هدى اإلاشض ى الىُس ي باخخالٍ الجيعُت بجامهتي  الٍٙى

تي  ؟()ًمجي، ٍٗى

هل ًخخلِ الاججاه الىُس ي لذي الؿلبت اإلاهلمىن بٙلُتي التربُت  -3

ذ وبب الُمىُت هدى اإلاشع الىُس ي باخخالٍ الىىم  بجامهتي الٍٙى

 ؟()رٗىس، بهار

التربُت هل ًخخلِ الاججاه الىُس ي لذي الؿلبت اإلاهلمىن بٙلُتي  -4

ذ وبب الُمىُت هدى اإلاشع الىُس ي باخخالٍ الخخطظ  بجامهتي الٍٙى

 ؟()نلمي، بوعاوي

هل ًخخلِ الاججاه الىُس ي لذي الؿلبت اإلاهلمىن بٙلُتي التربُت  -5

ذ وبب الُمىُت هدى اإلاشع الىُس ي باخخالٍ الخالت  بجامهتي الٍٙى

 ؟(الاحخمانُت )ناصب، متزوج

 أهداف الدراصتب. 

 :الذساظت بلى الخهٍش نلىتهذٍ     

ذ  - الاججاه الىُس ي لذي الؿلبت اإلاهلمىن بٙلُتي التربُت بجامهتي الٍٙى

 .وبب الُمىُت هدى اإلاشع الىُس ي

الذ الت ؤلاخطاثُت للُشوّ بحن الؿلبت اإلاهلمىن في اججاههم هدى  -

تي ٓا إلاخًحر الجيعُت )ًمجي، ٍٗى  (.اإلاشع الىُس ي َو

ّ بحن الؿلبت اإلاهلمىن في اججاههم هدى الذ الت ؤلاخطاثُت للُشو  -

ٓا إلاخًحر الىىم )رٗىس، بهار  (.اإلاشع الىُس ي َو

الذ الت ؤلاخطاثُت للُشوّ بحن الؿلبت اإلاهلمىن في اججاههم هدى  -

ٓا إلاخًحر الخخطظ الذساس ي )نلمي، بوعاوي  (.اإلاشع الىُس ي َو

اججاههم هدى الذ الت ؤلاخطاثُت للُشوّ بحن الؿلبت اإلاهلمىن في  -

ٓا إلاخًحر الخالت الاحخمانُت )ناصب، متزوج  (.اإلاشع الىُس ي َو

 أهميت الدراصتج. 

حعخمذ الذساظت الخالُت ؤهمُتها مً ؤهمُت اإلاىغىم الزي جىاولخه       

وهى مىغىم الاججاهاث ٖإخذ اإلاىاغُو الهامت في نلم الىُغ والصخت 

العلٕى هدى مىغىم الاججاه الىُعُت إلاا لها مً جإزحر باسص في جىحُه 

باإلًجاب ؤو العلب، ٖما حعخمذ الذساظت ؤهمُتها مً ؤهمُت الُئت التي 

جدىاولها وهي َئت الؿلبت الجامهُىن بشٙل نام والؿلبت اإلاهلمىن 

الذاسظىن في ٗلُت التربُت بشٙل خاص، وهم مهلمىن اإلاعخٓبل وؤٖثر 

ت  الُئاث التي مً اإلاُترع ؤن جٙىن نلى دسحت نالُت مً اإلاهَش

ت لذي  والاؾالم، وؤٖثر ششاثذ اإلاجخمو التي ٌهخمذ نليها في وشش اإلاهَش

ً ممً ًجهلىجها. ٖما ؤن دساظت اججاهاث ها اء الؿلبت اإلاهلمىن  آلاخٍش

 برا ما 
ً
هدى مىاغُو مخىىنت ْذ جٙىن نلى ْذس مً ألاهمُت خاضت

ُاث اإلاهلمحن  اوه٘عذ الاججاهاث العلبُت بن وحذث نلى ظلٖى

جىحهاتهم ومشانشهم ونؿائهم هدى ؾلبتهم وؤظلىب حهاملهم مههم، و 

ٗان ألامش ًخهلٔ بالؿلبت اإلاهلمىن الذاسظىن في الجامهت وغشوسة  برا ما 

ت الٙاَُت َُما ًخظ الىاخُت  ب واإلاهَش ؤن ًٙىهىا نلى ْذس مً الخذٍس

 ].14الىُعُت للؿلبت ]

ٖم اإلاهلىماث ٖما ؤن هزه الذساظت ْذ حعاهم في ال٘شِ نً        

والثٓاَت والىعي الزي ًمخل٘ه ها اء الؿلبت اإلاهلمىن خٛى ألامشاع 

الىُعُت والخهامل مهها، مما ًازش نلى نملُت الاٖدشاٍ اإلاب٘ش لهالماث 

ذ  لهم للمخخطحن في الْى اإلاشع الىُس ي بحن الؿلبت واإلاعانذة في جدٍى

بذوسه ْذ  اإلاىاظب للهالج واإلاعانذة الاسشادًت اإلاىاظبت لهم، وهز

ذ في الهالج. ٖما ؤن  حر الجهذ وألالم الىُس ي والْى ًىه٘غ نلى جَى

هخاثج الذساظت الخالُت ْذ جضود ؤصخاب الٓشاس واإلاعاولحن في وصاسة 

التربُت والخهلُم واإلااظعاث الخهلُمُت بُهم ؤَػل  اججاهاث الؿلبت 

ت اإلاهلمىن هدى اإلاشع الىُس ي وجىحُه الٓاثمحن نلى الهملُت الترب ٍى

إلنادة الىكش في الٓطىس الزي ْذ ًٙىن هاجج نً الىٓظ في اإلاهلىماث 

في مجاٛ الصخت الىُعُت والهٓلُت، ؤو ما ْذ ٌشىب هزه اإلاهلىماث في 

ه ] [، والهمل نلى بًجاد خلٛى 9خاٛ ما جىاَشث مً جػلُل وحشٍى

ت وجثُُُٓت ل  ي ـــادة ونـــٍضــْاثمت نلى ؤظغ نلمُت مً الانذاد لبرامج جشبٍى
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ت الىُعُت لذحهم  .اإلاهلمحن وجىمُت الثٓاَت واإلاهَش

 مصعلحاث الدراصتد. 

 :الاججاه هدى اإلاشع الىُس ي -

ٓطذ به: اظخهذاد نٓلي       ًدىاٛو الباخثان مطؿلح الاججاه ٍو

ٔ الخبراث الصخطُت ٌهمل نلى  ي م٘دعب نً ؾٍش وحذاوي وظلٗى

التي جخهلٔ بهزا  جىحُه اظخجاباث الُشد لٙل جلٚ ألاشُاء واإلاىاِْ

خمثل بشيبت الُشد اإلاىحبت ؤو العالبت لؤلشُاء ؤو  الاظخهذاد، ٍو

 ].15اإلاىغىناث مً خىله في هؿاّ جُانله مهها ]

ٓطذ باإلاشع الىُس ي هى الخالت الىُعُت التي جطِب جُ٘حر        ٍو

اجه، بلى خذ  ه وجطَش ؤلاوعان ؤو مشانشه ؤو خ٘مه نلى ألاشُاء ؤو ظلٖى

د٘م نلُه بإهه ظلٕى الخلل الزي  ؼ ٍو ًكهش نلى ظلٕى الُشد اإلاٍش

دخاج بلى حصخُظ ونالج هُس ي ]  ].16يحر ظىي ٍو

ٓطذ با اججاه هدى اإلاشع الىُس ي الزي ًٓاط باظخخذام اإلآُاط        ٍو

اإلاهذ لخدُٓٔ ؤهذاٍ الذساظت الخالُت: باهه اظخهذاد نٓلي وحذاوي 

ٔ الخبراث الصخطُت  ي م٘دعب نً ؾٍش الزي جخٙىن نىذ وظلٗى

الؿالب اإلاهلم هدُجت لهىامل مخخلُت جىاحهه في خُاجه بدُث ًىحه 

هٍش الباخثان الاججاه  اظخجاباجه ظلًبا ؤو بًجابا هدى اإلاشع الىُس ي، َو

 بالذسحت الٙلُت التي ًدطل نليها اإلاعخجُب 
ً
هدى اإلاشع الىُس ي احشاثُا

الىُس ي اإلاهذ  مً خالٛ بحابخه نلى َٓشاث مُٓاط الاججاه هدى اإلاشع

 .للذساظت الخالُت

 إلاظار الىظري . 3

: الاججاهاث
ً
 :ؤو ا

ِ ظلٕى الُشد في جُانله الاحخماعي خالٛ مخخلِ اإلاىاِْ        ًخْى

هخبر "الاججاه الاحخمانُت نلى مجمىنت مً اإلادذداث الع ُت، َو لٖى

مً ؤبشص هزه اإلادذداث إلاا ًدذزه مً جإزحر مباشش نلى الىُس ي "

، لز لٚ انخبر الهذًذ مً نلماء الىُغ نلى سؤظهم " ؤلبرث" ؤن العلٕى

ت في نلم الىُغ الاحخماعي،  الاججاهاث الىُعُت حشٙل حجش الضاٍو

ورلٚ إلاا حعمذ به الاججاهاث الىُعُت هدى ألاَشاد والجماناث 

واإلااظعاث واإلاىاِْ واإلاىغىناث الاحخمانُت مً بمٙاهُت للخيبا 

مخخلِ هزه اإلاُاهُم سيم ضُت الثباث باظخجابت الُشد والجمانت هدى 

 ].5اليعبي التي جخطِ بها ]

        ِ  مً العلٕى ٌهبر ننها الُشد في مْى
ً
وجٓذم الاججاهاث ؤهماؾا

، وفي ٗل 
ً
ٙىن هزا الخهبحر بما باألَهاٛ ؤو ألاْىاٛ ؤو بٙليهما مها مهحن ٍو

ذ جباًيذ وحها ث ألاخىاٛ ٌهبر الاججاه نً شخطُت الُشد وخاحاجه، ْو

هكش نلماء الىُغ في جدذًذ مُهىم الاججاه َال ًىحذ حهٍشِ حامو 

ه اإلاهاًؿت ] [ 17لهزا اإلاُهىم ًجمو نلُه حمُو الباخثىن. َٓذ نَش

"بإهه خالت مً الاظخهذاد ؤو الخإهب الهطبي والىُس ي التي جيخكم مً 

خالٛ خبرة الُشد والتي جٙىن راث جإزحر جىحُهي ؤو دًىامي نلى اظخجابت 

 .لجمُو اإلاىغىناث واإلاىاِْ التي حعدثحرها هزه الاظخجابت الُشد

وجادي الاججاهاث وقاثِ نذًذة نلى اإلاعخىي الصخص ي        

والاحخماعي، بدُث جمً٘ الُشد مً مهالجت ألاوغام الخُاجُت اإلاخخلُت 

ٗالىقُُت اإلاىُهُت والتي حشحر بلى معانذة الُشد نلى  نلى هدى مثمش 

يها ٌعخجُب  بهجاص ؤهذاٍ مهُىت، والىقُُت الخىكُمُت والاْخطادًت َو

 لالججاه
ً
اث التي ًخبىاها باليعبت بلى ألاشخاص ؤو ألاَٙاس، الُشد ؾبٓا

ش َيها الاججاهاث للُشد َشص الخهبحر نً  ت التي جَى والىقُُت الخهبحًر

ً الاججاهاث لذي الُشد  يها ًٙىن جٍٙى الزاث، والىقُُت الذَانُت َو

ش لطشاناجه الذاخلُت ؤو َشله والذَام نً راجه ]  ].18وظُلت جبًر

اث باليعبت إلاىغىنها بلى اججاهاث نامت حشٙل وجىٓعم الاججاه       

الجىهش وهىنُت حشٙل هىم الاججاهاث واججاهاث حمانُت واججاهاث 

ت واججاهاث غهُُت ] [. وحهمل الاججاهاث 17َشدًت واججاهاث ٍْى

ٖمىحهاث لعلٕى ؤلاوعان، َهي جذَهه بلى الهمل نلى هدى بًجابي 

ٗان نىذما ًملٚ اججاهاث بًجابُت هدى بهؼ اإلاىغى  ناث، ؤما برا 

 هدى مىغىم ما، َعُجزم بلى الاظخجابت نلى هدى 
ً
 ظلبُا

ً
ًدمل اججاها

[. وجىضِ الاججاهاث بإجها م٘دعبت ومً 19ظلبي ججاه هزا اإلاىغىم ]

