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 اىـــــــــــــــــــــــــــــداء
لحظتي ىذه ي الى  أبي الذي تمنيت أن يعيش مع أىدي عممي ىذا

وأن  حمتول يتغمده بواسع ر جفأسال هللا عز و لكن هللا شاء غير ذلك 
 يسكنو الفردوس األعمى

الى سراج دربي ونور حياتي أمي الغالية أطال هللا عمرىا ومتعيا 
 بموفور الصحة ودوام العافية.

يامير  ة العين أماني وقر الى  حفظيا هللا،زوجتي   الى  

ةجتو وأوالده محمود، خيرة، فاطنالى أخي الغالي لحسن وزو   

تسنيمجة وزوجيا وأوالدىا عبد الرؤوف و الى أختي العزيزة خدي  

االصدقاءحباب و الى كل األىل واأل  

 

 الى كل ىؤالء أىدي ثمرة جيدي ىذا.
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تقديرشكر و   

ل وجيو وعظيم مباركا فيو كما ينبغي لجل  طيبا الحمد هلل حمدا كثيرا
 و لنا النجاز ىذا العمل سلطانو عمى توفيق

طويل دمحم عمى اىتمامو  يل الشكر  لألستاذ المشرف السيدأتقدم بجز 
 لصائب طول ىذه الفترة .الصادق وتوجييو ا

أتوجو بالشكر والعرفان لرئيسة المشروع األستاذة جمعة أوالد حيمودة 
   وجميع أساتذة لجنة التكوين. خير الجزاءجزاىا هللا 

والشكر موصول الى كافة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة لقبوليم مناقشة 
 ىذا العمل .

 وال يفوتي أن أشكر كل األساتذة الذين حكموا لنا مقياس الدراسة
قدمو لنا من  كما أشكر الدكتور العزيز شيبوط لخضر عمى كل ما

 .مساعدة
 لنا يد العون من قريب أو من بعيد شكرا لك من قدم
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 الممخص
تجاىات التديف لدػ الطمبة الكشف عف مدػ تأثير التنشئة االجتماعية في تكوف ا إلىالدراسة  ىذه تىدف  

مف جامعة عمار ثميجي طالبا  430 عمى وشممت عينة الدراسة ،تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي الشباب
 .2019 -2018 كاديميةاأل سنةباألغواط في ال

مقياس التديف لصاحبو االجتماعية مف إعداد الطالب، و  مقياس التنشئة :ىداؼ الدراسة تـ استخداـتحقق مف أ مل  
 :، وجاءت نتائج الدراسة كما يميعالصني صالح

 . الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواطتؤثر التنشئة االجتماعية في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة  -
 .في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط أنماط التنشئة األسريةتؤثر  -
 .في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواطتؤثر مؤسسة الجامعة  -
 .في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواطتؤثر وسائل اإلعبلـ   -
 .األغواطب ف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجييجماعة الرفاؽ في تكو ال تؤثر  -
 .األغواطف اتجاىات ايجابية لمتديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي بيتؤثر مؤسسة المسجد في تكو  -
 .لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط مرتفع التديف توجو نحوالمستوػ  -
بجامعة عمار ثميجي  في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب إحصائيةفروؽ ذات داللة  ال توجد -

 فئة العمرية.متغير ال إلىتعزػ  األغواطب
بجامعة عمار ثميجي  في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب إحصائيةفروؽ ذات داللة  توجد -

 .اإلناثلصالح النوع االجتماعي وذلؾ  إلىتعزػ  األغواطب
في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي  إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة  -

 .األكاديميالمستوػ  إلىتعزػ  األغواطب
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي ال  -

 األكاديمي. تخصصال إلىباألغواط تعزػ 
في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  -

 . ةيالقرآنمدرسة البالذيف درسوا  الطمبةلصالح  يالقرآنمتغير التعميـ  إلىتعزػ  األغواطب

 .الطمبةالتنشئة االجتماعية، االتجاىات، التديف، الشباب، :الكممات المفتاحية 
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Abstract 

The study's objective was to reveal how socialization can effect the formation of 

religiosity attitudes among youth students.The descriptive method was used in this 

study. The sample of this study consisted of )434( students from Amar Télidji 

university in Laghouat during the academic year 2018-2091. 

To achieve the objectives of the study,  the research applied tow scales: Socialization 

scale prepard by thes student, and the religiosity scale for Sallah Al sanii.  

The results of the study were as follows: 

- Socialization affects the formation of religiosity attitudes among young students 

of Amar Télidji University in Laghouat. 

- Family patterns of upbringing affects the formation of religiosity attitudes among 

youth students of Amar Télidji University in Laghouat. 

- The University Foundation affects the formation of religiosity attitudes among 

youth students of Amar Télidji University in Laghouat. 

- The media influences the formation of religiosity attitudes among youth students 

of Amar Télidji University in Laghouat. 

- The Peers Group does not affects the formation of religiosity attitudes among 

youth students of Amar Télidji University. 

- The Mosque affects the formation of positive religiosity attitudes among youth 

students of at Amar Télidji University in Laghouat. 

- The level of religiosity attitudes among youth students at Amar Télidji University 

in Laghouat is high. 

- There are no statistical significant differences in the level of religiosity attitudes 

among youth students of Amar Télidji University in Laghouat due to the age.  

- There are statistical significant differences in the level of religiosity attitudes 

among youth students of Amar Télidji University in Laghouat due to the gender in 

favour  of females gender. 

- There are no statistically significant differences in the level of religiosity attitudes 

among youth students of Amar Télidji University in Laghouat due the academic 

level. 

- There are no statistical significant differences in the level of religiosity attitudes 

among youth students of Amar Télidji University in Laghouat due to the academic 

specialization . 

- There are statistical significant differences in the level of religiosity attitudes 

among youth students of Amar Télidji University in Laghouat due to the 

educational quranic variable in faour of students who have studied at the Quranic 

school. 

 

Key words: Socialization, Attitudes, Religiosity, Youth, Students 
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 مقدمة 
شباعيا ومف خبلؿ إلواالجتماعية يسعى  نفسيةالبيولوجية والحاجيات مختمفة منيا منا لكل فرد 

ىذا السعي ىو يحاوؿ أف يحقق ذاتو في المجتمع الذؼ يعيش فيو، فيصبح فردا قادرا عمى التكيف مع 
 ، ومف المبلحع أنو بتطور الزمفيتجاوز المشكبلت التي قد تواجيو فأاألحداث التي تصادفو ويمكنو 

ازدادت الضغوط عمى األفراد لتمبية تمؾ  بالتاليو مطالبيا زادت مبلمح الحياة فقد زادت تعقدا أكثرو  تتغير 
قبل الكثير مف الناس إلى الديف وااللتزاـ بالتديف الذؼ ىو نمط الحاجات، ولمتقميل مف حدة الضغوط ي  

يجعل الفرد يعيش حالة مف مما  روحيةعف طريقو يتمكف مف إشباع الحاجات السموكي وأسموب حياة 
 القاعدة التديفيعتبر ، بسبب ما حققو مف نمو روحي وذلؾ بتقويتو صمة مع هللا التوازف في كل الجوانب

 تحقيق في حاسـ عامل بربو اإلنساف صمة ألفو  ،جوانب الحياة كل عمييا تبنى أف يجب التي الوحيدة
 . االجتماعية اوتفاعبلتي ةحياال شؤوف تنظيـ  ىإل يؤدؼ مما واالجتماعي لنفسيا توافقيا

 الحقائق نشر في يسيـ الديف جعل مما الدينية الفطرة لنداء استجاب التاريخ عبر اإلنسافإف 
صبلح لبناءاإلنساف الربانية والمبادغ والمفاىيـ ألف  لو، واالجتماعي الذاتي األمف لخمق االجتماعية بيئتو وا 

الفرد عمى فعل الخير . ينعكس التديف عمى حياة الفرد االجتماعية في قبل اإلنسافلمصمحةالديف دائـ السعي 
يجعمو فردا مما يسيـ في تحقق التوافق االجتماعي مع البيئة المحيطة وىذا ما  ي دبر عف فعل الشرو 

 .بل في مجتمعوصالحا فاع
يجابا نسمبا التدؼ يتأثر  عنيا معزؿ في يعيش أف اإلنساف يستطيع ال التي االجتماعية بالعوامل وا 

 والجمعيات ودورالعبادة التعميمية والمؤسسات والرفاؽ األسرة في والمتمثمة باعتباره كائف اجتماعي بطبعو
المختمفة حيث تعتبر التنشئة االجتماعية مف بيف العديد مف المتغيرات  اإلعبلـ وأجيزة والمؤسسات الخيرية
شباع الجيد والتعميـ السميمة التنشئة  إف قد تؤثر عمى التوجو نحو التديف وااللتزاـ الدينيالتي   الحاجات وا 

 مفيد، ىو بما الفراغ أوقات وشغل تكبلالمش وحل الصحيح والتدريب والوجدانية، والعقمية، الفسيولوجية
 وتفتح األفراد نمو اكتماؿ في تسيـ الصالحة البيئة وتوفير مناسبة، بدرجة فرةالمتو  الطاقات مف واالستفادة
 تقوية في ضرورية عممية االجتماعية فالتنشئة، صالح جيل وتكويف عقوليـ، نضج إلى وتؤدؼ مواىبيـ،
 تساىـ حيث إنساني ككائف االجتماعي التكويف مف الفرد تمكف أساسية آلية أؼ والمجتمع، الفرد بيف الرباط
 .اآلخريف مع اندماجو أجل مف وتكيفو توافقو عممية توظيف في
 منذ المختمفة عمره راحلم في الفرد يتمقاىا لمتربية قواعد شكل في ااجتماعي تفاعبل االجتماعية التنشئة تعد

 ودورىا وظيفتيا حسب كل االجتماعية التنشئة ووسائط مؤسسات داخل وتتمقاىا .الشيخوخة حتى الطفولة
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 والجمعيات اإلعبلـ ووسائل الرفاؽ وجماعة والحضانة األطفاؿ ورياض والمدرسة األسرة منيا وىدفيا
 أىـ مف فالتنشئةاالجتماعية. التنشئة عممية في والركيزة األساسي المرجع ىي األسرة وتبقى .ِالخ...واألندية
 لشخصياتيـ تشكی في أساسي دور مف ليا لما العمرية، مراحميـ في مختمف األبناء تأثيراعمى العمميات
 واالتجاىات والتقاليد العادات األبناء يكتسب طريقيا عف التي التعمـ عمميات في تسيـ كونيا وتكامميا،

 .فييا يعيشوف  التي االجتماعية بيئتيـ في السائدة والقيـ
ا لما تتميز بو مف أحداث حل النمو عند اإلنساف نظر اإف مرحمة الشباب تعتبر مف بيف أىـ مر 

لفسيولوجية والنفسية وتغيرات، حيث يكوف الفرد في مرحمة الشباب تحت تأثير العديد مف المتغيرات ا
ىذه الفئة مف بيف أىـ الفئات في المجتمع لمعديد مف االعتبارات منيا أنيا أكثر فئة  رتعتب واالجتماعية

دقيق واالستثمار فييا بشكل جيد ألنيا تمثل عدادا وقوة وىي فئة حساسة يجب التعامل معيا بشكل 
عنصر القوة في كل مجتمع ، وفي حاؿ تـ إىماؿ ىذه الفئة فمف شأنو أف تصبح خطرا عمى كياف أؼ 

تمع واستمراريتو ومف واجب أؼ مجتمع أف يشرؾ ويدمج عنصر الشباب في اتخاذ القرار لتحميمو مج
ال يكوف ىذا الشباب عرضة لمجموعة مف المشكبلت العنف والعدواف  المسؤولية في بناء الوطف وا 

 .ة سميمةواالنحراؼ والجريمة والتطرؼ الديني ،وىذه المشكبلت  يمكف تجاوزىا إذا تمت تنشئة الفرد تنشئ
يعتبر موضوع التديف عند فئة الشباب مجاال واسع لمبحث واالىتماـ مف قبل العديد مف العموـ 

ل بس، حيث يشرع الفرد في غموض و بأ بالظاىرة نظرا لما تحممو مف التي حاولت أف تفيـ وتفسر وتتن
ا إقبالو عمى التعرؼ مرحمة  الشباب في تبنى اتجاىات ومعتقدات تظير جميا في سموكو اليومي ومف بيني

عمى المواضيع الدينية عف طريق مناقشة العديد مف القضايا ذات الطابع الديني، واالىتماـ بكل ما لو 
صمة بالديف وباعتبار مرحمة الشباب مرحمة يريد الشاب فييا أف يثبت نفسو وسط مجتمعو فانو يقوـ بتبني 

لقد بدأ االىتماـ بالتديف عند الشباب خصوصا بعد أحد النماذج الدينية المختمفة الشائعة في مجتمعو. 
ظيور بعض مبلمح التطرؼ الديني في العالـ فحاوؿ البعض ربط التطرؼ والغمو في الديف باإلسبلـ 

متشدد ال بأنو كل شخص مسمـ ىو شخص متطرؼ و فتكونت فكرة خاطئة عند غير المسمميف والمسمميف 
بعض وسائل اإلعبلـ وبعض التصرفات مف طرؼ أشخاص  يقبل اآلخر ولقد ساىـ في نشر ىذه النظرة

محسوبيف عمى اإلسبلـ والمسمميف، مف خبلؿ ىذا وجب عمى المجتمع المسمـ أف يوجو شبابو ويرشده إلى 
الديف الحقيقي الذؼ أمر بو هللا سبحانو وتعالى وذلؾ لمحد مف ظيور مشكبلت قد تشكل عائقا في بناء 

 .وتقدـ المجتمع
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لدػ الشباب الجامعي، راسة لمعرفة تأثير التنشئة االجتماعية عمى تكوف اتجاىات التديف جاءت ىذه الد
تناوؿ دور بعض تخدميا األسر في تنشئة أبنائيا و أساليب التنشئة االجتماعية التي يس إلىتطرؽ حيث ن

التديف  تافي تشكل اتجاىاإلعبلـ جماعة الرفاؽ ووسائل  المسجد مؤسسات التنشئة االجتماعية كالمدرسة
جانبيف أحدىما نظرؼ  إلىالمجتمع وىي فئة الشباب الجامعي، حيث قسمت دراستنا  لدػ فئة ميمة مف

 واآلخر تطبيقي
 :ىي الجانب النظرؼ عمى أربعة فصوؿاحتوػ  

 إشكالية الدراسة واعتباراتيا :الفصل األول
وذلؾ مف خبلؿ أبعادىا التي أسست ليا  الرئيسية تـ في ىذا الفصل التعرض إلشكالية الدراسة

الدراسة، وتفرعت عف اإلشكالية الرئيسية مجموعة مف التساؤالت  عنوافف خبلؿ عبلقة إشكالية الدراسة بوم
، كما تـ عرض أىـ ى أىمية وذكر أىداؼ ىذه الدراسةالجريئة مع اقتراح فرضيات مبدئية ليا والتعريج عم

وأختتـ ىذا الفصل بضبط أىـ الدراسات السابقة التي استعاف بيا الطالب وليا عبلقة بموضوع الدراسة 
 المفاىيـ اإلجرائية التي تمحورت حوليا ىذه الدراسة .

 التنشئة االجتماعية  :الفصل الثاني
تعريفيا وعناصرىا  التنشئة االجتماعية مف خبلؿ إلىتـ التطرؽ في ىذا الفصل بالتفصيل 

أساليبيا جتماعية تحقيقيا وأىـ خصائصيا و واألطوار التي تمر بيا وذكر األىداؼ التي تريد التنشئة اال
أشكاليا  إلىاألساسيةوبعض شروطيا والياتيا والتطرؽ عمميات التنشئة  إلىالشائعة لدػ األسر، مرورا 

ومظاىرىا كما تـ إبراز أىـ المشكبلت التي تواجو التنشئة االجتماعية ومف أجل فيـ التنشئة االجتماعية 
قمنا بعرض النظريات التي فسرت ىذه الظاىرة فحاولنا عرض أكبر قدر ممكف مف النظريات وفي أغمب 

تركيز عمى كل مؤسسات التنشئة التخصصات التي اىتمت بدارسة التنشئة االجتماعية، وفي األخير تـ ال
مع الجامعة  إلىوصوال المسجد و و المدرسة و األطفاؿ وجماعة الرفاؽ  روضة مرورا ب االجتماعية مف األسرة

 التعريج عمى وسائل اإلعبلـ.
  االتجاىات :الفصل الثالث

ا وظائفيمف خبلؿ تعريفيا وخصائصيا وأىـ تـ التطرؽ في ىذا الفصل لمتغير االتجاىات النفسية 
الوسائط و  مراحل وعوامل إلىالعبلقة بيف ىذه المكونات ومف ثـ تـ التطرؽ وأنواعيا مع شرح أىـ مكونتيا و 

مع شرح أىـ النظريات المفسرة لبلتجاىات النفسية كما تـ االىتماـ تكويف االتجاىات النفسية  المساىمة
مفيوـ االتجاه، ولـ ير بيف ىذه المفاىيـ و يخمط الكث ببعض المفاىيـ ذات الصمة باالتجاىات النفسية حيث
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انتيى تجاىات النفسية وبعض خصائصيا و تيمل الدراسة قياس االتجاىات حيث تـ تناوؿ أىـ مقاييس اال
 أىـ العوامل التي تؤثر في تغيير االتجاه وطرؽ تعديمو. إلىىذا الفصل بالتعرض 

 التدين  :الفصل الرابع

في ىذا الفص تـ التعرض لموضوع التديف في ميداف عمـ النفس االجتماعي ذلؾ الف متغير 
حيث تـ تعريف الديف باعتباره األصل ومنو تعريف التديف تـ تناولو مف طرؼ العديد مف التخصصات 

 ثرالفرع أو األثر وىو التديف مع ذكر أىـ شروط التديف وبعض مف أقسامو والعناصر المكونة لو وأك
أىـ النظريات التي فسرت ظاىرة التديف باعتباره  إلىالتديف وتـ التعرض العوامل المؤثرة في الديانة و 

ظاىرة نفسية اجتماعية مع إبراز أىـ أنماط  التديف وأشكالو المختمفة، مف المتعارؼ عميو أنو ال يخمو أؼ 
المشكبلت التي يصادفيا التديف وكيف يتخمص منيا  موضوع مف مشكبلت فقد حددت الدراسة أىـ

 .ويقوميا

 :احتوػ الجانب التطبيقي عمى فصميف ىما

 اإلجراءات الميدانية لمدراسة  :الفصل الرابع

في عتمد المكانية لمدراسة وتحديد المنيج العممي المالفصل توضيح الحدود الزمنية و تـ في ىذا 
التي كاف ىدفيا التأكد مف الخصائص السيكومترية ألدوات االستطبلعية و قمنا بعرض الدراسة دراستنا، و 

ستخدمت في األدوات التي او مواصفات العينة األساسية لمبحث ة ثـ تبله تقديـ مجتمع الدراسة و الدراس
مف أجل   اإلحصائيةالتي تستخدـ في المعالجة  اإلحصائية في األخير ذكرت أىـ األساليب الدراسة و 
 .النتائج عممية ىإلالوصوؿ 

 تفسيرىاوتحميميا و  نتائج الدراسة عرض :الفصل الخامس

الدراسة  تحميل نتائجعرض و عمى اختبار الفرضيات المقترحة فتـ   ىذا الفصل تـ التركيز في
مناقشة وتفسير نتائج الدراسة وبناء  عمى شمل ىذا الفصلكما  .وات الدراسةمف خبلؿ أدإليياالمتوصل 

 .آفاؽ لبحوث مستقبميةوالتوصيات و  االقتراحاتقدمت الدراسة مجموع مف  إليياعمى النتائج المتوصل 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة واعتباراتيا اشكالية الفصل األول:     
 

 إشكبنية انذراصة

 انتضبؤل انرئيضي

 انتضبؤالت انجزئية

 انفرضية انعبمة

 انفرضيبت انجزئية

 أهمية انذراصة

 أهذاف انذراصة

 انذراصبت انضببقة

 انمفبهيم اإلجرائية
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 الدراسة إشكالية-01
د ومعتقدات واتجاىات لؤلجياؿ تقاليالثقافة المتفق عمييا مف عادات و التنشئة االجتماعية ىي نقل 

اندماجو وسط كائف اجتماعي مما يسيل عمى الفرد  إلى بيولوجييتحوؿ الفرد مف كائف  وبواسطتيا
يدور مف حولو فيتكيف مع رد عنصرا فاعبل في بيئتو يتفاعل مف كل ما فيوثر، فيصبح المجتمعو فيتأثر و 

طمق عمى التنشئة االجتماعية التطبيع ي  ، كما اإلييينتميقيـ الجماعة التي معايير وتصورات وعادات و 
كسابو الشخصية عف طريق االندماجتكييف الفرد مع بيئتو و االجتماعي التي يتـ بيا  يقوـ المجتمع مف و  ،ا 

األنماط السموكية المرغوب فييا والتي تتماشى تعزيز بعض تقوية و يتمثل في تشجيع و بدور ىاـ يا خبلل
اط سموكية أخرػ غير تثبيط أنمإطفاء و عادات ىذا المجتمع، ومف جية أخرػ يعمل عمى مع قيـ و 

 عاداتو.مع مقيمو و  تي ال تتماشىالمرغوب فييا و 

كبر فالفرد يتمقيا طوؿ ال إلىعممية تمتد مف الصغر فيي تتميز التنشئة االجتماعية باالستمرارية 
انطبلقا مف عف تنشئة الفرد  المسؤولة مف المؤسساتأنيا عممية متداخمة تشترؾ فييا العديد حياتو، و 
في  تمقى الخبرات االجتماعيةلفي كل مجتمع باعتبارىا المحطة األولى  األساسيةالتي تعتبر الركيزة  األسرة
عية ىي إعداد الفرد منذ والدتو ألف يكوف كائنا حسب معجـ العمـو االجتماعية فالتنشئة االجتماب. الحياة

 في الطفل يتعممو ما أىـ ومف ،ألسرة  ىي أوؿ مف تتولى ىذا الدواوعضوا في مجتمع معيف، و اجتماعيا 
 االجتماعية، واآلداب المبلئمة، التصرؼ وطرؽ  بالعادات االلتزاـ" االجتماعية التنشئة عممية خبلؿ األسرة
 إلى باإلضافة واألسرة،الديف  ونحو والسمطة المبادغ ونحو اآلخريف، نحو معينة اتجاىات عف فضبل ىذا
تقوـ مؤسسة و  ،)122(دياب،ص"منيما لكل المجتمع يرسميا التي المينية األدوار اإلناثو  الذكور تعميـ

ات معرضة لتمقى مجموعة مف التعم في ىذه المؤسسة حيث يكوف الفرددور األسرة بإكماؿ المدرسة 
عمى الخط كمؤسسة  أخرػ  تدخل مؤسساتىنا ،و بناء مواطف صالح إلىصودة التي تيدؼ قالم والكفاءات
 دورىاالي تالمؤسسا ىذه الجامعة فكل مؤسسة مف إلىوصوال  اإلعبلـوسائل الرفاؽ و جماعةالمسجد و 

في  ،و اندماجو معايير اجتماعية تسيل تكيف الفردالفرد قيما و  إكساببقدر معيف في و  الفرد تنشئةفي
أفرادىا،  تنشئةفي التي تتبعيا التنشئة األسرية  أنماط األسرةمف خبلؿدور عمى  عرؼدراستنا سنحاوؿ الت

 إضافةالجامعة) سسات التعميمية (المدرسة و مؤ لمتنشئة االجتماعية كال األخرػ المؤسسات التركيز عمى و 
اىاتيا نحو تحديد اتجأف نمط الشخصية و  "ىيرلوؾ"يرػ  .اإلعبلـدور وسائل مؤسسة المسجد و  إلى

عبلقة المؤسسات باألبناء و  األسرةالحياة العامة تتحدد بشكل كبير نتيجة لنوع عبلقة القضايا االجتماعية و 
اتجاىات ايجابية نحو  ف ىذه المؤسسات تعمب الدور األساسي في تكوف االجتماعية ألربوية والثقافية و الت
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اتجاىاتيـ نحو و  اءىـآر المعمومات التي ت بنى عمييا بالحقائق و كل القضايا عمى اختبلفيا ألنيا تزود األفراد 
 والعديد مف المواضيع.الوطف والديف 

اتجاىات مناسبة ألدوار و  اإكساب الفرد سموكا ومعايير  ىو التنشئة االجتماعية اف اليدؼ مف
عمى التنشئة االجتماعية مف  اإلسبلميلقد حرص الديف و  اجتماعية معينة تمكنو مف التوافق االجتماعي

نمية روح تعمل عمى ت اإلسبلميةعبلقة الجماعة بالمجتمع فالتربية بأسرتو و خبلؿ تنظيـ عبلقة الفرد 
ترسيخيا في و  اإلسبلميةالعقيدة  إكسابيـمع العمل عمى  إسعادىـالعمل عمى المسؤولية والسمو بالناشئة و 

سموكو تنظـ  القواعد والميارات التيحيث تصبح جزءا مف تكوينو الكمي وتحدد لو األحكاـ والمبادغ و الفرد 
 إكساب إلى إضافةالفضائل االيجابية والمعتقدات و  االتجاىاتاب القيـ السامية و فيتمكف الفرد مف اكتس

تكويف ىذه المعارؼ في ه مناىجو فتساعدوأحكامو و  اإلسبلميالفرد زادا معرفيا ىائبل يتصل بمبادغ الديف 
 .التديف مفاىيـ ايجابية عف الديف و 

ومدػ  ؛ديفتأساليب التنشئة االجتماعية عمى تكوف اتجاىات ال تأثيردراستنا عمى مدػ  تركز
ونحاوؿ  ،متديف لدػ الشبابايجابية ل باختبلؼ أنواعيا في تكوف اتجاىات األسريةالتنشئة  أساليب مساىمة

 أساليبكشفت العديد مف الدراسات دور  لقداليب السائدة لدػ أفراد العينة و معرفة ما ىي أكثر األس
) لمتنشئة االجتماعية 1997(مسمـ، فأثبتت دراسةالنفسية لدػ الفرد  االتجاىاتفي تكوف  ريةاألسالتنشئة 

مف بينيا البعد  األبعادمف  ترتكز عمى العديددور في مساعدة المراىق في الميجر في تشكيل ىويتو التي 
دينية التي ساعدتو في الالمعايير االجتماعية و ود المراىقيف في الميجر بالقيـ والعادات و الثقافي الذؼ ز 

وجود فروؽ بيف رتب اليوية  )1991(د المعطيعب دراسة بينتو  ،األوروبيعدـ الذوباف في المجتمع 
عمى تشكيل  األسريةشابا لمتعرؼ عمى أثر التنشئة  265ينة تكونت مف عمى ع األسريةوأساليب المعاممة 

  .)2011اليوية لدػ الشباب الجامعي (العكاشي.

 اإكسابيالثقافية التي يحاوؿ جاىدا  مو  نظ  االجتماعية و  لكل مجتمع قيمو  مف المتفق عمية أف 
تغرس اتجاىات معينة وتحدد المعايير الواجب  األخيرةمف خبلؿ التنشئة االجتماعية طبعا فيذه  ألفراده
سميمة لؤلفراد أو و  مية التنشئة االجتماعية ىي تكويف وبناء اتجاىات سويةمف أىـ وظائف عم، و إتباعيا

تجاه حسب المبرت والمبرت ىو أسموب منظـ ومتسق في التفكير االف فييا، تعديل اتجاىات غير مرغوب
 )لتزماف(أما ، االجتماعية أو أؼ حدث بشكل عاـ القضاياوالشعور ورد الفعل تجاه الناس والجماعات و 

ذلؾ االستعداد يتضمف الشعور ما و  ه شيء ما أو فكرة ما أو شخصفيرػ أف االتجاه ىو استعداد تجا
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كور في ويعرفو مذ .خص أو فكرة أو شيء موضوع االتجاهالعمل تجاه شد عمى التصرؼ و الذؼ يحمل الفر 
الوجدانية لدػ الفرد يسيـ دراكية والمعرفية و معجمو لمعموـ االجتماعية بأنو تنظيـ نفسي مستقر لمعمميات اإل

مف حيث أنيا ىذه  األشخاص أو المسميات المعنويةشياء أو في تحديد االستجابة الصادرة نحو األ
 يعتمد ىذا التنظيـ عمى الخبرات التي يمر بيا الشخصمف ناحيةاستجابة باإلقباؿ أو النفور، و  االستجابة

 . سماتو المزاجية مف ناحية أخرػ و 
العقمي الذؼ  دراسة موضوع االتجاه ال يمكف إغفاؿ مكوناتو األساسية كالمكوف المعرفي أو أثناء
ي ويستدؿ عميو المكوف الوجداني أو العاطفو  ،معتقدات وأفكارات إدراكية و الفرد مف عممي يممؾيتضمف ما 

زعة الفرد لمسموؾ وفق نمط محدد ىو نالمكوف السموكي و و  ،ف خبلؿ المشاعر والرغبات نحو الموضوعم
نماط سموكية يمكف . تعتبر االتجاىات أونات بعوامل مختمفة كالبيئة مثبلتتأثر ىذه المكفي وضع معيف و و 

تتكوف بعض قد ف التي تحكـ أنماط السموؾ األخرػ، و القوانياكتسابيا وتعديميا بالتعمـ وتخضع لمبادغ و 
ف االتجاىات عند األفراد تتكوف أنبلحع و  أو عف طريق التعمـ االشراطي، التقميداالتجاىات بالمبلحظة و 

شباب ـ خبلؿ ىوالحاؿ في موضوع اتجاىات التديف لدػ  الجتماعية و سيا بعوامل التنشئة االمف خبلؿ غر 
 . المحاكاة أو التقميد

يرػ عمماء النفس االجتماعي أف أؼ تغيير يريد تحقيقو في المجتمع يتطمب دراسة االتجاىات 
ومعرفة مدػ تطورىا لمواكبة التغيير المطموب السائدة في أوساط الشرائح االجتماعية 

لو موقف يناقض الديف بصفة عامة لقد ساد عند البعض أف عمـ النفس )، 135.،ص1987(الكبسي،
مشعوب غير أف عمـ الذؼ يرػ أف الديف وسواس قيرؼ ل )فرويد(يستشيدف بموقف والتديف بصفة خاصة و 

ف العالمية أىذا ما دفع منظمة الصحة يو مؤشرا أساسيا لمصحة النفسية و يرػ فالنفس اىتـ بالديف والتديف و 
ارت الجمعية األمريكية أشت المحمية المستمدة مف العقيدة والديف، الثقافاتأخذ بعيف االعتبار التقاليد و 

في ا أساسيا في الشخصية اإلنسانية و إف الديف يعد مكون إلىالجمعية األمريكية لئلرشاد األسرؼ لئلرشاد و 
أف ىناؾ عبلقة بيف التديف  2000دراسة أجريت قبل سنة  700دراسة مف أصل  500ىذا المجاؿ أثبتت 

 .) ىذا الطرح كذلؾفرنكل) و(يونغ) و(فروـ(دارسات كل مف  أثبتتلقد حة النفسية و الصو 
 ةأساسيىو ظاىرة و  ،اإلنسافاالجتماعية التي وجدت مع وجود تبر التديف مف المظاىر النفسية و يع

تعد الظاىرة الدينية ظاىرة غيبية غير أنيا  .إنساففيو حاجة نفسية وغريزة  فطرية لدػ كل  في حياة الفرد
معقولة اإلدراؾ و الوصف مف خبلؿ نتائجيا و أثارىا، وىذا ما يجعميا مجاال خصبا لمدراسة والبحث ومف 
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ىنا جاء شعورنا بالمشكمة دراستنا الحالية التي تحاوؿ أف تبحث في التنشئة االجتماعية و التديف 
 باعتبارىما يتبادالف التأثير. 

شكل كبير مف التعقيد و التركيب الظاىرة الدينية في الجزائر كظاىرة اجتماعية نفسية تميزت ب إف
نعتقد أنو ىو األىـ لكف نيمل الترسبات العميقة التي قمة جبل الجميد و الذؼ  إالالظاىر منيا ال يمثل و 

 .بشرية و التديف كممارسةتكتنف ىذا الجبل لذلؾ تأتي دراستنا في كشف الفرؽ بيف الديف كرسالة معيارية 
، فالمعمومات التي قتحاـ ميداف نعرفو عز المعرفةحدث عف التديف نشعر أننا نحاوؿ اعند الت

وفيرة لكننا في نفس الوقت قد نجد ؼ مجاؿ مف مجاالت العموـ كثيرة و يحمميا أؼ باحث اليوـ وفي أ
المعمومات في موضوع يشتكي مف قمة المراجع و  ، فالباحث كثيرا ماغيرنامعموماتنا تختمف عف ما يعممو 

وجد الكثير مف تاإلحاطة بالمفاىيـ،مما يكمفو ذلؾ الكثير مف الوقت والجيد مف أجل الفيـ و مف المواضيع 
ي كل تأخذ الوقت الطويل إذا لـ تضبط بمنيجية عممية دقيقة فمومات التي تخص موضوع التديف و معال

ف ما يعجزنا أحيانا عف البحث فيو أل، فكثرة المعمومات عف موضوع لميدانيةامراحل البحث النظرية و 
في عمـ النفس ، والتديف ألؼ تعريف أو تصنيف كما ىو مجرد الرواسب النظرية التي يحمميا تعيق قبولنا

طاره الذؼ ينطمق منو.أبعاده و  االجتماعي موضوع لو  ا 
 يعتبر الذؼ الشباب ىي فئةيف لدػ فئة جد ميمة في المجتمع و موضوع التدبدارسة ال ىذه تيتـ

ىذه الفئة عف باقي  تميز بونظرا لما ت لو ألنو الضامف الستمراريتو الفقرؼ العمود رأس ماؿ كل مجتمع و 
النموأف يركز الرقي واالزدىار و  إلىمجتمع يريد أف يصل  أؼ انطبلقا مف ىذا وجب عمى، فئات المجتمع
جمعويا مف أجل  اتنظيميو  يا،ناجعة لمتعامل معالبحث عف السياسات الىذه الفئة و اىتمامو عمى 

ناع القرار اعتبار ىذه نس إف.في تنفيذ برامج التنمية ااستغبللي شريكا  الفئةبة الشباب في مجتمعاتنا تمـز ص 
تالي تصبح لباشباب فئة غير فاعمة و ميما في اتخاذ القرار ألف أؼ قرار خبلؼ ىذا يمكف أف يجعل مف ال

"األوؿ جزء الشباب بنظرتيف ىما  إلىنظر ، وقد أصبح ي  سبلمتو واستمراريتوطرا عمى كياف المجتمع و خ
إذا تـ طاقة ىائمة ممة نادرة و فالشباب ع )26.،ص2009ة،يبالثاني جزء مف المشكل" (غرامف الحل و 

 .التخمي عنياتـ تيميشيا و  إذاىو قنبمة موقوتة استغبلليا و استثمارىا و 
أف مرحمة الشباب ىي التي تغرس فييا االتجاىات ألف الشباب يكوف أكثر اىتماما  "نرسوف أكد "أ 

التي يممؾ الشباب  اضايموضوع التديف قضية مف القمعيـ و بنفسو وبمختمف القضايا التي تحصل في مجت
يمكنو أف يتبنى زؿ عف العالـ الخارجي فيو يؤثر ويتأثر و إف الشباب الجزائرؼ ليس في مع.اتجاىات نحوىا
خصوصا بعد الصراع الذؼ نشيده بيف العديد مف ة نحو التديف ايجابيا أو سمبيا و اتجاىات مختمف
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في يا و ية مختمفة المشارب جعمتو يتيو وسطفأصبحت تتجاذبو العديد مف التيارات الديناالتجاىات الدينية 
دائـ التخبط يعيش حالة عدـ   يميز ويفرؽ بيف ىذه التيارات مما يجعمو فع أكثير مف األحياف ال يستطي
 الخارجيةلصراعات الداخمية (نفسية) و بعض اإلىىذا ما قد يجره الروحي و االستقرار عمى المستوػ 

ففي كثير مف األحياف ي ْنتقد الشباب عمى التيار الديني الذؼ تـ تبينيو المجتمع  أفرادأؼ مع  (اجتماعية)
تدينو حيث يكوف مف طرفيـ فيصبح ىذا الشباب يحاوؿ أف يثبت نفسو في المجتمع ىمة خبلؿ تبرير نمط 

ذا أخذنا في الحسباف عامل الحماس و  التي يتميز بيا والعاطفة  االندفاعيةىذا التبرير قوال أو فعبل وا 
تـ رفض نمط تدينو مف  إذاىذا ما قد يسبب لو بعض التوتر في عبلقتو االجتماعية خصوصا و باب الش

جد فعاؿ  ىادور  حيث يعتبرالتنشئة االجتماعية دور  إلىلتنويو اىنا يجبو  أو أصدقائو أسرتوطرؼ 
 محاولة إعطاء تديف وسطي. فكار المشوىة لمشباب عف التديف لتصويب األ

تأثير أنماط التنشئة االجتماعية مدػ ف عمى مستوػ التديف عند الشباب و نكش أفتسعى دراستنا 
اسة ر ة الديلاشكا، وبناء عمى ما سبق يمكف تحديد عمى ىذا طبيعة التوجو نحو التديفبعض مؤسساتيا و 

 يس التالي:الرئ في التساؤؿ
 عمار ثميجي بجامعةكيف تؤثر التنشئة االجتماعية في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب 

  ؟األغواطب

 وىي : جزئيةمنو مجموعة مف التساؤالت ال وانبثقت

 جزئيةالتساؤالت ال-01-02
 بجامعة عمار ثميجيىل توثر أنماط التنشئة األسرية في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب  -1

 ؟باألغواط

 بجامعة عمار ثميجيمؤسسة الجامعة في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب ىل تؤثر -2
 ؟باألغواط

 بجامعة عمار ثميجيتؤثر وسائل اإلعبلـ في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب  ىل -3
 ؟باألغواط

 ؟طثميجيباألغوابجامعة عمار ىل تؤثر جماعة الرفاؽ في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب  - 4
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 بجامعة عمار ثميجيىل تؤثر مؤسسة المسجد في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب  -5
 ؟باألغواط

 ؟باألغواط ما مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي -6

في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار  إحصائيةىل توجد فروؽ ذات داللة  -7
 ؟فئة العمريةمتغير ال إلىتعزػ  األغواطثميجي ب

في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة  إحصائيةىل توجد فروؽ ذات داللة  - 8
 ؟نوع االجتماعيمتغير ال إلىتعزػ  األغواطعمار ثميجي ب

في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار  إحصائيةىل توجد فروؽ ذات داللة  -9
 ؟متغير المستوػ الدراسي إلىتعزػ  األغواطثميجي ب

في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة  إحصائيةىل توجد فروؽ ذات داللة  - 10
 ؟تغير التخصص الدراسيم إلىتعزػ  األغواطعمار ثميجي ب

في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة  إحصائيةىل توجد فروؽ ذات داللة  - 11
 ؟يالقرآنمتغير التعميـ  إلىتعزػ  األغواطعمار ثميجي ب

 فرضيات الدراسة -02
الفرض أو  لقبوؿ مؤّكدة نتيجة ىإل لموصوؿ نفسو مع الباحث يعقده الذؼ العقد بمثابةالفرضية تعتبر 

عمى التساؤالت المطروحة تمت صياغة الفرضيات  لئلجابة) و 74.،ص2000الّذنيبات،و  وشخبو (و.ضرف
 التالية:

 رئيسة ال ةالفرضي-02-01
  .باألغواط بجامعة عمار ثميجيتؤثر التنشئة االجتماعية في تكوف اتجاىات التديف  لدػ الطمبة الشباب 

 الفرضيات الجزئية-02-02
أنماط التنشئة األسرية في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي توثر  -1

 .األغواطب
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في تكوف اتجاىات ايجابية لمتديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي  ة الجامعةمؤسستؤثر  -2
 .األغواطب
ار ثميجي تؤثر وسائل اإلعبلـ في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عم -3

 .األغواطب
 .األغواطتؤثر جماعة الرفاؽ في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي ب -4
تؤثر مؤسسة المسجد في تكوف اتجاىات ايجابية لمتديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي  -5

  .األغواطب
 مرتفع.باألغواط  ثميجيمستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار  -6
في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة  إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة  -7

 .الفئة العمرية متغير إلىتعزػ  األغواطعمار ثميجي ب
في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة  إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة  -8

 .نوع االجتماعيمتغير ال إلىتعزػ  األغواطعمار ثميجي ب
في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة  إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة  -9

 كاديمي.متغير المستوػ األ إلىتعزػ  األغواطعمار ثميجي ب
في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب  إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة  -10

 كاديمي.األمتغير التخصص  إلىتعزػ  األغواطبجامعة عمار ثميجي ب
في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  -11

 .يالقرآنمتغير التعميـ  إلىتعزػ  األغواطبجامعة عمار ثميجي ب

 أىمية الدراسة-03
ؿ و اطبيعة موضوعيا الذؼ يتنذلؾ مف خبلؿ مضمونيا و و لمدراسة الحالية أىمية نظرية بالغة 

تجاىات لدػ الشباب تكوف اال، و بشكل خاص بعض مؤسستياطيا و أنماالتنشئة االجتماعية بشكل عاـ و 
 األىمية التطبيقية : األىمية النظرية و قسميف ىما إلىيمكف لنا تقسيـ أىمية الدراسة و  نحو التديف

 األىمية النظرية لمدراسة-03-01
 :ىي كالتاليالية في متغيراتيا التي تدرسيا و تتمثل األىمية النظرية لمدراسة لح
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 أىمية التنشئة االجتماعية-03-01-01
استقطاب العديد مف ى باىتماـ و ما زالت تحظ االجتماعية مف بيف المواضيع التيتعتبر التنشئة 

ير العديد مف ذلؾ بسب تأثعمـ النفس وعمـ االجتماع وعمـ النفس االجتماعي، و  والباحثيف في ،العمماء
كوف اتجاه دورىا في تز األنماط األسرية و أىمية ىذا المتغير في دراستنا تتمثل في إبرا. و المتغيرات فييا

ذلؾ بتيذيب ايجابي لمشباب و  تنشئة االجتماعية في بناء تديف والتزاـ دينيما تكتسيو الالتديف، و  الفرد نحو
تكمف أىمية موضوعنا في التعرؼ السموؾ الديني لبعض الشباب. و  بعض الظواىر السمبية التي شابت

لىت المختمفة لمتنشئة االجتماعية و عمى دور المؤسسا أؼ مدػ يمكف ليذه المؤسسات إف تكوف عامبل  ا 
 .تصرفاتيا بصفة خاصةميما في تكويف شخصية الفرد ككل و 

 أىمية التدين-03-01-02
ية االجتماعية باعتباره محددا  وضابطا رئيسيا تعتبر دراسة التديف مف بيف أىـ الدارسات النفس

حيث يمكننا مف التعرؼ عمى  يعة التوجو نحو التديف ومستواه ألؼ كافالتعرؼ عمى طبلسموكيات الفرد، و 
مدػ تأثر تدينيـ ببعض المتغيرات  بعضيـ البعض، و طريقة تفاعميـ مع و  مدػ التزاـ األفراد بتعاليـ دينيـ

 وجوىرؼ. يمف أجل بناء تديف حقيق األسرة كنوع األسموب األسرؼ الذؼ يجب أف تتبناه 

 أىمية عينة الدراسة-03-02
الحاجيات التي تسعى لجزائرؼ ليا العديد مف المطالب و فئة الشباب ىي أىـ فئة مكونة لممجتمع ا

التي تعتبر النخبة في راستنا ركزت عمى الطمبة الشباب و . دىذه المرحمة مف العمرا خصوصا في لتمبيتي
. إف ظيور أؼ مشكل ي كل المجاالتالرقي بو في ينتظر منيا ىذا األخير خدمتو و المجتمع الجزائرؼ الت

. إف الشباب ىـ مع مف شانو أف يضر المجتمع كامبلفي أؼ مجاؿ يمس ىذه الفئة الواسعة مف المجت
 أوؿ أف يتبنى نمطا و اتوجييـ الديني لو انعكاس مباشر عمى المجتمع ألف أغمبيـ قد يحاس المجتمع و أس

مل التي أثرت العوافي التعرؼ عمى نوع التديف وأسباب تبنيو و أىمية دراستنا تكمف نموذجا  معينا لمتديف و 
 .عمى الشاب في تبنيو

ث مف الجوانب مواكبة تطور األحدالمبحث العممي و ـ نوع مف اإلضافة موضوع بحثنا أف يقد ؿو ايح -
 .النفسية االجتماعية
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ألف  ،خمفية إيديولوجية محددة أولـ تتعصب ألؼ مذىب الباحث تميزت بنوع مف المرونة و  خمفية -
وتـ عرض  موضوع البحث في التديف تجاذبتو العديد مف االديولوجيات الدينية المختمفة في الجزائر

 .عزؿ عف ىذا الصراع إف صح التعبيرفي م مناقشة األفكارو 
 .المجتمعو  األسرة تأتي أىمية البحث في إمكانية االستفادة مف نتائجو مف طرؼ  -
 .دراسة الدقيقة لمتديف لدػ الشبابالضرورة الممحة التي تقتضييا ال -

 أىداف الدارسة-04
 تحقيق األىداؼ التالية :  إلىتطمح الدراسة  -1
جاىات التديف لدػ الطمبة في تكوف ات وبعض مؤسساتيا التنشئة االجتماعيةالكشف عف تأثير  -2

 ؛الشباب
التعرؼ عمى طبيعة مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي  -3

 ؛األغواطب
 ؛جتماعيالمساىمة في فيـ موضوع التديف في مجاؿ عمـ النفس اال -4
 ؛عمى مستوػ التوجو نحو التديف الخاطئة)األسرية (الصحيحة و نماط التنشئة التعرؼ عف تأثير أ -5
 الكشف عف األنماط السائدة في التنشئة االجتماعية لدػ أفراد العينة؛ -6
نوع ،ال فئة العمريةتحديد الفروؽ في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ أفراد العينة حسب متغيرات (ال -7

 ؛) يالقرآنالتعميـ و  ،كاديمياأل ،التخصصكاديمي،المستوػ األاالجتماعي 
 ؛ةدقيقنتائج عممية و  إلىالوصوؿ  -8

 الدراسات السابقة-05
 جزائريةالدراسات ال-05-01
نحو التديف (الظاىرؼ دراسة موسومة بػ "التوجو  (2020بن لكحل )، و دراسة شبمي 05-01-01

معرفة عبلقتو بتقدير الذات كأىـ مظير مف مظاىر الصحة النفسية ، ىدفت الدراسة عمى والجوىرؼ) و 
سة المنيج الوصفي وشممت عينة راعبلقتو بتقدير الذات حيث اتبعت الدطبيعة التوجو نحو التديف و 

 )2006(توجو نحو التديف لمحجار ورضواف . استخدـ الباحثاف مقياس المعياطالبا جا 220الدراسة عمى 
 :جاءت نتائج الدراسة كما يمي )1965(مقياس روزينبيرغ لتقدير الذاتو 

 .ة موجبة بيف التوجو نحو التديف وتقدير الذاتوجود عبلقة ارتباطي -
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 .و التديف مرتفع لدػ طمبة الجامعةمستوػ التوجو نح -
 الجوىرؼ.التوجو نحو التديف بيف التوجو نحو التديف الظاىرؼ و وجود عبلقة ارتباطية موجبة  -

ائمي أطروحة لنيل شيادة دكتوراه  العموـ في عمـ االجتماع الع، (2018) دراسة حديدان- 05-01-02
. بلقتيا بظيور العنف لدػ األطفاؿعوسومة بػ: التنشئة االجتماعية و المو  01بجامعة  الحاج لخضر باتنة

 سوية في ظيور العنف لدػ األطفاؿ، الكشف عف مساىمة التنشئة االجتماعية الغير إلىىدفت الدراسة 
ماعية في ظيور مؤسسات التنشئة االجترؼ عمى دور األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية و التعو 

 يتسـ سموكيـ بنوع مف العدواف طفبل 50فردا منيـ  95. شممت عينة الدارسة عمى العنف عند األطفاؿ
، استخدمت الباحثة المنيج الوصفي في بمدينة خنشمة قاطنيف بحي كوسيدارزوجا مف األولياء ال 45و

، لنتائج استعانت الباحث بالمقابمة، االستمارة، تقنية تحميل المحتوػ ا إلىدراستيا ومف أجل الوصوؿ 
 :ما يمي إلىأسفرت نتائج الدراسة 

 ؛سرة يؤدؼ لظيور العنف لدػ الطفلالتعميمي لؤلالوضع االجتماعي واالقتصادؼ و  -1
 ؛ة دور في ظيور العنف لدػ الطفل وتطورهة المدرسيلمبيئ -2
 ؛ع يساىـ في ظيور العنف لدػ الطفلعدـ أداء المؤسسات الدينية لدورىا في المجتم – 3
 ؛السوءتغذيتو في حالة ارتباطو بجماعة ء دور في ظيور العنف لدػ الطفل و لجماعة األصدقا -4
 ؛بلـ دور في ظيور العنف لدػ الطفللئلع -5
 ؛ور كبير في ظيور العنف لدػ الطفللمتنشئة االجتماعية الغير سوية د-6

أطروحة لنيل شيادة دكتوراه العموـ في عمـ النفس العيادؼ ، (2017) دراسة جدوي  05-01-03
بتشكل عبلقتيما و  األسرة الحوار في نشئة االجتماعية العنف و : أسموبي التالموسومة بػ، و 2 بجامعة وىراف

نية عمى تبلميذ مف ثانويات سعيدة. استخدمت الدراسة المنيج ، دراسة ميدااالجتماعية لممراىقاليوية 
متمدرس في أقساـ السنة الثانية والنيائية مف التعميـ تمميذ  )200(. تكونت عينة الدارسة مف الوصفي
األسرة عنف في ؿ غرضو التعرؼ عمى وجود أسموب الو ، األاستخدمت الباحثة ثبلثة استبيانات. الثانوؼ 

مكوف مف  األسرة ، الثاني غرضو التعرؼ عمى وجود أسموب الحوار في فقرة 20مكوف مف عشريف 
. فقرة 20مف قياس اليوية االجتماعية عند المراىق يتكوف  إلىاالستبياف األخير ييدؼ ، و فقرة 19عشريف 

التالية: النسب المئوية، المتوسط اإلحصائية عولجت بيانات الدراسة إحصائيا باستخداـ األساليب 
كانت نتائج الدارسة لحساب الفروؽ  "ت"، اختبار ، االنحدار المتعددرتباط بيرسوف معامل اال ،الحسابي
 :كما يمي
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 ؛اليوية االجتماعية عند المراىق تشكلف أسموب الحوار و وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بي -
 ؛راىقاليوية االجتماعية عند الم تشكلالعنف و رتباطيو سالبة بيف أسموب وجود عبلقة ا -
 ؛نبؤ باليوية االجتماعية لممراىقتوجد مساىمة لبعد األمف النفسي في الت -
 ؛نبؤ باليوية االجتماعية لممراىقتوجد مساىمة لبعد التقبل في الت -
 ؛نبؤ باليوية االجتماعية لممراىقتوجد مساىمة لبعد الجنس في الت -
 ؛نبؤ باليوية االجتماعية لممراىقعد اإلساءة الجسدية  في التتوجد مساىمة لب -
 ؛ؤ باليوية االجتماعيةتوجد مساىمة لبعد الجنس في أسموب العنف األسرؼ  التنب -
 ؛اإلناثالتفاعل االجتماعي لصالح توجد فروؽ بيف الجنسيف في  -
 ؛اإلناثنتماء  االجتماعي لصالح توجد فروؽ بيف الجنسيف في بعد اال -
 ؛اإلناثد الجانب األخبلقي لصالح توجد فروؽ بيف الجنسيف في بع -

التوجيو يل شيادة الماجستير في اإلرشاد و مذكرة مكممة لن ،(2016) دراسة مرزوق  05-01-04
أثره في مواجية موسومة بػ : التوجو نحو التديف و الو بجامعة دمحم بوضياؼ بالمسيمة  التربوؼ و  النفسي
وجو نحو التديف بشقيو . ىدفت الدارسة لمتحقق مف أثر التطمبة نظاـ ؿ.ـ.دغوط النفسية لدػ الض

 الكشف عف تأثير بعض المتغيرات (الجنس،ؼ) في مواجية الضغوط النفسية، و الظاىر (الجوىرؼ و 
جمع  االعتماد فيـ إتباع المنيج السببي المقارف و . تالتخصص) في مستوػ الضغوط النفسيةالمستوػ، 

عبد الكريـ سعيد رضواف مقياس و التديف لبشير إبراىيـ الحجار و مقياس التوجو نح: المعمومات عمى
 "ماكرؼ د "كوستا" و"الكبرػ لمشخصية مف إعدا قائمة العوامل الخمسةوط النفسية لزيداف دمحم جناورو و الضغ

 :إلىخمصت نتائج الدارسة ، و ا مف الجنسيف بجامعة المسميةطالب 63تكونت عينة الدارسة مف 
 .متغير التخصص الدراسي إلىال يوجد اختبلؼ في مستوػ الضغوط النفسية يعزػ  .1
، المستوػ الدراسي ) لصالح متغير (الجنس إلىيوجد اختبلؼ في مستوػ الضغوط النفسية يعزػ  .2

 .بالنسبة لمتغير المستوػ الدراسي لصالح السنة الثانيةبالنسبة لمجنس و  اإلناث
 ط النفسية بيف الطالبات يعزػ لمتغير مستوػ التوجو نحوال يوجد اختبلؼ في مستوػ الضغو  .3

 .التديف الظاىرؼ 
 .طمبة نظاـ ؿ.ـ.د بجامعة المسيمة لمتوجو نحو التديف أثر في مواجية الضغوط النفسية لدػ .4

، أطروحة لنيل شيادة دكتوراه العموـ في عمـ النفس العيادؼ (2015)دراسة قريشي 05-01-05
رضى فاعمية الذات لدػ معبلقتو بكل مف التفكر و لتديف و : االموسومة بػ، و باتنة بجامعة الحاج لخضر
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طبيعة العبلقة بيف سموؾ عف الكشف  إلى. ىدفت الدراسة الوصفية التحميمية االضطرابات الوعائية القمبية
في التعرؼ عمى الفروؽ بيف مرضى االضطرابات الوعائية القمبية ، و ديف وكل مف التفكر وفاعمية الذاتالت
مريضا مف واليتي سطيف  240اميا . اعتمدت الدارسة عمى عينة قو المستوػ التعميميتغيرات الجنس و م
. ) سنة47.82) سنة بمتوسط أعمار (88-16أعمارىـ بيف ( تراوحتأنثى  77ذكرا و 127باتنة منيـ و 

تـ االعتماد ، و باحثفاعمية الذات مف طرؼ ال مقياسمقياس سموؾ التديف ومقياس التفكر و  تـ تصميـ
تبار ، اخحراؼ المعيارؼ ومعامبلت االرتباطوسط الحسابي االن: المتة فيالمتمثم اإلحصائيةعمى األساليب 

جاءت نتائج الدراسة كما تحميل االنحدار الخطي المتعدد و  ،، اختبار شيفيوتحميل التبايف األحادؼ ؼ ،ت
 :يمي

ائية القمبية بدرجات باالضطرابات الوع المصابيففاعمية الذات لدػ ينتشر كل مف التديف والتفكر و  .1
 ؛فوؽ المتوسط

بيف درجات سموؾ التديف  0.01ػ عند مستو  إحصائيةذات داللة  وجود عبلقة ارتباطيو موجة .2
 ؛درجات التفكرو 

التديف بيف درجات سموؾ  0.01عند مستوػ  إحصائيةذات داللة  وجود عبلقة ارتباطيو موجة .3
 ؛في الدرجات بعد التعامل مع المرضانعداـ تمؾ العبلقة ، و ودرجات فاعمية الذات

درجات بيف درجات التفكر و  0.01 مستوػ  عند إحصائيةوجود عبلقة ارتباطيو موجة  ذات داللة  .4
   ؛فاعمية الذات

ة لكل مف بيف الدرجات الكميبيف العمر و  إحصائيةذات داللة  عدـ وجود عبلقة ارتباطيو موجة .5
 ؛فاعمية الذاتالتفكر و سموؾ التديف و 

تديف بيف درجات  مرتفعي التفكر في سموؾ ال 0.01 عند مستوػ  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  .6
 ؛خفضي التفكر لصالح مرتفعي التفكرمتوسطات منو 

درجات    في سموؾ التديف بيف متوسطات 0.01 عند مستوػ  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  .7
 ؛لذات  لصالح مرتفعي فاعمية الذاتاعمية امتوسطات منخفضي فو  مرتفعي فاعمية الذات

في كل مف سموؾ التديف اإلناثدرجات بيف درجات الذكور و   إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة  .8
 ؛التعايشي، إال في بعد التفكر فاعمية الذاتوالتفكر و 

 ؛وؾ التديف تبعا لممستوػ التعميميفي سم إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة  .9
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مستوػ لصالح أصحاب ال 0.05عند مستوػ داللة  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  .10
  ؛فاعمية الذات تبعا لنف المتغير السابقالجامعي في درجات التفكر و 

 ؛تنبؤ بسموؾ التديف في ضوء التفكريمكف ال .11
أطروحة دكتوراه في عمـ النفس االجتماعيبجامعة  ،(2015) دراسة طالح مخطاري  05-01-06
دراسة ميدانية  التوافق االجتماعيو التديف وعبلقتو باألمف النفسي و : االتجاه نحالموسومة بػو  2ئرالجزا
لعبلقة بيف االتجاه نحو التعرؼ عمى طبيعة ا إلى، ىدفت الدارسة مى الطمبة بمنطقة القبائل الكبرػ ع

، لتحقيق ىذه األىداؼ الكبرػ االجتماعي بمنطقة القبائل التوافق كل مف مستوػ األمف النفسي و التديف و 
ركات استخدمت الباحثة المنيج الوصفي مع األدوات المتمثمة في مقياس التوجو نحو التديف لزياد ب

تـ تطبيقيا عمى عينة ق االجتماعي إللياـ ثابت نعماف و مقياس التواف ،،مقياس األمف النفسي لماسمو
سنة  32و  19ـ بيف وح أعمارىفردا تترا 300بػ بتيزؼ وزو قدرت  عشوائية مف طمبة جامعة مولود معمرؼ 

تبار ت لمعرفة داللة اخمعامل االرتباط بيرسوف و ية و مئو كالنسب ال اإلحصائية تـ استخداـ األساليب و 
 :جاءت نتائج الدارسة كما يمي، و الفروؽ 
 ؛ايجابية نحو التديف بنسبة عالية طمبة الجامعة بمنطقة القبائل الكبرػ لدييـ اتجاىات .1
 ؛اإلناثوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ التديف تعزؼ لمجنس لصالح  .2
 ؛ػ مرتفع مف الشعور باألمف النفسييمتمؾ أفراد العينة مستو  .3
 ؛جتماعييمتمؾ أفراد العينة مستوػ مرتفع مف الشعور باألمف النفسي مف التوافق اال .4
 ؛الشعور باألمف النفسيف في مستوػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسي .5
 ؛ف في مستوػ مف التوافق االجتماعيعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسي .6
 ؛حصائيا بيف االتجاه نحو التديف واألمف النفسيوجود عبلقة ارتباطيو دالة إ .7
 ؛حصائيا بيف االتجاه نحو التديف والتوافق االجتماعيعدـ وجود عبلقة ارتباطيو دالة إ .8

الصحة النفسية في الجزائر حيث ، دراسة تحت عنواف التديف و (2014دراسة غماري ) 05-01-07
الصحة النفسية عند الراشديف الممارسة) و ػ التديف (المعتقد و كاف اليدؼ منيا كشف العبلقة بيف مستو 

عمى عينة  حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفيدراسة ميدانية شممت  سبع واليات بالغرب الجزائرؼ 
تـ ف تصميـ فرقة البحث التابع ليا و فردا استعاف الباحث بمقياس التديف م 933الدراسة القصدية المقدرة بػ 

 تبني مقياس ماسي لبلرتياح النفسي أثبتت الدراسة ما يمي:
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االرتياح النفسي لؤلفراد يف بشقيو (المعتقد و الممارسة) و توجد عبلقة تفاعمية بيف مستوػ التد -1
 ؛ديفالراش

كل مف األبعاد الستة يف بشقيو (المعتقد و الممارسة) و ىناؾ عبلقة تفاعمية بيف مستوػ التد -2
ءة االجتماعية التحكـ في الذات لبلرتياح النفسي (تقدير الذات ،التوازف،االلتزاـ االجتماعي،الكفا

بعد االلتزاـ  يعتبرتديف الفرد زاد شعوره بالتوازف و األحداث،الشعور بالسعادة) حيث كمما زاد و 
كاف بعد ا، و كمما زاد تديف الفرد كاف أكثر تكيفألكثر تفاعبل مع قطبي التديف، و االجتماعي ا

بعد الشعور بل مع قطب الممارسات الدينية، و األحداث أكثر األبعاد تفاعالتحكـ في الذات و 
 ؛بقطب الممارسة الدينيةل ايجابيا مع مستوػ التديف ككل و بالسعادة يتفاع

ة لنيل شيادة دكتوراه في نظرية ومنيجية التربية البدنية ، أطروح(2014)دراسة بن الدين 05-01-08
تبلميذ نحو : عبلقة بعض نظـ التنشئة االجتماعية باتجاىات ال، والموسومة بػ3الرياضية بجامعة الجزائرو 

التنشئة االجتماعية قة بيف نظـ كشف العبل إلى. ىدفت الدراسة ممارسة النشاط البدني الرياضي التربوؼ 
والمدرسية  األسريةالتعرؼ عمى طبيعة العبلقات ممارسة النشاط الرياضي التربوؼ و اتجاىات التمميذ نحو و 
الرياضي التربوؼ استخدـ الباحث المنيج الوصفي في مميذ نحو ممارسة النشاط البدني و اتجاىات التو 

قدر عددىـ بػ  بالطور الثانوؼ مجموعة مف التبلميذ لمتربية البدنية  مفاسة دراستو كما تمثمت عينة الدر 
معدؿ  ، مقياسيا عمى والية تيارت وسعيدة ومستغانـ. استخدـ الباحث مقياسيفتمميذا موزعيف جغراف 542

أعده في و مقياس االتجاىات نحو النشاط البدني لصاحبة جيرالد كينيوف لنظـ التنشئة االجتماعية، و 
، المتمثمة في معمل سبيرماف اإلحصائية . استخدـ الباحث األساليب ؼ و ربية دمحم حسف عؤلصورتو الع

جاءت نتائج الدراسة كما نحدار الخطي المتعدد ،اختبار ت و ، االاالنحراؼ المعيارؼ  ،توسط الحسابيالم
 :يمي

، محددات نظـ التنشئة االجتماعية (األسرةفي بعض  إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة  .1
ػ الرياضي لدػ تبلميذ الطور الثانوؼ تعز فاؽ) نحو ممارسو النشاط البدني و ، جماعة الر المدرسة