زم َةهه ًُترع ؤجها ًمً٘ ؤن جذنم ؤو حهضص ؤو جىؿُئ، ٖما ؤجها ْابلت 

ت ودًمىم مً٘ الخيبا بها، وهي ؤٖثر اظخمشاٍس ت مً الذاَو للُٓاط ٍو

هاود الكهىس بهىدتها، ٖما ؤن الاججاهاث  الزي ًيخهي بةشبام الخاحت َو

ْذ جخإزش بخبرة اإلاشء، َهي هخاج الخبرة ونامل جىحُه َيها ْابل للخًحر 

 ].20والخؿىس جدذ قشوٍ مهُىت ]

: مٙىهاث الاججاهاث
َ
 :زاهُا

خػمً ٗل ما لذي الُشد مً نملُاث بدساٖ -1 ُت اإلاٙىن اإلاهشفي: ٍو

ومهخٓذاث وؤَٙاس جخهلٔ بمىغىم الاججاه، ٖما ٌشمل ما لذًه مً 

ىٓعم اإلاٙىن اإلاهشفي بلى  حجج جِٓ وساء جٓبله إلاىغىم الاججاه. ٍو

هاث ] ٗاث واإلاُاهُم، اإلاهخٓذاث، والخْى  ].21اإلاذس

عخذٛ نلُه مً خالٛ مشانش الصخظ وسيباجه  -2 اإلاٙىن الهاؾُي: َو

ذ هدى اإلاىغىم ومً بْباله نلُه  ٖا ؤو هُىسه مىه ؤو خبه ؤو ٖشهه له، ٍو

ذ  ٚ في الجاهب الىحذاوي لالججاه ْو نبذ هللا نلى ؾابو الذَو والخدٍش

جٙىن الاظخجابت ظلبُت ؤو بًجابُت وهزا ًشحو بلى الجاهب الهاؾُي لٙل 

ؼ   ًٙىن هزا الشهىس يحر مىؿٓي، َالٓبٛى ؤو الَش
ً
بوعان، وؤخُاها

 ]والخب ؤو ال٘شه ْذ ًٙىن دون مع
ً
 ].22ىى واضح ؤخُاها

كهش في الاظخجابت الهملُت هدى مىغىم الاججاه  -3 ي: ٍو اإلاٙىن العلٗى

ي نلى ؾابو الاظخهذاد لذي الُشد  شج٘ض اإلاٙىن العلٗى ٓت ما، ٍو بؿٍش

 .23للُٓام بإَهاٛ ؤو اظخجاباث مهُىت جخُٔ مو اججاهاجه ]

وألاخالُْت والعُاظُت وجخإزش اججاهاث الُشد الهلمُت والذًيُت         

والاْخطادًت بالبِئت الاحخمانُت التي ٌهِش َيها، خُث ًخخاس الُشد 

لىُعه مً بحن ما ًيشش في الخػاسة مً مازشاث اججاهاث، خاضت به 

 ٔ جدىاظب مو ما ٌعىد في اإلاجخمو مً اججاهاث، َا اججاهاث جخدذد َو

ُم واإلاهاًحر ؤلاؾاس الاحخماعي اإلاخٙىن مً نذة مٙىهاث ومنها اإلاُاه

اإلاخهاٍس نليها وبدعب الخيشئت الهامت للُشد ووحىد الٓذوة وهزا 

ازش اججاه  ً في اججاهاتهم، ٍو ٗاة وجٓلُذ الُشد لآلخٍش ًٓخط ي وحىد اإلادا

ت  الُشد ججاه مىغىم مهحن نلى ظلٕى الُشد ألهه ًخهلٔ بمذي مهَش

 ].15الُشد نً اإلاىغىم وشهىسه به ]

اث اإلا : بهؼ الىكٍش
َ
ً الاججاهاثزالثا  :ُعشة لخٍٙى

اث        ً الاججاهاث وجخمثل ؤبشص الىكٍش اث جُعش جٍٙى هىإ نذة هكٍش

 :التي جُعش الاججاهاث في

1-  ً ُت ؤن جٍٙى ت العلٖى ُت: خُث جشي الىكٍش ت العلٖى الىكٍش

ض،  الاججاهاث الىُعُت لذي ألاَشاد ٌهخمذ في ألاظاط نلى مبذؤ الخهٍض

ذ اخخماٛ ج٘شاسها خُث  ضها ًٍض بر ؤن العلٕى ؤو الاظخجابت التي ًخم حهٍض
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ذ اخخماٛ خذوثها ؤٖثر مً الاججاهاث  ضها ًٍض بن الاججاهاث التي ًخم حهٍض

ضها ]التي  ا   ].24 ًخم حهٍض

ت نلى معانذة الُشد نلى بنادة  -2 ُت: وجٓىم هزه الىكٍش ت اإلاهَش الىكٍش

ُت  جىكُم مهلىماجه خٛى مىغىم الاججاه وبنادة جىكُم البىاءاث اإلاهَش

اإلاشجبؿت به في غىء اإلاهلىماث والبُاهاث اإلاعخجذة خٛى مىغىم 

عحر هىا اإلاىدجى غمً مشاخل جدذًذ الاجج اهاث اإلاشاد الاججاه، َو

ض الاججاهاث ؤلاًجابُت اإلاشيىبت بالؿّش  حهذًلها مً خالٛ دنم وحهٍض

ت لذًه ]  ].25اإلاىاظبت خاٛ بشوصها في ظلٕى الُشد وسَو الشوح اإلاهىٍى

 نلى َ٘شة ؤن اهخماء  -3
ً
ت ؤظاظا ت الاحخمانُت: جٓىم هزه الىكٍش الىكٍش

هطجه الُشد ألشخاص وحماناث مهُىت ًضداد مو اصدًاد جؿىسه و 

عجب بهم ] [. 26َُدبجى الاججاهاث التي ٌهخىٓها ؤولئٚ الزًً ًدبهم َو

وللجمانت التي ًيخمي بليها الُشد ؤزش باسص في جدذًذ اججاهاجه ووشىئها 

ومً الؿبُعي ؤن جخًحر اججاهاث الُشد بخًحر اهخماثه مً حمانت بلى 

ً حمانت ؤخشي، خُث جخإزش اججاهاث الُشد هدى راجه باججاهاث آلاخ ٍش

 ].27,28هدىه وهكشتهم له ]

ت هى  -4 ت الهٓلُت الاهُهالُت: ضاخب هزه الىكٍش  ؤلِغ ؤلبرث الىكٍش

(Albert Ellis) ت الهٓلُت نلى ؤن الخُ٘حر ، وجٓىم َلعُت الىكٍش

والاهُهاٛ والعلٕى جخذاخل َُما بُنها مً خالٛ نالْت العبب 

ه، وؤن الىاط والىدُجت اإلاخبادلت، وؤن جُ٘حر الُشد هى الزي ًٓشس ظ لٖى

 ا ًجزعجىن مً ألاشُاء ولً٘ مً ألاَٙاس التي ًٙىهىجها خٛى هزه 

ألاشُاء، وؤن اإلاهخٓذاث العلبُت اإلاىحىدة في ؤرهان ألاَشاد هي التي 

جخد٘م بشدود ؤَهالهم الاهُهالُت نلى اإلاىاِْ التي ًىاحها، وجامً 

ت ؤن الُشد ًٙىن اججاهاجه الىُعُت اججاه مىاغُو م هُىت مً الىكٍش

ت الُشد الصخُدت  ت الُشد باإلاىاغُو، َٙلما اصدادث مهَش خالٛ مهَش

ت  باإلاىغىم، ٗلما جدعً اججاهه هدى اإلاىغىم هُعه، لزا جامً الىكٍش

بةجاخت الُشضت للُشد  اٖدعاب خبراث حذًذة حهذٛ مً اإلادخىي 

 ].29اإلاهشفي والادساٗي  اججاهه الىُس ي هدى اإلاىغىم هُعه ]

ٌهخمذ الباخثان في جُعحر هخاثج الذساظت الخالُت نلى وظىٍ         

ت الهٓلُت الاهُهالُت التي جشي ؤن ظلٕى الُشد واججاهه هدى ؤي  الىكٍش

مىغىم ًٙىن مبجي نلى ألاَٙاس واإلاهخٓذاث التي ًمخل٘ها هدى هزا 

اإلاىغىم، َاججاه الاَشاد الىُعُت هدى اإلاشع الىُس ي هاججت نً نىامل 

إلاذسظت والخبرة واإلاجخمو، َما ًمل٘ه الُشد مً نذة مثل ألاظشة وا

مهلىماث نً اإلاشع الىُس ي والخهامل مو الاغؿشاباث الىُعُت 

واإلاشض ى الزًً ٌهاهىن مً اإلاشع الىُس ي ْذ جٙىن هاججت نً ما ًمل٘ه 

الُشد مً مهخٓذاث ومهلىماث هدى اإلاشع الىُس ي، خُث ؤن هزه 

خُدت ؤو هدُجت خبرة اإلاهخٓذاث ْذ جٙىن اظخمذث مً مطادس يحر ص

يحر صخُدت، وبالخالي ًمً٘ حهذًل هزه الاججاهاث مً خالٛ حًُحر 

اإلاهخٓذاث الشاسخت في ؤرهان ألاَشاد مً خالٛ اظخخذام وظاثل 

بُت والبرامج اإلاجخمهُت ولً٘  ٗاإلنالم واإلاذسظت والبرامج الخذٍس نذًذة 

 .بهذ الخهٍش نلى ؾبُهت هزه الاججاهاث وال٘شِ ننها

 
َ
 :: الاججاهاث الىُعُت هدى اإلاشع الىُس يسابها

خ البششي بىكشة حاثشة مً         جإزش مُهىم اإلاشع الىُس ي نبر الخاٍس

شتٕر في هزه الىكشة ألاَشاد الهادًىن مو ٖثحر  ؤيلب ؤَشاد اإلاجخمو، َو

مً ألاَشاد اإلاخهلمحن، خُث  ا ًضاٛ ال٘ثحر مً ؤَشاد اإلاجخمو ًشحهىن 

شاع الىُعُت بلى اإلاغ ؤو السخش، ؤو الهحن ظبب قهىس ؤنشاع ٗل الام

ؤو الهٓىباث ؤلالهُت بعبب الخٓطحر في الىاحباث الذًيُت ويحرها مً 

ألاظباب ألاخشي. ولم جازش هزه الىكشة العببُت للمشع نلى هكشة الىاط 

ٗاهذ جٓترن  وجىحههم هدى ؤظالُب وؾّش الهالج لهزه الامشاع التي 

ُت وبخشاج الجً والشُؿان مً بشحاٛ الذًً واإلاشهىرًً لهمل  الْش

 نلى هكشة الىاط ججاه ألاَشاد الزًً ٌهاهىن 
ً
الجعم َدعب، بل ؤًػا

 ً مً اإلاشع الىُس ي. ولهل ْلت الىعي الىُس ي ْذ ظاهم في جٍٙى

الاججاهاث العلبُت هدى اإلاشع الىُس ي لذي ها اء ألاَشاد. ٖما ؤهه ًبذو 

شادها باإلاشع الىُس ي ْذ ؤن هكشة الهاثلت ؤو ألاظشة للمطابحن مً ؤَ

جإزشث بهزه الاَٙاس العلبُت العاثذة هدى اإلاشع الىُس ي مً خالٛ 

انخٓادهم بإن اغؿشاباتهم  ا حعخدٔ مشاحهت اإلاهالج الىُس ي والؿبِب 

 بخُاء 
ً
الىُس ي، َُترددون في مشاحهخه وؤهه ًم٘نهم اخخىائها وؤخُاها

 ].30مشغاهم نً الىاط ]