وىذا تبعا لمتغير الجنس  األسرة ف الفروؽ ظيرت دالة في محدد لمتغيرؼ الجنس والبيئة، غير أ
 ؛لذكورذلؾ لصالح او 

ياضي تبعا لمتغير الر البدني و انوؼ نحو ممارسة النشاط ال توجد في اتجاىات تبلميذ التعميـ الث .2
إحصائيا في بعد النشاط البدني والرياضي كخبرة توتر  ، غير أف الفروؽ تبقى دالةالجنس والبيئة

 ؛ىذا لصالح الريفومخاطرة تبعا لمتغير البيئة و 
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انوؼ نحو ممارسة النشاط اتجاىات تبلميذ التعميـ الثو  األسرةال توجد عبلقة ارتباطيو بيف محدد  .3
 ؛البيئةالرياضي تبعا لمتغيرؼ الجنس و و  البدني

انوؼ نحو ممارسة النشاط اتجاىات تبلميذ التعميـ الثو  األسرةبيف محدد  ال توجد عبلقة ارتباطيو .4
داؿ إحصائيا عند . غير أف ىناؾ ارتباطا سالبا و البيئةاضي تبعا لمتغيرؼ الجنس و الريالبدني و 

 ؛اضيىذا في بعد التفوؽ الريبيئة المدينة و 
انوؼ نحو ممارسة النشاط اتجاىات تبلميذ التعميـ الثو  األسرةال توجد عبلقة ارتباطيو بيف محدد  .5

. غير أف االرتباط قد يبقى سمبيا عند كل مف البدني والرياضي تبعا لمتغيرؼ الجنس والبيئة
 ؛المخاطرةوالريف في بعد التوتر و  اإلناثمتغيرؼ 

، 2بجامعة الجزائر في عمـ االجتماع الديني دكتوراه ، أطروحة(2012) دراسة بن مقمة 05-01-09
، اليدؼ مف الدراسة ج االنحبلؿ األخبلقي في الجامعةدورىا في عبل: الثقافة الدينية لمطالب و ة بػالموسومو 

. استخدـ تجنب مفاسدىاحتى يمكف عبلجيا و  تمؾ الظواىر المنحرفة مف السموؾ أسباب إلىىو الرجوع 
اسة طالب مف الجنسيف مف مجتمع الدر  125الوصفي في الدراسة قدرت عينة الدارسة بػ الباحث المنيج 

استعمل عاف الباحث باستمارة مف تصميمو و استنسية بجامعة يحيى فارس بالمدية و بقسـ المغة الفر  المقدر
نتائج جاءت لتوافق و مقياس معامل االمتمثمة في النسب المئوية ومقياس الثبات و  اإلحصائيةاألساليب 

 :الدراسة كما يمي
 ليـ مستوػ ثقافة إسبلمية محدودة؛الكثير مف الطمبة  -1
 ؛تربية النشء التربية اإلسبلمية المؤسسات التعميمية تقوـ بدورىا فيلـ تعد الجامعات و  -2
 النحرافات مصدرىا وسائل اإلعبلـ؛الكثير مف ا -3
 المجبلت الدينية اليادفة؛نقص الصحف و  -4

في عمـ النفس العيادؼ   ذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير، م(2012)دراسة بوعون 05-01-10
ة مقارنة لدػ دراس عبلقتو بالسموؾ اإلجرامي: مستوػ التديف و الموسومة بػو  بجامعةالحاج لخضر بباتنة

عبلقتو بالسموؾ التعرؼ عمى مستوػ التديف و  إلىىدفت الدراسة  عينة مف المجرميف وغير المجرميف،
 40فردا حيث بمغ عدد المجرميف  بمغ عدد المجرميف  80أجريت الدراسة عمى عينة مقدرة بػ ، اإلجرامي

ىداؼ تـ استعماؿ مف غير المجرميف لتحقيق األ 40ة ونتالء المؤسسات العقابية بوالية بافردا مف نز 
اإلجرامي  سي لقياس درجة السموؾالرتباطي كما استعانت الباحثة بمقياس كارلسوف النفالمنيج الوصفي ا

 :، جاءت نتائج الدراسة كما يميصالح الصنيع لقياس مستوػ التديفمقياس و 
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 ؛153اإلجرامي بمغ المتوسط فييا  في السموؾ ةحصوؿ أفراد عينة المجرميف عمى درجات مرتفع -1
 ؛) في مقياس التديف135-96( حصوؿ أفراد عينة المجرميف عمى درجات تقل عف المتوسط -2
 ؛مجرميف في مستوػ السموؾ اإلجراميعينة غير البيف عينة المجرميف (المساجيف) و  توجد فروؽ  -3
 ؛ة غير المجرميف في مستوػ التديفعينبيف عينة المجرميف (المساجيف) و  توجد فروؽ  -4
  ؛ي لدػ عينتي الدراسةبيف السموؾ اإلجرامتباطيو سالبة بيف مستوػ التديف و توجد عبلقة ار   -5

الصحة ة الماجستير في اإلرشاد النفسي و ، رسالة مكممة  لنيل شياد(2009) دراسة شبمي 05-01-11
ػ تقدير الذات لدػ طمبة عبلقتو بمستو زائر والموسومة بػ: التوجو نحو التديف و بجامعة الج النفسية

قدير الذات لدػ عينة مف تالعبلقة بيف التوجو نحو التديف و اليدؼ مف الموضوع ىو دراسة  الجامعة.
 22و 19أعمارىـ بيف  تتراوحطالبة  130، طالبا  90طالبا جامعيا، 220ـ بػ الطالبات قدر عددىو الطمبة 

وتمت  ،لباحث المنيج الوصفي في دراستو، طبق اسنة بكل مف جامعة المدية والبميدة و الجزائر العاصمة
رضواف ومقياس تقدير الذات و التديف لبشير إبراىيـ الحجار وعبد الكريـ سعيد االستعانة بمقياس التوجو نح

 :ما يمي إلىسمحت الدراسة لموصوؿ مومات مف إعداد الطالب الباحث و استمارة المعلروزنبرغ و 
 ؛تقدير الذات لدػ الطمبةالتوجو نحو التديف و وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بيف  -1
 ؛مبة الجامعةالجوىرؼ) مرتفع لدػ طوػ التوجو نحو التديف (الظاىرؼ و مست -2
 ؛يف التوجو نحو التديف  الجوىرؼ والتوجو نحو التديف الظاىرؼ وجود عبلقة ارتباطيو موجبة ب  -3
 ،في التوجو نحو التديف اإلناثالذكور و عدـ وجود فروؽ دالة بيف  -4
 ،في تقدير الذات اإلناثعدـ وجود فروؽ دالة بيف الذكور و  -5

في عمـ النفس المرضي   الماجستيركرة مكممة لنيل شيادة مذ ،(2007) دراسة بوعود 05-01-12
عبلقتو ببعض المتغيرات النفسية االجتماعية والموسومة بػ: التديف و كرة االجتماعيبجامعة دمحم خيضر ببس

التعرؼ عمى الفروؽ في  إلى، ىدفت الدارسة تقدير الذات) عند عينة مف الطمبة ،ماعيالتوافق االجت(
التعرؼ عمى الفروؽ بيف متغيرات الدراسة الدراسي، و  التخصصجنس و يرات المستوػ التديف حسب متغ

ىذه  إلى. مف أجل الوصوؿ ف عف طبيعة العبلقة بيف التديف والمتغيرات النفسية االجتماعيةمع الكش
مصمـ  وضوع استعانت الباحث مف باستبيافلتوافقو مع الم ياألىداؼ استخدمت الباحثة المنيج الوصف

استخدمت ، و عي مف تصميـ زينب محمود شقير، مقياس التوافق االجتماياإلسبلممف طرفيا يقيس التديف 
، طريقة آخروف سوجود و أو : التمييز السيمانتيكي الذؼ وضعو حثة طرقا لقياس تقدير الذات منياالبا

) في self reportالتقدير الذات ( أساليبجاكويش، و الذات التو وضعيا سافف و  المبلحظة في تقدير
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أعمارىـ  تتجاوزطالبا مف الجنسيف  204تـ تطبيق ىذه المقاييس عمى عينة قدرت بػ  قياس تقدير الذات.
، جامعة فرحات عباس بسطيفعة األمير عبد القادر بقسنطينة و يدرسوف بكل مف جام سنة 20سف 

النسب المئوية، المتوسط الحسابي، التبايف،  :اإلحصائية المتمثمة فياستعانت الباحث باألساليب 
نتائج  جاءت، و وؽ ، اختبار ت لمفر ة التائيةالنسب ،معمل الرتب لسبيرماف برواف ،االنحراؼ المعيارؼ 

 :الدارسة عمى النحو التالي
 ؛التوافق االجتماعيقة ارتباطيو موجبة  بيف التديف و وجود عبل -1
 ؛تقدير الذاتقة ارتباطيو موجبة  بيف التديف و وجود عبل -2
 ؛لصالح طمبة التخصص الديني تعزػ لمتخصص لتديفوجود فروؽ بيف طمبة في مستوػ ا -3
 ؛في مستوػ التديف باختبلؼ الجنس ال توجد فروؽ  -4
 ؛اإلناثالتوافق االجتماعي  بيف الذكور و ال توجد فروؽ في  -5
 ؛توػ تقدير الذات  باختبلؼ الجنسال توجد فروؽ في مس -6

: االتجاه نحو العولمة وفقا لمفروؽ في مستويات دراسة موسومة بػ ،(2005)دراسة معمرية 05-01-13
اىات أفراد العينة نحو التعرؼ عمى اتج إلى، ىدفت الدراسة سبلـ والشعور وباالنتماء لموطفالتديف باإل
 التعرؼ عمى، و لمة وفقا لمستوػ تدينيـ باإلسبلـالتعرؼ عمى اتجاىات أفراد العينة نحو العو العولمة و 

. اتبع الباحث المنيج الوصفي المقارف لمة وفقا لمستوػ انتمائيـ لموطفاتجاىات أفراد العينة نحو العو 
سنة و  55-32تراوحت أعمارىـ بيف  أستاذا جامعيا 64فردا منيـ  214 حيث تكونت عينة الدراسة مف

ياف االتجاه نحو استببجامعة باتنة . قاـ الباحث بصياغة  31-24طالبا تراوحت أعمارىـ بيف  151
خدـ الباحث المتوسطات الحسابية . استالوطف إلىيف، استبياف االنتماء استبياف مستوػ التدالعولمة ، و 

االنحرافات المعيارية ، أسموب أ.ب. جونسوف الختيار عينتيف متطرفتيف ، اختبار ت ، معامل ارتباط و 
 :وف ، جاءت نتائج الدراسة كما يميبرس

 ؛طبلب جامعة باتنة ضعيفةػ أساتذة و تجاىات العولمة لدا -1
التديف اإلسبلـ لصالح  المنخفضيف فيجاه نحو العولمة بيف المرتفعيف و ىناؾ فروؽ في االت -2

 ؛المنخفضيف
  ؛المنخفضيف في االنتماء لموطفو  ال توجد فروؽ في االتجاه نحو العولمة بيف المرتفعيف -3
عينة طبلب  وطف لدػاالنتماء لمباإلسبلـ و بيف التديف  0.01اللة وجود ارتباط داؿ عند مستوػ د -4

 ؛داؿ إحصائيا لدػ عينة األساتذة غيرالجامعة ، و 
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 الدراسات العربية-05-02
بة الجامعات : االنفتاح الثقافي لدػ عينة مف طم، دراسة موسومة بػ(2017)يدراسة خزعم 05-02-01

التعرؼ عمى مستوػ االنفتاح الثقافي لدػ  إلىىدفت الدارسة عبلقتيا بالتزاميـ الديني األردنية الحكومية و 
عبلقتيا بالتزاميـ الديني حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي بة الجامعات األردنية الحكومية و طم

مقياس االلتزاـ الديني المطور  استخدـ فييا، و طالبا مف الجنسيف 528درة بػ أالرتباطي عمى عينة مق
: المتوسط الحسابي المتمثمة فياإلحصائية األساليب  اؿع استعممقياس االنفتاح الثقافي المطور مف مو 

سيط  جاءت ، تحميل االنحدار الخطي الباختبار ت لمفروؽ، تحميل التبايف األحادؼواالنحراؼ المعيارؼ و 
 : نتائج الدراسة كما يمي

 ؛يني لطمبة الجامعات األردنية عاؿمستوػ االلتزاـ الد -1
 ؛اإلناثلصالح  جنس الطالبلألردنية تبعا لدػ طمبة الجامعات ايختمف مستوػ االلتزاـ الديني  -2
 ؛مستوػ االنفتاح الثقافي لدػ طمبة الجامعات األردنية عاؿ -3
ردنية تبعا الختبلؼ جنس الطالب األ نفتاح الثقافي لدػ طمبة الجامعاتيختمف مستوػ اال -4

 ؛ومصدر ثقافتو
ديني لدػ طمبة االلتزاـ الإحصائية بيف االنفتاح الثقافي و  وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة -5

 ؛الجامعات األردنية
دراسة موسومة بالتنشئة االجتماعية وااللتزاـ الديني ىدؼ : (2017)دراسة الموسوي  05-02-02

في بيروت  الجمعييف الشيعة طمبةاللدػ  يفالديني التعصبو  الدراسة عف الكشف عف مستوػ االلتزاـ
، حيث استخدـ طالب 788مست الدراسة  أثر مؤسسات التنشئة االجتماعية عمى االلتزاـ الدينيوتوضيح 

 جاءت نتائج الدراسة كما يمي:االلتزاـ الديني مف تصميمو و  الباحث المنيج الوصفي وطبق مقياس
 ؛لطمبة الجامعييف الشيعة في بيروتارتفاع في مستوػ المعرفة الدينية عند ا -1
 ؛لطمبة الجامعييف الشيعة في بيروتالسموؾ الديني عند اانخفاض في مستوػ  -2
 ؛لطمبة الجامعييف الشيعة في بيروتاالىتماـ الكبير بالمستوػ الشعائرؼ عند ا -3
 ؛لجانب الشعائرؼ لبللتزاـ الدينيارة دور كبير في الجانب السموكي و لؤلس -4
 ؛طبلبياتؤدؼ المدرسة دورا محوريا في االلتزاـ الديني عند  -5
 االنتماء السياسي دورا بارزا في جوانب االلتزاـ الديني الثبلثة (المعرفي،السموكي،الشعائرؼ).يؤدؼ  -6
 ؛ؿ االلتزاـ الديني لصالح اإلناثوجود فروؽ في معد -7
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نية وعبلقتيا البلعقبلاسة موسومة باألفكار العقبلنية و در  :(2013دراسة البرواري ) 05-02-03
، درجة : مستوػ األفكار العقبلنية والبلعقبلنيةكشف مف إلىىدفت الدراسة موقع الضبط بااللتزاـ الديني و 

درجة االلتزاـ العبلقة بيف األفكار العقبلنية والبلعقبلنية و طبيعة تزاـ الديني، طبيعة موقع الضبط و االل
سنة  35-20طالبة تتراوح أعمارىـ بيف طالبا و  733ؾ لدؼ عينة مكونة مف موقع الضبط وذلو  الديني

مقياس االلتزاـ الديني مف إعداد الباحث عمى المنيج الوصفي و الدراسة  بجامعة صبلح الديف اعتمدت
صاحبة ) ومقياس موقع الضبط ل1995البلعقبلنية لصاحبو (مبل طاىر،و  مقياس األفكار العقبلنية

 :وجاءت نتائج الدراسة كما يمي )1995والمعدؿ مف طرؼ (جابر، ،)1989(الحمو،
 ؛ستوػ عاؿ مف األفكار البلعقبلنيةالعينة م يمتمؾ أفراد -1
 ؛البلعقبلنيةالعقبلنية و ال توجد فروؽ بيف الجنسيف في األفكار  -2
 ؛البلعقبلنيةفي األفكار العقبلنية و  لمطمبة ال توجد فروؽ بيف التخصصات الدراسية -3
 ؛مستوػ منخفض مف االلتزاـ الديني يمتمؾ أفارد العينة -4
 ؛في مستوػ االلتزاـ الدينيال توجد فروؽ بيف الجنسيف  -5
 ؛في مستوػ االلتزاـ الديني لمطمبة  ال توجد فروؽ بيف التخصصات الدراسية -6
 ؛الموقع الداخمي إلىموقع الضبط لدػ طمبة الجامعة يميل بشكل داؿ  -7
 ؛موقع الضبط ال توجد فروؽ بيف الجنسيف في -8
 ؛لمطمبة في موقع الضبط ال توجد فروؽ بيف التخصصات الدراسية -9

بجامعة األزىر بغزة   لماجستيرمذكرة مكممة لنيل شيادة ا :(2011)دراسة عقيلن 05-02-04
ىدفت  طمبة جامعة األزىر بغزة عبلقتو بالتوافق النفسي لدػ الديني و الموسومة بػ : االتجاه نحو االلتزاـ و 

فق النفسي لدػ طمبة التوامستوػ ف االتجاه نحو االلتزاـ الديني و التعرؼ عمى العبلقة بي إلىالدراسة 
ف . اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي حيث استخدمت مقياس مستوػ التديجامعة األزىر

راسة عمى عينة قواميا مقياس التوافق النفسي مف تصميميا طبقت مقاييس الدو  لصالح إبراىيـ الصنيع
، المستخدمة نذكر: النسبة المئوية يةاإلحصائساليب . مف األطالبة بجامعة األزىر بغزةطالب و  300

بيرسوف وسبيرماف،اختبار ت، ، معامبل ارتباط مل ألفا كرنباخا،معحراؼ المعيارؼ المتوسط الحسابي االن
 :ما يمي إلىتوصمت الدارسة اختبار التبايف األحادؼ والثنائي.

 وجود عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات االلتزاـ الديني و درجات التوافق النفسي  -1
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في  اإلناثمتوسط درجات حصائية بيف متوسط درجات الذكور و وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إ -2
 ؛اإلناثدرجات االلتزاـ الديني لصالح 

ذوؼ الفئة العمرية الطمبة  عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات -3
 ؛) سنة في درجات االلتزاـ الديني27-23الطمبة ذوؼ الفئة () سنة و 18-22(

الكمية لطمبة  وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في درجات االلتزاـ الديني بالنسبة لنوع -4
 ؛جامعة األزىر بغزة

الجنس عمى االلتزاـ الديني و اعل بيف مستوػ عدـ وجود أثر جوىرؼ ذو داللة إحصائية لمتف -5
 ؛ألزىر بغزةالتوافق النفسي لدػ طمبة جامعة ا

العمر عمى التوافق اعل بيف مستوػ االلتزاـ الديني و عدـ وجود أثر جوىرؼ ذو داللة إحصائية لمتف -6
 ؛فسي لدػ طمبة جامعة األزىر بغزةالن

عمى  نوع الكميةالديني و  اعل بيف مستوػ االلتزاـعدـ وجود أثر جوىرؼ ذو داللة إحصائية لمتف -7
 ؛زىر بغزةالتوافق النفسي لدػ طمبة جامعة األ

غزة فمسطيف رسالة ماجستير في عمـ النفس بجامعة األزىر ب: (2010) دراسة شمح 05 -05-02
دػ طبلب الجامعات في محافظات عبلقتيا باالتجاىات التعصبية لالموسومة بػ: أساليب التربية الحزبية و 

ات التعصبية لدػ طمبة االتجاىالعبلقة بيف التربية الحزبية و   التعرؼ عمى طبيعة إلى. ىدفت الدراسة غزة
 آخر في الساحة إلىمف تنظيـ و  ،تجاىات التعصبية بيف الجنسيفالوقوؼ عمى الفروؽ في االالجامعات و 
طالبا مف الجنسيف،  1007ة قدرت بػ ، استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي مع عينالفمسطينية

مقياس أساليب التربية الحزبية واستبياف االتجاىات  لئلجابة عمى تساؤال ت الدراسة استخدـ الباحثو 
 : جاءت نتائج الدراسة كما يميكبلىما مف إعداد الباحث و التعصبية و 

 .اتجاىات التعصبمتربية الحزبية و وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف أساليب ل -1
 ؛لحزبية محددة لبلتجاىات التعصبيةالتربية ا ال تعد أساليب -2
 ؛جنسيف في أساليب التربية الحزبيةوجود فروؽ و اختبلفات جوىرية بيف ال -3
لمرتفعة) في االتجاىات ذوؼ الدرجات المجموعتيف(ذوؼ الدرجة المنخفضة و عدـ وجود فروؽ بيف ا -4

 ؛التعصبية
رات تمقى بيف الطبلب باختبلؼ عدد ماختبلفات جوىرية في االتجاىات التعصبية وجود فروؽ و  -5

 ؛أساليب التنشئة الحزبية
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الماجستير  في اإلرشاد النفسي  مذكرة مكممة لنيل شيادة :(2009) دراسة القحطاني 05-02-06
شئة األسرية لدػ طمبة أنماط التنوعبلقتو بالكفاءة االجتماعية و  : التديفالموسومة بػ، و موتة جامعة التربوؼ و 

التنشئة األسرية أنماط ، و والكفاءة االجتماعيةالتديف ، اليدؼ مف الدارسة معرفة العبلقة بيف جامعة تبوؾ
ة ، طبقت الدراسطالبا 120المرحمة الجامعية في مدينة تبوؾ. شممت عينة الدراسة ب لدػ طمبة الذكور

مقياس اتجاىات و  جتماعية مف إعداد فاطمة أبو رماف،مقياس الكفاءة اال، و مقياس التديف لصالح الصنيع
، استخدـ الباحث المقاييس "باكور"و "الزغوؿ" و"ؼ و االيند"كما يدركيا األبناء مف تطوير  األسريةالتنشئة 

بايف األحادؼ ومعامل االرتباط تحميل الت، و يةاالنحرافات المعيار كالمتوسطات الحسابية و  اإلحصائية
 :إلىلقد أشارت نتائج الدراسة و  "شيفيو"واختبار 
 ؛مط الديمقراطي لمتنشئة األسرية وبيف الكفاءة االجتماعيةعبلقة قوية بيف الن وجود -1
 ؛طمبة السنة الثالثة الثالثة لصالحلى والثانية و و وجود فروؽ في التديف بيف طمبة السنة األ -2
 ؛دراسي لصالح طمبة السنة الثالثةوجود فروؽ في الكفاءة االجتماعية تبعا لممستوػ ال -3

عمـ النفس االجتماعي بجامعة أطروحة دكتوراه في الشخصية و  :(2009) المعشيدراسة  05-02-07
الشخصية لدػ عينة مف الجانحيف وغير  عبلقتيا بتقديررػ مكة والموسومة بػ: التنشئة االجتماعية و أـ الق

مف  فردا 402. استخدـ الباحث المنيج الوصفي في دراستو عمى عينة قدرت بػ الجانحيف بمنطقة نجراف
تـ تطبيق مقياس أساليب التنشئة عاما و  18و 15وح أعمارىـ بيف غير الجانحيف تتراالجانحيف و 

 "رونالد برونر"لشخصية لمكبار مف أعداد مقياس تقدير اإعداد "اليامي عبد العزيز إماـ" و  االجتماعية مف
 : حيث كانت نتائج الدراسة كما يمي "ممدوحة سبلمة"ا عداد وترجمة و 
بيف أساليب تقدير بيف أساليب التنشئة االجتماعية و وجود عبلقة ارتباطية سالبة في الدرجة الكمية  -1

 ؛0.01فردا عند مستوػ داللة  48ـ البالغ عددىلدػ عينة الدراسة مف الجانحيف و  الشخصية
تقدير  بيف أساليببيف أساليب التنشئة االجتماعية و في الدرجة الكمية  وجود عبلقة ارتباطيو موجبة -2

 0.01فردا عند مستوػ داللة  48ـ البالغ عددىعينة الدراسة مف غير الجانحيف  و الشخصية لدػ 
غير بيف متوسطات درجات الجانحيف و  0.01وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة  -3

 ؛االجتماعية لصالح غير الجانحيف الجانحيف في أساليب التنشئة
غير بيف متوسطات درجات الجانحيف و  0.01ية عند مستوػ داللة وجود فروؽ ذات داللة إحصائ -4

 ؛الجانحيف في أساليب تقدير الشخصية  لصالح غير الجانحيف
 ؛نشئة االجتماعية وفقا لجنسياتوال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الجانحيف في أساليب الت -5
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 ؛تقدير الشخصية  وفقا لجنسياتيـ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الجانحيف في أساليب -6
 ؛ات في أساليب التنشئة االجتماعيةاألميذات داللة إحصائية بيف اآلباء و  توجد فروؽ  -7
ف في أساليب التنشئة الجانحيلة إحصائية بيف أبناء المدينة والقريةمف غير توجد فروؽ ذات دال -8

 ؛االجتماعية
جانحيف في أساليب تقدير القرية  مف غير الو  لة إحصائية بيف أبناء المدينةال توجد فروؽ ذات دال -9

 ؛الشخصية
عمـ النفس االجتماعي بجامعة في الشخصية و  رسالة ماجستير :(2009) دراسة الحربي 05-02-08

لدػ عينة مف  التشاؤـبلقتيا بكل مف التفاؤؿ و ع: أساليب التنشئة األسرية و ة بػالموسومرػ مكة و أـ الق
ة العبلقة بيف التنشئة األسرية : معرفإلى. ىدفت الدراسة جازاف والثانوية بمنطقةتوسطة تبلميذ المرحمة الم

مكانية التنبؤ بكل مف التفاؤؿ و ؿ و عبلقتيا بكل مف التفاؤ و  خبلؿ  التشاؤـ مفالتشاؤـ  لدػ عينة الدراسة وا 
باحث ال طالبة بمنطقة جازاف استخدـطالبا و  629أساليب التنشئة االجتماعية. شممت عينة الدارسة 

، اختبار التبايف األحادؼ ، تحميلاختبار ت : معامبلت االرتباط برسوف،التالية اإلحصائيةاألساليب 
 :جاءت نتائج الدراسة كما يميو  .، االنحدار المتعددشيفيو
أبعاد اإليذاء  األـ فيائية بيف التفاؤؿ ومعاممة األب و وجود عبلقة عكسية ذات داللة إحص -1

الرفض بالنسبة الجسدؼ، الحرماف، القسوة اإلذالؿ، الشعور بالذنب، وتفضيل اإلخوة والتدليل، و 
 ذات داللة إحصائية بيف التفاؤؿ ومعاممة األب واألـ في إبعادكما توجد عبلقة عاممة إالـ ،لم

 ؛والتدخل الزائد الحماية الزائدة،
جنسيف في مجاالت (اإليذاء الجسدؼ، الحرماف، القسوة، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ال -2

 .تدليل، والتوجو لؤلفضل واإلشعاربالذنب،و التشجيع)الاإلذالؿ، الشعور بالذنب، وتفضيل اإلخوة و 
 اإلناثالتشاؤـ حيث الذكور أكثر مف حصائية بيف الجنسيف في التفاؤؿ و وجود فروؽ ذات داللة إ -3

 ؛أكثر تشاـؤ مف الذكور اإلناثفي التفاؤؿ في حيف 
 .التفاؤؿكل مف التشاؤـ و ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مكاف اإلقامة (المدينة/الريف) و  -4
التشاؤـ حيث أف حمة الدراسية في كل مف التفاؤؿ و توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المر  -5

 ؛ر تشاؤماب الصف الثاني طبيعي أكثطبلالصف الثاني متوسط أكثر تفاؤال و طبلب 
 ؛معاممة األـخل الشيرؼ وكل مف معاممة األب و ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الد -6
 ؛التشاؤـشيرؼ وكل مف التفاؤؿ و ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الدخل ال -7
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: أنماط قدس المفتوحة موسومة بػرسالة ماجستير بجامعة ال :(2008) دراسة شوامرة 05-02-09
 إلىعبلقتيا بالخجل لدػ طمبة الصف األوؿ بمحافظة راـ هللا و البيرة ىدفت الدراسة و  األسريةالتنشئة 

، استخدـ الباحث المنيج الوصفي حيث ومستوػ الخجل والعبلقة بينيما األسريةأنماط  التنشئة  معرفة واقع
مف إعداد "  األسرية، استخدـ الباحث مقياس اتجاىات التنشئة ) طالبا503نة الدراسة مقدرة بػ (كانت عي
 :ت نتائج الدراسة كما يميجاءاس الخجل مف إعداد " الدريني " و مقيالسقار" و 
لىالنمط الديمقراطي مف جية و  إلىب كما يدركيا أفراد العينة أقر  األسريةواقع أنماط التنشئة  -1  ا 

 ؛اإلىماؿ مف جية أخرػ 
كما يدركيا الطمبة تعزؼ لمجنس  األسريةة إحصائية في أنماط التنشئة توجد فروؽ ذات دالل -2

 ؛اإلناثلصالح 
كيا الطمبة تعزؼ لمتغير كما يدر  األسريةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أنماط التنشئة  -3

 ،التخصص وذلؾ الطمبة في الفرع العممي
كما يدركيا الطمبة تعزؼ لمتغير  األسريةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أنماط التنشئة  -4

 ؛)ـ أبائيـ عل (ماجستير فما فوؽ المستوػ التعميمي لموالديف لصالح الطمبة الذيف مستوػ تعمي
كما يدركيا الطمبة تعزؼ لمتغير الدخل  األسريةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أنماط التنشئة  -5

 ؛فعالمرتألسر ذوؼ الدخل األسرؼ المتوسط و األسرؼ لصالح ا
كما يدركيا الطمبة تعزؼ لمتغير نوع  األسريةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أنماط التنشئة  -6

 ؛درسة لصالح طمبة المدارس الخاصةالم
كما يدركيا الطمبة تعزؼ لمتغير مكاف  األسريةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أنماط التنشئة  -7

 ؛ف لصالح الطمبة الساكنيف بالمدفالسك
 ؛عمى الدرجة الكمية لممقياس 1.71الخجل لدػ أفراد العينة متوسط قدر بػ مستوػ  -8
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ الخجل  لدػ الطمبة تعزؼ لمتغير الجنس لصالح  -9

 ؛اإلناث
تعزؼ لمتغير التخصص توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ الخجل  لدػ الطمبة  -10

 ؛لمفرع األدبي
داللة إحصائية في مستوػ الخجل  لدػ الطمبة تعزؼ لمتغير مستوػ  توجد فروؽ ذات -11

 ؛لذيف مستوػ تعميـ والدييـ منخفضتعميـ الوالديف لصالح الطمبة ا
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لدػ الطمبة تعزؼ لمتغير الدخل  ات داللة إحصائية في مستوػ الخجلتوجد فروؽ ذ -12
 ؛ؼ لصالح األسر ذوؼ الدخل المنخفضاألسر 

تغير السكف ية في مستوػ الخجل  لدػ الطمبة تعزؼ لمتوجد فروؽ ذات داللة إحصائ -13
 ؛لصالح سكاف المخيمات

رسة لدػ الطمبة تعزؼ لمتغير نوع المد لة إحصائية في مستوػ الخجلتوجد فروؽ ذات دال -14
 ؛لصالح طمبة المدارس الحكومية

الفكرؼ عبلقتو بالجمود موسومة بػ: التديف و ال (2008) ، طلفحةدراسة القحطاتي 05-02-10
التعرؼ عف العبلقة  إلى. ىدفت الدراسة ة المعمميف لمدينة تبوؾ(الدجماتية) دراسة ميدانية عمى طمبة كمي

الجمود الفكرؼ لطبلب المرحمة الجامعية بمدينة تبوؾ استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي في بيف التديف و 
ثاف مقياس التديف لصالح الباح لتحقيق أىداؼ الدراسة طبقطالبا و  590راسة عمى عينة عددىا الد

لئلجابة عف  اإلحصائية مقياس روكيتش لمجمود الفكرؼ مع استعماؿ عدد مف المعالجات الصنيع و 
 :ما يمي إلى. أشارت نتائج الدراسة األحادؼتحميل التبايف ت الدراسة مثل االنحدار الخطي و تساؤال
 ؛الجمود الفكرؼ جدا بيف التديف و  وجود عبلقة ضعيفة -1
 ؛ر التخصص الدراسيتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في سموؾ التديف تعزػ لمتغيال  -2
 ؛كرؼ  تعزػ لمتغير التخصص الدراسيال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الجمود الف -3

ذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير بجامعة القدس المفتوحة م ،(2006) دراسة بركات05-02-11
االجتماعي  لدػ طمبة جامعة القدس عبلقتو بالتكيف النفسي و لديني و االلتزاـ ا : االتجاه نحوالموسومة بػو 

لتزاـ الديني في التكيف النفسي التعرؼ عمى تأثير االتجاه نحو اال إلىىدفت الدراسة  .توحةالمف
تغيرات المرتبطة بالطالب الجامعي: الجنس، السف، التخصص، التحصيل عبلقتو ببعض المواالجتماعي، و 

ياس االتجاه نحو االلتزاـ : مقاديمي، عمل األب، عمل األـ. استخدـ ليذا الغرض مقياساف ىمااألك
 طالب جاءت 200االجتماعي لطمبة الجامعة  تكونت عينة الدراسة مف الديني، ومقياس التكيف النفسي و 

 :نتائج الدارسة كما يمي
االجتماعي في تكيفيـ النفسي و ف في الدراسة وجود فروؽ جوىرية في مستويات الطمبة المستيدفي -1

ؾ لمصمحة الطبلب لذالمتدني،و  أومدػ توجييـ نحو االلتزاـ الديني المرتفع  إلىيمكف عزوىا 
 ؛الممتزميف دينيا
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س االتجاه نحو االلتزاـ الديني عمى مقيا اإلناثدرجات فروؽ جوىرية بيف درجات الذكور و  وجود -2
 ؛اإلناثذلؾ لمصمحة و 

ني مقارنة توجيا أفضل نحو االلتزاـ الدي في التخصصات التربوية قد أظيرواالطمبة الذيف يدرسوف  -3
 ؛بطبلب التخصصات األخرػ 

عدـ وجود فروؽ جوىرية في متوسط درجات الطمبة عمى مقياس االلتزاـ الديني تعزػ لمتغير  -4
 ؛التحصيل األكاديمي

الطبلب عمى مقياس  توجد فروؽ جوىرية لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية لدرجات -5
 ؛تزاـ الديني تبعا لمتغير العمراالل

 اـ الديني تعزػ لمتغيرعدـ وجود فروؽ جوىرية في متوسط درجات الطمبة عمى مقياس االلتز  -6
 ؛عمل األب

اـ الديني تعزػ لمتغير عدـ وجود فروؽ جوىرية في متوسط درجات الطمبة عمى مقياس االلتز  -7
 ؛عمل األـ

: التوجو نحو التديف لدػ طمبة دراسة موسومة بػ ،(2005) رضوانو  دراسة الحجار 05-02-12
اليدؼ مف الدارسة التعرؼ عمى مستوػ التوجو نحو التديف بشقيو (الجوىرؼ  ،الجامعة اإلسبلمية بغزة

عبلقتو بمتغيرات الجنس والمستوػ الدراسي، ونوع الكمية، بغزة و  الظاىرؼ) لدػ طمبة الجامعة اإلسبلميةو 
طالبة طبق عمييا مقياس التوجو طالبا و  370لدارسة ، بمغت عينة ااستخداـ المنيج الوصفي التحميميتمو 

 :حيث كانت نتائج الدراسة كما يمي نحو التديف مف تصميـ الباحثيف
لى بوزف و ٪) حيث احتل التديف الجوىرؼ المرتبة األ 83.05التوجو نحو التديف كاف بنسبة ( .1

در بػ ينما احتل التديف الظاىرؼ المرتبة الثانية بوزف نسبي ق٪) ب 89.14(نسبي قدر بػ 
)77.39(٪، 

الدرجة نحو التديف الجوىرؼ والظاىرؼ و  وجود عبلقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيا بيف التوجو .2
 ،الكمية لبلختبار

 ؛اإلناثفي مستوػ التديف تعزػ  لمتغير الجنس لصالح  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  .3
تعزؼ لمتغير الكمية الدرجة الكمية لبلختبار اىرؼ و بيف التديف الظ إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  .4

 ؛لصالح اآلداب
 ؛المستوػ الدراسيلتفاعل الكمية و  إحصائيةوجود داللة  .5
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 ؛المستوػ الدراسيالكمية و لتفاعل الجنس ،و  إحصائيةوجود داللة   .6
وسومة المزقازيق  مكة و عمـ النفس بجامعة ال أطروحة دكتوراه في :(2005) دراسة السيد 05-02-13
 الكشف عف العبلقات إلىالدافعية لبلنجاز ىدفت الدارسة التنشئة االجتماعية و  : البناء القيمي وعبلقتوبػ

عينة مف الطمبة االندونيسييف   الدافعية لبلنجاز لدػالتنشئة االجتماعية و االرتباطية بيف البناء القيمي و 
، واستخدـ الباحث استبياف لجامعات المصرية اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفيالدارسيف با والماليزييف

مقياس الدافعية برانس وتعريب جابر عبد الحميد و ، مقياس القيـ الفارقة للممدوحة سبلمة األسريةنمط 
طالبا مف الجنسيتيف حيث كانت  171ذلؾ عمى عينة قدرت بػ مف إعداد غازؼ ضيف هللا غازؼ،و  لبلنجاز

 ي:بعض نتائج الدارسة كما يم
ئة كنموذج لمتنش األسريةأساليب المعاممة طيو دالة بيف القيـ االجتماعية و ال توجد عبلقة ارتبا -1

 ؛االجتماعية لدػ عينة الدارسة
 كنموذج لمتنشئة األسريةأساليب المعاممة طيو دالة بيف القيـ االجتماعية و توجد عبلقة ارتبا -2

 ؛الدافعية لبلنجازاالجتماعية لدػ عينة الدارسة  و 
بيف قيـ لمتنشئة االجتماعية و  ؿ في إطارتوجد عبلقة ارتباطيو دالة بيف إدراؾ األبناء لمقبو  -3

 ؛االىتماـ بالمستقبل
  ؛ف أبعاد الدافعية لبلنجازبيؿ في إطار  لمتنشئة االجتماعية و توجد عبلقة دالة بيف بعد  القبو  -4
 ؛الدافعية لبلنجازبيف بعد الضبط وبيف القيـ و ال توجد عبلقة ارتباطيو دالة  -5
ئي في إطار التنشئة توجد عبلقة ارتباطيو سالبة دالة بيف بعد االتساؽ مقابل االتساؽ العدا -6

 ؛األسريةالجموع الكمي الستبياف نمط ت النجاح واالىتماـ بالمستقبل و بيف قيـ أخبلقيااالجتماعية و 
توجد عبلقة ارتباطيو سالبة دالة بيف بعد االتساؽ مقابل االتساؽ العدائي كأسموب لممعاممة  -7

 ؛وز العقبات في مقياس الدافعية لبلنجازوبيف تجا األسرية
 ؛جنسيتيف في مقياس القيـ الفارقة ال توجد فروؽ بيف ال -8
 ؛األسريةأساليب المعاممة ال توجد فروؽ بيف الجنسيتيف في  -9

رسالة ماجستير في اإلرشاد النفسي  بجامعة أـ القرػ مكة  :(2000) دراسة الحربي 05-02-14
والموسومة بػ: عبلقة بعض أساليب المعاممة األسرية  ببعض سمات شخصية األبناء مف طبلب المرحمة 
الثانوية بمنطقة مكة المكرمة، اليدؼ مف  الدراسة  التعرؼ عمى عبلقة بعض أساليب المعاممة األسرية 

اطية والعدائية لدػ األبناء مف طبلب المرحمة الثانوية، والكشف عف أساليب بمستوػ القمق واالنبس
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المعاممة األسرية األكثر إسياما في تكويف سمات الشخصية، استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج 
طالبا مف خمس مدراس بمكة المكرمة، استعاف بمقاييس:  200الوصفي حيث اشتممت عينة دراستو عمى 

معاممة األسرية لعابد النفعي، مقياس القمق العاـ لؤلطفاؿ والمراىقيف لدمحم جعفر جمل الميل أساليب ال
ألحمد دمحم عبد الخالق واستبياف تقدير الشخصي (أ.ب.ش) لمكبار  EPQ،استخبار ايزنؾ لمشخصية 

حراؼ المعيارؼ ترجمة ممدوحة دمحم سبلمة و تـ استخداـ األساليب اإلحصائية  المتمثمة في: المتوسط واالن
 ،معمل االرتباط ، تحميل االنحدار المتعدد. جاءت نتائج الدراسة كما يمي:

وجود عبلقة ارتباطيو موجبة ذات داللة إحصائية بيف كل مف األسموب العقابي، وأسموب سحب  -1
الحب والقمق لدػ عينة الدراسة، بينما ال توجد عبلقة بيف األسموب اإلرشادؼ لكل مف األب واألـ  

 ؛القمق لدػ عينة الدراسةو 
ال توجد عبلقة ارتباطيو موجبة ذات داللة إحصائية بيف كل مف األسموب العقابي، وأسموب سحب  -2

الحب واالنبساطية لدػ عينة الدراسة. بينما توجد عبلقة ارتباطيو موجبة بيف األسموب اإلرشادؼ 
 ؛لكل مف األب واألـ  واالنبساطية  لدػ عينة الدراسة

عبلقة ارتباطيو موجبة ذات داللة إحصائية بيف كل مف األسموب العقابي، وأسموب سحب توجد  -3
الحب والعدائية  لدػ عينة الدراسة. بينما توجد عبلقة ارتباطيو سالبة بيف األسموب اإلرشادؼ لكل 

 ؛مف األب واألـ  والعدائية  لدػ عينة الدراسة
واألـ  أكثر أساليب المعاممة األسرية  أسموب سحب الحب (الحرماف العاطفي) لكل مف األب -4

 ؛إسياما في تكويف القمق لدػ عينة الدراسة
األسموب اإلرشادؼ التوجييي لكل مف األب واألـ أكثر أساليب المعاممة األسرية إسياما في تكويف  -5

 ؛االنبساطية
تكويف أسموب سحب الحب (الحرماف العاطفي) لؤلـ  أكثر أساليب المعاممة األسرية إسياما في  -6

العدائية  لدػ، بينما نجد األسموب اإلرشادؼ التوجييي لكل مف األب واألـ أكثر أساليب المعاممة 
 ؛األسرية إسياما في التقميل مف العدائية

بجامعة  ، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في اإلرشاد النفسي(1990) دراسة عسيري  05-02-15
األسوياء االضطرابات النفسية (العصابية) و : دراسة مقارنة لمفروؽ بيف ذوؼ الموسومة بػو   مكةبأـ القرػ 

الدراسة ىو الكشف عف الفروؽ في مستوػ التديف في اإلسبلـ بيف   ىدؼاإلسبلـ، في مستوػ التديف في 
ينة الدارسة . شممت عتوػ التعميمي و الحالة العائمية)تأثير بعض المتغيرات (المسو  العصابييفاألسوياء و 
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مف  46 إلىالمتردديف عمى مستشفى الممؾ عبد العزيز بمكة المكرمة مقسميف فردا مف الزوار و  92
قائمة ة الشويعر و مف األسوياء استعاف الباحث بمقياس االلتزاـ الديني مف إعداد طريف 46العصابييف و

، اختبار ت االنحراؼ المعيارؼ ، نسب المئوية. استخدـ الباحث الزنؾ لمشخصية مف إعداد ميسرة طاىراي
 : النتائج التالية إلىلمفروؽ ، االرباعيات لموصوؿ 

العصابييف عند مستوػ داللة لتديف في اإلسبلـ بيف األسوياء و وجود فروؽ في مستوػ ا -1
 ؛) لصالح األسوياء0.01(

 ؛ابييفاألقل تعميما مف العصفي اإلسبلـ بيف األكثر تعميما و  ال توجد فروؽ في مستوػ التديف -2
 ؛غير المتزوجيف مف العصابييفتديف في اإلسبلـ بيف المتزوجيف و ال توجد فروؽ في مستوػ ال -3
الغير متزوجيف عند مستوػ وجيف و وجود فروؽ دالة إحصائيا في درجة العصابية بيف المتز  -4

 ؛) لصالح غير المتزوجيف0.05لة (دال
 ؛األقل تعميماتعميما و  جة العصابية بيف األكثرال توجد فروؽ دالة إحصائيا في در  -5

 الدراسات األجنبية-05-03
دىلن  حمزة، سواندي، دراسة كروس،-05-03-01

(Krauss.Suandi.Hamzah.Dahlan.2012،)  دراسة موسومة بػ التنشئة الدينية لدػ المراىقيف
ثانوية  16طالب ثانوؼ ماليزؼ مف المسمميف المتمدرسيف بػ  895الماليزييف ، شممت عينة الدراسة عمى 

ما   t testعمومية بمنطقة كواال لمبور  أعتمد الباحثوف عمى المنيج الوصفي في الدراسة  أثبت اختبار 
 يمي :

 ؛لطمبة الذيف يعيشوف مع الوالديفمرتفع لدػ امستوػ التديف  .1
 ؛اإلشراؼ األبوؼ ومؤسسة المسجدالمشاركة المدرسية و يف التديف و وجود ارتباط ب .2
 ؛مف ولى واحد)–لوالديف(باتبلؼ في االرتباطات بيف التديف ونوع األسرة وجود اخ .3
 ؛وػ التديفنوع المدرسة  عمى مستاألسرة  و المشاركة التنظيمية والجنس و  يؤثر نوع .4

، دراسة موسومة باالتجاىات الشباب نحو التديف بفرنسا :(2012دراسة جون بول وليام)-05-03-02
لفرنسيحيث تـ استخداـ استباف التديف الكشف عف طبيعة اتجاىات التديف لدػ الشباب ا إلىىدفت الدراسة 

)REDCo بينت نتائج الدراسةسنة  16و 14ف بي أعمارىـ) عمة عينة مت تبلميذ المدارس تتراوح: 
 ؛الديف يزعجيـ أف٪ يعترفوف 33 .1
 ؛لمديف مكانة ميمة في التاريخ أف٪ يدركوف 82 .2



 بانذراصة واعتببراتهاشكبنية                                                             انفصم األول  
 

35 
 

 ل أفضل في فيـ ما يجرؼ في العالـالحديث عف الديف يساعدىـ بشك أف٪ يعتقدوف 59 .3
 ؛وف أف الديف يصنع العدوانية٪ ير 21 .4
 ؛نو بدوف الديف سيكوف العمـ أفضل٪ يروف ا27 .5
 ؛االحتراـ نحو األشخاص المتدينيف يـ التسامح و٪ مرتبطوف بق85 .6
أكثرا  اإلسبلميف الديف يروف أيف أقل تسامحا واحتراما و ف المتدينيعتقدوف أ 18٪ .7

طقوسو مقارنة بالمسيحية التي تعتبرا أكثر تعاليمو و  وضوحا في
 )Williame,2012,Para,1(.انحبلال

التوجو  دراسة االختبلفاتالعرقيةو دورىا في إلىىدفت الدراسة :(1989دراسة نيمسون )-05-03-03
السوداء موزعيف وؼ البشرة البيضاء و فردا مف ذ 68بمغت عينة الدراسة  الخارجي)الديني بشقيو (الداخمي و 
رامج دورية لمعناية بكبار السف ، يتابعوف بفأكثر 75)، و74-65) ،(64-55ة (عمى ثبلث فئات عمري

اـ مقياس التوجو الديني ، حيث تـ استخدتيف أو أكثر في الشيرلمكنيسة مر  يداوموف عمى الحضورو 
 :ما يمي دارسة. أثبتت نتائج ال، ومقياس االكتئاب لمكبارمكبار، الخارجي) ل(الداخمي

 ؛الخارجي لدػ جميع أفراد العينة التديفسمبي داؿ إحصائيا بيف االكتئاب و وجود ارتباط  .1
 ؛التديف الداخميء درجات أعمى في يمتمؾ ذوؼ البشرة السودا .2
 ؛أزماتياضغوط مرحمة كبر السف و  ذوؼ البشرة السوداء يستخدموف الديف لمواجية .3
ذوؼ البشرة السوداء تحصموا عمى أقل الدرجات في  .4

 .Nelson,1989,PP199)204(؛االكتئاب
لصحة ا: التديف و الموسومة بػ Bergin .A.E.et . al( 1987آخرون)دراسة بيرجن و -05-03-04
معرفة العبلقة بيف التديف ، و العينة وفقا لدارجات تدينيـ كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة تصنيف أفرادلنفسية ا

القمق، و  ضبط الذات، وبعض خصائص الشخصية كاالكتئاب و اىرؼ والتديف الجوىرؼ لدييـالظ
كتئاب، ، ومقياس بيؾ الظاىرؼ الاس لمتوجو الديني الجوىرؼ و استخدـ الباحثوف مقي المعتقدات الوىمية.و 
 إلىىـ ينتموف بلب قسـ عمـ النفس بجامعة يونج و مقياس القمق حيث تـ تطبيقيا عمى عينة مف طو 
 :إلىتوصمت الدراسة معة دينية تسمى جامعة (مورموف) و جا

كذالؾ ىرؼ ومقاييس كالفورنيا النفسية و وجود عبلقة دالة موجبة بيف التوجو الديني الجو  .1
 ؛ضبط النفس

 ؛القمقلبة بيف التوجو الديني الجوىرؼ و ارتباطيو ساوجود عبلقة  .2



 بانذراصة واعتببراتهاشكبنية                                                             انفصم األول  
 

36 
 

 ؛القمقلبة بيف التوجو الديني الظاىرؼ و عدـ وجود عبلقة ارتباطيو سا .3
ذوؼ التوجو الديني بيف ذوؼ التوجو الديني الظاىرؼ و و  ال توجد عبلقة دالة في االكتئاب .4

 ؛الجوىرؼ 
 )Bergin,1987,P.197(؛الوىميةالمعتقدات و دور ايجابي في الحد مف القمق و التديف ل .5

، اليدؼ مف الدراسة ىو التعرؼ عمى وجود ارتباط لمبيئة (Lilian.1986دراسة ليميان )-05-03-05
 طفبل 60الكفاءة االجتماعية عند األطفاؿ تشكمت عينة الدراسة مف الذات و  األسرية في تكويف مفيوـ

مقياس طفاؿ و االجتماعي لؤل "بيؾ"و "ىارثر"را استعاف الباحث بمقياس ) شي 57-8وح أعمارىـ بيف (تترا
 . أثبتت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لمبيئة األسرية في تنمية سموؾاالتجاىات التربوية

 Lillian).في ىذا العمرتكويف مفيوـ الذات عند األطفاؿ تماعية و سموؾ الميارات االجاالستقبللية و 
,1986, pp.24)  

العبلقة كشف  إلىىدفت الدراسة (Thai & Thomas.1979دراسة تاي و توماس ) -05-03-06
طالب حيث جاءت نتائج  821، قدرت عينة الدراسة بػ بيف االتجاىات الدينية والمثالية وسمات الشخصية

  :الدراسة كما يمي
،تفضيل الغير حب اإليثار: ة لصالح الطبلب الذكور في السماتوجود فروؽ ذات داللة إحصائي -1

 ؛التقبل االجتماعياتي، و ،االستعدادالذ
، الكبت، االجتماعية، : التحفعة إحصائية لصالح الطمبات في سماتوجود فروؽ ذات دالل -2

 ؛ات الشخصيةالعبلقلصداقة عمق التفكير االجتماعية و ، االموضوعية
 Thai, 1979) ؛الشخصية بعض سماتلطبلب في أداء الشعائر الدينية و الطالبات أكثر مف ا -3

,P.30)  
 تعقيب عان عن الدراسات السابقة-06
حيث تناولت خمس دراسات  دراسة جزائرية 13دراسة سابقة منيا  34ػنة في دراستنا باعتمت االست  

عربية  دراسة 15إلى، كما تطرقنا دراسات متغير التوجو نحو النديف متغير التنشئة االجتماعية وستة  منيا
 ستةو  اسات متغير التوجو نحو التديفر سبع دمنيا متغير التنشئة االجتماعية و تناولت ست دراسات 

 بمتغير التديف اىتمتدراسات  ةثبلثالتنشئة االجتماعية و  إلى تطرقت ثبلثة دراساتمنيا  أجنبية دراسات 
 .أماط التنشئة األسرية) ة واحدة بيف المتغيريف (التديف و جمعت دراسة عربيبينما 
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 أوجو الشبو و االختلف بين الدراسات السابقة و الدراسة الحالية-06-01
بعض ودراستنا الحالية مف  االختبلؼ بيف الدراسات السابقةسنحوؿ عرض جوانب التشابو و 

توضيح مكامف االستفادة مف  وأخيرا، العينة، األدوات، النتائج األىداؼ، منيج البحث الجوانبرالمتمثمة في:
 الدراسات السابقة .

 اليدف-06-01-01
الشائعة و بعض أساليبيا السائدة عبلقة التنشئة االجتماعية و الكشف عن ىدؼ بعض الدراسات كاف

التعرؼ عمى أنماط التنشئة  إلىىدفت  )2017: دراسة (جدوؼ،الدراساتمف بيف ىذه ببعض المتغيرات 
كشف العبلقة بيف نظـ  التنشئة االجتماعية  إلىىدفت  )2014ديف،ال(بف  دراسة؛ االجتماعية السائدة

 ىدفت لكشف العبلقة بيف أساليب التنشئة )2009المعشي،دراسة ( ؛واتجاىات ممارسة الرياضة
قة بيف أساليب التنشئة معرفة العبل إلىىدفت  )2009الحربي،؛دراسة (االجتماعية وأساليب تقدير الذات

قة بيف أساليب التنشئة األسرية معرفة العبل إلىىدفت  )2010الحربيدراسة ( ؛لتفاؤؿ والتشاؤـاألسرية وا
معرفة واقع أنماط التنشئة األسرية ومستوػ  إلىىدفت  )2008دراسة (شوامرة، ؛بعض سمات الشخصيةو 

 الخجل و العبلقة بينيما .
 : دراسةفنذكر منيا ببعض المتغيراتعبلقتو و  أما الدراسات التي تناولت متغيرالتوجو نحو التديف

التي و  )2009شبمي،( ؛ دراسةة التديف عند المرضىالكشف عف طبيع إلىالتي ىدفت  )2015(قريشي،
كشف أثر  إلىىدفت  )2016مرزوؽ،( ؛ دراسةتقدير الذاتلعبلقة بيف التوجو نحو التديف و اىتمت با

كاف اليدؼ منيا معرفة العبلقة بيف  )2015مخطارؼ،( ؛ دراسةالتديف عمى مواجية الضغوط النفسية
كشف  إلىالتي ىدفت  )2007بوعود،( دراسة؛ وافق االجتماعيتالو  التوجو نحو التديف واألمف النفسي

عبلقتو الكشف عمى مستوػ التديف و  إلىىدفت  )2012بوعوف،( ؛ دراسةالفروؽ في مستوؼ التديف
عبلقتو بالصحة الكشف عمى مستوػ التديف و  إلىىدفت  )2014غماؼ،( ؛ دراسةاإلجراميبالسموؾ 
مستوػ و  الكشف عمى العبلقة بيف االتجاه نحو االلتزاـ الديني إلىىدفت  )2011عقيبلف،( ؛ دراسةالنفسية

ؼ عمى مستوػ التوجو نحو التديف التعر  إلىىدفت  )2005الحجار ورضواف،؛ دراسة(التوافق النفسي
كشفت عف العبلقة بيف التديف و الجمود  )2008القحطاني وطبلفحة،( دراسةعبلقتو ببعض المتغيرات؛ و 

(تاؼ  ىدفيا التعرؼ عمى درجة التديف عند األفراد، دراسة )1987بيرجف،( ؛ دراسةالفكرؼ 
(كروس  ؛ دراسةسمات الشخصيةالعبلقة بيف االتجاىات الدينية و كشف  إلى) ىدفت 1979وتوماس،

 معرفة الفرؽ بيف المراىقيف في مستوػ التديف. ىإل) ىدفت 2012وسواندؼ وحمزة،
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ىو حيث اليدؼ و مف حبلؿ مراجعة الدراسات السابقة المذكورة نبلحع انيا تتشابو مع ىدؼ دراستنا مف 
التعرؼ عف  إلى) ىدفت 2009لقد جاءت  دراسة (قحطاني،لكشف عف مستوػ التوجو نحو التديف و ا

 التنشئة األسرية .  االجتماعية وأنماطف التديف و الكفاءة العبلقة بي
 المنيج-06-01-02

 خبللومع كل الدراسات السابقة في كونيا استخدمت المنيج الوصفي الذؼ مف  دراستناق تتف
 عمى التوجو نحو التديف وكشف مستوػ التديف. رفة مدػ تأثير التنشئة االجتماعيةنتمكف مف مع

 العينة-06-01-03
 )2005)، دراسة (معمرية ،2015الدراسات مف المرضى كدراسة (قريشي،تكونت عينة بعض 

تمثمت عينة الدراسة مف  )2012،دراسة (بوعوف،الطمبة الجامعة و  أساتذةبيف  214ػالدراسة بعينة قدرت 
 فردا مف 92شممت عينة الدراسة  )1990، دراسة (عسيرؼ،فردا 80قدر عددىـ بػ ذوؼ السوابق العدلية 

كانت عينة الدراسة مف فئة الجانحيف  )2009،دراسة (المعشي، األسوياءات العصابية و ذوػ االضطراب
 . 402قدر عددىـ بػ 

: مف لالثانويات عمى غرار دارسات كو بعض الدراسات مف تبلميذ المدارس  تكونت عينة
(بف دراسة  تمميذ، 200شممت عمى  )2010(الحربي، تمميذ، 200) قدرت العينة بػ 2017دراسة(جدوؼ،

بالضبط ات السابقة عمى فئة الشباب و سركزت مجمل الدار  ،تمميذا 542قدر عدد العينة بػ  )2014ديف،
 )2016مرزوؽ،دراسة ( ،طالب 220عينة الدراسة قدرت بػ )2009شبمي،: دراسة (نذكر منياو الطمبة 

دراسة  ،طالبا 300عينتيا  عدد أفرادبمغ  )2015مخطارؼ،(دراسة ،طالبا 65مست عينة الدراسة 
طالب  200لدراسة عمى أجريت ا )2006بركات،دراسة ( ،طالبا120كاف عدد العينة  )2009قحطاني،(

 )الحجار ورضوافدراسة ( ،طالب 300بػعينة قدرت ال )2011عقيبلف،(دراسة ،دس المفتوحةمف جامعة الق
لمدراسات  اطبلعنا عمييا كانتومف خبلؿ كل الدراسات السابقة التي ، طالب 370قدر عدد افراد العينة بػ 

العينة عدد  )2008طالبا جامعيا، دراسة (شوامرة، 528) شممت عمى 2017التالية : دراسة (حزعمي،
عدد أفراد  اتياعدد أفراد عين فاؽقد طالبا، 1007بػ تياعينت ) قدر 2010دراسة (شمح، لبا،طا 503مقدرا بػ

 .ف حجـ عينة درستنا مقيوؿ الى حد بعيدوىذا يجعمنا ا طالبا 430نا المقدر بػعينة دراست
 األدوات المستخدمة في الدراسة-06-01-04

اعتمد عمى  اآلخرالبعض قاـ البعض ببنائيا وتصميميا، و  استخدمت كل الدراسات استبيانات لقد
 .تطبيقو تعريبيا لتصبح صالحة لماستبيانات جاىزة مف خبلؿ تقنينيا أ
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وذلؾ بعد مراجعة ة االجتماعية المصمـ مف طرفنا، عمى استبياف التنشئفي دراستنا الحالية تـ االعتماد 
لصحابو صالح بف ابراىيـ ، ولقد تـ استخداـ مقياس التديف الذؼ تبنيانو التراث السيكولوجي والسوسيولوجي

 دراسة (بوعوف،) ودراسة )2000منيا دراسة (الصنيع، في العديد مف الدراسات بف عبد المطيف الصنيع
 .)2008(قحطاني وطبلفحة، دراسة )،2011(عقيبلف، دراسة )،2009طاني،(القح
 .)2016(مرزوؽ، ) ودراسة2009رضواف) فقد استخدـ في دراسة (شبمي ،أما مقياس (الحجار و   

 النتائج-06-01-05
طبيعي جدا نظرا الختبلؼ  وىذا التي تـ التطرؽ الييا سات السابقةانتائج الدر  ؼ بيفتفبلخايوجد 
 دراسة لكنيا تتفق في مجمل النقاط التالية : عينتو كل ات وكذلؾ أدواتيا و فرضيأىداؼ و 

 ـ في تكوف اتجاىات نفسية ايجابية؛التنشئة االجتماعية السوية تسي -
 لسوية تسيـ في بناء قيـ ايجابية؛التنشئة االجتماعية ا -
 ة واالجتماعية خاصة لدػ الشباب؛نحو التديف يحقق الصحة النفسي االيجابياالتجاه  -
 النفسية واالجتماعية؛ االضطراباتبيف التديف و  إحصائياوجود ارتباط سالب داؿ  -
 االلتزاـ الديني يسيـ في بناء  سمات الشخصية السوية؛ -

عمى تكوف اتجاىات التديف ف تؤثر التنشئة االجتماعية سبق نتوقع في دراستنا الحالية أوعمية مف خبلؿ ما
 .عينة الدراسةلدػ 
 المنيجية من الدارسات السابقةاالستفادة العممية و -06-01-06

مف المتغيرات ذات  مف بمورة العديد مف المفاىيـ و ضبط العديد مف خبلؿ مراجعتنا لمدراسة السابقة  تمكنا
 الدارسات السابقة في النقاط التالية :ا مف نمخص مجاؿ استفادتن أفيمكف بحث و العبلقة بالموضع حيز ال

 ؛الضبط الجيد لتساؤالت الدراسة -
 ؛صياغة فرضيات الدراسة -
 ؛النظرؼ لمدراسة إعداداإلطار -
 دراسة لمتغير التنشئة االجتماعية؛بناء أداة ال -
 ؛ياف مستوػ التديفباعتماد است -
 ؛التعرؼ عمى المنيج المستخدـ -
 ؛يقة ومعايير اختيار عينة الدراسةطر  -
 ؛دراسة مع نتائج الدراسات السابقةمقارنة نتائج ىذه ال -
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 ؛ستناااالستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في تفسير نتائج در  -
 اإلجرائيةالمفاىيم -07

مف  ما يعنيو  ما يعنيو مف خبلؿ عمـ النفس االجتماعي ، ثـمف محاولة توضيح المصطمح و  اليدؼ
 .خبلؿ بحثنا

 التنشئة االجتماعية-07-01
 إلىدؼ تقوـ عمى التفاعل االجتماعي، و تيعرفيا  حامد عبد السبلـ زىراف بأنيا " تعمـ و تعميـ و تربية، 

اتجاىات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة، تمكنو مف  فمراىقا فراشدا فشيخا) سموكا و اكتساب الفرد (طفبل
، وتيسر لو االندماج في الحياة تكسبو الطابع االجتماعياعتو والتوافق االجتماعي معيا، و مسايرة جم

 )243،ص1984االجتماعية "(زىراف،
كما يدركيا األبناء  بعة مف طرؼ األولياء في تربية األبناءالممارسات المتىي الطرؽ و : اإلجرائيالتعريف 

 .يعرؼ عنيا في استجاباتيـ عمي مقياس التنشئة االجتماعيةو 
 االتجاىات-07-02

 : اإلجرائيالتعريف 
المواقف موضوعات و نحو ال -كما تتمثل في سموكو-ىو مفيـو يعكس مجموع استجابات الفرداالتجاه 

المواقف تكوف جدلية األفراد بحكـ أف ىذه الموضوعات و االجتماعية التي تختمف نحوىا استجابات 
استجابات الفرد بالقبوؿ بدرجات متباينة أو بالرفض  وتتسـ -أؼ تختمف فييا وجيات النظر–بالضرورة 

 )16،ص،د.تحسيفتو  ،داودبدرجات متباينة أيضا(
 التدين-07-03

 : اإلجرائيالتعريف 
يح ( اإليماف با و مبلئكتو و كتبو ) بأنو " التزاـ المسمـ بعقيدة اإليماف الصح2000عرفو الصنيع (

واالنتياء عف إتياف ما  ور ذلؾ بممارستو ما أمره هللا بوظيورسمو وباليوـ اآلخر وبالقدر خيره وشره )، و 
 )18نيى هللا عنو "(ص

 لشبابا 04 -07
 .عاما 24و 15األشخاص ممف تتراوح أعمارىـ بيف  أنيـعمى الشباب عرؼ األمـ المتحدة ت  

 سنة . 35و  18ح أعمارىـ بيف او ىي فئة عمرية مف المجتمع تتر  :اإلجرائيالتعريف 
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 الطمبة-07-05
 كاديمية يجي في السنة األمدراستيـ بجامعة عمار ث ازاولو ىـ الطمبة الذيف  :اإلجرائيالتعريف 
2018/2019 



 
 

 
 
 

  

 التنشئة االجتماعية :الفصل الثاني
 تمييد

 التنشئة االجتماعية تعريف
 أساليب التنشئة االجتماعية
 أطوار التنشئة االجتماعية
 أىداف التنشئة االجتماعية
 عمميات التنشئة االجتماعية
 أىمية التنشئة االجتماعية
 أشكال التنشئة االجتماعية

 مشكلت التنشئة االجتماعية
 نظريات التنشئة االجتماعية

 مؤسسات التنشئة االجتماعية
 خلصة
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 تمييد
ا والياتيا سة سنتعرؼ عمى ماىية التنشئة االجتماعية وبعض خصائصيافي الفصل الثاني مف الدر 

عمـ عمـ االجتماع و  غرار عمىالعديد مف العموـ ، مف وجو نظر لت تفسيرىاوبعض النظريات التي حاو 
تفسيرا ليا  كل تخصص أعطي حيث ،جياو بولاألنثر عموـ التربية و نفس النمو و  االجتماعي عمـ النفس 

كيف يصبح عضوا في  الشخص إف التنشئة االجتماعية ىي تعميـ سوؼ نتطرؽ إلى كل تفسير الحقا، 
يعرفيا الكثير مف الشيخوخة و  إلىتمرارية مف الصغر عممية تتميز باالس ألنيا تعتبرمجتمعو  في أسرتو ثـ

 .مكتسبا لسموؾ يشابو سموؾ جماعتوكائف اجتماعي  إلىكائف بيولوجي تحويل الفرد مف أنيا بالمختصيف 

ـ االجتماعي ألف الفرد عممية التعمو يرادؼ الكثير مف الباحثيف بيف مفيوـ  التنشئة االجتماعية 
بعض يبدأ في اكتساب  األدوار التي يمعبيا طريق التفاعل االجتماعي إضافة إلى   عفبواسطتيا و 

يرضاىا التي توافق عمييا الجماعة و  يتعمـ  المسالؾ االجتماعيةاألدوار و  تحددىا التي المعايير االجتماعية
 المجتمع .