بذو ؤن وظاثل ؤلا          نالم وما نىدجىا نلُه في جٓذًم ضىسة مشىهت ٍو

نً الهالج واإلاهالج الىُس ي واإلاطابحن باإلاشع الىُس ي لها الذوس ال٘بحر 

ً هزه الىكشة العلبُت للمشع الىُس ي. َخاسه حهشع بهؼ  في جٍٙى

ؼ الىُس ي ولِغ  وظاثل الانالم ُْام اإلاهالج الىُس ي بخهزًب اإلاٍش

[، وجاسه 10اإلاهالج بطىسة اإلاهزبحن ]نالحه. وبقهاس اإلامشع الىُس ي و 

ؼ الىُس ي وضهىبت نالحه بن لم جكهش اظخدالت  حهشع نذواهُت اإلاٍش

ً الاججاهاث الىُعُت العلبُت هدى اإلاشع  نالحه. ٗل هزا ؤظهم في جٍٙى

بذو ؤن هزه ألاَٙاس يحر الهلمُت اإلاشجبؿت بالُهم الخاؾئ  الىُس ي، ٍو

في بزاسة اإلاخاٍو الباؾىُت نىذ للمشع الىُس ي هي التي ماصالذ جدعبب 

بهؼ ألاَشاد في مىاحهت ٗل ؤشٙاٛ الاغؿشاباث الىُعُت، مما ًذَو 

ال٘ثحر مً ألاظش إلخُاء ؤمشاع واغؿشاباث ؤبىائهم الىُعُت َخىضذ 

 مشاحهت الهُاداث 
ً
ً والًشباء وؤخُاها نليهم ألابىاب لخحجبهم نً الضاثٍش

ًذَو ال٘ثحر منهم بلى  الخاضت خشُت مً وضمت اإلاشع الىُس ي الزي

ججىب البىح بأ امهم الىُعُت ونذم ؾلب اإلاعانذة الاسشادًت الهالحُت 

        اإلاخخططت مً اإلاخخططحن وججىب الاخخالؽ باألَشاد اإلاطابحن

 ].13بها ]

و ا ًمً٘ َهم مهجى اإلاشع الىُس ي دون ؤن وهٍش مهجى الصخت         

شجبـ مُهىم الصخت الىُعُت بمهجى العىاء والالظىاء في  الىُعُت، ٍو

نلم الىُغ، ْذ واحه جدذًذ مُهىم الصخت الىُعُت مش٘الث نذة 

 ما 
ً
ؤهمها شُىم الخلـ بحن هزا اإلاُهىم واإلاشع الىُس ي والهٓلي، ويالبا

ُعُت با اغؿشاباث الهٓلُت، خُث الاظخخذام حصخظ اإلاش٘الث الى

خي لٙلمت "الهٓل" ٖمطؿلح للخهبحر نً ؤي مشٙلت هُعُت ْذ  الخاٍس

شي  ؤن الخلـ في مُهىم الصخت Tudor [31]  ًىاحها الُشد في خُاجه، ٍو

الىُعُت ْذ ًشحو لٙىن ال٘ثحر مً الىاط ًطىُىن ؤي مشٙلت هُعُت 

لهل مثل هزا الخلـ بحن جدذ مكلت ألامشاع الهٓلُت والجىىن، و 

مُهىم الصخت الىُعُت ومُهىم اإلاشع الهٓلي والىُس ي شاجو بحن نامت 

اإلاثُٓحن ولِغ َٓـ نامت الىاط، َهادة هشي ؤن نامت الىاط 

ٗالهٓذ الىُعُت والاجهُاس الهطبي والُطام  ٌعخهملىن ؤلُاف 

ا لخا اث ومش٘الث هُعُت ْذ  ا جخُٔ مو وضُها وحصخُطها  والهعخحًر

ذ جٙىن ؤضال مثل هزه ألالُاف ال هلمي مو ؾبُهت هزه الخا اث. ْو

اإلاخذاولت والتي جؿلٔ نلى بهؼ اإلاش٘الث الىُعُت يحر واضخت ويحر 
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ولهل الاججاه الؿبي والًالب في نالج  [13] مُهىمت في ؤرهان ال٘ثحرون

 في وحىد هزه اإلاشٙلت في الخلـ في 
ً
ألامشاع الىُعُت ْذ ظاهم ؤًػا

نىذما ؤٖذ خلـ  Wang & Lai [32] ْذ ؤوضح رلٚ ٗل مًاإلاُاهُم، و 

الهذًذ مً الىاط بحن مُهىم الصخت الىُعُت ومُهىم اإلاشع الىُس ي 

والهٓلي. خُث ٌهخٓذ الًالبُت بإن هزا اإلاُهىم مدطىس غمً 

 ].33اخخطاص الؿب الىُس ي وألاؾباء الهٓلُحن ]

ذ نٍش البىا اإلاشع الىُس ي بإهه جلٚ الخالت          الىُعُت التي ْو

ه  جطِب جُ٘حر ؤلاوعان ؤو مشانشه ؤو خ٘مه نلى ألاشُاء ؤو ظلٖى

اجه بلى خذ حعخذعي الخذخل لشناًت هزا ؤلاوعان، ومهالجخه في  وجطَش

ً مً خىله ]  ].34ظبُل مطلخخه الخاضت، ؤو مطلخت آلاخٍش

ونلى الشيم مً الخٓذم الهلمي الزي شهذه الهالج الىُس ي والؿب         

في نالج ألامشاع الىُعُت ب ا ؤهىا ماصلىا وهاوي مً الىضمت التي  الىُس ي

 ما ٌشخٙي اإلاشض ى الىُعُحن بهذ 
ً
ثحرا جالخٔ اإلاشض ى الىُعُحن، ٖو

ما ٌشخٙىن  جدعً خالتهم مً نذم جٓبل الىاط لهم والابخهاد ننهم، ٖو

دزسون  مً جخلى ؤنض ؤضذْائهم ننهم وبهؼ ؤَشاد ناثالتهم بل ٍو

ً مً الاْ ضِبىا باإلاشع مما آلاخٍش
ُ
تراب ؤو الخىاضل مههم بهذ ؤن ؤ

 
ً
ؼ الىُس ي هدى ألاَػل ؤو هدى ألاظىؤ، جبها ًازش نلى جؿىس خالت اإلاٍش

 ].35لؿبُهت جلٚ الاججاهاث ]

 مً ؤهمُت مىغىم الاججاهاث هدى اإلاشع الىُس ي، َٓذ        
ً
واهؿالْا

ُغ بذؤ في العىىاث ألاخحرة الاهخمام مً حاهب نلماء نلم الى

الاحخماعي بمىغىم الصخت الىُعُت، َلم ٌهذ مً اإلامً٘ بحشاء 

الذساظاث والبدىر بهذٍ حصخُظ ونالج اإلاشع الىُس ي دون 

ؼ الىُس ي والزي  الاهخمام باإلادُـ الاحخماعي الزي ٌهِش َُه اإلاٍش

هم  خإزشون به، لزا ؤضخذ دساظت واظخ٘شاٍ َو ًازشون َُه ٍو

شع الىُس ي وألاَشاد الزًً ٌهاهىن اججاهاث ألاَشاد مً الهامت هدى اإلا

مىه ٖإَشاد ألاظشة واإلاهلمحن والؿلبت واإلاىقُحن والاخخطاضُحن 

حن في السجىن واإلاذاسط واإلاعدشُُاث  ٗاإلاشَش الىُعُحن والاحخمانُحن 

زلٚ آلاباء  بلى حاهب الٓاثمحن نلى ماظعاث الصخت الىُعُت ٖو

ذ مً وألامهاث، مً ؤهم اإلاىاغُو لًشع اإلاعاهمت في جد ُٓٔ مٍض

 .الصخت الىُعُت لؤلَشاد في اإلاجخمو

 الدراصاث الضابقت. 4

جىىنذ الذساظاث التي جىاولذ مىغىم اججاهاث الؿلبت الجامهُىن       

هدى اإلاشع الىُس ي، َمنها ما بدثذ في ؾبُهت هزه الاججاهاث، ومنها ما 

جىاولذ الهالْت بحن هزه الاججاهاث وبهؼ الهىامل واإلاخًحراث 

 :الذًمىيشاَُت

ت اججاهاث ألاَشاد في 36هذَذ دساظت ْىجت وهذاء ]       [ بلى مهَش

اإلاجخمو الُلعؿُجي هدى اإلاشع الىُس ي، وجم جؿبُٔ الذساظت نلى نُىت 

ذ ٖشُذ الىخاثج ٤٨٦١بلٌ نذدها )  مً اإلاجخمو الُلعؿُجي. ْو
ً
( َشدا

عً، ؤن الاججاهاث العلبُت جكهش بحن ضًاس العً ؤٖثر مً ٖباس ال

ون٘عذ الىخاثج الاججاهاث ؤلاًجابُت الهاؾُُت هدى اإلاشع الىُس ي 

لذي الزٗىس ؤٖثر مما لذي ؤلاهار، وؤقهش اإلاخهلمىن روي الشهاداث 

جي اإلاهاهذ اإلاخىظؿت اججاهاث ظلبُت هدى اإلاشع  الجامهُت وخٍش

 .الىُس ي ؤٖثر مً الًحر اإلاخهلمحن

 الب ـــاث الؿـــاهــت اججـــمهَشى ــ[ َٓذ هذَذ بل37ؤما دساظت هحرظً ]      

هدى اإلاشض ى الهطابُحن والزهاهحن وؾّش نالحهم، وخلطذ الذساظت بلى 

ؤن وحىد اججاهاث ظلبُت هدى مىاغُو ألامشاع الىُعُت بانخباسها 

ؼ الىُس ي، ٖما ؤقهشث الىخاثج لهذم وحىد  جمثل وضمت ناس لزوي اإلاٍش

جيغ والخخطظ واإلاهذٛ َشوّ راث د الت بخطاثُت لخإزحر مخًحراث ال

 .الذساس ي في اججاهاث الؿلبت الجامهحن هدى اإلاشع الىُس ي

[ دساظت نلى نُىت نشىاثُت مٙىهت مً 38وؤحشي شاوٌ وآخشون ]     

ت اججاهاث ؾلبت الجامهت هدى 308)  وؾالبت حامهُت بهذٍ مهَش
ً
( ؾالبا

صمالئهم اإلاطابىن باإلاشع الىُس ي والزًً ظبٔ وؤن شخطىا باإلاشع 

الىُس ي باظخخذام مُٓاط لىضِ ؤنشاع اإلاشع الىُس ي لذي 

ذ جىضلذ الذساظت بلى وحىد اججاهاث ظلبُت مشجُهت لطالح  صمالئهم. ْو

الؿلبت ؤلاهار نً الزٗىس هدى اإلاشع الىُس ي، وؤن الؿلبت الجامهُىن 

لذحهم اججاهاث ظلبُت هدى صمالئهم الزًً جكهش نليهم ؤنشاع راث 

الىُس ي ؤٖثر مً ؤولئٚ الزًً جكهش نليهم دسحت مخٓذمت مً اإلاشع 

 ؤٖبر مو صمالئهم الزًً 
ً
ؤنشاع ؤْل خذة ٖما ؤقهش الؿلبت حهاؾُا

 .ًخػهىن للهالج الؿبي الذواجي

ت اججاهاث 39ؤما دساظت الهذاوي وآخشون ]       [ َٓذ هذَذ بلى مهَش

ؾلبت الؿب هدى اإلاشع الىُس ي والهىامل الاحخمانُت والذًمىيشاَُت 

ذ الذساظت نلى اإلاعا ذ ؤحٍش ً مثل هزه الاججاهاث، ْو همت في جٍٙى

زالزت مجامُو مً الؿلبت في حامهت ْابىط في ظلؿىت نمان وهم ؾلبت 

ٗي   في مٓشساث اإلاىهج الهالجي العلى
ً
بُا  جذٍس

ً
الؿب الزًً ؤجهىا ٗىسظا

والاٗلُيُٙي غمً دساظتهم الجامهُت للؿب، ومجمىنت ؤخشي مً ؾلبت 

اساث جُٓذًت الؿب الزًً ْذ ؤ جهىا هُغ الٙىسط، باإلغاَت بلى ٍص

إلاشض ى هُعُحن ساْذون في اإلاعدشُى ؤو مشاحهحن في وخذاث اإلاشاحهت 

الخاسحُت، ومجمىنت زالثت ألشخاص نادًحن مً الهامت. واظخخذم في 

لالججاهاث اإلآجن نلى البِئت الهماهُت،  (ATMIQ) الذساظت مُٓاط

اث د الت بخطاثُت لخإزحر وجىضلذ الذساظت لهذم وحىد َشوّ ر

ٗادًمي والخالت الاحخمانُت والىىم وهىم  مخًحراث الهمش واإلاعخىي الا

الخبرة في اججاهاث الؿلبت هدى اإلاشع الىُس ي، ٖما ؤوضخذ الذساظت 

وحىد اسجباؽ ٖبحر بحن الهاداث والخٓالُذ الاحخمانُت وزٓاَت اإلاجخمو 

ت با اججاهاث هدى اإلاشع الىُس  ي ووضمت اإلاشع ٖىىم مً اإلاهَش

الىُس ي لذي الؿلبت ؤٖثر مً نالْت هزه الاججاهاث في اإلاهلىماث 

 .الؿبُت لذحهم

[ بلى ال٘شِ نً اججاهاث 40في خحن هذَذ دساظت صوصوَاظٙي ]       

نُىت مً الؿالب الجامهُحن هدى اإلاشع الىُس ي ونالحه، وؤشاسث هخاثج 

ي الخهلُمي اإلاشجُو الذساظت بلى ؤن الؿالب ألاٖبر ظًىا وروي اإلاعخى 

لذحهم اججاهاث بًجابُت ؤٖثر هدى اإلاشع الىُس ي ونالحه مٓاسهت بًحرهم 

 وؤْل معخىي حهلُمي، ٖما بُيذ الىخاثج 
ً
مً الؿالب مً هم ؤْل ظىا

 في اججاهاث الؿلبت هدى اإلاشع 
ً
وحىد َشوّ راث د الت بخطاثُا

ٓا إلاخًحر الىىم لطالح الؿالباث خُث ؤقهشن اججا هاث الىُس ي َو

 .بًجابُت ؤٖثر مً الزٗىس هدى اإلاشع الىُس ي ونالحه

ت دوس الخخطظ والىىم 41ؤما دساظت وود ]        [ َٓذ ظهذ بلى مهَش

ومعخىي الخهلُم والهمش في اججاهاث الؿالب الجامهُحن هدى اإلاشع 

الىُس ي والهالج الهٓلي والهطبي، وؤوضخذ هخاثج الذساظت ؤن هىإ 

الاججاهاث وبحن معخىي الخهلُم في اججاه  نالْت اسجباؾُت بحن هزه
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 لخإزحر 
ً
اإلاعخىي الهالي، بِىما لم جكهش الذساظت َشوّ راث د الت بخطاثُا

مخًحراث مثل الىىم والهمش والخخطظ نلى اججاهاث الؿلبت الجامهُحن 

 .هدى اإلاشع الىُس ي

[ بلى مٓاسهت اججاهاث الؿالب مً 42وهذَذ دساظت لُُُيعىن ]      

ت والٙلُاث الهلمُت هدى اإلاشع الىُس ي، وخلطذ  الٙلُاث الىكٍش

الذساظت بلى ؤن هىإ اججاهاث ظلبُت لذي ؾلبت الجامهت في ٗل مً 

ت هدى اإلاشض ى الىُعُحن وهدى  الخخططاث الهلمُت وألادبُت الىكٍش

اإلاعدشُُاث الىُعُت وؾّش الهالج اإلاعخخذمت لهالج ها اء اإلاشض ى، 

 لخإزحر مخًحراث الجيغ والخدطُل وؤن هىإ َشوّ راث د الت بخ
ً
طاثُا

 .الذساس ي في اججاهاث الؿلبت

ت اججاهاث ؾالب الجامهت في 43وهذَذ دساظت بىلىٕ ]       [ بلى مهَش

ذ خلطذ الذساظت في هخاثجها  الٙلُاث ألادبُت هدى اإلاشع الىُس ي، ْو

بلى وحىد اججاهاث بًجابُت لذي ؾالب الخخططاث ألادبُت هدى اإلاشع 

، ٖما ؤبذوا ْىانت ٖبحرة في َهالُت الؿّش الهالحُت اإلاعخخذمت الىُس ي

 .مو اإلاشض ى الىُعُحن

ٗاث وخعً       ت اججاه 44] ؤما دساظت بش [ َٓذ هذَذ بلى مهَش

الؿالب الجامهُحن في شماٛ َلعؿحن هدى اإلاشع والهالج الىُس ي في 

ت( الىىم، والخخطظ،  غىء بهؼ اإلاخًحراث الذًمىيشاَُت والتربٍى

لهمش، والخدطُل، ومٙان العً٘، ودخل ألاظشة(، وجم جؿبُٔ وا

مُٓاط الاججاه هدى اإلاشع الىُس ي ونالحه نلى نُىت مً ؾلبت نذد 

ذ اهتهذ الذساظت بلى نذة هخاثج مً  مً الجامهاث الُلعؿُيُت، ْو

ؤهمها ؤن اججاهاث ؾلبت الجامهاث الُلعؿُيُت هدى اإلاشع والهالج 

 في اججاهاث الؿلبت هدى الىُس ي بًجابُت، ووحىد َشو 
ً
ّ دالت بخطاثُا

اإلاشع والهالج الىُس ي جبًها إلاخًحر الخخطظ ورلٚ لطالح الؿالب 

الزًً ًذسظىن جخططاث ؾبُت وهىذظُت وضُذلت، ووحىد َشوّ 

 في اججاهاث الؿلبت هدى اإلاشع والهالج الىُس ي جبًها 
ً
دالت بخطاثُا

  نذم وحىد َشوّ إلاخًحر الهمش ورلٚ لطالح الؿالب ضًاس الهمش، و 

 في اججاهاث الؿلبت هدى اإلاشع والهالج الىُس ي جبًها 
ً
دالت بخطاثُا

 .إلاخًحر الىىم

ت مهخٓذاث واججاهاث 45وهذَذ دساظت اإلاىظىي ]        [ بلى مهَش

ذ هدى اإلاشع الىُس ي واإلاٍشؼ  ؾالب ٗلُت التربُت الاظاظُت بالٍٙى

 و  282الىُعحن، وجإلُذ نُىت الذساظت مً 
ً
ؾالبت مً ؾلبت ٗلُت ؾالبا

التربُت الاظاظُت واظخخذم الباخث مُٓاظحن ألاٛو لالججاه هدى اإلاشع 

ؼ الىُس ي مً بنذاد نبذاللؿُِ خلُُه،  الىُس ي والثاوي هدى اإلاٍش

ت واإلاخىظؿاث   باظخخذام اليعب اإلائٍى
ً
وبهذ مهالجت البُاهاث بخطاثُا

ت والاخخباس الخاجي، ؤظُشث هخاث ج الذساظت نً وحىد والاهدشاَاث اإلاهُاٍس

جدعً ملخىف لذي ؾلبت ٗلُت التربُت الاظاظُت في مهخٓذاتهم 

ؼ الىُس ي، ٖما ؤشاسث الذساظت  واججاهاتهم هدى اإلاشع الىُس ي واإلاٍش

 في اججاهاث الؿالب هدى اإلاشع الىُس ي 
ً
بلى وحىد َشوّ دالت بخطاثُا

ٗاهذ اججاه  إلاخًحراث الىىم والخخطظ والهمش، خُث 
ً
ٓا اث ونالحه َو

 ؤٖثر بًجابُت 
ً
زلٚ الؿالب ألاٖبر نمشا الزٗىس ؤٖثر بًجابُت مً ؤلاهار، ٖو

، بغاَت بلى ؤن ؾالب ألاْعام الهلمُت 
ً
في اججاهاتهم مً ألاْل نمشا

اججاهاتهم ؤٖثر بًجابُت مً ؾالب الاْعام ألادبُت، ٖما اشاسث بلى نذم 

 َـــاثُــت بخطــــشوّ دالـــىد َــوح
ً
 ى اإلاشع الىُس ي ــالب هدـــالؿ اثــاهــي اججــا

 إلاخًحر اإلاىؿٓت )داخلُت ؤو خاسحُت
ً
ٓا  (.ونالحه َو

[ َٓذ هذَذ بلى اظخ٘شاٍ اججاهاث 46ؤما دساظت مشب وظخىن ]      

الؿلبت الجامهُىن هدى اإلاشع الىُس ي ووضمت ؤلاضابت به مً خالٛ 

جؿبُٔ نذة مٓاًِغ واخخباساث مسخُت لئلدمان نلى ال٘دٛى 

ساث ومُٓاط الاججاه هدى اإلاشع الىُس ي ومُٓاط وضمت الاضابت واإلاخذ

باإلاشع الىُس ي، وؾبٓذ الذساظت خالٛ نامحن نلى هُغ الهُىت اإلاٙىهت 

 وؾالبت )مىز نام  383مً 
ً
(، وجىضلذ 2009بلى نام  2008ؾالبا

الذساظت بلى اسجباؽ الاججاهاث ؤلاًجابُت هدى وضمت ؤلاضابت باإلاشع 

الزًً لذحهم ٖم ؤٖثر مً اإلاهلىماث الىُعُت  الىُس ي لذي الؿلبت

والزًً ًمُلىن بلى ؤلاًمان بإهمُت في مٓابل اججاهاث ظلبُت لىُغ 

 .ؤَشاد الهُىت ممً  ا ًامىىن بالهالج الىُس ي

[ بلى ال٘شِ نً اججاهاث 47وهذَذ دساظت هىحبرج وآخشون ]       