 تعريف التنشئة االجتماعية -1
كانت البدايات األولى الستخداـ مفيوـ التنشئة االجتماعية في نياية العقد الثالث مف القرف 

ي مقبلت نشرت ليما في وكاف أوؿ مف استخدمو "بارؾ ودوالرد" ف 1939الماضي وتحديدا في عاـ 
المجمة األمريكية لعمـ االجتماع كما استخدمو كل مف "اوجبرف ونيمكوؼ" في كتابيما"عمـ االجتماع وذكر 

 )26ص.2016مف طرؼ "كاردينار في مقالتو في مقالو بعنواف " الفرد ومجتمعو" (مطورؼ،

التنشئة أف ابف سينا حيث يرػ كثيرة، ة في جوانب تتفق تعريفات العمماء المسمميف لمتنشئ
أما أبو  ،الترىيبالولد عف قبائح األعماؿ ومعيب العادات وذلؾ إما بالترغيب أو ب إبعاداالجتماعية ىي 

 المواظبةنوعيف أدب  إلىصنفيا و الكبر ف التنشئة االجتماعية في الصغر و ردؼ فيتكمـ عو احسف المال
لنفسو  اإلنسافاالستصبلح (مراقبة ياضة و قواعد التي اصطمح عمييا الناس) واالصطبلح وأدب الر (ال
لترىيب والحث عمى ااؿ في تربية الصبي بيف الترغيب و اىتـ الغزالي بمراعاة االعتدفي حيف  ،مراقبتيا)و 

ذىب ابف خمدوف في نفس المنحى مع التركيز عمى عدـ الكريـ والتخويف مف أعماؿ الحراـ و  القرآفحفع 
ؼ التنشئة و اؼ رفاعة الطيطالمكر والخبث والخديعة، ولقد عر   إلىالقسوة في المعاممة الولد ألنيا تدعوىـ 

 حسب أصوؿ معروفة . اإلنسانيطريقة تيذيب الجنس العقمية و نمية األعضاء الحسية و بأنيا ت
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تشكيل لمفرد عف طريق ثقافتو حتى يتسنى لو العيش في ىذه الثقافة إف عممية التنشئة االجتماعية 
تختمف مف مجتمع إلى آخر ، يرػ إبراىيـ مذكور " باف التنشئة االجتماعية ىي إعداد الفرد  ىذه األخيرة
 . )18.، ص1998،يا و عضوا في مجتمع معيف " (موسيكوف كائنا اجتماع فمنذ والدتو أل

أنيا"عممية يكتسب األطفاؿ مف خبلليا الحكـ الخمقي والضبط الذاتي  )2006( يرػ دمنيورؼ 
إف ىذا التعريف ال يركز عمى أف  )21."(صالبلـز ليـ يصبحوا أعضاء راشديف مسؤوليف في مجتمعيـ

التنشئة االجتماعية عممية مستمرة مبلزمة لنمو الفرد طفبل فكيبل فشيخا ويستند أف جانبا ميما مف 
والميمة  تمل قبل سف السادسة محطتيا في األولى األسرة التي تعتبر المؤسسة الرئيسةشخصية الفرد ت ك

ضبط الطفل عف كل ما يشتييو ما الجانب الكفي الذؼ يقوـ بكف و في ىذه العممية التي ليا جانبيف ى
ثبات وجوده و لطفل ومساعدتو عمى تحقيق ذاتو و وفينفس الوقت ييمل جانبيا التشجيعي عمى إعانة ا تعمـ ا 

 تحقيق مايريد.

أىميا شأنا في  ومف أوؿ العمميات االجتماعية اعية "ىيالتنشئة االجتم أف )2013ىمشرؼ (يرػ 
 الشرجبي جاء في .)19.(صالدعامة األولى التي ترتكز عمييا مقومات الشخصية"حياة الفرد ألنيا 

مشكمة كيفية تعمـ الطفل  إلىمف الصراع ينتمي  نمط "نياعرؼ  التنشئة االجتماعية  بأ فرويد) أف 2015(
ل تمكنو مف بالتالي مف ىذا يتطمب ميكانزمات متنوعة تجرؼ داخل الطفتوليد دوافعو غير االجتماعية، و 
 ) .76ص"(عمى حسب طبيعتو األصميةالتواؤـ وأخذ دوره داخل المجتمع و 

اء التوازف بكيفية بن إعادةالتنشئة االجتماعية عممية ىدـ البناء ثـ  أف )Piagetيرػ بياجيو (و 
بناء أشكاؿ  إعادة إلىأزمة ثـ المرور  إلى) يؤدػ آخرإلى، حيث يكوف االنتقاؿ مف (تجانس متجانسة مؤقتا
 )Dubar,1991,P36محيطو (باالستيعاب وبالتبلؤـ بيف الفرد و  إماجديدة تكوف 

تعبير عف ير االجتماعية كجزء مف الشخصية و استدخاؿ لممعاي"حدية بأنيا  مصطفى يايعرف
باألخر يكوف تفكيره االجتماعي كتمثبلت حوؿ الذات في عبلقتيا ، فالفرد خبلؿ تنشئتو يبني و ويةالي
لمفرد، أؼ  اإلجرائيفيميا عمى أنيا المجاؿ الداخمي و عممية البناء ىذه يمكف محيط االجتماعي، و الو 

 )68.،ص1991،" (حديةالمحيط االجتماعيالمتعمقة بالذات و  األحكاـىيـ و حصيمة الصور والمفا

تعمـ وتعميـ وتربية، تقـو عمى التفاعل  عممية"التنشئة االجتماعية أف عبد السبلـ زىراف  يرػ و 
اتجاىات مناسبة سموكا ومعايير و  فراشدا، فشيخا) ، فمراىقا،(طفبلالفرد  إكسابإلىتيدؼ االجتماعي و 
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، كما تكسبو الطابع التوافق االجتماعي معو، تمكنو مف مسايرة مجتمعو و عينةاجتماعية مألدوار 
 موشيمي ياعرفكما ) 243،ص1984،زىراف. ("تيسر لو االندماج في الحياة االجتماعيةاالجتماعي و 

)1995(Mucchielli )( الحركة المزدوجة التي بواسطتيا يستطيع المجتمع الحصوؿ عمى عناصر أنياب "
فعل مستقل مف جية  إنتاجليـ القدرة عمى  أفرادعمى مف جية و  اندماجياقادرة عمى ضماف 

 .(P56)"أخرػ 

الطريقة بأنيا " العممية الثقافية و  تعرفيا (M.Mead)مارجريت ميد أف  )2011ذكر مصباح (و 
 شيرتو  ).27.(صعضو كامل في مجتمع بشرؼ معيف" إلىالتي يتحوؿ بيا كل طفل حديث الوالدة 

العممية التي عف طريقيا يستطيع "أنيا  إلى) New Comb( )1952( نيوكومب التنشئة االجتماعية عند
اجتماعيا ليصبح في النياية شخصية مو نفسيا و فطرية أف يتطور و ين بإمكانياتالوليد البشرؼ المزود 

 .)P475( "معايير ثقافتياو  إلييااجتماعية تعمل وفقا ألحكاـ الجماعة التي ينتمي 

عمى مختمف عمميات التقميد  تعتمدعممية تعميـ ىي" التنشئة االجتماعيةف بارسونز تمكوتوحسب 
 إدماجإلىتيدؼ لمراشد، و  األخبلقيةفية و العاطمية و العق األنماطالتوحد االجتماعي عند الطفل مع و  المحاكاةو 

بالتالي يمكنو ل يشابو األفراد المحيطيف بو، و بذلؾ يصبح الطفو ، عناصر الثقافة في نسق الشخصية
التي  اآللياتتعني  "التنشئة  أف) 2016(يرػ دمحم مسمـ و  )Parsons,1951.p21("التوافق معيـ

أف يتبنى عمى غرار عايير الخاصة بجماعتو المرجعية و المالقيـ و  إبطافالفرد  أوبواسطتيا يستطيع الطفل 
في ثقافتو  أومف خبلؿ ىذه العممية يدافع الفرد عف اندماجو في الجماعة و ذلؾ ىويتو االجتماعية

األساليب التي يتمقاىا الفرد مف "التنشئة االجتماعية ىي) أف 2009جاء في العتوـ ( .)57(ص"األصمية
حماية الفرد ء شخصية متوافقة جسميا ونفسيا واجتماعيا و المحيطة بالفرد مف أجل بناالمؤسسات و  األسرة 
روس مافيز و  يا كل مفيعرفو  .)153.(ص "تقاليدهموكات المخالفة لعادات المجتمع وأعرافو و مف الس

)Mavis & Ross (قواعد المعبة االجتماعية ي يصبح بيا الفرد متعالما ألسس و " العممية التبأنيا
)Socilagame،44.،ص2000)"(الكتاني( 

د ومعايير السموؾ " العممية التي يتـ مف خبلليا نقل القواع) التنشئة بأنياStuabيعرؼ ستواب (و 
(معروؼ النمو"مف خبلؿ مراحل النضج و  األطفاؿإلىالمعرفة الخاصة بثقافة الكبار والتوقعات، و 

عممية دمج  بأنيا) فيعرؼ التنشئة االجتماعية R.Keesing()1976(روجر كيسنج أما )33،ص1987،
دخاؿو  دوف حسب كل مف وبرت و و  )p568مجتمعو وخبلؿ تعممو لثقافة ذلؾ المجتمع ( إلىالطفل  ا 



 ثبني                                                                         انتنشئة االجتمبعيةانفصم ان
 

46 
 

ىي عممية " عممية تعميـ الطفل المعتقدات والقيـ ، و ) فالتنشئة ىي Robert , Donn , Jerryوجيرؼ (
 )Byrne,Suls,p.102المجتمع (عضوا مقتدرا في ال و و تجعل الطفل مسؤ 

تمد عمى شئة االجتماعية عممية نمو يتحوؿ فييا الفرد مف طفل يعن) أف الت2017بو جادو(يرػ أ
فرد ناضج يدرؾ  إلى، حاجاتو الفسيولوجية إشباع إلى إال، ال ييدؼ في حياتو غيره ، متمركزا حوؿ ذاتو

، ال يخضع في سموكو فقط حاجاتو ذاتوكيف يتحمميا، يعتمد عمى اعية و متلية االجو معنى المسؤ 
عايير االجتماعية ، محاجاتو بما يتفق و ال إشباعيتحكـ في ية ، يستطيع أف يضبط انفعاالتو و الفسيولوج

 )17.،ص2017(أبوجادو، اآلخريفيستطيع أف ينشىء عبلقات سوية مع يمتـز بيا، و درؾ قيـ المجتمع و ي

تساب الفرد لثقافة ممية اكع"شئة االجتماعية نالتأف ) 2002(سبلمة مغمي و  بويرػ كل مف أ
التنبؤ باستجابات قعات سموؾ الغير و و تـ سموكو و كالقيـ التي يتحوالمعاني والرموز و  مجتمعو، ولغتو

 Henry() 1984(بارت  ؼ ىنر  التنشئة االجتماعية عندو  .)37(ص "ايجابية التفاعل معيـو  اآلخريف،
Partt (الضبط ت االجتماعية و وكاالت التعميـ و مف خبلؿ العديد مف العبلقا األفرادعممية تعميـ  ىي

 ).P229(االجتماعي ليكيف نفسو ليعيش في المجتمع

فقا لمنظريات المطروحة في ناتج عف التموقع و االختبلؼ في التعريفات  أف)2005يرػ خواجة (و 
، لكنيا تختمف فيما لثقافة المجتمعمية اكتساب الفرد ىي تتفق في كوف التنشئة تتمثل في كوف عم، و إطارىا

 .وظائفيامراجعيا و عمق بمؤسسات التنشئة و يت

اجتماعي ضمف سياؽ النمو  إنسافإلىمف كائف بيموجي  اإلنساففيرػ الفبلسفة أنيا عممية تحويل  -
 .النوعي لو

 .تماع أنيا عممية تواصل اجتماعي وترسيخ لثقافة أفراد المجتمعو يرػ عمماء االج -

التربوية افية و قطفل الستيعاب معايير المجتمع الثقابميتيا عند الالتعمـ و  آلياتو يركز عمماء النفس عمى  -
القياـ بوظائفيـ في الحياة االجتماعية (خواجة  األجياؿيرػ التربويوف أنيا العممية التي تييئ و  .و قيمو

 )20،ص2005،
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 التنشئة االجتماعيةوأنماط أساليب  -2
ي يتعمـ مف خبلليا الفرد القيـ تمؾ الوسائل الت أنيا  Harry Johnsonيرػ "ىارؼ جونسوف"   

فق مع المجتمع وذلؾ بقصد التوا ،التي يتعرض ليا المختمفةمواقف الاالجتماعية المتوقعة منو في واألدوار 
تتمخض مبلمحيا ي معظـ الثقافات يمكف القوؿ أف أساليب التنشئة االجتماعية فو ذؼ ينتمي إليو، ال
تختمف . و د عبر أطوار حياتو المتعاقبةسمتيا المتنوعة مف خبلؿ الطبيعة التطورية التي يتعرض ليا الفر و 

عصر كما تختمف داخل المجتمع الواحد  إلىمف عصر أخر و  إلىأساليب التنشئة االجتماعية مف مجتمع 
 . أخرػ  إلىمف طبقة 

ركز تقريبا في قوؿ أف ىناؾ إجماع عمى أف ىذه األساليب تتأساليب التنشئة يمكف الإلىنتطرؽ عندما و 
 المعنوؼ.وجيو ،التساىل ،القسوة ،الحرماف،العقاب بأنواعو المادؼ و التالنضج واإلرشاد و 

ىنا يتعرض إلى تبدأ عممية التنشئة االجتماعية و نو بمجرد أف يولد الطفل أ )2017(يرػ أبوجادو  
 :ىذه األنماط ىياألسرية و لتنشئة أنماط متباينة مف ا

منعو فل و الرفض لرغبات الطويعني المنع و (:Authoritarianismeالتسمط )نمط القسوة و  2-1
تحديد تحميل حمل زائد مف المسؤولية و القسوة في المعاممة و الصارمة و  ىوالقياـ بما يرغب فيو و 

 .طرؽ العيش
الطفل رغبتو في التحرر  قد يسمبىذا النمط  :Overprotection)نمط الحماية الزائدة ) 2-2

بالتالي قد يجد يقوماف بأعماؿ الطفل بدال منو و االستقبللية فيتدخل الوالداف في شؤوف الطفل و و 
 .ببل مما يؤثر في مركز الضبط لديوالطفل صعوبة في تحمل المسؤولية مستق

و عدـ إشباع حاجياتوره عدـ المباالة بنظافة الطفل و مف ص :Negligence)نمط اإلىمال ) 2-3
ىذا ما يبث فيو روح العدوانية مما عدـ إثابتو عند انجاز األعماؿ و السيكولوجية و الفسيولوجية و 

 .االجتماعينموه النفسي و سمبا عمى تكيفو و  ينعكس
جح بيف الثواب يعتبر اشد األنماط خطورة عمى الطفل الف التأر (:Hesitionنمط التذبذب ) 2-4

مف أمره دائـ القمق غير مستقر  عل الطفل في حيرة، يجوالعقاب، المدح والذـ، الميف والقسوة
 .متقمبة متذبذبة ويترتب عمى ىذا النمط شخصي

يمجأ الكثير مف اآلباء إلى التفرقة بيف األبناء بسب الجنس أو :Discrimination)نمط التفرقة ) 2-5
 ىذه التفرقة قد تترتب عمييا تكويف شخصيات مميئة بالغيرة .ألؼ سبب و  السف أو
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 لؤلطفالؤلنوالتي تحقق الصحة النفسية  األنسب األسموب ىو :Normality)السواء )نمط  2-6
عممية التطبيع  أثناءالصحة النفسية وممارساتيا  أسسيطبق الغير سوية و  األساليبيتجنب 

 التكيف النفسي االجتماعيتوافق و ال األسموبيترتب عمى ىذا و  لؤلطفاؿاالجتماعي 
 ).220.،ص2017،(ابوجادو

 أف ىناؾ ثبلثة أنماط لمتنشئة االجتماعية ىي:D.Baumrind) وجدت "دينا بومرند" (و 

يقاع العقاب المتكرر و يتميز الضبط و  :النمط التسمطي - أ التأكيد الشديد عدـ االستماع لمطفل و الصاـر وا 
الشعور لطفل تتمثل في يترؾ ىذا النمط أثارا عمى سموؾ ااعدة السموكية ألنيا قواعد فقط و عمى الق

 التحصيل ألدارسي المنخفض.و  العداوةعدـ الثقة في اآلخريف و نسحاب و االبالتعاسة و 
ات لمقواعد ، المكافأة إعطاء تفسير الحب ،لالتواص ،الحـز ،يتميز بالضبط المعتدؿ: و  النمط التربوي  - ب

، والضبط الذاتي، لتوكيديتمثل ىذا اثر ىذا النمط عمى سموؾ األطفاؿ في الميل إلى االتي ينبغي إتباعيا و 
 .التحصيل ألدارسي المرتفعرتفع لمذات االعتماد عمى الذات و ، التعاوف، التقدير المالرضا

 دوف صرامة أو ،: أو ترؾ الحبل عمى الغالب ويتميز ىذا النمط  بالدؼء نمط التساىل المفرط - ت
فاؿ أو عدـ الثبات األط عدـ الثقة في مياراتالقواعد الصحية وندرة العقاب و  بوجود عدد قميل مفضبط، و 

، لقمية عمى الذات وضبط ذاتي ضعيفيؤثر ىذا النمط عمى سموؾ األطفاؿ في االعتمادية افي المعاممة و 
) Saksطيرت الدراسات التي قاـ بيا كل مف "ساكس" (أ. عاسة وانخفاض مستوػ التحصيل ألدارسيالت
) أف عبلقات الوالديف مع أبنائيـ و Bleach & Chlairborn)و بميش و كميربورف (Brennanبريناف (و 

األبناء  التدخل في شؤوف لوالية التي تتصف بعدـ التسامح والقسوة في التعامل والتحكـ و أنماط التنشئة ا
النمو بالتالي تحقيق درجة متدنية مف يجعميـ مياليف لمعزلة والشعور بالوحدة وعدـ االندماج مع اآلخريف و 

اؿ  التقبل فإنيا تخمق لدػ األطفاالجتماعية التي تتميز بالحرية والتسامح و  االجتماعي أما أنماط التنشئة
كل ذلؾ يؤدؼ إلى تحقيق درجة عالية مف ية ولتفاعل االجتماعي و االيجابأنماط سموكية تتسـ بالقبوؿ و 

 )184.،ص2009العتوـ ،)النمو االجتماعي السميـ 

 أطوار التنشئة االجتماعية  -03
:االجتماعية تمر بأربعة أطوار ىي أف التنشئة   (Parsons) يرػ بارسوف   
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، حيث يعيش الطفل و كأنو في "جنة عدف "، ـ داخل األسرة  حتى دخوؿ المدرسةويت :أ( الطور األول
يكتسب الطفل خبلؿ ىذا الطور الميارات و  في ىذا الطور أية ضغوط اجتماعية، وقمما تمارس عميو

، وقد تبدأ األسرة  في ىذا الطور االستجابة لرغباتوتسيل عميو االتصاؿ و يكتسب كممات الجديدة ،كما 
 . ض أساليب الضبط عمى الطفلبممارسة بع

ر الثاني لمتنشئة ، ويسميو بارسونز بالطو ـ ىدا الطور أثناء مراحل الدراسةويت ب( الطور الثاني:
الطفل عمى  الجتماعية ،كما يتدربنجد ىما أف التفاعل في المدرسة مجاؿ خصب لمتنشئة ااالجتماعية، و 

ىنا تمعب المعممة أيضا دورا ميما في مرحمة المدرسة االبتدائية ،ألنيا بعض األدوار المتخصصة، و 
 .ة األـ وتصبح عنده موضوعا لمتوحداستمرار لشخصي

عممية  ، وتجب اإلشارة ىنا إلى أفبالخروج مف دور التعمـ إلى العملفيو يبدأ الطفل و  ج( الطور الثالث:
لكنيا عممية مستمرة تؤدؼ باستمرار إلى التكيف يي بحصوؿ الفرد عمى مركز في ميمة، و التنشئة ال تنت

 مع التغير الحاصل في المجتمع .

ويبدأ الفرد بتكويف أسرة جديدة، ويتداخل ىذا الطور مع الطور الثالث.(شوامرة،  د( الطور الرابع:
 ).177،ص.2014

 أىداف التنشئة االجتماعية -04
 تحقيق المقاصد التالية : إلى )2013تيدؼ التنشئة االجتماعية لمطفل حسب ىمشرؼ (  

وتكويف ذات الطفل، وذلؾ مف تحويمو مف كائف بيولوجي متمركز  :. تكوين الشخصية اإلنسانية4-1
تحمل المسؤولية االجتماعية و حوؿ ذاتو  ومعتمد عمى غيره في إشباع حاجياتو األولية ، إلى فرد ناضج ي

السائد ة ،فيضبط انفعاالتو، ويتحكـ في إشباع حاجاتو ،  ـز بالقيـ والمعايير االجتماعيةيدركيا ،ويمت
 وينشئ عبلقات اجتماعية سميمة مع غيره و يعد ىذا اليدؼ األساسي مف عممية التنشئة االجتماعية .

تواجيو في حل المشكبلت التي و  االعتماد عمى نفسو . تكوين الطفل )الفرد( القادر مستقبل عمى4-2
 .األولى مف حياتو إشراؼ الوالديف عميو في البداياتمع  ،الحياة المختمفة بخاصة

طفل لمقيـ والمعايير يتـ ذلؾ مف خبلؿ اكتساب الو  توجييويل سموك الطفل )الفرد( وضبطو و . تشك4-3
، فمف المعموـ إف المجتمع يقوـ بغرس قيمو مع اآلخريفبلؿ تفاعمو االجتماعي أيضا مف خو  االجتماعية،
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اتجاىاتو في الفرد ،كما يضع المعايير االجتماعية التي تساعد الفرد عمى في اختيار استجاباتو لممثيرات و 
التفكير المجتمعية التي يكتسبيا المختمفة ،كما إف أنماط السموؾ وأساليب التعامل و في المواقف االجتماعية 

 . ار السموؾ األمثل المطموب إتباعواعده في اختيالفرد تس

األدوار االجتماعية التي لكل مجتمع نظامو الخاص لممراكز و  القيام بيا:. تعمم األدوار االجتماعية و 4-4
ثقافة المجتمع ختمف ىذه األدوار باختبلؼ السف والجنس ولمينة و يشغميا ويمارسيا األفراد والجماعات. وت

ويرجع سبب ذلؾ عمى نحو  ،مجتمع ما فكرة معينة في المقابل يرفضيا مجتمع آخرفقد يقبل ويشجع 
 .س لمنظاـ الثقافي السائدرئي

، مثل التأكيد عمى مفيوـ الذات االيجابي . تكوين المفاىيم والقيم األخلقية األساسية لدى الطفل4-5
، وغيرىا مف صفات محببة مما لديو وعمى الصدؽ واألمانة والكرامة والتعاوف واإليثار وحب اآلخريف

، والجدير بالذكر إف لؤلسرة دور ميـ في د مجتمعو مستقببل واالنسجاـ معيـيساعده عمى التوافق مع أفرا
 غرس القيـ الدينية واألخبلقية في أطفاليا وتنميتيا ،وأيضا في تنمية الضمير الحي لدييـ .

االجتماعية السوية تساعد الطفل عمى أف ، إف التنشئة . تحقيق األمن الصحي والنفسي لمطفل4-6
يعيش قدر اإلمكاف في بيئة خالية مف المشكبلت النفسية واالضطرابات والمشكبلت األسرية كما تعمل مف 
خبلؿ الرعاية الوالدية عمى تكويف طفل سميـ الجسـ والعقل، مما يؤدؼ إلى تكويف المواطف والمجتمع 

 السميميف  الصالحيف .

فمف خبلؿ اتصاؿ الطفل باآلخريف، والتفاعل معيـ، واالشتراؾ  طفل لمميارات األساسية. اكتساب ال4-7
في النشاط الجماعي، يتعمـ الميارات األساسية الضرورية لئلثبات وجوده وتحقيق أىداؼ 

 ). 24، ص.2013المجتمع.(ىمشرؼ،

 عمميات التنشئة االجتماعية -5
 أف عممية التنشئة االجتماعية تتـ مف خبلؿ العمميات التالية : (2011بني جابر) ذكرت  

تبدأ عممية التنشئة في  التدريبات األساسية لضبط سموك الفرد و أساليب إشباع حاجاتو: - أ
حيث تتـ  وعممية إشباع حاجات األسرة، األسرة،حيث تتـ فييا عممية اكتساب المغة والمعاني المرتبطة بيا،

خوتوفييا عممية اكتساب ا الكبار نحو سموكو واتجاىاتو. فإذا اشبع  لطفل استجابات األفراد مف آبائو وا 
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الطفل حاجاتو مف أكل وشرب ونوـ وليو ولعب وتعاطف مع اآلخريف ،وفق آداب و معايير األسرة  ناؿ 
 لوميا.غير مقبولة فانو يتعرض لنقدىا و  رضاىا واستحسانيا، أما إذا أشبعيا بطرؽ 

المعايير التي تحكـ السموؾ ليست فطرية االجتماعية التي تحكم السموك وتوجيو:اكتساب المعايير  - ب
نما ىي م قيمتو ونظامو الثقافي، ولكي يصل المجتمع إلى كتسبة انبثقت مف أىداؼ المجتمع و موروثة وا 

أىدافو، فانو يقوـ عادة بغرس قيمو واتجاىاتو في نفوس أجيالو الصغيرة، كما يضع المعايير والضوابط 
التي تعمل كضوء كاشف يساعد الفرد عمى االنتقاء واالختيار الناجح لبلستجابات المناسبة لممثيرات في 

 .يف الفرد عمى التوازف مع المجتمعالسميـ يعتماعية ، وىذا االختيار الناجح و المواقف االج
تنظيـ خاص : يعمل المجتمع عادة عمى تحقيق رغبات أفراده مف خبلؿ تعميم األدوار االجتماعية - ت

، فكل فرد في المجتمع يمعب ة التي يشغميا الفرد والجماعات ويمارسونيابالمراكز واألدوار االجتماعي
وتختمف المراكز واألدوار باختبلؼ السف والجنس والمينة،  ،ادوار، ويحتل أكثر مف مركز واحد مجموعة

مركزا في مجاؿ العمل و ليا مراكز  لمرجاؿ مراكز تختمف عـ مراكز النساء، ونجد أف لبلـ الموظفة مثبل
أخرػ في البيت فيي الزوجة وربة البيت وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لؤلب. كما أف لمطفل في المدرسة لو  دور 
طالب العمـ، ودور االبف في البيت، ومف خبلؿ ممارسة الفرد لدوره يتغير سموكو ويتحدد، ويكتسب عادات 

 2011في اإلطار االجتماعي الذؼ يعيش فيو (بني جابر، وتوقعات سموكية، وبذلؾ تتكوف الشخصية
 .)105ص.