ذًحن هدى اإلاشع الىُس ي والهىامل اإلاازشة ً جلٚ  نُىه مً العٍى في جٍٙى

ٗالهمش والىىم والخبرة واإلاىؿٓت الع٘ىُت، وجإلُذ نُىت  الاججاهاث 

ذ اظخخذم مُٓاط مؿىس لالججاهاث  1500 الذساظت مً شخظ، ْو

ٗاهىا غمً الُئت  لهزا الًشع، وجىضلذ الذساظت بلى ؤن ؤلاهار وممً 

ت مً ) ظىت( ولذحهم الخبرة في الخهامل مو مً ؤضِبىا  50-31الهمٍش

شع الىُس ي ومً ًجاوسون باإلاعً٘ مطابحن باإلاشع الىُس ي، ْذ باإلا

 .ؤبذوا اججاهاث بًجابُت هدى اإلاشع الىُس ي والاشخاص اإلاطابحن به

اثُت في         وفي دساظت ؤحشاها اإلاههذ الىؾجي للصخت الىُعُت الْى

، جىضلذ National Institute of Mental Health [48] واشىؿً

ؤَشاد الهُىت مً الهامت الزًً ؾبٔ نليهم  % م80ًالذساظت بلى ؤن 

اظخبُان لُٓاط اججاهاتهم هدى اإلاشع الىُس ي  ا ًبذون اججاهاث 

بًجابُت هدى اإلاشض ى الىُعُحن نلى ن٘غ الاشخاص روو اإلاعخىي 

الخهلُمي الهالي الزًً ؤقهشوا حهاؾِ ٖبحر واًمان بإهمُت دنم اإلاشض ى 

 .الىُعُحن ونالحهم

ت اججاهاث 49ٍذي وآخشون ]ؤما دساظت بىس        [ َٓذ هذَذ بلى مهَش

ؼ هدى ألاشخاص اإلاطابحن في اإلاشع  ؾلبت الجامهت في ٗلُت الخمٍش

 وؾالبت، وخلطذ 148الىُس ي، وجٙىهذ نُىت الذساظت مً )
ً
( ؾالبا

ؼ لذحهم اججاهاث بًجابُت هدى اإلاطابحن  الذساظت بلى ؤن ؾلبت الخمٍش

إلآُاط الزي ؾبٔ في الذساظت وهي باإلاشع الىُس ي في ازىحن مً ؤبهاد ا

ٗاهذ ظلبُت َُما ًخظ  الخُٓذ ووضمت اإلاشع الىُس ي بِىما اججاهاتهم 

بهذي الخيبا باألري والطىسة الىمؿُت العلبُت اإلاإخىرة نً اإلاشض ى 

 .الىُعُحن التي شملها اإلآُاط

ذ نلى )50وآخشون ] وؤشاسث دساظت ظُيعىن        ( 1101[ والتي ؤحٍش

لُت   وؾالبت مً الؿلبت الذاسظىن في ٗلُت الخذمت الاحخمانُت ٗو
ُ
ؾالبا

ت اججاهاتهم هدى اإلاشع الىُس ي وبالخدذًذ  نلىم الششؾت بهذٍ مهَش

بُت  مشض ى الُطام، ورلٚ مً خالٛ اخػانه لثماهُت بشامج جذٍس

ت مخخططت. وؤقهشث الذساظت ؤ ن ؾلبت ٗلُت الششؾت بسشادًت وجىنٍى

لذحهم اججاهاث ظلبُت هدى الاشخاص اإلاطابحن با اهُطام بذسحت ؤٖبر 

مً ؾلبت الخذمت الاحخمانُت، وؤن هزه الاججاهاث العلبُت ْذ ؤخشصث 

ب الزي ؤخػو له الؿلبت مً ؤَشاد الهُىت،  جشاحو ملخىف مو الخذٍس

اص ٖما ؤقهش ؤَشاد الهُىت ممً ظبٔ لهم خبرة الخهامل مو ؤشخ

 ائهم ؤو ؤْاسبهم اججاهاث ؤْل ظلبُت هدى ــً ؤضذْـــام مــالُطــً بــمطابُ
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 .اإلاشع الىُس ي

ى ]       [ بلى وحىد اججاهاث بًجابُت لذي 51وجىضلذ دساظت مىهخحًر

ُٓا هدى اإلاشع الىُس ي واإلاطابحن به مً خالٛ  ؾلبت الجامهت في ؤٍَش

 وؾالبت وب58دساظخه التي ؾبٓها نلى )
ً
هذ ؤن احخاصوا ٗىسط ( ؾالبا

ٗادًمي مخخطظ في نلم الىُغ والاغؿشاباث الىُعُت بي وؤ  .جذٍس

ت اججاهاث نُىت 52وفي دساظت ؤماساظىسٍت ]       [ التي هذَذ إلاهَش

الهُ٘ت هدى اإلاشع 4650مٙىهت مً ) ( ؾالب وؾالبت مً الجامهت العحًر

الزت الىُس ي وألاشخاص اإلاطابىن با اٖخئاب. واظخخذمذ في الذساظت ز

ؤهىام مً اإلآاًِغ الىُعُت وهي )ؤلاخعاط بالخؿش( و)الشيبت بهذم 

الخىاضل الاحخماعي( و)الُٓكت ولِغ اإلاشع(. وؤقهشث الذساظت ؤن نذم 

اظخخذام مطؿلخاث مشغُت ؤو مطؿلخاث جىحي با اهضناج نىذ 

وضِ اإلاشع الىُس ي وها اء اإلاشض ى مً خالٛ الهباساث الخاضت في 

ٗان لها ؤزش ٖبحر في خُؼ الاججاهاث العلبُت لذي ؤَشاد  اإلآاًِغ التي 

الهُىت هدى مشع الاٖخئاب واإلاطابحن به، ٖما ؤن هزه الاججاهاث 

العلبُت اهخُػذ لذي مً نمل غمً َّش الذنم واإلاعاهذة 

للمطابحن با اٖخئاب ؤو مً لذحهم خبرة في الخهامل مو مً ؤضِبىا 

البهذ الاحخماعي في  باإلاشع مً ؤْشبائهم ؤو ؤضذْائهم خاضت في

 .اإلآاًِغ الثالزت

ت الاججاهاث 53وفي دساظت حُبعىن وآخشون ]       [ والتي هذَذ إلاهَش

هدى زالزت ؤهىام مً اإلاشع الىُس ي وهي الىظىاط والٓلٔ والاٖخئاب، 

ذ ؤقهش الزٗىس في الذساظت 373وؾبٓذ الذساظت نلى ) ( َشد، ْو

ً ؤلاهار خُث ؤقهشث ؤلاهار اججاهاث ؤٖثر ظلبُت هدى اإلاشع الىُس ي م

ت هُعُت باإلاشع الىُس ي وؤنشاغه والخهامل مهه ؤٖثر مً الزٗىس،  مهَش

 ؤْل بخؿىسة اإلاشع الىُس ي واإلاطابحن به 
ً
وباإلآابل ؤقهش الزٗىس شهىسا

 للخاحت للهالج مىه
ً
 .وبذوا ؤْل جإًُذا

 :التعقيب على الدراصاث الضابقت

 :العابٓت ًخطح آلاحي مً خالٛ الهشع العابٔ للذساظاث     

بن الذساظاث التي جىاولذ مىغىم الاججاهاث الىُعُت لذي اإلاهلمىن  -

هدى اإلاشع الىُس ي واإلاطابىن مخهذدة، والذساظت الخالُت ْذ ج٘دعب 

ؤهمُتها ٗىجها جٓاسن معخىي الاججاه بحن مجخمو نشبي )اإلاجخمو الُمجي( 

جإزحر زٓاَت الىعي  ومجخمو خلُجي نشبي )اإلاجخمو الٙىٍتي( بهذٍ ُْاط

 .الىُس ي لذا اإلاجخمهحن

ٖما ًخطح ٖزلٚ جباًً هخاثج الذساظاث العابٓت في هخاثجها َُي  -

ذ التي حشحر َُه هخاثج بهؼ الذساظاث بلى وحىد اججاهاث بًجابُت  الْى

 Zuzovsky [40] هدى اإلاشع الىُس ي لذي ؾلبت الجامهت منها دساظت

ٗاث وخعً ] ثج دساظاث ؤخشي بلى وحىد [ ؤشاسث هخا44ودساظت بش

اججاهاث ظلبُت لذي ؾلبت الجامهت هدى اإلاشع الىُس ي 

  [37,42,51].ٖذساظت

ٖما جباًيذ هخاثج الذساظاث العابٓت في جإزحر مخًحر الىىم نلى اججاهاث  -

ؾلبت الجامهت هدى اإلاشع الىُس ي، خُث ؤشاسث هخاثج بهؼ الذساظاث 

الاججاهاث هدى اإلاشع الىُس ي بلى نذم وحىد جإزحر إلاخًحر الىىم نلى 

ٗاث وخعً  Levenson [42] ودساظت Wood [41] ٖذساظت ودساظت بش

[ والتي ؤشاسث هخاثجها بلى نذم جإزحر الىىم في اججاهاث ؾلبت 44]

الجامهت هدى اإلاشع الىُس ي، ٖما ؤشاسث هخاثج البهؼ آلاخش مً 

ذ في هُغ ظُاّ اإلاىغىم بلى وحىد جإزحر  إلاخًحر الذساظاث التي ؤحٍش

 [40,53].الىىم نلى اججاهاث ؾلبت الجامهت هدى اإلاشع الىُس ي 

وؤشاسث هخاثج بهؼ هزه الذساظاث بلى وحىد جإزحر إلاخًحر الخخطظ      

الهلمي نلى اججاهاث ؾلبت الجامهت هدى اإلاشع الىُس ي، بِىما ؤشاسث 

هخاثج البهؼ الاخش مً الذساظاث بلى نذم وحىد جإزحر إلاخًحر الخخطظ 

ٗاث وخعً  Hersin [37] لمي نلى هزه الاججاهاث ٖذساظتاله ودساظت بش

بلى وحىد  [39ٖما ؤشاسث دساظت الهذاوي ]  Wood [41] [ ودساظت44]

جإزحر إلاخًحر الخالت الاحخمانُت نلى اججاهاث ؾلبت الجامهت هدى اإلاشع 

 .الىُس ي

 :فروض الدراصت

 بحن اإلاخىظـ الُشض ي  -
ً
والىاْعي في جىحذ َشوّ دالت بخطاثُا

ذ وبب الُمىُت  اججاهاث الؿلبت اإلاهلمىن في ٗلُتي التربُت بجامهتي الٍٙى

 .هدى اإلاشع الىُس ي

 في اججاهاث الؿلبت اإلاهلمىن في ٗلُتي  -
ً
جىحذ َشوّ دالت بخطاثُا

 إلاخًحر 
ً
ٓا ذ وبب الُمىُت هدى اإلاشع الىُس ي َو التربُت بجامهتي الٍٙى

تي  (.  الجيعُت )ًمجي، ٍٗى

 في اججاهاث الؿلبت اإلاهلمىن في ٗلُتي  جىحذ -
ً
َشوّ دالت بخطاثُا

 إلاخًحر 
ً
ٓا ذ وبب الُمىُت هدى اإلاشع الىُس ي َو التربُت بجامهتي الٍٙى

 (.الىىم )رٗىس، بهار

 في اججاهاث الؿلبت اإلاهلمىن في ٗلُتي  -
ً
جىحذ َشوّ دالت بخطاثُا

ذ وبب الُمىُت هدى اإلاشع الىُس ي و   إلاخًحر التربُت بجامهتي الٍٙى
ً
َٓا

 (.الخالت الاحخمانُت )متزوج، ناصب

 في اججاهاث الؿلبت اإلاهلمىن في ٗلُتي  -
ً
جىحذ َشوّ دالت بخطاثُا

 إلاخًحر 
ً
ٓا ذ وبب الُمىُت هدى اإلاشع الىُس ي َو التربُت بجامهتي الٍٙى

 (.الخخطظ )نلمي، بوعاوي

 العريقت وإلاجراءاث. 5

 مىهج الدراصتأ. 