 أىمية التنشئة االجتماعية -06
تمعب التنشئة االجتماعية دورا ىاما في حياة الفرد والمجتمع، حيث عف طريقيا يكتسب الطفل قيـ   

ويرػ "عامر  ،ونجاحواتجاىات ومعايير المجتمع الذؼ يعيش فيو مما يؤىمو لمعب الدور المنوط بو باقتدار 
 :مصباح" أف أىميتيا تتمخص في النقاط التالية

  تبدو أىمية التنشئة االجتماعية في كونيا المحدد األساسي لمستقبل المجتمع،فبيا تبنى إطارات األمة
 .فيما بعد البعد الحضارؼ لممجتمع وتكوف لدييـ الميارات الحضارية التي تعطي

 ال يتـ االستجابة ليا و ي التكيف معيا و حتاج مف اإلنساف السرعة فىناؾ تغيرات سريعة في المجتمع ت
 .خاصة في عصر سرعة تدفق المعموماتىذا إال بالتنشئة االجتماعية اليادفة والفعالة 

  الزيادة المطردة في عدد المنحرفيف، والناتجة عف سوء التربية والتكويف وتخمي مؤسسات المجتمع عف
 والتكويف. مياميا األساسية في التنشئة
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  ونؤىمو لتفجيرىا،  التمميذ وطاقاتو، بواسطتيا نكتشف قدراتإف التنشئة االجتماعية ىي العممية التي
 .تسخيرىا في خدمة المجتمع وأىدافونرشده إلى كيفية و 
 المحافظة عمى ثوابتو الحضارية،وذلؾ عف طريق عممية الجتماعية وسيمة لبقاء المجتمع و إف التنشئة ا

 .جيل وتحقيق التواصل بيف األجياؿ االجتماعية مف جيل إلىالثقافية و لحضارية و نقل القيـ ا
 ي يحتاجيا الفرد لتحقيق أىدافو التنشئة االجتماعية ىي عممية لتطوير الميارات واألساليب الت
طموحاتو في الحياة، أنيا العممية التي توجد الفرد القوؼ الذؼ يستثمر خيرات األرض، ويستثمر فدارتيا و 

 الذاتية قدرات مجتمعو فيحوليا إلى طاقة فعالة في المجتمع.
 بواسطة نشر قيـ الحب  ،تعاوف أفرادهية وسيمة لممحافظة عمى المجتمع وتماسكو و التنشئة االجتماع

 )45،ص.2010وكذلؾ نشر قيـ التسامح بينيـ.(مصباح، ،والتآخي والتعاطف بيف أفراد المجتمع

 أشكال التنشئة االجتماعية -07
 :شئة االجتماعية شكميف رئيسيف ىماتأخذ التن

 التنشئة االجتماعية المقصودة )الرسمية (. 07-01
 آداب الحديثتعمـ أبناءىا المغة و  األسرة ، فالمدرسةو  األسرةيتـ ىذا النمط مف التنشئة في كل مف   
تصل األدوات التي توتحدد ليـ الطرؽ واألساليب و  ميا الثقافي ومعايرىا واتجاىاتياوفق نظا ،موؾوالس

ي المراحل التعميمية التعميـ الرسمي ف إف. )20.ص،2017،ابوجادو(.معاييرىاوقيميا و  ،بتشرب ىذه الثقافة
ريق تبني خمفيات نظرية مواطف صالح عف طرسميا الدولة مف اجل تكويف فرد و أىدافو التي تلو غاياتو و 

التكامل  إلىىنا وجب التطرؽ اليدؼ المسطر. و  إلىمناىج لموصوؿ ـ وطرؽ و لمتعميـ ورسـ خطط وتصمي
 .االتجاىات االيجابية لدػ الطفلوالمدرسة في تدعيـ القيـ والعادات والتقاليد و  األسرة بيف كل مف 

 التنشئة االجتماعية الغير مقصودة ) الغير رسمية ( 02 -07
االجتماعية الغير مقصودة بيذا االسـ ألنو ليس ىناؾ "تسمى التنشئة ) بأنيا 2013(ىمشرؼ  يرػ   

تي تؤثر عميياال يمكف ضبطيا أىداؼ مقصودة مف ىذه التنشئة يؤمل تحقيقيا في نيايتيا الف العوامل ال
غير المسمميف ) ووسائل  يتـ ىذا النمط مف التنشئة مف خبلؿ المسجد (دور العبادة عند )26ص("تكييفياو 

غيرىا مف المؤسسات التي تسيـ في عممية التنشئة اإلعبلـ اإلذاعة والتمفزيوف والسينما والمسرح و 
 :جتماعية مف خبلؿ األدوار التاليةاال
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األفكار عف طريق اكتسابو المعايير االجتماعية التي تختمف باختبلؼ يتعمـ الفرد الميارات والمعاني و  - أ
 .اتالمؤسس

ف و االتعالمعب و ،و الفشلب الفرد االتجاىات والعادات المتصمة بالحب والكره والجنس والنجاح و تكس - ب
 .تحمل المسؤوليةوالواجب والمشاركة الوجدانية و 

ؾ مف أنواع السموؾ واالتجاىات غير ذلالفرد العادات المتصمة بالعمل واإلنتاج واالستيبلؾ و  تكسب -ج
 )20.، ص2017أبوجادو،( االجتماعيةاألدوار والمعايير والمراكز و 

 التنشئة االجتماعية كلتمش -08
ال تخمو أؼ عممية مف العمميات التي يقوـ بيا المجتمع مف مشكبلت توجييا عند ممارسة   

ج عممية بطبع ال تخر وقدراتيـ وطموحاتيـ و  مياراتيـب تبايف وتختمف مصالح األفراد و وظيفتيا و ذلؾ بس
فبموغ األفراد سف الرشد ال يعني أنيـ بمغوا تنشئة  ،النطاؽ وتعترضيا العديد مـ المشكبلتالتنشئة عف ىذا 

حسب معيف  ثبلثة أصناؼ إلىنصنف مشاكل التنشئة   أفيمكف المجتمع و  إلييااجتماعية كاممة يطمح 
 :ىي  خميل العمر

 Faulty or inadequeta Socializationالتنشئة الخاطئة  08-01
نحو الطريق الصائب  توجيييـ فشل الوالديف في رعاية أبنائيـ و مف خبلؿ  تظير ىذه المشكمة   

 :تحديدا عندما

 ألبواف تعامبل عاطفيا مع أبنائيـال يتعامل ا. 
 نحو أبنائيـ في تربيتيـ البيئية يكوف األبواف سمبييف. 
 األخبلقية في توجيو سموكيـ اليومينائيـ معايير الضبط االجتماعية واألدبية و ال يعمـ األبواف أب. 
 الغ األبواف نقدىـ لتصرؼ أبنائيـيب. 
 نقدىـ لياسمبية لسموؾ أبنائيـ و يركز األبواف عمى الجوانب ال. 
 يمقف األبواف أبنائيـ المتمدف والمتحضر ال. 

 بب الرئيسي في وجود بعضتعتبر الممارسات التنشيئية  الخاطئة مف طرؼ المسؤوؿ عف التنشئة الس
األخطاء لدػ النشء بسب عيوب األبويف مف خبلؿ إخبلليـ في أداء التنشئة السميمة فيفشموف العيوب و 

 .في تحمل مسؤولياتيـ إزاء أبنائيـ
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 Socialization to devianceتنشئة االنحراف  08-02
ذات المعايير الموصوفة  Subcultureتقع مثل ىذه المشكمة التنشيئية في الثقافة الفرعية   

المجتمعات المحمية في المناطق  أوباالنحراؼ مف قبل المجتمع بأكممو مثل العصابات اإلجرامية 
فييا الفرد عمى اكتساب  . إذ يتربىمجتمع األكبراإلجرامية التي تمتمؾ ثقافة فرعية داخل الثقافة العامة لم

المنشأ أو ىنا ال يكوف المنشئ(األبويف) باالنحراؼ. و افة الفرعية الموصوفة معايير تعكس الثقسموكات و 
(األبناء) سببا في ىذا االنحراؼ التنشيئي بل إف ثقافة المجتمع الذؼ يعيشوف فيو ىو مف فرض عميو 

 اكتساب ىذه المعايير االنحرافة .

 Socialization to Social disadvantageالتنشئة الدونية اجتماعيا  08-03
ضـ المجتمع العاـ أقميات . تحديدا عندما يىذا النوع مف المشكمة التنشيئية العاـيعزز المجتمع   

طبقة اقتصادية فقيرة بشكل مدقع إذ  أوجماعات اجتماعية مضطيدة  أوطائفية منبوذة قومية وعرقية و 
نظرة  يياإلقمية مضطيدة ينظر أنيا ال تمثل أغمبية المجتمع بل األتقوـ ىذه األقميات بتنشئة أبنائيا عمى 

ظاـ االجتماعي السائد في النلقيـ السائدة في المجتمع العاـ و ابذات الوقت تكسبو المعايير و دونية مزدرية و 
ترػ األقميات ذاتيا أنيا مسجونة في سجف كبير ال تستطيع الخروج منو فيشعر أفرادىا بالدونية المجتمع. و 

زاء ىذا الشعو مـ االجتماعي، و متدنية في السبسب نظرة مجتمعو الكبير لو بأنو أقمية  ر بالدونية تحصل ا 
 :الحاالت التالية

 عدـ انضباطيـ بساعات العمل. 
 المسكراتؿ المشروبات الكحولية و و اإفراطيـ في تن. 
  احتقراىـ لوازدرائيـ لمتعميـ و. 
 يعيشوف في فقر مدقع دائـ. 

سموكيـ إنما ترعرعوا عمى الشعور بالدونية تجاه األغمبية  أومف المبلحع انو ال يوجد انحراؼ في أخبلقيـ 
 )41.،ص2004،(العمرمف قبل األغمبية  ةازدرائيقابميا نظرة استعبلئية و السائدة ت

 نظريات التنشئة االجتماعية -09
ل و وصف تفكير يدور حوؿ موضوع ما بيدؼ فيمو بطريقة أفضإف النظرية العممية ىي فكر و   

ىذه  ولتطور الذؼ وصمتأنايشير الكثير مف الباحثيف في العموـ االجتماعية بدقة أكثر و ىذا الموضوع 
لعمـ و حركة نمو قدرتيا عمى إعادة تكويف صورة احركة نمو النظرية و  التفاعل بيفالعموـ كاف بسبب 
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سة طبيعية تحتل النظرية العممية موقعا ميما في البحث العممي باختبلؼ الظاىرة المدرو المنيج العممي و 
مجموعة مف الظواىر  أوتعرؼ النظرية بأنيا "نسق فكرؼ استنباطي متسق حوؿ ظاىرة  إنسانية . أوكانت 

ة تنظميا بطريقة دالرية توضح العبلقات بيف الوقائع و قضايا نظمفاىيـ و وؼ إطارا تصوريا و المتجانسة يح
يساعد ذات توجيو تنبؤؼ الواقع ومعطياتو و بمعنى اعتمادىا عمى  ،قيمبريكما إنيا ذات بعد أ ،وذات معنى

 .)55.ص1984ومحفوظ،(دبابنة لو مف خبلؿ تعميمات احتمالية عمى تفيـ مستقبل الظاىرة و 

نتعرؼ عمى حدودىا نجد تعددا نشئة االجتماعية لنميز أبعادىا و عمق عممية التإذا الحظنا بدقة و   
 :نجدىا تمتقي عند وظيفتيف ىمافي النياية وجيات النظر المفسرة ليا و راء و كثيرا في اآل

 .راه الجماعة ضروريا الستمرارىا وبقائياتمثل ما تامتصاص و  - أ
لتشابو ييسر التعامل والتفاعل التوازف في داخل الجماعة بتحقيق قدر مشترؾ مف اضماف التماسؾ و  - ب
 .)57.ص1984(دبابنة ومحفوظ،يقمل مف التصادـ عندما ينشأ التداخل و 

 بأنياعرفيا "سيد عثماف" والتي لت تفسير التنشئة االجتماعية و امف النظريات التي ح كثيرىناؾ ال  
تغيير في السموؾ نتيجة التعرض لخبرات و ممارسات معينة خاصة ما  أوعممية تعمـ قائـ عمى تعديل 

ماعية " فالتنشئة االجت  Muray. أما مف وجية نظر" موراؼ "يتعمق بالسموؾ االجتماعي لدػ اإلنساف
التي تكوف اىتمامات اآلخريف و افع الفرد الخاصة ، وبيف مطالب و وفيق بيف دو عممية يتـ مف خبلليا الت

أىـ النظريات التي  سنعرض )41.ص،زكيو متمثمة في البناء الثقافي الذؼ يتعرض لو الفرد (عكاشة 
وعمـ االجتماع عي لت تفسير التنشئة االجتماعية في العديد مف المياديف عمـ النفس االجتماو اح
  .االنتروبولوجياو 

 Conflict Theoryنظرية الصراع . 09-01
يصور ىذا و  مبدأ الخطيئة الذؼ كاف يعتقد بو الكثير مف الفبلسفة إلىتستند مفاىيـ ىذه النظرية   

مف أنصار ىذا لمبدأ توماس ىوبز تو ثـ ولدتو في وضع مف الخطيئة و المبدأ اإلنساف بأف أمو حمم
Tomaas Hobbs تصبح أففي القرف السابع عشر الذؼ رأػ إف األطفاؿ يمتمكوف طبيعة فاسدة يمكف 

فع الفطرية الغريزية لدييـ مف الدواطفاؿ بحسب ىذه النظرية يولدوف و إف األتيديدا لكافة القيـ االجتماعية. 
لجامحة مع متطمبا تتعارض ىذه الرغبات ابطريقة معينة لئلشباع غرائزىـ و  يستثيرىـ لمسموؾما يحفزىـ و 

الطفل لذلؾ يأتي دور التنشئة االجتماعية عف طريق األبويف منذ المحظات  إليياالجماعة التي ينتمي 
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جبار األطفاؿ عمى تنبني تو لكبح ىذه الرغبات الجامحة وتنظيميا و لى لوالدو األ وافقة غير فطرية م سموؾا 
 )61.ص ،2013ىمشرؼ،(.لرغبات المجتمع و متطمباتو

 Psycho-analysis Theoryنظرية التحميل النفسي  .09-02
مف يتعرض لنظريات  نوىذه النظرية ويرػ الكثير مف الباحثيف أيعتبر سيقموند فرويد صاحب   

زا مركالدينامي في دراسة الشخصية و يعتر ممثبل لبلتجاه و  .الشخصية عميو أف يبدأ بفرويد وأف ينتيي بو
التي مف وجية و  ،لطفولة المبكرة في تكويف الشخصيةبخاصة خبرات اعمى تأكيد أثر خبرات الماضي و 

عكاشة )بعيد حد إلىعمى طبقاتو السفمى  تركز طبقاتو العميانفسي أشبو بالبناء مف طبقات، و  نظره تنظيـ
ي أف مكونات الشخصية ىي الشعور والبلشعور التحميل النفس نظريةرػ ت .)49.،ص،ب توزكي

يا مجموعة  مف قوامو ىو مزود بطاقة غريزية تعرؼ باسـ "اليو"النظرية يود الطفل و والضمير وحسب ذات 
تكوف حياة ؾ في اتجاه إشباع ىذه الدوافع،و النشاط والتحر  إلىو الطفل ، تدفع الي  الدوافع الجنسية والعدوانية

جتمع تبدأ عممية بالم.عندما يتصل "اليو" حوؿ ما يسميو "فرويد "مبدأ المذةالطفل منتظمة في ىذه الفترة 
ذلؾ عندما يتعمـ الفرد كيف يتمكف مف تحقيق رغبات "اليو"في إطار الواقع الذؼ يفرضو تكويف "األنا" و 

مع بداية تكويف "األنا "تنتظـ حياة الطفل حوؿ مبدأ جديد ىو تو وتقاليده وقوانينو. و المجتمع القائـ بعادا
بيف تمثل الدوافع الفطرية الغريزية و لتوازف بيف "اليو" التي "مبدأ الواقع".تكوف ميمة "األنا" عي إحداث ا

 )85.ص،2010،موىوب( Identification"ىي عممية "التوحدا األعمى"و ترافقيا عممية أخرػ و "األن

التحميل النفسي تكمف في ما يسميو  وجيف نظر إف جذور التنشئة االجتماعية عند اإلنساف حسب  
"باألنا األعمى"الذؼ يتطور عند الطفل نتيجة تقمصو لدور والده الذؼ ىو مف نفس الجنس ،وذلؾ في 

. كما ذكرنا تمثل الغرائز اإلناث"الكترا "عندا عقدة ديب" عند الذكور و أو الطفل لحل عقدة  " محاولة
أنظمتو بعد أف يأخذ بيا "اليو" في حيف تمثل القوانيف المجتمع و سميت العدواف عند الطفل ذاتو الدنيا و و 

 يحاوؿأساسيا منيا، و  ءاالتي يشكل الضمير جز ميا التي سميت "باألنا األعمى" و يتقبميا ذاتو العالطفل و 
طبيعو عمى لت محاولةغيرىـ مف المنفذيف في المجتمع أف يقفوا في طريق غرائز الطفل في الوالديف عادة ،و 

كراىية  إلىيؤدؼ ذلؾ االجتماعي مف مجتمع الراشديف،و  مساعدتو في تحقيق التقبلقوانيف المجتمع و  قبوؿ
يحرمونيـ مف حبيـ مع مرور  أولكنيـ يكبتوف ىذه الكراىية مخافة أف يعاقبيـ الوالداف األطفاؿ لوالدييـ و 

ر ليـ كقيـ اجتماعية فيي توفيقبموف بيا وعات التي يحددىا ليـ الوالديف و الوقت يقتنع األطفاؿ بالممن
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ذا زاد ىذا الشعور االشعور بالذنب و لعقاب و امف جية أخرػ تجنبيـ القمق و التقبل االجتماعي مف جية و 
 االجتماعية البلحقة .ه فيصبح سببا لكثير مف المتاعب والمشاكل العقمية و بالذنب عف حد

مشكمة كيف  إلىإف مفيوـ التنشئة االجتماعية عند فرويد ىو عبارة عف نمط مف الصراع ينتمي   
أف الطفل يتعمـ كبح توليد دوافعو الغير اجتماعية ،األمر الذؼ يتطمب ميكانزمات متنوعة تجرؼ داخل 

 مشرؼ،ى(عمى حساب طبيعتو األصميةوتمكنو بالتالي مف التواؤـ وأخد دوره في المجتمع و  ل،الطف
النفسي عند النظر  حسب تفسير نظرية التحميلفيـ عممية التنشئة االجتماعية  يمكننا (64.ص،2013
 :ؿ مراحل النمو األساسية التاليةفي إطار تطورؼ نمائي مف خبل إلييا

لى ،إف و تغطي ىذه المرحمة  الفترة مف الوالدة حتى النصف الثاني مف السنة األ :المرحمة الفمية - أ
عية تتحدد بطبيعة عبلقتو بأمو،وكيفية ومدػ إشباع حاجاتو نمط عبلقاتو االجتمانوع و الطفل و شخصية 

 .مدػ مفاجأة الفصاـ،ودرجة ما يتعرض لو مف إحباط و الفمية
ف عمر الطفل ،ويجد فييا المتعة الثالث مطي ىذه المرحمة العاميف الثاني و وتغ :المرحمة الشرجية - ب
ي ىذه يؤثر فج ،حيث يحظى في ىذه الحالة بحب وقبوؿ والديو،و خرانتيجة لتعممو ضبط اإللمذة و او 

 .والديوالمعاممة بيف الطفل و العبلقة و  نموه االجتماعي ،نوعالمرحمة عمى شخصية الطفل و 
ييتـ الطفل في ىذه   الخامس مف عمر الطفل،و الرابع و تحتل ىذه المرحمة العاميف و  :المرحمة القضيبية - ت

الظاىرة الرئيسية في ىذه المرحمة ىي عقدة و  باعتبارىا مصدر إشباع ولذة، ،ةالمرحمة بأعضائو الجنسي
يقاسمو  يحس بالغية مف والده الذؼراغبا في االستئثار التاـ بحبيا،و  حيث يرتبط الطفل الذكر بأمو ،ديبأو 

العدوانية تجاه أميا تحس بالغيرة و بط ارتباطا ميما وقويا بأبييا و ،إما البنت فترتينافسو في حب أموفييا و 
ف كل مف الذكر و نسية الذكرية و نظرا إلحساسيا بأف أميا ىي الممومة لحرمانيا مف األعضاء الج األنثى ا 

 فقداف الحب .والده مف اآلخر خوفا مف العقاب و يكبت مشاعره نحو 
الطفل في يتعمق و  سادسة وسف البموغ،تغطي ىذه المرحمة الفترة ما بيف سف الو  :مرحمة الكمون -د - أ

يمتص ف و ىذه المرحمة بالوالد مف نفس الجنس ،كما يضيع نفسو عف طريق التقمص في موضع الوالدي
ألنو يعتقد أف أراءىـ  اف،يرغبكما يسمكاف و  ،مؾ في ىذه المرحمة،أؼ انو يسالمعايير التي يؤكدانيا

رشاد  ديفىو يقوـ بدور الوالعمى (الضمير) و . وينشأ مف خبلؿ التقمص األنا األصحيحة في توجيو وا 
 .وتيديدىا بالعقاب يا وتحذيرىا،مراقبتشخصية الطفل و 
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اإلشباع عف طريق تكويف  يبحث الطفل في ىذه المرحمة عفو  :المرحمة الجنسية التناسمية-ه - ب
ظروؼ بيئتو  تتوقف طريقة إشباع نزعاتو الجنسية عمىعبلقات وصبلت مع أفراد مف الجنس اآلخر، و 

. ي ىذه المرحمة ما بعد سف البموغتغطخبراتو السابقة مف ناحية أخرػ، و و  عمى نموهالمباشرة مف ناحية و 
لة إشباع الدوافع و اقد تؤدؼ مح أونكوص  إلىقد تواجو المراىق ظروؼ محبطة في حياتو تدفع بو و 

 .صراع داخمي شديد إلىتصادـ مع معايير السموؾ عند األنا األعمى مؤدية  إلىالجنسية بأية طريقة 
نو في كل مرحمة مف مراحل تطور أ  Hall Lindzeyيشير ىوؿ لندزؼ  .(46، ص2017ابوجادو ،)

الشخصية يكوف اتجاه الطفل نحو والديو بالقبوؿ أو الرفض فيي عممية جوىرية في بناء الشخصية كما أف 
 8 إلى 6خاصة في المرحمة العمرية مف  دد داخل األسرةجتماعي المستقبمي لمطفل يتحأسس السموؾ اال

 Super"وفقا ليذا التحميل بفعل الذات العميا . خصائص استجابة الطفل نحو والديو سنوات تقريبا لتصبح
Ego"   ىذه لتو اح )86.ص،2010،(موىوب .ئيا عف عممية التنشئة االجتماعيةىي المسؤولة مبدو 

انعكاسيا عمى نموه يف و الوالدفأبرزت أثر العبلقة بيف الطفل و  ر عممية التنشئة االجتماعيةينظرية تفسال
االجتماعي بحيث يتعمـ الطفل في مراحل نموه المختمفة كيف يتوحد مع والديو مع إبراز عامل النفسي و 

كذلؾ أثر العوامل اجتماعيا و األنماط الغير مقبولة عامل انطفاء زيز لؤلنماط المقبولة اجتماعيا و التع
 ديناميكية المؤثرة في ىذا النمو.ال

 Symbolic Interaction Theoryنظرية التفاعل الرمزي  .09-03
جورج ىربت و  )،1929-1864تابات تشارلز كولى (يرجع الفضل في نظرية التفاعل الرمزؼ لك  
 :ياأسسمف أىـ ) و 1962-1916رايت مميز (و )1931-1863ميد (

  .التصوريقة عقمية تقـو عمـ عمى التخيل و الحقيقة االجتماعية حقإف  -1
وقدرتو عمى تحميميا معاف وأفكار  ف عمى االتصاؿ مف خبلؿ الرموز،التركيز عمى قدرة اإلنسا -2
 .معمومات يمكف نقميا لغيرهو 

مف خبلؿ و  ،ذاتو مف خبلؿ تصور اآلخريف لوترػ ىذه النظرية أف تعرؼ الفرد عمى صورة   
خبلؿ تفاعل الفرد مع اآلخريف،وما تحممو تصرفاتيـ  مفو  .بالفرد مثل الشعور بالكبرياءشعور خاص 

االستجابات ،فانو يكوف صورة لذاتو أؼ تفسيره ليذه التصرفات و و  التقدير،ـ لسموكو كاالحتراـ و استجاباتيو 
حيث كل   Looking Glass Self لقد أطمق عمييا كولي مرآة الذاتآلخريف مرآة يرػ فيا نفسو .و أف ا
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مف ثمة يكتسب الطفل مفيوـ الذات ،كما اتو مف خبلؿ نظرة اآلخريف إليو وحكميـ عميو،و شخص يفيـ ذ
 :ىناؾ ثبلث مكونات لذات الفرد ىي ذىب كولي أف

 .توقعو لكيفية ظيور سموكو لآلخريف -

 .قعو لحكـ اآلخريف عمى ىذا السموؾتو  -

 )89.ص،2010،(موىوب .األحكاـمشاعره تجاه تمؾ  -

التصاؿ ،حيث توجد عند اإلنساف قدرة عمى ايد" بدراسة عبلقة المغة بالتنشئةاىتـ "جورج م  
وؿ " أرػ ىو يقو  )210.ص،2014،(شوامرةمتفق عمييا اجتماعيا  فتحمل معاوالتفاعل مف خبلؿ رموز و 
تعابير وجيو ير إشارات اآلخر و أقوـ بتفسوخبلؿ عممية التفاعل االجتماعي  ،نفسي كما يراني اآلخروف 

ائل الذيف حمموا عبلقة الرمز و يعتبر مف بيف األو  ).78.ص،2013ىمشرؼ،"(أحاسيسو ألفيـ نفسي و 
تدريجيا أكثر وضوحا في ميارة االختبلط مف خبلؿ الرموز و بالتنشئة االجتماعية فاألطفاؿ مثبل يطوروف 

تحدد مية التي مف خبلليا تظير الذات و نموذجا مفيدا عف العمعبلقتيـ االجتماعية كما طور "ميد" 
 بواسطة ثبلث مراحل واضحة ىي :

 01رقم  جدول

 نموذج مراحل تطور الذات 

 Preparatory Stage التحضيرية أوالمرحمة اإلعدادية 
 Play Stage مرحمة المعب 

 Roltaking Stage مرحمة اتخاذ القرار
يتعمـ كيفية التفاعل مع اآلخريف و االستجابة  –اإلشارات المغة و –الرموز اإلنساف مف خبلؿ إف   

 Symbolsفالرموز ، واقعو االجتماعي الذؼ يحيط بو ويعيش فيو معيـ و يستطيع أف يصيغ و يشكل
 ،أنماط سموكوالتالي تساعده عمى اكتساب قيمو و بمع اآلخريف و  Interactionتساعد الفرد عمى التفاعل 

مع تعقد درجة البناء و  )90.ص،2010،.(موىوبأىداؼ عممية التنشئة االجتماعية وىو ما يمثل أحد
اآلخريف في مو لديو اآلخر العاـ فيرػ نفسو و التعميـ فين إلىتنوع األدوار فاف اإلنساف يمجا االجتماعي و 

عضوا  أومسمما عمى أساس ديني  أوجماعات مميزة عف غيرىا كاف يرػ نفسو عربيا عمى أساس قومي 
جماعة العمل ،كأسرة وجماعة الرفاؽ،و ليذه الجماعات أثر مميز في عممية التنشئة و . في طبقة اجتماعية
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واتجاىات خاصة معايير فاعل معيا الفرد باستمرار قيما و حيث لكل جماعة مف ىذه الجماعات التي يت
في  نتناوؿسوؼ فرد تعمـ أدوارىا وقيميا ومعاييرىا و مف ال، إذا تتطمب عضوية أؼ مف ىذه الجماعات بيا

 وكاالت التنشئة االجتماعية . أوفصل الحقا مؤسسات 

 نظرية التعاىد االجتماعي المتبادل.09-04
التحميل  كل مف  يرػ أف نظرياتسيد أحمد عثماف رائد ىذه النظرية فاف  )2017حسب أبوجادو (  

ة مع بعضيا البعض تفسيرا شامبل متكامم أوالدور االجتماعي ال تقدـ لنا بصورة منفردة التعمـ و النفسي و 
 ، ويعزو ذلؾ لمعوامل التالية :متكامبل لمتنشئة االجتماعيةو 

طفل يتخذ أدورا أف ال إلى، بينما يشير واقع الحاؿ وره االيجابي أثناء عممية تطبيعوال يقوـ الطفل  بد -1
مؤسسات التنشئة كذلؾ تأثيره في الجماعات و و  ،اقف المختمفة استجابات منفردةلمو  استجابةكثيرة كاختياره و 

 .االجتماعية 
التعاىد االجتماعي أثناء حدوث عممية  أوأىمية االلتزاـ االجتماعي  ال تبيف أؼ مف ىذه النظريات -2

 ،التنشئة االجتماعيةاألخبلقي في بالتالي فيي تغفل الجانب ماعية، و التنشئة االجت أوالتطبيع االجتماعي 
 .االجتماعي الذؼ أساسو االلتزاـ كما أغفمت الجانب األخبلقي لعممية التطبيع

ىيئاتو في عمميا بيا مؤسسات التطبيع االجتماعي  و لـ تبيف ىذه النظريات  أيضا كيفية التي تتكامل  -3
 :النظرية ما يميي قامت عمييا ىذه لتامف أىـ األسس ، و الطفلإلحداث التغير المنشود  في 

 أوإف التعاىد االجتماعي المتبادؿ ىو أساس التفاعل االجتماعي الذؼ يقوـ عمى تعاىد ضمني  - أ
 يعطي يتوقع مقاببل ليذا العطاء. وبمعنى أخر أف الطرؼ الذؼ صريح  بيف إطراؼ ىذا التفاعل.