الذساظت جدذ اإلاىهج الىضُي، والزي ٌهٍش باإلاىهج جىذسج هزه        

البدثي الزي ٌهخمذ نلى هخاثج البدث لىضِ الكىاهش وجىغُدها، 

ُما ًلي وضِ إلاجخمو ونُىت الذساظت  .َو

 مجتمع الدراصت وعيىتهاب. 

اشخملذ نُىت الذساظت نلى الؿلبت اإلاهلمىن الذاسظىن في الُطل        

في ٗلُتي التربُت بجامهتي  2015/2016ي الذساس ي الثاوي للهام الذساس 

ذ وبب الُمىُت والبالٌ نذدهم )  وؾالبت مً الؿلبت 1015الٍٙى
ً
( ؾالبا

ٓت الؿبُٓت  ذ جم اخخُاس اَشاد الهُىت بالؿٍش اإلاهلمىن في الٙلُخحن. ْو

ذ 589الهشىاثُت ومنهم )  مً ؾلبت ٗلُت التربُت في حامهت الٍٙى
ً
( ؾالبا

 مً ؾلبت 426ٗو)
ً
م ( ؾالبا لُت التربُت بجامهت بب الُمىُت، والجذٛو ْس

ذ جم اخخُاس الهُىت 1)  إلاخًحراث الذساظت، ْو
ً
ٓا ( ًىضح نُىت الذساظت َو

شها وظهىلت الىضٛى ألَشاد الهُىت  .مً ؾلبت ٗلُت التربُت لخَى
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 1جدول 

 1115الىوع، التخصص والحالت الاجتماعيت )ن( = جوزيع عيىت الدراصت جبًعا ملتغيراث الجيضيت، 

 املجموع العيىت  املتغيراث املضتقلت

 

 الجيعُت

تي   589 ٍٗى

 426 ًمجي 1015

 

 الىىم

  635 رٖش

 380 ؤهثى 1015

 

 الخخطظ

  697 نلىم بوعاهُت

 318 جخطظ نلمي 1015

  342 متزوج الخالت الاحخمانُت

 673 يحر متزوج 1015

 الدراصت ج. أداة

 الذساظت بمىغىم اإلاخطل لؤلدب ْشاءتهم غىء ونلى الباخثان ْام      

 اإلاشع هدى اإلاهلمىن  الؿلبت لذي الىُس ي الاججاه لُٓاط مُٓاط ببىاء

 العابٓت والذساظاث اإلآاًِغ مً الهذًذ نلى الاؾالم خالٛ مً الىُس ي

 مً مجمىنت ضُايت جم الىُس ي، اإلاشع هدى الاججاه جىاولذ التي

 الىُس ي اإلاشع هدى التربُت بٙلُت اإلاهلمىن  الؿلبت اججاه جطِ الُٓشاث

ذ ظلبُت، بىىد آلاخش والبهؼ بًجابُت بىىد ضىسة نلى  هزه نذد بلٌ ْو

 الخطاثظ مً وللخإٖذ. َٓشة 38 للمُٓاط اإلابذثُت الطىسة في الُٓشاث

ت  جم اإلآُاط، وزباث ضذّ بًجاد خالٛ مً للمُٓاط العُٙىمُتًر

 انػاء مً( 10) واإلاد٘محن الخبراء مً مجمىنت نلى اإلآُاط نشع

غ هُئت  ٗلُتي في الىُعُت والصخت الىُغ نلم في اإلاخخططحن الخذَس

ذ بجامهتي التربُت  بهذ اإلآُاط َٓشاث جدلُل وجم الُمىُت، وبب الٍٙى

 ( 40) مً مٙىهت ؤولُت نُىت نلى جؿبُٓه
ً
 الؿلبت مً وؾالبت ؾالبا

 ؤضبذ وبزلٚ الُٓشاث، مً نذد اظدبهاد وجم التربُت، ٗلُت في اإلاهلمىن 

 النهاجي ؤلاخطاجي الخدلُل إلحشاءاث خػهذ التي اإلآُاط َٓشاث نذد

ٛ  في مىضح هى ٖما َٓشة( 34)  :الخالي الجذو

 2 جدول 

 الكليت والدرجت الىفس ي املرض هحو الاججاه مقياش فقراث مً فقرة كل بين الارجباط معامالث قيم

 معامل الارجباط رقم الفقرة معامل الارجباط رقم الفقرة معامل الارجباط رقم الفقرة

1 0.44** 13 0.53** 25 0.50** 

2 0.48** 14 0.69** 26 0.50** 

3 0.64** 15 0.66** 27 0.57** 

4 0.48** 16 0.71** 28 0.46** 

5 0.31* 17 0.31* 29 0.68** 

6 0.35* 18 0.21 30 0.71** 

7 0.36** 19 0.58** 31 0.66** 

8 0.46** 20 0.43** 32 0.60** 

9 0.59** 21 0.19 33 0.69** 

10 0.66** 22 0.59** 34 0.42** 

11 0.32* 23 0.66** 35 0.71** 

12 0.46** 24 0.36** 36 0.58** 

 0.01 معخىي  نىذ داٛ**  0.05 معخىي  نىذ داٛ* 

 نً اإلآُاط زباث بةًجاد الباخثان ْام، للمُٓاط الثباث وإلًجاد     

ٔ  مً( 40) ْىامها نُىت نلى اإلآُاط بخؿبُٔ ورلٚ الخؿبُٔ بنادة ؾٍش

ٛ  الخؿبُٔ مً ؤظبىنحن بهذ جؿبُٓه بنادة زم اإلاهلمىن  الؿلبت . ألاو

ذ  للمُٓاط الثباث مهامل خعاب جم ٖما ،(0.82) الثباث مهامل بلٌ ْو

 ؤلُا مهامل بلٌ خُث ؤلُا مهامل وباظخخذام الىطُُت بالخجضثت

 بهذ الىطُُت الخجضثت باظخخذام الثباث ومهامل ،(0.80) للمُٓاط

ٛ  مً ًخطح ٖما( 0.83) هى( بشاون  ظُبرمان) بمهادلت جصخُده  الجذو

م  (.3) ْس

 3 جدول 

 الىفس ي املرض هحو الاججاه مقياش ثباث معامالث

 معامل ألفا التجسئت الىصفيت إعادة إلاجراء ظرق حضاب الثباث

 

 مهامل الثباث

 ظُبرمان بشاون  0.82

0.83 

0.80 

 ومىاقشتها الىتائج .6

 
ً
ٛ  بالهذٍ اإلاخهلٓت الىخاثج نشع: ؤو ا   ٍشــــالخه" ىــبل حهذٍ والزي: ألاو

 التربُت ٗلُتي في اإلاهلمىن  الؿلبت لذي الىُس ي الاججاه ؾبُهت نلى

ذ بجامهتي  هزا مً وللخدٓٔ". الىُس ي اإلاشع هدى الُمىُت وبب الٍٙى
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 الؿلبت لذسحاث الخعابي اإلاخىظـ بةًجاد الباخثان ْام الهذٍ

( 101,92) وهى الىُس ي اإلاشع هدى الاججاهاث مُٓاط نلى اإلاهلمىن 

 البالٌ الُشض ي باإلاخىظـ ومٓاسهت( 8,18) مٓذاسه مهُاسي  وباهدشاٍ

ذ واخذة لهُىت الخاجي الاخخباس الباخثان اظخخذم( 85)  ُْمت بلًذ ْو

خطح(. 0,05) معخىي  نىذ دالت وهي( 66,32) ث ٛ  مً ٍو  ؤن( 4) الجذو

  دالت َشوّ هىإ
ً
  اظخجاباث والىاْعي الُشض ي اإلاخىظـ بحن بخطاثُا

ذ بجامهت التربُت ٗلُتي في اإلاهلمىن  الؿلبت  الُمىُت اب وحامهت الٍٙى

 مما الىاْعي، اإلاخىظـ لطالح الىُس ي اإلاشع هدى الاججاه مُٓاط نلى

ذ التربُت ٗلُتي في اإلاهلمىن  الؿلبت ؤن ٌهجي  اججاه لذحهم والُمً بالٍٙى

 .الىُس ي اإلاشع هدى بًجابي هُس ي

 4 جدول 

 الىفس ي املرض هحو املعلمون  العلبت لدى الىفس ي الاججاه ملعرفت واحدة لعيىت التائي الاختبار هتائج

 مضتوى الداللت درجت الحريت قيمت ث الاهحراف املتوصغ الفرض ي املتوصغ الواقعي العيىت

1015 101,92 85 8,99 66,32 1014 0,000** 

 0.01 معخىي  نىذ داٛ**  0,05 معخىي  نىذ داٛ*

 
ً
 الخهٍش" بلى حهذٍ والزي: الثاوي بالهذٍ اإلاخهلٓت الىخاثج نشع: زاهُا

 ٗلُتي في اإلاهلمىن  الؿلبت لذي الىُس ي الاججاه في الُشوّ د الت نلى

ذ بجامهتي التربُت   الىُس ي اإلاشع هدى الُمىُت وبب الٍٙى
ً
ٓا  إلاخًحر َو

تي،) الجيعُت  بةًجاد الباخثان ْام الهذٍ هزا مً وللخدٓٔ ،"(ًمجي ٍٗى

دُحن اإلاهلمىن  الؿلبت لذسحاث الخعابي اإلاخىظـ  مُٓاط نلى الٍٙى

(. 8,10) مهُاسي  باهدشاٍ( 102,34) والبالٌ الىُس ي اإلاشع هدى الاججاه

( 101,60) البالٌ الُمىُحن الؿلبت لذسحاث الخعابي باإلاخىظـ ومٓاسهت

ت( 8,27) مهُاسي  باهدشاٍ  الباخثان اظخخذم الُشوّ د الت وإلاهَش

ٛ  معخٓلخحن لهُيخحن الخاجي الاخخباس  هزا هخاثج ًىضح( 5) والجذو

 .ؤلاحشاء

 5 جدول 

  الىفس ي املرض هحو الىفس ي اججاههم في املعلمون  العلبت درجاث متوصعاث بين إلاحصائيت وداللتها" ث قيمت"
ً
 الجيضيت ملتغير وفقا

 

 املتغيراث

  ًمني كويتي

 قيمت )ث(

 

 درجت الحريت

 

 الداللت

(1.15) 

 الاهحراف املتوصغ

 املعياري 

 الاهحراف املتوصغ

 املعياري 

الاججاه هدى اإلاشع 

 الىُس ي

102,3379 8.1,197 101,5962 8,27506 1,426 1013 0,154 

ٛ  مً ًخطح        دالت َشوّ وحىد نذم( 5) الجذو
ً
 نىذ بخطاثُا

دُحن اإلاهلمىن  الؿلبت بحن( 0,05) د الت معخىي   في والُمىُحن الٍٙى

 .الجيعُت إلاخًحر جشحو الىُس ي اإلاشع هدى اججاههم

 
ً
 الخهٍش" بلى حهذٍ والزي: الثالث بالهذٍ اإلاخهلٓت الىخاثج نشع: زالثا

 ٗلُتي في اإلاهلمىن  الؿلبت لذي الىُس ي الاججاه في الُشوّ د الت نلى

ذ بجامهتي التربُت   الىُس ي اإلاشع هدى الُمىُت وبب الٍٙى
ً
ٓا  إلاخًحر َو

 بةًجاد الباخثان ْام الهذٍ هزا مً وللخدٓٔ ،( "بهار رٗىس،) الجيغ

 مُٓاط نلى الزٗىس  اإلاهلمىن  الؿلبت لذسحاث الخعابي اإلاخىظـ

 مهُاسي  باهدشاٍ( 02.06) والبالٌ الىُس ي اإلاشع هدى الاججاهاث

( 101.99) البالٌ ؤلاهار لذسحاث الخعابي باإلاخىظـ ومٓاسهت( 8.48)