توقعات اآلخريف نظيـ نحو أنو في أؼ تنظيـ اجتماعي متكامل البد أف يكوف توجو أعضاء ىذا الت - ب
بمعني إف يعمل كل فرد في جماعة منظمة عمى تحديد سموكو بناء عمى توقعات اآلخريف منو  ،تبادليا

أؼ أف توقعات أعضاء الجماعة بالنسبة  ،ف سموكيـ في ضوء توقعاتو ىو نفسو،بينما يحدد اآلخرو 
  .لبعضيـ بعضا متبادلة

، الرضا عنيـ إلىإف مطابقة سموؾ الجماعة لتوقعات أعضائيا بعضيـ أماـ البعض اآلخر يؤدؼ  - ت
ماعة مع يحدث العكس عندما ال يتطابق سموؾ أعضاء الجو  مسايرتيـ لتوقعات وقيـ ومعايير الجماعة.و 

عة بنوع لجماتقابمو اعدـ الرضا والقمق و  إلىىذا االنحراؼ عف التوقعات يؤدؼ و  .توقعات كل منيـ لآلخر
 )58.، ص2017ابوجادو ،(درجتو وفقا لطبيعة الجماعة .يختمف نوعو و  مف العقاب،



 ثبني                                                                         انتنشئة االجتمبعيةانفصم ان
 

61 
 

 Social Role Theoryنظرية الدور االجتماعي .09-05
تحميل البناء الجتماعي إال انو يبقى مف بيف برغـ مف تحديد معنى الدور وأىميتو وطبيعتو في دراسة و 

. لذلؾ ىناؾ العديد مف أخرػ أكثر المفاىيـ غموضا في العموـ االجتماعية بسب التداخل مع مفاىيـ 
لنفس االجتماعي واالنثروبولوجيا. عمـ اجيات نظر عمماء النفس و اختبلؼ و التي تختمف ب اتريفالتع
ي لمفرد الذؼ يشغل مركزا اجتماعيا في حدود الجماعة المحور السموؾ المتوقع النمط أويعتبر الدور و 

المركز الجتماعي وجياف لعممة واحدة . بحسبيا الدور االجتماعي و اسي لنظرية الدور االجتماعي و األس
 وقد استعيرت كممة دور مف المسرح حيث يمثل الفرد أنواعا مف السموؾ عمى خشبة المسرح فكأف التنظيـ

رؼ ع  . ي  ار المختمفة بحسب اختبلؼ مراكزىـأفرادىا يمثموف تمؾ األدو ،و ياة الجماعةاالجتماعي مسرح ح
الذؼ القيـ المتصمة بالفرد فيو نوع مف السموؾ المرتقب و  ،ائف العممية التي يتطمبيا المركزالدور أنو "الوظ

الواجبات المتعمقة بالمركز" ىو االلتزاـ بمجموعة مف الحقوؽ و . فالدور يحتل المركز في تمؾ الجماعة
 )72.، ص2013ىمشرؼ،(

بمركز  اط الثقافية المرتبطةؼ رالف لينتوف الدور بأنو "المجموع الكمي لؤلنميعر   
ف الدالواجبات و ة ىي مجموعة الحقوؽ و فاف المكاندائما  وحسبو  .)52.،ص2017،ابوجادو("معيف ور ىو ا 

يشمل الدور عند" لينتوف طمب الحقوؽ مف القائـ بالدور و الواجبات و  . فأداءالمظير الديناميكي لممكانة
ألفراد الذيف يشغموف مركزا عمى مجموع ا أوالسموؾ التي يممييا المجتمع عمى كل فرد "االتجاىات والقيـ و 

يا ألحد أطراؼ الموقف استجابات شرطية متوافقة داخم الدور بأنو " سمسمة فعرؼ كوترؿأما  .معينا
بنفس الطريقة في ىذا  ـ التنبيو في سمسمة استجابا اآلخريف الشرطية المتوافقة داخمياتمثل نظ ،االجتماعي
نحو الذات ىي أساس  . االتجاىاترالغيعمى إف الدور ثمرة تفاعل الذات و يؤكد ىذا التعريف الموقف " و 
،كما تتأثر بخبرة  تتأثر كثيرا بالمعايير الثقافية السائدةتسب عف طرؽ التنشئة االجتماعية و تكفكرة الدور و 

نظرية الدور تفيـ السموؾ اإلنساني بالصورة المعقدة التي كوف عمييا باعتبار أف  تحاوؿ. الشخص الذاتية
 .شخصيةواجتماعية و  السموؾ يشمل عناصر حضارية

  02جدول رقم 
 اإلناث وفق نظرية األدوار االجتماعيةالذكور و  التوقعات من

 وفق نظرية األدوار االجتماعية  اإلناثالتوقعات من الذكور و 
 اإلناث الذكور المتغير
 منخفض يعال العدوانية
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 منخفض يعال االستقبللية
 االىتماـ بالمثيرات االجتماعية قميبلت ييتـ بالمثيرات االجتماعية التأثر االجتماعي

 قدرة عالية قدرة منخفضة إخفاء االنفعاالت
 عالي منخفض التعبير عف االنفعاالت

 الخضوع إلىالميل  السيطرة إلىالميل  السيطرة
 العمـوتكره الرياضيات و  العمـويحب الرياضيات و  الرياضيات و العمـو

 منخفضة عالية المنافسة
 منخفضة عالية الميارات التجارية

 صفة غالبة معدـونادر و  البكاء
 منخفض عالي الثقة بالنفس و الطموح

 متردد سريع اتخاذ القرارات
 عالي منخفض االىتماـ بالمظير

 كثير الكبلـ قميل الكبلـ كثر الكبلـ
 فصل المشاعر عف األفكار عدـ القدرة عمى الفصل األفكار و المشاعر
 النعومةالميف و  الخشونةالشدة و  التعامل مع اآلخريف

 عالي منخفض مراعاة مشاعر اآلخريف
 عالي منخفض األمف إلىالحاجة 

 اىتماـ عالي غير مبالي  األدب و الفنوف 
 اىتماـ عالي غير مبالي في الحوادث البسيطة

،المصدر     )165.، ،ص2009(العتـو

 Social Learning Theoryنظرية التعمم االجتماعي . 09-06
في السموؾ نتيجة تعديبل  أو، ألنيا تتضمف تغييرا بحد ذاتيا عممية تعمـ التنشئة االجتماعيةتعتبر   

اء عممية التنشئة بعض المختمفة تستخدـ أثن ف مؤسسات التنشئةوأل ،ممارسات معينةلخبرات و التعرض 
التطبيع االجتماعي و  ،بدوف  قصد أوكاف ذلؾ بقصد سواء  ،في تحقيق التعمـ شائعةالوسائل الاألساليب و 

االجتماعي عند ي بالسموؾ عنىو ذلؾ الجانب المحدود مف التعمـ الذؼ ي   االجتماعي نظرية التعمـ حسب
سيـ في قدرة الفرد عمى أف تقـو التطبيع االجتماعي باعتباره تعمما ي إلىيمكف أف ننظر  أو، اإلنساف

ترػ ىذه النظرية أف التطور االجتماعي يحدث عند األطفاؿ بالطريقة نفسيا بأدوار اجتماعية معينة. و 
،وال شؾ أف فعاؿ اآلخريف وتقميدىـمف خبلؿ مشاىدة أ ذلؾييا تعمـ الميمات األخرػ، و التي يحدث ف
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سيا في عممية التمييز كميا تمعب دورا رئيالتعزيز والعقاب واإلطفاء والتعميـ و  مبادغ التعمـ العامة مثل
 .التنشئة االجتماعية

كبيرة لمتعزيز في عممية "دوالرد" و" ميممر" أىمية  اخصوصاالجتماعي، و  نظرية التعمـ تعطي  
 العقاب ، فالسموؾ الذؼ ينتيي أويتغير تبعا لنمط التعزيز المستخدـ  أوعتقد أف السموؾ يتدعـ ي  التعمـ و 

كما أف السموؾ الذؼ  .ثمة لمموقف الذؼ أثيب فيو السموؾ،في مواقف ممابالثواب يميل أف يتكرر مرة أخرػ 
أثره في تقوية مبدأ التعزيز و مف موافقتيما عمى " و "ولتر"فبرغـ ما "باندوراأ. يتوقف أف، يميل ينتيي بعقاب

السموؾ التي أف التعزيز وحده ال يعتبر كافيا لتفسير حدوث بعض أنماط  إلىإال أنيما يشيراف  ؛السموؾ 
د تكونت تدريجيا عف افتراض أف ىذه األنماط ق تظير فجأة لدػ الطفل،في ظروؼ ال يستطيع الفرد فييا

الناس يطوروف فرضياتيـ حوؿ أنواع السموؾ التي سوؼ تقودىـ  أفيرػ "باندورا" و  .طريق التعزيز
لمترتبة عمى السموؾ مثل عدـ قبوؿ ىذه الفرضيات عمى النتائج ا أويعتمد قبوؿ أىدافيـ ،و  إلىلموصوؿ 
. ؾ اآلخريف ومبلحظة نتائج أفعاليـالعقاب . أؼ أف كثرا مف التعمـ يحدث عف طريق مراقبة سمو الثواب و 

ا نتعممو ، أؼ أف مالسموؾ رية فنحف ال نتعمـ أفعاال مسبقة فقط بل نتعمـ نماذجا كمية فيووفق ىذه النظ
يعتمد مفيوـ نموذج التعمـ بالمبلحظة و ، لكف القواعد التي ىي أساس السموؾليس فقط نماذج سموؾ، و 

، وسموكيـ جتماعي يتأثر باتجاىات اآلخريف ومشاعرىـ وتصرفاتيـعمى افتراض مفاده إف اإلنساف ككائف ا
ينطوؼ ىذا عمى أىمية تربوية بالغة إذا اتيـ وتقميدىا، و أؼ يستطيع أف يتعمـ عف طريق مبلحظة  استجاب

  .بمفيومو األساسي عممية اجتماعية أخذنا بعيف االعتبار أف التعمـ

 االجتماعي لمطفل النفسي النمو نظرية  07-09

 Psychosocilنظرية النمو النفسي/اجتماعي (  Eric Ericksonطور "ايريؾ اريكسوف"   
Development  عرؼ النمو سع وأشمل مف نظرية فرويدأو ) معتمدا عمى نظرية فرويد فجاءت نظريتو .

االجتماعي بأنو "اكتساب الطفل السموؾ الذؼ يساعده عمى التفاعل مع أفراد ثقافتو ، و يعتبر ىذا السموؾ 
. يرػ ايركسوف  )62.،ص2010مصباح،(كما يتوقف عمى النضج"  حصيمة لعممية التنشئة االجتماعية

متبلحق مف الضغوط االجتماعية التي تفرضيا عميو ي أثناء حياتو يتعرض لعدد كبير و أف اإلنساف ف
غير ذلؾ و تشكل ىذه الضغوط االجتماعية ات االجتماعية المختمفة كالبيت والمدرسة والرفاؽ و المؤسس

) لكل واحدة مف ىذه Crisisيقترح "ايركسوف" مصطمح أزمة (و  ،اإلنساف حميامشكبلت يتوجب عمى 
عمى اإلنساف حل ىذه المشكبلت حبل سميما حتى يستمر في نموه السميـ . تتميز مراحل النمو المشكبلت و 
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لى و اليرمية حيث يعتبر النجاح في المراحل األحسب نظرية ايركسوف بالتراكمية والتسمسل و  االجتماعي
 يمكف اختصار المراحل ألثماف كما يمي :ا لمنجاح في المراحل البلحقة و رطش

 03جدول رقم 

 مراحل النمو النفسي االجتماعي عند اريكسون  

 العمر التقديري  المرحمة  الرقم 
 شيرا 18 –الوالدة  الشعور بالثقة مقابل عدـ الثقة 01
 سنوات 3 -شيرا18 الشعور باالستقبلؿ مقابل مشاعر الشؾ و الخجل 02
 سنوات 6 – 3 الشعور بالمبادأة (المبادرة) مقابل الشعور بالذنب 03
 سنة 12-6 الكفاءة مقابل مشاعر النقص و الدونية الشعور بالعمل والمواظبة و  04
 سنة 21-12 الشعور باليوية مقابل الشعور باضطراب اليوية                              05
 سنة 35-21 باالنتماء مقابل مشاعر الوحدة و االنعزاؿالشعور  06
 سنة 60-35 الشعور باإلنتاج مقابل الشعور بالركود  07
 الموت -60 الشعور بتكامل الذات مقابل مشاعر اليأس و القنوط 08

 )169.،ص 2009(العتوـ ،المصدر 

 لتنشئة االجتماعيةامؤسسات  -11
ف يقاسمونيـ يراف الذيالجلياء الذيف يعيشوف في كنفيـ و و االجتماعي باأليتأثر األفراد في نموىـ   

ور العبادة التي يترددوف بيا دراستيـ و الد يزاولوف المدرسة التي جماعة األقراف و نفس الحي واألقارب و 
يسمييا عض بوكاالت التنشئة االجتماعية و يطمق عمييا البير ذلؾ مف المؤسسات االجتماعية و ععمييا و 

تتداخل فيما تي تتشابؾ و الية وتختمف إشكاؿ ىذه المؤسسات وتركيبيا و آخروف بقنوات التنشئة االجتماع
مضمونيا تتمثل في كل وظيفي ستمد ، والمؤسسة في شكميا و متفاوتةبدراجات قات و و في بعض األبينيا و 

مية نظرا ألىا اجتماعيا و بع األفراد مف خبلليىي التي يتطلنظاـ الثقافي الشامل لممجتمع  و مقوماتو مف ا
سنوضح فيما يمي  كيانو الجتماعياء شخصية الفرد و دورىا التكاممي في بنمؤسسات التنشئة االجتماعية و 

 أىـ مؤسسات التنشئة االجتماعية :
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 (Family) :األسرة.11-01
لتكيفو ضرورية ىي ي حياة الفرد التي يتعامل معيا و لى فو األ المحطة (المؤسسة) األسرةتعتبر   

حتى ينضج ويكبر  األسرةالرعاية المستمرة مف قبل  إلىبقائو بحيث يولد كل فرد ضعيفا في حاجة و 
لى ليا دور بارز وميـ في و أكدت الدراسات عمى أف الخبرات التي يتمقاىا الطفل في السنوات الست األو 

 قدراتو في المستقبل .تشكيل شخصيتو و 

 التــــعريف المغــوي:-أ
الده وأىل بيتو. أشخاص تجمعيـ صمة النسب كاألبناء أو أسرة :ج أسر :عائمة ،زوجة الرجل و المنجد:  -1

 .)22.،ص2001(نعمة وآخروف ،،واإلخوة وأبناء العـ "إنيـ أسرة واحدة" 
الجماعة يربطيا  ،جمع أسر ،أىل الرجل وعشيرتو ،عائمة ،أسرة معجم العربية الكلسيكية والمعاصرة: -2

 .الده ومف تكفل بو مف األقاربأو عائمة: أسرة الرجل ،زوجتو و  )110.،ص2006،(يوسف أمر مشترؾ

 التعريف االصطلحي:-ب
اإلنسانية، أنيا جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكوف  األسرة يمكف تعريف  قاموس عمم االجتماع: 

مف رجل وامرأة (تقوـ بينيما رابطة زواجيو مقررة) وأبنائيما. ومف أىـ الوظائف التي تقوـ بيا ىذه 
الجماعة، إشباع الحاجات العاطفية، وممارسة العبلقات الجنسية، وتييئة المناخ االجتماعي الثقافي المبلئـ 

مف خبلؿ  األسرة يركز ىذا التعريف عمى أىمية  ).176.،صت د،عاطفئة وتوجيو األبناء (لرعاية وتنش
 تمؾ الوظائف التي تقوـ بيا مف أجل تمبية رغبات وحاجيات أعضائيا.

أف يضعا تعريفا   The Family 1953،األسرة " في كتابيما ""بيرجس "و"لوكحاوؿمعجم عمم االجتماع:
التبني يؤلفوف بيتا واحدا ويتفاعموف سويا ولكل دوره  أوجماعة مف األفراد يربطيـ الزواج  األسرة مضمونو "

أما ىذا ). 16.،ص1999الجوىرؼ ،(زوجة ، أب وأـ ، أخ وأخت مكونيف ثقافة مشتركة  أوالمحدد كزوج 
يمعب دوره الخاص مف خبلؿ المكانة التي يحتميا في  األسرة أف كل عضو في  إلىالتعريف فيشير 

 أسرتو.

 أومجموعة مف األفراد تربطيـ يبعضيـ روابط الزواج، والدـ  األسرة : المعجم الموسوعي في عمم النفس
 Norbertأف ليـ منزال مشتركا ( يعترفوف إف كانوا منفصميف أوالتبني، يعيشوف معا تحت سقف واحد 

Sillamy ,1980, P475  .( في  األسرة يعطي ىذا التعريف أىمية لتمؾ الرابطة التي تجمع بيف أفراد
 انتمائيـ ليا. 
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أؼ األب واألـ  النووية، األسرةويقصد بيا  األسرة موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي:
 (الحنفي وليست امتدادا لمعشيرة والقبيمة واألطفاؿ،ويعتبروف أنفسيـ،ويعتبرىـ المجتمع وحدة أساسية

لى التي يتكوف منيا المجتمع،وىي بذلؾ و وفقا ليذا التعريف الخمية األ األسرة تمثل   .)300.،ص1994،
 النووية. األسرة تحمل نفس المعنى الذؼ تحممو 

جماعة مف األفراد المنحدريف بروابط تتعدػ األجياؿ والمتعمق بعضيـ ببعض مف  وسوعة عمم النفس:م
في  أعضاء العائمة كفاعميف إلىحيث العناصر األساسية لمحياة. غالبا ما تستند كتابات فرويد وخمفائو 

البالغ األىمية  يتضح مف خبلؿ ىذا التعريف الدور ).464.ص،د ت،النمو النفسي لمفرد (دوروف وبارو
 في الصحة النفسية ألفرادىا. األسرة الذؼ تمعبو 

ىيكل اجتماعي يتميز بطابع ثقافي مميز يختمف مف مجتمع آلخر،يعمل ىذا  بأنيا :يمعجم عمم االجتماع
عمى طبع وتمقيف الفرد منذ نعومة أظافره السموؾ االجتماعي المقبوؿ  األسرةالنظاـ الثقافي السائد في 

ويتعمـ داخميا طبيعة التفاعل مع األفراد والعادات والتقاليد وبقية النظـ االجتماعية السائدة في 
حيث تختمف  ،تعريف عمى الجانب الثقافي لؤلسرةيركز ىذا ال ).17.،ص2010مصمح،أبو (المجتمع

 عاطف غيث فيرػ أفأما .إلييامف أسرة ألخرػ باختبلؼ البيئة الثقافية التي تنتمي  التنشئة االجتماعية
،فالزواج مرحمة األسرة ىذا االتحاد القائـ بيف ىذيف الكائنيف :الرجل والمرأة،بصورة يقرىا المجتمع ىو 

نتاج التفاعل ألزواجي،ولكف نفرؽ بيف المصطمحيف نذكر أف الزواج  األسرة ،و األسرة وشرط ضرورؼ لقياـ 
تدؿ عمى الزواج مضافا إليو اإلنجاب  األسرة منظـ بيف الرجاؿ والنساء عمى حيف أف  تزاوجىو 

  .)21.،ص2003رشواف،(

ميمة في ،دينامكية تضطمع بوظائف مختمفة و ىي مجتمع صغير عبارة عف وحدة حية  األسرة  
 مف أىماىا ما يمي :فل و تنشئة الط

رعايتيـ في فترة الطفولة التي وقايتيـ و يمات إلنتاج األطفاؿ و إذ تعد خير التنظ :الوظيفة البيولوجية .1
 تتميز بالعجز.

ئة سوية عف طريق تنشئتو تنشتنمية الطفل نموا اجتماعيا و  إلىإذ تسعى  :الوظيفة االجتماعية .2
 .التفاعل العائمي
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مل عمى االرتقاء بصحتو النفسية تعي تنمية الطفل نوا نفسيا سميما و إذ تسعى إل :الوظيفة النفسية .3
شباع حاجياتو و  شعاره باألماف و دوافعو وا  مساعدتو األساسية عف طريق تزويده بالحب والحناف وحمايتو وا 

 .كيف مع مجتمعو عمى النحو المطموبعمى الت
اإلطار الثقافي العاـ  جتماعية إلدماج الطفل فيبعممية التنشئة اال األسرة : تقوـ الوظيفة الثقافية .4

توريثو إياه توريثا متعمدا .فعف طريقيا يكتسب دخاؿ التراث الثقافي في تكوينو و ذلؾ عف طريق إلممجتمع و 
 .)330.ص،2013ىمشرؼ،(العقائد .والقيـ والعادات والتقاليد و  المغة

تتميز بخصائص تميزىا عف  األسرة ) نقبل عف سيد أحمد عثماف أف 2017يشير أبو جادو (   
 :ىيات التنشئة االجتماعية  األخرػ و جميع مؤسس

نوع بجعل طريقة تفاعل أعضائيا معو و  ممالى التي ينشأ فييا الفرد و و ىي الوحدة االجتماعية األاألسرة  -
الي والعاطفي يتأثر بيا نموه االنفعة و عبلقتيـ تمثل النماذج التي ستتشكل وفقا ليا تفاعبلتو االجتماعي

 .عممية التنشئة االجتماعية لمفرد في سير أثرليذا كمو و 

لية ألنيا تتميز باالرتباط و ) الجماعة األCoolyتعتبر النموذج األمثل لما سماه "كولي"( األسرة إف  -
السموكية لية المرجعية في العديد مف النماذج و تعتبر الجماعة األالمواجية و تميز بالود والقرب و الم التعاوف و 

عة حيث تصبح الجماجة الترابط يحث توحد بيف الفرد و نتيلفرد في بداية مراحمو المائية  و التي يكتسبيا  ا
يمكف تمخيص  احمد ىمشري حسبو ).219.ص،2017ابوجادو،(ىدؼ الجماعة ذات الفرد ىي حياة و 

 :تنشئة االجتماعية لمطفل فيما يميبدورىا الرئيس في ال األسرة أسباب احتفاظ 

 .أف يشب عوده إلىلى التي ينشأ فييا الطفل فتتعده بالرعاية الكاممة و إنيا المؤسسة األ -
 .ل الطفل الميراث الثقافي لممجتمعلى التي تنقو إنيا المؤسسة األ -
المرجعية ىي الجماعة مختمفة و لى التي يتعمـ  الطفل في إطارىا األنماط السموكية الو إنيا المؤسسة األ -

 .الطفل عمى قيميا ومعاييرىا وطرؽ عمميا لدػ تقييمو لسموكومد التي يعت
الدينية في جميع مراحل الوجدانية و ا قسط كبير مف التربية الخمقية و إنيا المؤسسة التي يقع عميي -

 .)330.،ص2013ىمشرؼ،(الطفولة
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 المدرسة.11-02
يمكف التربية التحضيرية و مدرس في قسـ تتاح لمطفل الجزائرؼ إمكانية الت الخامسة عند بموغ سف   

ئة مقصودة نعتمد عمى تنشرػ ىي المدرسة لكي يتمقى تربية و لو أف يتعرؼ عمى مؤسسة اجتماعية أخ
 إلىتقمص النموذج الذاتي الف الطفل ينتقل مف التعامل مع جماعتو المرجعية العقبلنية واالستقبللية، و 

ىنا تتدخل العديد مف العوامل و  األسرة في سع تذوب فييا بعض المميزات التي كانت لمطفل أو جماعة 
حد  إلىبحسب "جوف ديوؼ" فانو بإمكاف المدرسة أف تغير نظاـ المجتمع خارجيا و  أومنيا داخل المدرسة 

د مف العوامل عمى ظيور لقد ساعدت العدي. عنو سائر المؤسسات االجتماعية ىو عمل تعجزما، و 
 :منياالمدرسة و 

ازدياد حصيمة المعرفة ،أصبح مف الصعب عمية اف : نتيجة لتغير اإلنساف و  غزارة التراث الثقافي -1
لميمة الجميمة، فوجدت ، دوف إف يكوف لو مؤسسة تؤدؼ ىذه اجيل إلىينقل ثقافتو الغزيرة مف جيل 

 أجياؿ الناشئة .حمقة اتصاؿ بيف التراث الثقافي و ، ليكونوا يفالمعممالمدرسة و 
تعقد  إلىكثرة المعارؼ المحصمة لدػ اإلنساف ،أدػ ، و ارة التراث الثقافي: إف غز تعقد التراث الثقافي -2

ثرت مشاكمو، وكثر ك، و ، اتسعت بيئتوطريق الحضارة ، فكمما تقدـ اإلنساف عفتنوع معارفوىذا التراث و 
، لنقل الجيل الجديد، وبرزت ضرورة المدرسة إلىصعب نقل التراث عت مجاالتيا، و تشبنتاج الفكر و 

 .التراث
معنى ذلؾ انو صار لزاما عمى الناشئيف إف يتعمموا ىذه المغة بغية : و استنباط المغة المكتوبة -3
 ).224.،ص2017،(ابوجادوىذا يقع عمى عاتق المدرسة ، و طبلع عمى محتوياتيا الثقافيةاال

 :.تعريف المدرسة11-02-01
نطبلقا بعض التعريفات تباعا ا إليسوؼ نتطرؽ ديد مف المختصيف تعريف المدرسة و الع حاوؿ  

بأنيا "مؤسسة اجتماعية تعكس  Minuchin & Shapiro(1983"شبير" (مف تعريف كل مف "مينشف" و
تنقميا لؤلطفاؿ في شكل ميارات خاصة و معارؼ عف طريق نظاـ ، و لتي ىي جزء مف المجتمعقافة اث

طرؽ بناء العبلقات جتماعية واالتجاىات و ألخبلقية والعادات االاجتماعي مصغر يتعمـ فيو الطفل القواعد ا
عرفيا "دوركايـ" بأنيا "عبارة عف تعبير امتيازؼ لممجتمع الذؼ و . )87.ص،2003(مختار،اآلخريفمع 

دماجو في اجتماعية يعتبرىا ضرورية لتشكيل قيما ثقافية وأخبلقية و  األطفاؿإلىيولييا بأف تنقل  الراشد وا 
تمؾ المؤسسة التربوية "ىي  )1990(يعرفيا رابح تركيو  ).16.،ص1974،الشعبيني"(وسطوبيئتو و 
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 )Shipman"شيبماف"  (أما  ،)187.ص("العامة لتنفيذ أىداؼ النظاـ التربوؼ في المجتمع المقصودة و 
،حيث يتـ اكتساب المعايير بيا المعمموف والتبلميذاألدوار التي يقوـ ف المدرسة "شبكة مف المراكز و فيرػ أ

 .  )17.،ص2004الشياب،و "(وطفة ليـ أدوارىـ المستقبمية في الحياة االجتماعيةالتي تحدد 

عمـ(الطفل) مجموعة مف مف جيتنا نعرؼ المدرسة بأنيا مؤسسة اجتماعية تعمل عمى إكساب المت  
 المواطف الصالح .  إعداد إلىىي تيدؼ لتأىيل االجتماعي و االتكيف و  إلىالخبرات تؤىمو الميارات و 

 أىداف المدرسة.11-02-02
 ثبلث أىداؼ رئيسية ىي : إلىتحقيق جممة مف األىداؼ يمكف تقسيميا  إلىتسعى المدرسة   

ا روحيكل ما يعيق نموه السميـ جسميا وعقميا و  ىي األىداؼ التي يقي النشء مفو  أىداؼ وقائية: -1
 .نفسياو 
المينية والحركية واالجتماعية و  ي تزود النشء بالخبرات المفظيةىي األىداؼ الت: و أىداؼ إنشائية -2

 التي تييئو لمقياـ بأدواره المستقبمية بكفاءة .
و الطفل تقويـ الخمل الذؼ يكوف قد اكتسبي األىداؼ التي تعمل عمى تصحيح و ىأىداؼ عبلجية: و  -3

ساط االجتماعية المختمفة التي و قد يكتسبو أثناء التمدرس مف خبلؿ األ أو، في مراحل ما قبل المدرسة
   .)127.،ص2007،زعيمي(يحتؾ بيا 

غيرىا مف وكاالت مختمفة ،لكف الفرؽ بيف المدرسة و إف المدرسة ىي واحدة مف وكاالت  التنشئة ال  
بل فض-مثبل تقـو األسرة ، أؼ ليس ليا ادوار أخرػ فرسة ىي الوحيدة المختصة بالتنشئةالتنشئة اف المد

ما يرتبط بيا مف درسة فيقتصر دورىا عمى التنشئة و اقتصادية أما المبوظائف بيولوجية و -التنشئةعف 
 (113ص 2017)الموسوي ،اصطفاء

 دور المدرسة في التنشئة االجتماعية.11-02-03
 يتضح ذلؾ مما يمي: في عممية التنشئة االجتماعية  و  تمعب المدرسة دورا بارزا  

 ،كيفية توظيفيا في الحياةتعميمو والخبرات البلزمة لو و  المعارؼبالميارات و  زويد المتعمـ (الطفل)ت -
  ،إليوتفسيرىا تبسيطيا و ؿ نقل ثقافة المجتمع و تييئيو الطفل تييئة اجتماعية مف خبل -
 في كل المجاالتالمستجدات رسة بتعريف التبلميذ بالتغيرات و إعداد الطفل لممستقبل مف خبلؿ قياـ المد -
 ؛البيئة التي المحيطةيادفة بما يساعده عمى فيـ نفسو و الزويد الطفل بالمعمومات الصحيحة و ت -
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تيا االنخراط في نشاطادػ التحاقو بالمدرسة و ، حيث يتمقى الطفل لالدائرة االجتماعية لمطفل توسيع - 
أدوارا اجتماعية  ، ويتعمـيد مف المعايير عمى نحو منظـ فييا يكتسب العد، و بجماعات جديدة مف الرفاؽ

 ؛جديدة
ف يعمل التي ينبغي أ أوالميارات المتعمقة بالطريقة التي يعمل بيا المجتمع تعميـ الطفل المعمومات و  -
 إعداد لمطفل لمتصرؼ وفقا لؤلدوار التي يقـو بيا العضو الراشد في المجتمع . إلى، مما يؤدؼ بيا
خضاعو ينجـ ىذا عف إتباع ج، و النضباط في السموؾ واحتراـ الوقتعميـ الطفل ات - دوؿ زمني محدد وا 

 ،تعميمات لـ تكف موجودة في المنزؿلقواعد و 
الديمقراطية و  كقيـ المواطنة المبادغ المتعمقة بالنظاـ السياسييـ الطفل االتجاىات والمفاىيـ و تعم -
تعضيد لسياسي القائـ و تماعي واتوجيو الطفل نحو النظاـ االجالمشاركة السياسية واالنتخابات واألحزاب و و 

 ،يواحترامو لد
ف ىناؾ ىوية واحدة أاألنماط السموكية التي تشعره بدة الطفل عمى اكتساب االتجاىات والمعارؼ و مساع -

 ،أفراد مجتمعو عامةخاصة و عو مع أقرانو في المدرسة تجم
 .)348.،ص 2013ىمشرؼ ( فل عمى التكيف السميـ مع بيئتو ومجتمعو.مساعدة الط -

 08-04ميام المدرسة الجزائرية كما حددىا المنشور  11-02-04
إف المدرسة تقوـ في مجاؿ التنشئة  04/08تنص المادة الخامسة مف القانوف التوجييي   

ميذ عمى احتراـ القيـ الروحية التي تعتبرا امتدادا ليا بتنشئة التبل األسرة االجتماعية باالتصاؿ الوثيق مع 
مف ثمة و  اعاة قواعد الحياة في المجتمع.كذا مر لممجتمع الجزائرؼ والقيـ اإلنسانية و واألخبلقية والمدنية 

 يتعيف عمى المدرسة القياـ عمى الخصوص بما يأتي :

 قينيـ مبادغ العدالة و اإلنصاؼ تنمية الحس المدني لدػ التبلميذ و تنشئتيـ عمى قيـ المواطنة بتم
 التضامف بيف المواطنيف. بات والتسامح واحتراـ الغير و بيف المواطنيف في الحقوؽ والواج التساوؼ و 
  بإكسابيـتنمية ثقافة ديمقراطية لدػ التبلميذمنح تربية تنسجـ مع حقوؽ الطفل وحقوؽ اإلنساف و 

 .، وعمى تفضيل الحواروالحوار وقبوؿ رأؼ األغمبية وبحمميـ عمى نبذ التمييز مبادغ النقاش
  اجل  الئقة مفه عامبل حاسما مف اجل حياة كريمة، و العمل ،باعتبار توعية األجياؿ الصاعدة بأىمية

عويض نفاذ الموارد الطبيعية باعتباره عمى الخصوص ثروة دائمة تكفل ت، و الستقبلليةالحصوؿ عمى ا
 .تضمف تنمية دائمة لمببلدو 
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 تبلزمتاف.المسؤولية مف الحرية و إعداد تبلميذ بتمقينيـ آداب الحياة الجماعية و جعميـ يدركوف أ 
 ة في حياتيـ الشخصية تحمل المسؤوليف مواطنيف قادريف عمى المبادرة واإلبداع وتكميف و تكوي

 )64.ص،2008فيفرؼ ،لقانوف التوجييي لمتربية الوطنيةا.(المينيةوالمدنية و 

  رياض األطفال. 11-03
طفاؿ بعضيـ البعض ما تتيحو مف تفاعل بيف األاالجتماعية داخل رياض األطفاؿ و  تعتبر الحياة  

يبدو ىذا مف خبلؿ الوجداني لدؼ األطفاؿ و تأثيرا ىماما وفعاال في التنشئة االجتماعية والنمو االجتماعي و 
ىذا ما أكدتو دراسة بينيـ و التفاعل االجتماعي االيجابي يف أطفاؿ الروضة و روحة المحبة و األلفة ب

القرب الشخصية بيف أطفاؿ الرياض و  صائصف تقارب الخأ إلى) حيث أشارت Spiegel"("سبيجل 
السيما أشارت نتائج دراستو أف اقتراب األطفاؿ و اعي عندىـ و المكاني بينيـ يزيد مف فرصة التفاعل االجتم

اعي ازداد التفاعل االجتمماعية مرغوبة و ظيور استجابات اجت إلىالنشطيف مف بعضيـ البعض أدػ 
  .(186.ص،2009االيجابي فيما بينيـ(العتوـ،

تعرؼ "رناد يوسف الخطيب" رياض األطفاؿ بأنيا " مؤسسة تربوية تستيدؼ تنمية شخصية   
ف ىذه المؤسسة جتماعية،االنفعالية،الروحية،كما أالطفل مف جميع نواحييا الجسمية ،العقمية،المغوية ،اال

ىو التعميـ عف  المنيجالمبدأ الذؼ يقوـ عميو وليس ليا مواد ثابتة معينة، و  تقوـ عمى أساس منيج مرف 
، بشكل واضح حديثالقد انتشرت رياض األطفاؿ في ببلدنا .)59.،ص1987،الخطيب( طريق العمل"

وبخاصة في المدف بفعل ما طرأ مف تطور عمى العبلقات االجتماعية والثقافية واالقتصادية ، وفي القرػ 
لى دائرة الشؤوف و الدرجة األتقوـ عمى إدارتيا مؤسسات خاصة، ىميا العناية بصحة الطفل وتغذيتو في 

تساىـ في التنشئة االجتماعية، وذلؾ  أف، لعبت دورىا كما يجيبويمكف لرياض األطفاؿ إذا  االجتماعية.
 مف خبلؿ تحقيق األىداؼ التالية:

 تنمية اإلحساس بالثقة في الغير والثقة في اآلخريف. -
 ة.تنمية اإلحساس باالستقبللية مقابل اإلحساس باالعتمادي -
 مساعدة الطفل عمى االنفكاؾ التدريجي مف التمركز حوؿ الذات. -
 (231.،ص2017تنمية وتييئة استعدادات الطفل لمحياة المدرسية.(ابوجادو -

 يتمثل دور رياض األطفاؿ في تنشئة الطفل مف كونيا تعمل عمى ما يمي:  
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  ،وتزوده بثروة مف التعابير المغوية تزويد الطفل بالمعمومات والحقائق عف البيئة واألشياء مف حولو
تاحة الفرصة أماـ حيويتو لبلنطبلؽ الموجو.  الصحيحة، وا 

  توفير مناخ مناسب يييئ لمطفل نموا متوازيا مف جميع الجوانب الجسمية والعقمية واالجتماعية
 والخمقية والروحية والوجدانية والعاطفية،وتطوير إمكانياتو واستعداداتو.