ت(. 8.02) مهُاسي  وباهدشاٍ  الباخثان اظخخذم الُشوّ د الت وإلاهَش

ٛ  معخٓلخحن لهُيخحن الخاجي الاخخباس م والجذو  هزا هخاثج ًىضح( 6) ْس

خطح. ؤلاحشاء ٛ  مً ٍو  د الت راث َشوّ جىحذ  ا ؤهه( 6) الجذو

 في ؤلاهار والؿلبت الزٗىس  الؿلبت اججاه في الىىم إلاخًحر حهىد بخطاثُت

 .الىُس ي اإلاشع هدى

 6 جدول 

  الىفس ي املرض هحو الىفس ي اججاههم في املعلمون  العلبت درجاث متوصعاث بين إلاحصائيت وداللتها" ث"
ً
 الىوع ملتغير وفقا

 مضتوى الداللت     إهاث ذكور   

 املتغيراث
 املتوصغ

 الاهحراف
 املتوصغ

 1.15- درجت الحريت قيمت )ث( الاهحراف

       املعياري  املعياري   

 0,900 1013 0,126 8,02 101,99 8,47 102,06 الاججاه هدى اإلاشع الىُس ي

 
ً
 الخهٍش" بلى حهذٍ والزي: الشابو بالهذٍ اإلاخهلٓت الىخاثج نشع: سابها

 ٗلُتي في اإلاهلمىن  الؿلبت لذي الىُس ي الاججاه في الُشوّ د الت نلى

ذ بجامهتي التربُت   الىُس ي اإلاشع هدى الُمىُت وبب الٍٙى
ً
ٓا  إلاخًحر َو

 ْام الهذٍ هزا مً وللخدٓٔ ،(متزوج ناصب،) الاحخمانُت الخالت

 اإلاتزوحىن  اإلاهلمىن  الؿلبت لذسحاث الخعابي اإلاخىظـ بةًجاد الباخثان

 باهدشاٍ( 100,99) والبالٌ الىُس ي اإلاشع هدى الاججاهاث مُٓاط نلى

 البالٌ الهضاب لذسحاث الخعابي باإلاخىظـ ومٓاسهت( 8,014) مهُاسي 

توإلا ،(8,18) مهُاسي  باهدشاٍ( 102,52)  اظخخذم الُشوّ د الت هَش

ٛ  معخٓلخحن، لهُيخحن الخاجي الاخخباس الباخثان م والجذو  ًىضح( 7) ْس

خطح. ؤلاحشاء هزا هخاثج ٛ  مً ٍو   دالت َشوّ وحىد( 7) الجذو
ً
 بخطاثُا

 في والهضاب اإلاتزوحىن  اإلاهلمىن  الؿلبت بحن( 0,05) د الت معخىي  نىذ

 .الهضاب لطالح الىُس ي اإلاشع هدى اججاههم
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 7 جدول 

  الىفس ي املرض هحو الىفس ي اججاههم في املعلمون  العلبت درجاث متوصعاث بين إلاحصائيت وداللتها" ث" قيمت
ً
 الاجتماعيت الحالت ملتغير وفقا

 

 املتغيراث

 مضتوى الداللت درجت الحريت قيمت )ث(  عازب متزوج

 الاهحراف املتوصغ ( 1.15) 

 املعياري 

 الاهحراف املتوصغ

 املعياري 

 0.005 1013 2,795 8,18 102,52 14.،8 100,99 الاججاه هدى اإلاشع الىُس ي

 
ً
" بلى حهذٍ والزي: الخامغ بالهذٍ اإلاخهلٓت الىخاثج نشع: خامعا

 الؿلبت لذي الىُس ي الاججاه معخىي  في الُشوّ د الت نلى الخهٍش

ذ بجامهتي التربُت ٗلُتي في اإلاهلمىن   اإلاشع هدى الُمُيُت وبب الٍٙى

  الىُس ي
ً
ٓا  هزا مً وللخدٓٔ ،(بوعاوي نلمي،) الخخطظ إلاخًحر َو

 الؿلبت لذسحاث الخعابي اإلاخىظـ بةًجاد الباخثان ْام الهذٍ

 اإلاشع هدى الاججاهاث مُٓاط نلى الهلمُت الخخططاث في اإلاهلمىن 

 باإلاخىظـ ومٓاسهت( 8,63) مهُاسي  باهدشاٍ( 101,15) والبالٌ الىُس ي

( 102,38) البالٌ ؤلاوعاهُت الخخططاث روي  لذسحاث الخعابي

ت( 7,93) مهُاسي  باهدشاٍ  الباخثان اظخخذم الُشوّ د الت وإلاهَش

ٛ  معخٓلخحن لهُيخحن الخاجي الاخخباس  هزا هخاثج ًىضح الخالي( 8) والجذو

 .ؤلاحشاء

 8 جدول 

  الىفس ي املرض هحو الىفس ي اججاههم في املعلمون  العلبت درجاث متوصعاث بين إلاحصائيت وداللتها" ث قيمت"
ً
 (علمي،إوضاوي) التخصص ملتغير وفقا

 مضتوى الداللت درجت الحريت قيمت إوضاوي علمي  

 1.15- )ث(   الاهحراف املتوصغ الاهحراف املتوصغ املتغيراث

     املعياري  املعياري   

 0,028 1013 2,207 7,93 102,38 8,63 101,15 الاججاه هدى اإلاشع الىُس ي

ٛ  مً ًخطح        دالت َشوّ وحىد( 8) الجذو
ً
 الؿلبت بحن بخطاثُا

  الىُس ي اإلاشع هدى اججاههم في اإلاهلمىن 
ً
ٓا  روي  لطالح للخخطظ َو

 .ؤلاوعاهُت الخخططاث

 الىتائج مىاقشت. 7

 اإلاهلمىن  الؿلبت لذي الىُس ي الاججاه ؤن الذساظت هخاثج ؤقهشث     

ذ بجامهتي التربُت بٙلُتي  ٗاهذ الىُس ي اإلاشع هدى الُمىُت وبب الٍٙى

هضو  بًجابُت،  بلُه وضل الزي الىعي معخىي  بلى رلٚ الباخثان َو

ذ بجامهت التربُت بٙلُتي اإلاهلمىن  الؿلبت  الُمُىت بب وحامهت الٍٙى

ٛ  نليها خطلىا التي الهلمُت واإلاهلىماث والخبراث للمهاٍس هدُجت  خى

زلٚ ونالحها، وؤظبابها والهٓلُت الىُعُت ألامشاع ّ  ٖو  اإلاٍشؼ خٓى

 الجامهُت الذساظُت اإلآشساث خالٛ مً واإلاجخمو الُشد ْبل مً الىُس ي

اث الىُغ نلم بلى مذخل ٖمٓشساث جىاولىها التي  الصخطُت وهكٍش

 والاسشاد الاحخمانُت والخذمت اإلاذسظُت والصخت الىُعُت والصخت

 ومً هاخُت مً هزا. اإلآشساث مً ويحرها الىُس ي والهالج الىُس ي

 الؿلبت لذي ؤلاًجابُت الاججاهاث الباخثان ًشحو ْذ ؤخشي  هاخُت

ادة في ظاهم الزي اإلاهشفي الخٓذم لؿبُهت اإلاهلمىن   لذي الىعي ٍص

  الهشبي اإلاجخمو
َ
تي واإلاجخمو نمىما  ظاهم مما خطىضا، والُمجي الٍٙى

 ن٘غ نالحه، وآلُت وؤظبابه الىُس ي للمشع العلبُت الىكشة حًُحر في

 ونالحه وؤظبابه الىُس ي للمشع العاثذة العابٓت الىكشة ٗاهذ ما

ّ  مشاناة وغشوسة . لهم الىُس ي الذنم وجٓذًم الىُعاهُحن اإلاشض ى خٓى

 حشُ٘ل في دوس  لهبذ ْذ اإلاهلىماث هزه جٙىن  ؤن بمٙاهُت بلى ٌشحر مما

ذ وهزا،  الجامهت ؾلبت ومنهم اإلاجخمو َئاث ؤيلب لذي الاججاهاث  ًٖا

ا دوًسا جلهب اإلاهلىماث ؤن[ 9] الؿشاوهت بلُه ؤشاس ما ًُ  الخهٍش في ؤظاظ

ٓت في جازش ٖما اإلاخخلُت اإلاىاغُو هدى ألاَشاد اججاهاث نلى  ؾٍش

انلُت  وبالخالي. ألاْل نلى جُعحرها ؤو بها الخد٘م ؤو حهذًلها ؤو حًحرها َو

 الىُس ي اإلاشع هدى ألاَشاد اججاهاث نلى الاؾالم حًذا اإلاهم مً َةهه

ّ  والهٓلي  ٌهجي َهزا العلبي الؿابو نلُه ًٌلب ٗان َةن نالحه، وؾش

 مجاٛ في اإلاهلىماث في الىٓظ بلى رلٚ ًشحو ؤن اإلادخمل مً ؤهه

شث التي اإلاهلىماث ؤن ؤو والهٓلُت، الىُعُت الصخت  َيها رلٚ نً جَى

ه الخػلُل مً ال٘ثحر  بهؼ هخاثج مو الىدُجت هزه جخُٔ ٖما. والدشٍى

ٗاث ودساظت Levenson [42] ٖذساظت العابٓت الذساظاث [ 44] وخعً بش

 التيAmarasuriya et al [52]  ودساظتPoreddi,et al [49]  ودساظت

 اإلاشع هدى الجامهت ؾلبت لذي بًجابُت اججاهاث وحىد هخاثجها ؤقهشث

 العابٓت الذساظاث بهؼ هخاثج مو الىدُجت هزه جخخلِ ٖما. الىُس ي

 Monteiro ودساظت  Levenson [42] ودساظت Hersin [37] ٖذساظت ؤًػا

 الجامهت ؾلبت لذي ظلبُت اججاهاث وحىد هخاثجها ؤقهشث التي[51] 

 .الىُس ي اإلاشع هدى

ُما         اإلاهلمىن  الؿلبت لذي الىُس ي الاججاه في الُشوّ بيخاثج ًخهلٔ َو

ذ بجامهتي التربُت بٙلُتي   الىُس ي اإلاشع هدى الُمىُت وبب الٍٙى
ً
ٓا  َو

 ؤشاسث َٓذ الاحخمانُت، والخالت والخخطظ والىىم الجيعُت إلاخًحراث

  دالت َشوّ وحىد نذم بلى الىخاثج
ً
 اإلاهلمىن  الؿلبت بحن بخطاثُا

دُحن   الىُس ي اإلاشع هدى اججاههم في والُمىُحن الٍٙى
ً
ٓا  إلاخًحري  َو

هضو . والىىم الجيعُت دُحن اإلاهلمىن  الؿلبت ؤن بلى رلٚ الباخثان َو  الٍٙى

 اإلاشع هدى بًجابُت اججاهاث لذحهم منهم وؤلاهار الزٗىس  والُمىُحن

 واإلاهلىماث اإلاهاٍس مً ٖبحر ْذس ولذحهم حامهُىن  ؾلبت ٗىجهم الىُس ي

ؼ مو الخهامل وبمٙاهُت الىُس ي باإلاشع اإلاخهلٓت  وهزا. الىُس ي اإلاٍش

 للصخت الىؾجي اإلاههذ ؤحشاها دساظت هخاثج بلُه ؤشاسث ما مو ًخُٔ

اثُت الىُعُت   National Institute of Mental Health واشىؿً في الْى

 نليهم ؾبٔ الزًً الهامت مً الهُىت ؤَشاد مً% 80 ؤن مً [48]

 اججاهاث ًبذون   ا الىُس ي اإلاشع هدى اججاههم لُٓاط اظخبُان

 اإلاعخىي  روو  الاشخاص ن٘غ نلى الىُعُحن اإلاشض ى هدى بًجابُت

  ىــــاإلاشغ مــدن بإهمُت واًمان ٖبحر حهاؾِ ؤقهشوا الزًً الهالي الخهلُمي
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 .ونالحهم الىُعُحن

 اإلاجخمهحن في وؤلاظالمُت الهشبُت الثٓاَت ؾبُهت بلى باإلغاَت هزا      

تي ّ  مشاناة نلى جدث والتي والُمجي الٍٙى  الىُعاهُحن اإلاشض ى خٓى

ذ  ؤٖذجه ما وهى. الؿُبت والٙلمت لهم الىُس ي الذنم غشوسة نلى وجٖا

 مً بوعان لٙل ًُ٘ل ؤلاظالمي َذًيىا وؤلاظالمُت الهشبُت الثٓاَت

 ّ مت الخُاة جخؿلبه ما الخٓى  في ٌشترؽ و ا ؤلاوعاهُت، بد٘م الٍ٘ش

ه  اٖدعاب شخظ ؤي ؤهلُت   ًٙىن  ؤن خْٓى
ً
، ؤو ناْال

ً
 بلى بغاَت بالًا

 ظبداهه هللا مً وجٙلُِ ؤمش ؤلاظالم مىكىس  مً الهالج في الخٔ ؤن

 خُث التهل٘ت، بلى بها ؤلالٓاء ونذم الىُغ نلى اإلاداَكت في وحهالي

 في ألازش له ٗان شٚ بال هزا ٗل التهل٘ت، بلى الهالج بهماٛ ًادي

دُحن اإلاهلمىن  الؿلبت اججاهاث ، وؤلاهار الزٗىس  والُمىُحن الٍٙى
ً
 مما مها

 هزه وجخُٔ. الىُس ي اإلاشع هدى بًجابُت اججاهاث ًدملىن  حهلهم

 Wood [41] ٖذساظت العابٓت الذساظاث بهؼ هخاثج مو الىدُجت

ٗاث ودساظت Levenson [42] ودساظت  ؤشاسث التي[. 44] وخعً بش

 هدى الجامهت ؾلبت اججاهاث في الىىم مخًحر جإزحر نذم بلى هخاثجها

 Zuzovsky [40] دساظت دساظاث هخاثج مو جخخلِ ٖما. الىُس ي اإلاشع

 د الت راث َشوّ وحىد بلى ؤشاسث التي Gibbons et al [53] ودساظت

ٓا الىُس ي اإلاشع هدى الاججاه في بخطاثُت  لطالح الىىم إلاخًحر َو

 اإلاشع هدى الزٗىس  مً ؤٖثر بًجابُت اججاهاث ؤقهشن  خُث ؤلاهار،

 .ونالحه الىُس ي

 الؿلبت لذي الىُس ي الاججاه في الُشوّ بيخاثج ًخهلٔ َُما ؤما         

ٓا الىُس ي اإلاشع هدى اإلاهلمىن   والخالت الخخطظ إلاخًحر َو

  دالت َشوّ وحىد الذساظت هخاثج ؤقهشث َٓذ الاحخمانُت،
ً
 في بخطاثُا

ذ بجامهتي التربُت ٗلُتي في اإلاهلمىن  الؿلبت لذي الىُس ي الاججاه  الٍٙى

ٓا الىُس ي اإلاشع هدى الُمىُت وبب ( بوعاوي نلمي،) للخخطظ َو

زلٚ ؤلاوعاهُاث، لطالح ٓا ٖو ( وناصب متزوج) الاحخمانُت للخالت َو

هضو  الهضاب، لطالح  الىُس ي الاججاه في الُشوّ قهىس  ظبب الباخثان َو

 روي  اإلاهلمىن  الؿلبت لطالح الىُس ي اإلاشع هدى اإلاهلمىن  الؿلبت لذي

 ًملٙىن  ْذ ؤلاوعاهُت الخخططاث ؾلبت ؤن بلى ؤلاوعاهُت الخخططاث

 وؤظبابه الىُس ي باإلاشع جخهلٔ التي الىُعُت واإلاهاٍس اإلاهلىماث مً

 الاْعام في صمالئهم مً هُس ي وعي ؤٖثر ًجهلهم ما ونالحه ومأله

 ؾلبت ًدىاولها التي الذساظُت اإلآشساث ؾبُهت بلى ٌهىد ْذ وهزا الهلمُت،

 الصخت والصخطُت، الىُغ نلم ٖمٓشساث ؤلاوعاهُت الاْعام

اث الىُس ي الهالج ؤلاٗلُيُٙي، الىُغ نلم الىُعُت،  الهالج وهكٍش

ٛ  مُشداث مً جخػمىه وما الىُس ي  واظبابه الىُس ي اإلاشع جدىاو

ّ  ونالحه ؼ وخٓى  ؤٖثر اججاهاتهم ًجهل ْذ مما. ويحرها الىُس ي اإلاٍش

، الهلمُت الخخططاث روي  صمالئهم مً الىُس ي اإلاشع هدى بًجابُت

ذه ما وهزا ت" جٖا  اججاهاث ؤن جشي  والتي"، الاهُهالُت الهٓلُت الىكٍش

ت مً ًمل٘ه بما جخإزش مهحن مىغىم هدى الُشد  اججاه ومهلىماث مهَش

 العابٓت الذساظاث بهؼ هخاثج مو الىدُجت هزه وجخُٔ، اإلاىغىم هُغ

ٗاث ٖذساظت  ؤشاسث التي Sevensson et al [50] ودساظت[ 44] وخعً بش

  دالت َشوّ وحىد ؤن
ً
 جبًها اإلاشع هدى الؿلبت اججاهاث في بخطاثُا

 .الٙلُت ؤو الخخطظ إلاخًحر

  شعــــمــال ىـــهد يــــالىُع اهــالاجج يــَ شوّـــالُ تـــجـبىدُ ٔـــًخهل اـــَُم اــؤم      

ٓا الىُس ي  َشوّ وحىد جىضح الذساظت َىخاثج الاحخمانُت للخالت َو

  دالت
ً
 اإلاشع هدى والهضاب اإلاتزوحىن  اإلاهلمىن  الؿلبت اججاه في بخطاثُا

هضو  الهضاب، لطالح الىُس ي  الؿلبت ؤن بلى الىدُجت هزه الباخثان َو

 اإلاشع هدى بًجابُت ؤٖثر اججاه لذحهم بهذ ًتزوحىا لم الزًً اإلاهلمىن 

ت باإلاعئىلُت الاخعاط لٓلت هدُجت جٙىن  ْذ الىُس ي  والػًىؽ ألاظٍش

 مٓاسهت نضاب ٖؿلبت ًخدملىجها التي والاْخطادًت والاحخمانُت الىُعُت

 الىُعُت الػًىؽ مً ال٘ثحر ًخدملىن  الزًً اإلاتزوحىن  بضمالئهم

ت  الىُس ي با اختراّ جطُبهم ْذ التي والاْخطادًت، والاحخمانُت والاظٍش

 .الىُس ي اإلاشع هدى ظلبُت ؤٖثر اججاهاتهم ًجهل مما

 التوصياث. 8

 :آلاجُت واإلآترخاث الخىضُاث الباخثان ًٓذم الذساظت هخاثج نلى بىاءً     

 ٗلُاث في اإلاهلمحن للؿلبت الىُس ي الاججاه اٖدشاٍ ؤهمُت نلى الخإُٖذ -

 ٌعانذ ْذ مما الىُعُت وألامشاع ومىاغُهه الىُغ نلم هدى التربُت

  اإلاهلمحن الؿلبت ها اء معاهمت بمٙاهُت نلى الخهٍش في
ً
 في معخٓبلُا

 الؿلبت لذي الىُعُت والاغؿشاباث اإلاش٘الث واٖدشاٍ مالخكت

ذ مب٘شة بطىسة  ؤظشم بطىسة الاغؿشاباث هزه نالج في رلٚ ٌعهم ْو

ٓلل  الىُعُت ومش٘التهم الؿلبت خا اث نالج في والخٙالُِ الجهذ مً ٍو

ذ ش ْو  .مىه ٌهاهىن  ْذ الزي الىُس ي ألالم ٖم ًَى

ٗادًمُت ظُاظت وغو - ت ؤ بُت البرامج ج٘ثُِ في جخمثل وجشبٍى  الخذٍس

حر مذسوظت خؿـ ووغو  جخػمً دساظُت ومٓشساث مىاهج لخَى

و بلى تهذٍ الىُعُت للصخت مىاغُو  الؿلبت لذي الىعي معخىي  َس

 بذوسهم والجامهاث الٙلُاث في التربُت ٗلُاث في الذاسظحن اإلاهلمحن

 اإلاهلمحن ها اء وجثُِٓ. للؿلبت الىُعُت الصخت جدُٓٔ في الخُىي 

 واإلاش٘الث الاغؿشاباث مالخكت في ناجٓهم نلى جٓو التي باإلاعئىلُت

  اٖدشاٍ اإلاىاظبت اإلاهاساث اٖدعاب نلى ومعانذتهم للؿلبت الىُعُت

ُُُت الاغؿشاباث هزه   ننها والابالى مهها الخهامل ٖو
ً
 واسشاد مب٘شا

ذ في اإلاىاظبت الاسشادًت اإلاعانذة لؿلب الؿلبت  ولِغ اإلاىاظب، الْى

و في بل وخعب هزا  الخهامل في اهُعهم اإلاهلمحن لذي الىعي معخىي  َس

ادة في ٌعانذ مما َيهم الخاضت الىُعُت ومشاٗلهم غًىؾهم مو  ٍص

 نً الىاججت الىُعُت الػًىؾاث وجخُُِ الهمل في الىقُُي سغاهم

 .الهمل

حز غشوسة - و نلى التٖر  ماظعاث حمُو في الىُس ي الىعي معخىي  َس

 نمل وسشاث ونٓذ اإلاخخلُت الانالم وظاثل خالٛ مً الهشبي الىؾً

بُت وبشامج  الجامهاث في الذاسظىن  والؿلبت للمهلحن وجثُُُٓت جذٍس

ُُُت للؿلبت الىُعُت باألمىس  خاضت والٙلُاث  اإلاب٘ش الاٖدشاٍ ٖو

غ مهىت في الاهخشاؽ ْبل للؿلبت الىُس ي للمشع  الاججاهاث الخذَس

 بحن الىُس ي بالىعي والاهخمام للؿلبت الىُس ي اإلاشع هدى ؤلاًجابُت

 والصخت الصخطُت مثل الهالْت راث اإلاعاْاث في الجامهت ؾلبت

 .الهلمُت الخخططاث لؿلبت خاضت اإلاذسظُت والصخت الىُعُت
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ABSTRACT_ The current study aimed to explore and compare the complexity of students 

teachers’ attitudes towards mental disorders in the colleges of education in Kuwait University and 

Ibb University in Yemen. The study adopted an attitude scale was prepared by the researchers, 

conducted with (1015) students, studying in the college of education in both universities, were 

chosen randomly, (589) of the students from Kuwait University and (426) from Ibb University. The 

data from the scale were fed into SPSS software. Findings derived from the study showed that 

student teachers in both universities tend to hold positive favorable attitudes towards mental 

disorders. In addition, findings revealed no significant statistical difference in students teachers' 

attitudes towards mental disorders related to gender or nationality in the attitudes scale. However, 

findings indicated significant statistical difference in students teachers' Attitudes towards mental 

disorders. related to students' academic major and marital status in both universities. 

KEYWORDS: Mental disorders, Attitudes towards Mental disorders. 

 

 