 وضمانا لحمايتو مف األسرة ، ورعاية نموه الشامل في ظروؼ تعتبر امتدادا لجو صيانة فطرة الطفل ،
با مع االتجاىات التربوية الحديثة. كما تسعى أيضا و ااألخطار، وعبلجا لبوادر السموؾ غير السوؼ، وتج

توفير البيئة الصحية المناسبة لو مف فضاء رحب وشمس وىواء الطمق ونظافة وغذاء جيد متوازف،  إلى
كسابو عادات صحية مرغوبة مثل النظافة والتوازف  ولعب ورياضة، مما يساعد تكوينو تكوينا جسمانيا، وا 

 الغذائي، وغيرىا.
 ،نقمو مف  إلى، كما تسعى وفي ظل ظروؼ تتصف بالحب والحناف إعداد الطفل لمموطنة الصالحة

الحياة االجتماعية المشتركة مع اقرأنو، وفي ثنايا ذلؾ يتشرب آداب السموؾ، ويمتص  إلىاألسرة ذاتية 
مما يساعده عمى تنمية عبلقاتو االجتماعية الصحيحة، ففي ، الفضائل االجتماعية والدينية المحببة

، وتتكوف لديو األسرة جتماعية خارج نطاؽ لى تجارب وخبرات العبلقات االو الروضة يتعرض الطفل أل
 لى لعبلقاتو المتبادلة مف المجتمع.و المبلمح األ

  تطوير قدرة الطفل عمى الحكـ األخبلقي، وذلؾ مف خبلؿ تطوير قدرتو عمى التمييز بيف الخير
 والشر، والحسف والقبيح، والمفيد والضار.

اض األطفاؿ فإنو مف الضرورة بمكاف إيجاد لكي يصبح أسموب التنشئة االجتماعية فعاال في ري  
الصبلت الوطيدة بينيا وبيف اآلباء واألميات، وذلؾ لضماف عدـ التعارض بيف أىداؼ العمل المشترؾ 

االجتماعية التي مف اجميا أنشئت رياض منيا، وتحقيق األىداؼ التربوية و وأسموبو ومنيجو في كل 
 ).344 .ص، 2017،(ىمشرؼ  األطفاؿ.

 رياض األطفال أىداف.11-03-01
 ي كالتالي :اض األطفاؿ مجموعة مف األىداؼ وىتحقق ري

 ؛الدينيرعاية نموه الخمقي و طرة الطفل و صيانة ف -
 ؛المعمومات المناسبةوة مف التعبير المغوية الصحيحة و تزويده بثر  -
 ؛العادات الصحيةتدريبو عمى الميارات الحركية و  -
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 ؛استخدامياتمرينو عمى حسف تربية حواسو و  -
تاحة الفرصة أماـ حيويتوو التجارؼ وتعيد ذوقو الجمالي و تشجيع نشاط -  ؛ا 
سعاده و الوفاء بحاجات الطفولة و  -  ؛إرىاؽ أوتيذيبو في غير تدليل ا 
 ؛تأىيميـ لمحياة المدرسيةلى و و تدبير شؤونيـ في السنوات األرعاية األطفاؿ و  -
 .)86.،ص2007،عيميز ( مساعدتو عمى اكتشاؼ البيئة المحيطة بو -

يارات في العديد مف المياديف تطبق رياض األطفاؿ منيجا يمكف الطفل مف تعمـ العديد مف الم  
اإلجابة الشفوية  التحدث عف بعض المشاىد و الصور ويارات المغوية كنطق بعض الحروؼ و : الممثل

تحميمي) لتفسير -انتباىي-تقديرؼ -اإلنصات بأنواعو األربعة (ىامشيعف بعض األسئمة. ميارة االستماع و 
وسوؼ نركز  .الترتيبالرياضية التي تتعمق باألرقاـ واألعداد و  الميارات. تعمـ المفاىيـ و لمغة المنطوقةا

 :لتي يتعمماه الطفل في الروضة وىيالمفاىيـ االجتماعية اعمى بعض الميارات و 

 ؛تعميو واجبااإلنساف اجتماعي بطبعو لو حقوؽ و الحياة االجتماعية مشاركة الف  -
 ؛ساسية وأحسف خمية لتربية النشءوحدة المجتمع األ األسرة  -
 ؛لناس تعيش في بمد تحتـر قوانينيايعيش اإلنساف في مجتمعات فكل مجموعة مف ا -
 ؛خاص بيي ميزة عف كافة المجتمعات كل مجتمع لو تراث -
 ) 154.ص،1989الناشف،(.تقاليده التي يحترميا الجميعو  عاداتولكل مجتمع قيمو و  -

 Peers Groupاألقران  أوجماعة الرفاق  11-04
" عمى أف الطفل ال يتأثر تأثرا M.Nekula"نيكوال " وM.Maudryتدؿ أبحاث كل مف "مودرؼ   

ىتماما يبدؼ ا شير الرابع و الخامس يبتسـ ليـ و ىو فيما بيف الفاؿ اآلخريف قبيل الشير الرابع و جميا باألط
األطفاؿ واالتساـ ليـ  إلىالثامف يبدػ عف الرضا بالنظر الشير السادس و واضحا بصراخيـ وبكائيـ وبيف 

 ،شعرىـلى يجذب مبلبس أترابو و و بيف الشير التاسع ونياية السنة األواالقتراب منيـ و 

 ذلؾ بسببـ في التنشئة االجتماعية لمفرد وفي نموه االجتماعي و يعتبر دور جماعة الرفاؽ جد مي  
 را مؤخرا بسبب النمو الديمغرافي اتجاىاتو وازدادت أىميتيا كثيقاليده وسموكو و تأثيرىا عمى عاداتو وت

ىؤالء األطفاؿ الذيف  إلىيشير مصطمح الرفاؽ  .ؼ لمطفل في مراحل متقدمة مف عمرهرقعة التعار  تتوسع
ظير حديثا ، وفي صفات أخرػ كالسف و ادؼ والتعميميالمستوػ االجتماعي واالقتصيشبيوف الطفل في 

نفس المستوػ  اتجاه مؤداه انو يمكف تصنيف األطفاؿ في جماعة رفاؽ معينة عمى أساس تفاعميـ عل
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لسموؾ يتوقف عمى عمره ذلؾ الف اتصنيفيـ عمى أساس عامل السف، و  ، أكثر مفالسموكي مف التعقيد
الكندرؼ، ) لذلؾ نجد أف طفبل متقدما في السف يمعب مع أطفاؿ اصغر منو سناو  ،الزمني
في النمو االجتماعي لمفرد مف خبلؿ تأثيرىا في تنشئتو تنشئة  لجماعة الرفاؽ أثر إف. )414.ص،1992

يتعامل كل  أفجماعة الرفاؽ تتكوف مف أعضاء يمكف مة وخصوصا في مرحمة الطفولة ، و اجتماعية سمي
تضـ أفرادا مف ، ألنيا االحتواءليذه الجماعة خاصية الضـ و  أف، و  المساواةمنيـ مع األخر عمى أساس 

 )Schaefre,2003,p.229.(نفس السف تقريبا وأحيانا مف نفس الجنس

يبدأ ينخرط في المعب بل المدرسة مف التمركز حوؿ الذات، و يتحرر الطفل جزئيا في مرحمة ما ق  
يصبح الطفل قادرا عمى تمثل في الروضة ، و  أومع جماعة األقراف سواء في الجوار القريب مف البيت ، 

، مع اآلخريف الشيءيتواصل بعض التي تنظـ مف خبلليا األلعاب، وأف يكوف عضوا في جماعة و القواعد 
عمى سموؾ المعب عند األطفاؿ تغيرا  يطرأو يزداد تأثير جماعة الرفاؽ في سف ما قبل المدرسة حيث 

ىناؾ تفضيبل لمعب مع  أفيبلحع المعب االجتماعي و  إلىظاىرا يتمثل في االنتقاؿ مف المعب االنعزالي 
 . )237.،ص2017،ابوجادو(الرفاؽ عف المعب مع الكبار 

عميقة عمى كل كل ما تحممو مف تحوالت وتغيرات جذرية و المرحمة االبتدائية و  إلىبانتقاؿ الطفل   
نعكس عمى طبيعة عبلقاتو ت أف، سوسيولوجية) سوؼ يكوف مف المتوقع األصعدة (فزيزلوجية، سيكولوجية

في ىذه المرحمة يبدأ دريجيا مع النمو عبر ىذه المرحمة، و التي تتكامل تبدأ بوادر ظيور الفرؽ و تبرفاقو و 
تصبح ح الرفاؽ نموذجا قاببل لمتقميد و ، بحيث يصباعة الرفاؽ في تطوير شخصية الطفلظيور تأثير جم

مدػ ية سموكو و كا يقيس بوساطتيا مدػ صبلحمحجماعة الرفاؽ مصدرا لثواب وعقاب سموؾ الطفل و 
التي غالبا ما تكبت  ومتنفسا لمشاعر الغضب والعدوافتفاعل االجتماعيلرفاؽ مصدرا لميصبح ا، و فعاليتو

 .)238.،ص2017،(ابوجادو في البيت

جتماعي، بينت التغيرات التي تطرأ عمى السموؾ االفي مجبلت التفاعل بيف األقراف و  اىتـ الباحثوف   
في تدعيـ التوجيات االستقبللية التعرؼ عف دور جماعة األقراف  إلىسميماف التي ىدفت دراسة سعد و 

السموؾ القيادؼ بلقة بيف التوجيات االستقبللية و التعرؼ عمى العالقيادؼ لدػ عينة مف المراىقيف و السموؾ و 
قوف عمييا المراى بيف متوسطات الدرجات التي يحصل إحصائيةلدييـ عف وجود عبلقة ذات داللة 

في مقياس االتجاه نحو السموؾ القيادؼ  ؾلراىقيف المتوجييف نحو الوالديف وكذالمالمتوجيوف نحو األقراف و 
 ).59.ص،1992السيد،و (الظريف لصالح المراىقيف المتوجييف نحو األقراف 
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فقد تنشأ عبلقات سمبية بيف  ،السمبي الذؼ تمعبو جماعة الرفاؽ نغفل عف الدور أفال يمكف   
السموؾ العدواني الذؼ قد يمارسو عكس ما كاف متوقعا، كتأثير عمى النمو االجتماعي و  إلىاألقراف تؤدػ 

تشير الدراسات اف جسماني، االعتداء المفظي...الخ و االعتداء ال ،ض األطفاؿ عمى اقرأنيـ مثل الضرببع
الخضوع واالستسبلـ أقرانيـ ىـ أطفاؿ يتصفوف عادة باألطفاؿ الذيف يكونوف عرضة لمعدواف مف طرؼ 

. وقد )131،ص1994حوامدة صوالحة و )اتجاىات سمبية نحو الذات عدـ األمف و والقمق و االنعزاؿ و 
٪ مف الشباب يعانوف مف 95) مثبل أف Others &Lambert )1972آخروف أشارت دراسة "المبرت و 

يرػ" . و بيف أفكارىـ وأفكار أبائيـ فجوة األجياؿ التي تفصل لتيـ عبورأو مشكبلت بالغة يواجيونيا عند مح
) إف الطفل يجد في جماعة النظائر منقمبا لسموكو Bandura and Walters  )1980باندورا" و "والتز" 
 )50.،ص2006،لوكياو (جابر . لديو نتيجة لصرامة األب و عقابو العدواف الذؼ ينشأ

 أشكال جماعة الرفاق.11-04-01
o  حدود. أوالميو غير المقيد بقواعد عب وتتكوف تمقائيا بيدؼ المعب و المجماعة 
o  أصوؿ المعبة مثل الجماعة مع المحافظة عمى قواعد و تشارؾ فييا الثمة) و  أوجماعة المعبة (الشمة

 جماعة المقيى.
o  ليا رموزىا الخاصة جماعات أخرػ و  أويميزىا الصراع مع السمطة العصبة و ىي جماعة تعقدا، و
 .مشروع تربوؼ) إلىيحوؿ  أفشتركة (وىذا الصراع يجب الم
o مو الني وسط رسمي يشرؼ عميو الراشدوف ويتيح فرصة النشاط الجسمي و ف أجماعة النادؼ وتنش

تتميز جماعات الرفاؽ بعدـ و  ).157.،ص،ب ت(مختارالتعمـ االجتماعيالعقمي والتفريغ االنفعالي و 
  .والسكف والمستوػ الدراسي ومكاف الدراسةجنس الو تتجدد حسب السف و االستمرارية 

 أثر جماعة الرفاق في التنشئة االجتماعية 11-04-02
 :عة الرفاؽ في التنشئة االجتماعيةفيما يمي بعض أثر جماو 
  لعقمي عف النمو االفرصة لممارسة النشاط الرياضي و المساعدة في النمو الجسمي عف طريق إتاحة

الي عف النمو االنفعقات و الصداالنشاط االجتماعي و النمو االجتماعي عف طريق طريق ممارسة اليوايات و 
 ؛طريق المساندة االنفعالية

  ؛بعض المعايير االجتماعية لمسموؾالنقد نحو تنمية الحساسية و تكويف معايير اجتماعية و 
 ؛ق القياـ بادوار اجتماعية معينةتشجيع القدرة عمى القيادة عف طري 
  ؛ر مف موضوعات البيئة االجتماعيةنفسية ايجابية نحو كثيتنمية اتجاىات 
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 ؛االعتماد عمى النفسقيق أىـ مطالب النمو االجتماعي وىو االستقبلؿ و العمل عمى تح 
 ؛المستحدث مف معايير السموؾالتجريب والتدريب عمى الجديد و  إتاحة فرصة 
 ؛ميد الكبار في جو يتسـ بالتسامحإتاحة الفرصة لتق 
 ؛ء السموؾ بعيدا عف رقابة الكبارة ألداإتاحة الفرص 
 ؛لمسؤولية االجتماعيةإتاحة الفرصة لتحمل ا 
 ؛سموؾ المنحرؼ لدػ أعضاء الجماعةتعديل ال 
  ؛االنتماءالمكانة االجتماعية و  إلىإشباع حاجات الفرد مف خبلؿ وصولو 
  ؛المدرسة في معمومات الطفلو  األسرة ملء الفجوات و سد الثغرات التي تتركيا 
  وذج المثالي والمعاييراالجتماعية والفرص الجيدة لمتقميدالنم أوتقديـ المثل األعمى 

 )355.،ص2013،(ىمشرؼ 

 وسائل اإلعلم 11-05
ذاعة وشبكة االنترنيت والصحف و تؤثر وسائ   ت بما تقدمو المجبلل اإلعبلـ المختمفة مف تمفزيوف وا 

مومات المتنوعة ، ألنيا تقوـ بنشر المعالتنشئة االجتماعيةكار في عممية أفأخبار و مف معمومات وحقائق و 
كذلؾ إشباع حاجة الفرد النفسية كحاجتو في كل المجاالت والتي تناسب كل االتجاىات واألفكار و 

المعرفة والمعمومات والترفيو والتسمية وسماع األخبار والثقافة العامة ودعـ االتجاىات النفسية وتعزيز إلى
سائل اإلعبلـ في التنشئة . ويتوقف تأثير و توافق مع المواقف الجديدةالتعديميا و  أوات المعتقدالقيـ و 

 :االجتماعية عمى

 ؛نوع وسيمة اإلعبلـ المتاحة لمفرد -
 ؛عرض لو مف وسائل اإلعبلـ حسب سنوردود فعل الفرد لما يت -
 ؛ومدػ ما يحققو مف إشباع الحاجات خصائص الفرد الشخصية -
 ؛حسب المستوػ االجتماعي لمفردائي اإلدراؾ االنتق -
 د،(مخطار سمؾ الفرد وفق ما تقدمو وسائل اإلعبلـ إذاردود الفعل المتوقعة مف اآلخريف  -
 .)159.،صت
تمعب دورا بارزا في تكويف شخصية الفرد وتطبيعو االجتماعي عمى  باختبلفياإف كافة وسائل اإلعبلـ  

 التنشئة االجتماعية في النواحي التالية:  عمىوتؤثر وسائل اإلعبلـ ،أنماط  سموكية معينة
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 .نشر معمومات متنوعة في كافة المجاالت وتناسب كافة األعمار 
 .تيسير التأثر بالسموؾ االجتماعي في الثقافات األخرػ بما تقدمو مف أفبلـ ووسائل إخبارية 
 المعمومات واألخبار. إلىالحاجة  إشباع 
 التسمية والترفيو. 

 :التاليةاألساليب لطفل اتستخدـ وسائل اإلعبلـ في تنشئة  

أحداث تأثير معيف عف طريق تكرار أنواع معينة مف العبلقات  إلىإذا تعمد وسائل اإلعبلـ التكرار:  .1
والشخصيات و األفكار والصور، ومثل ىذا التكرار، في القصص والكتب المصور ومجاالت األطفاؿ 

 نما يعرؼ األطفاؿ أشياء كثيرة عف الحياة وعف مجتمعيـ.واإلذاعة والتمفزيوف والسي
وسائل اإلعبلـ  إلىمما يضاعف مف اثر التكرار، تنوع األساليب التي تشد األطفاؿ و الجاذبية:  .2

المختمفة وأساليب الجذب ىذه، قد بمغت درجة كبيرة مف القوة، وسوؼ تتزايد مع تقدـ التقنية وانتشار أدوات 
 وأجيزة اإلعبلـ الحديثة المتطورة وزيادة عدد مف يتعرضوف ليا مف األطفاؿ.

المشاركةالفعمية،  ىإلدعوة األطفاؿ  إلىقد يمجأ موجيو بعض وسائل اإلعبلـ المشاركة:  إلىالدعوة  .3
الكتابة  أوتعبير بالرسـ  أوالرسـ، إلبداء رأؼ، وحل مشكمة  أوالمشاركة بالكتابة  أوإذا كاف ىذا ممكنا، 
 عف موضوع معيف:

يتمثل فييا سموؾ معيف لشخص يشغل ، وىذه النماذج قد تكوف نماذج شخصيةعرض النماذج:  .4
مكانة اجتماعية معينة، وقد تكوف ىذه النماذج مختمفة، وأيا كاف شكل ىذه النماذج ، فإنيا إما أف تكوف 

أف تكوف سمبية يتضمف عرضيا دعوة صريحة  أوموجبة فيتضمف عرضيا دعوة صريحة لبلقتداء بيا، 
 )235.،ص2017و،ابوجاد (بنقدىا وعدـ تقمدييا

موضوع اثر وسائل اإلعبلـ السيما السينما والتميفزيوف عمى األطفاؿ والمراىقيف قد أثير حولو كثير  إف  
مف الجدؿ واالختبلؼ في المجتمعات الغربية وفي المجتمع األمريكي حوؿ اثر برامج العنف والجريمة في 

فقد أجريت دراسات عديدة في ىذا المجاؿ وكانت  التمفزيوف والسينما ومدػ ارتباطو باالنحراؼ بيف الشاب.
 & Petrson( )سوف بترسوف، ثر (نتائجيا متفقة في بعض األحياف ومتباينة في أحياف أخرػ ففي دراسة 

Thurston,1933 ( أمكف تغييرىا عف طريق فيمـ سينمائي  لؤلطفاؿضحت أف االتجاىات االجتماعية أو
اتجاىات متعاطفة بعد مشاىدة الفيمـ السينمائي . وفي  إلىشاىدوه، فقد تغيرت االتجاىات العنصرية 

كانت النتائج متفقة وتؤيد ، ,Bandora & Rossباندورا، روس  ) (,Macoby)لماكوبي(دراستيف أخرييف 
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فإف دراسة  ػ آخر  يةومف ج وجية النظر السابقة في تأثير األفبلـ السينمائية في تغيير اتجاىات األطفاؿ.
تكشف عف وجية نظره بالنسبة ألثر مشاىدة مظاىر العنف والجريمة في برامج ) Klapper(كبلبر

فنتائجو توضح انو ال يمكف أف نعمـ  التمفزيوف والسينما والكتب المصورة عمى سموؾ األطفاؿ واتجاىاتيـ.
التأثير أؼ انو ليس مف الضرورؼ أف محتوػ العنف الذؼ يتعرض لو األطفاؿ عف  إلىمف المحتوػ 

  .)118.ص،2006،دويدار( تأثير العنف الفعمي لدييـ إلىائل اإلعبلـ يؤدؼ طريق وس

) Parkey & Others  )1977آخروف المقارنة التي قاـ بيا "باركي و  ضحت نتائج دراسةأو لقد و   
المجتمع األمريكي يتميز بعدوانية واضحة في كل مف الدولتيف ؾ الشباب في المجتمع البمجيكي و سمو  فأ

 جابر) العنيفةىدتيـ لعدد مف األفبلـ المثيرة و مظاىر العدوانية لدييـ بعد مشاكما تزايدت 
وسائل اإلعبلـ ىي وسيمة أخرػ تشارؾ في التطبيع االجتماعي لؤلفراد، . )52.،ص،2006،لوكياو 

 أومسموعة  أووبصفة عامة نجد إف وسائل اإلعبلـ تحدث تأثيرىا بما تتضمنو مف معمومات مقروءة 
 مشاىدة، ولوسائل اإلعبلـ خصائص عامة فيما يتصل بدورىا في التطبيع االجتماعي:

تفاعل بيف أصحابيا وبيف األفراد، كما ىو  أوتعامل  أوأنيا غير شخصية، أؼ انو ال يحدث تبلؽ  .1
 والمدرسة. األسرة الحاؿ في 

 ؼرجة ال تستطيعيا أير مف التنوع بدإنيا تعكس جوانب الثقافة العامة لممجتمع، وعمى جانب كب .2
 وسيمة أخرػ.

تتزايد أىميتيا بالنسبة لؤلفراد في المجتمعات الحديثة وجاذبيتيا تتزايد أيضا بحيث تحتل مف اإلنساف  .3
 ويتوقف تأثير اإلعبلـ في تطبيع الفرد اجتماعيا عمى العوامل اآلتية: واىتماماتو جانبا كبيرا.

 عدـ إشباع لحاجاتو في مدػ درجو تأثيره  أواع تؤثر خصائص الفرد الشخصية وما يحققو مف إشب
 بما يتعرض لو مف وسائل اإلعبلـ.

  تمعب ردود الفعل المتوقعة مف اآلخريف إذا سمؾ الفرد وفق ما يعرض لو مف إعبلـ وخاصة جماعة
 دورا ىاما في تأثره بيا.  األسرة األقراف، وأعضاء 

 الفرد مف نعرؼ عميو مف شخصيات وموافق  مدػ توفر المجاؿ االجتماعي الذؼ يجرب فيو
 عبلقات.و 
  الثقافي الذؼ ينتمي إليو الفردالمستوػ االجتماعي و. 
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مشاىدة بقصد إحداث واحد  أومسموعة بما تتضمنو مف معمومات مقروءة و  تحدث وسائل اإلعبلـ تأثيرىاو 
 : أكثر مما يمي أو

 ذلؾ بتعريضيـ لمعمومات مف جوانب متعددة ، و ات معينةة الناس عمما بموضوعإحاط -
 استمالتيـ ليسمكوا بما يتفق مع رغبة موجو الرسالة .إغراء الناس و  -
 )66.صت، دق،شفيو عكاشة .(الترويح إتاحة الفرصة لمترفيو و  -

 المؤسسات الدينيةو  المسجد.11-06
أطفاليـ في االعتناء ب األسرة واضحة في توجيو األدوار المختمفة لؤلفراد رسـ الديف إطارا عامة و ي  

مقصود لتوجيو بشكل  أوتأثير المؤسسات الدينية يتـ بشكل تراكمي تاريخي تنشئتيـ تنشئة سميمة و و 
خاصة في المجتمعات اإلسبلمية حيث مف المؤسسات االجتماعية األخرػ و ىو تأثير أكبر الناشئيف، و 

في اإلعبلـ سواء وفي المدرسة والشارع و  األسرة ي يفوؽ تأثير المؤسسة الدينية كل التأثيرات المختمفة ف
الكنائس بمكانة عظيمة في الدوؿ ميز المساجد و "تت . )26.، ص2010،(العابدثانويا  أوكاف تأثيرا أساسيا 

 )221.، ص1998،(ابراش"العربية الف الديف يؤدؼ في المجتمعات اإلنسانية دورا كبيرا في حياة الناس 

 أىداف المسجد 11-06-01
عبادتو سمـ المتكامل البناء في عقيدتو و إف اليدؼ األساسي مف المسجد في اإلسبلـ ىـ إعداد الم  

تحقيقا ليذا اليدؼ الرئيس يسعى ، في عبلقتو بربو وبنفسو وبأخيو المسمـ والناس جميعا و خمقو وعمموو 
  :المسجد لتحقيق األىداؼ التالية

كل ما يعيق نموه السميـ جسميا وعقميا وروحيا  النشء مفىي كل األىداؼ التي تقي و : وقائية أىداف - أ
 . نفسيا في طاعة هللاو 

وف قد اكتسبو تقويـ االنحراؼ الذؼ يكل األىداؼ التي تعمل عمى تصحيح و وىي ك: أىداف علجية - ب
 .المسمـ مف المجتمع

 األخبلؽو يدة والقيـ اإلسبلمية والقيـ ىي كل األىداؼ التي تتعمق بغرس العقو : أىداف إنشائية - ت
 .)112.،ص2007،ممارسة( زعيميت والتدريب عمييا فيما وعمما و العباداو

دوره  إلىنتطرؽ كمؤسسة رئيسية مف ىذه المؤسسات و سوؼ نركز في دراستنا ىذه عمى المسجد   
أىميا خصائصو الفريدة و يل شخصيتو وتنشئتو االجتماعية وذلؾ لمميزاتو و الفعاؿ في تنشئة الطفل وتشك
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حسب مراحل عمره فالطفل ال لنمو الديني تدريجيا عند الفرد و بيالة مف التقديس يتكوف التديف اإحاطتيا 
، والشرراؾ المفاىيـ المجردة : كالخير يفيـ معني المفاىيـ الدينية ألف قدرتو العقمية ال تقوػ عمى إد

خبرة ية يستطيع إف يبني ر مع تقدـ المرحمة العمولكنو يدرؾ األمور الحسية والمجردة و  ،قوػ التوالصبلح و 
يكونيا مف خبلؿ اختياره الفردؼ أثناء التنشئة الدينية االجتماعية التي ، و دينية وتجربة تديف يختص بيا

ئة االجتماعية لمطفولة يتمخص أثر دور العبادة في عممية التنشو . )126.،ص2017الموسوؼ،( يمر بيا
 فيما يمي:

ـ السموؾ بما يضمف سعادة الفرد التي تحك السماويةالجماعة التعاليـ الدينية تعميـ الفرد و  -1
اتجاىات جديدة قيـ و بادة إكساب الفرد ميارات و ،ويتضمف التعميـ الديني الذؼ تقوـ بو دور العالمجتمعو 

درة عية مبنية عمى الثقة المتبادلة والقتكويف عبلقات اجتماعمى ضبط ذاتو وتحمل المسؤولية و تساعده 
 خدمة اآلخريف .عمى التضحية و 

 سموؾ عممي .  إلى السماويةترجمة التعاليـ  إلىالدعوة  -2
 توىـ المرضالفرد مف القمق والوسواس والخوؼ و  تحرير -3
 يعمل في إطاره .فل بإطار سموكي معيارؼ راض عنو و إمداد الط -4
 الجماعة .نمية الضمير لدػ الطفل (الفرد) و ت -5
 )362.،ص2017،لتقريب بيف مختمف الطبقات االجتماعية .(ىمشرؼ اتوحيد السموؾ االجتماعي و  -6

في التنشئة االجتماعية دور العبادة األساليب النفسية واالجتماعية في غرس قيميا الدينية التي تؤثر ل
 : لمطفل مثل

ف السموؾ االبتعاد عرضا النفس و وؼ طمعا في الثواب و السموؾ الس إلىالدعوة الترغيب والترىيب ، و  - أ
 .المنحرؼ تجنبا لمعقاب وعدـ الرضا عف النفس

 .المشاركة الجماعية إلىاإلقناع والدعوة التكرار و  - ب
 .عرض النماذج السموكية المثالية - ت
 )363.،ص2017،. (ىمشرؼ اإلرشاد العممي - ث

التي تحكـ السموؾ  السماويةالمعايير تعمـ الفرد التعاليـ الدينية و و يؤثر المسجد في عممية التنشئة   
مداد الفرد يضمف سعادة الفرد والمجتمع ، و  بما ، وتنمية الضمير عنده بإطار سموكي معيارؼ مرتضىا 
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التقريب بيف ، وتوحيد السموؾ االجتماعي و ميسموؾ عم إلىالسامية  السماويةترجمة التعاليـ  إلىالدعوة و 
 .)287.،ص1983ؼ،و امختمف الطبقات االجتماعية (الشرق

 الجامعة 11-07
أساسي  رمؤسسة تربوية في قمة النظاـ التعميمي تجمع بيف مختمف التخصصات ليا دو الجامعة   

مياديف ليا في نشر المعرفة وتكويف مختمف اإلطارات التي يحتاجيا المجتمع لمتطور والتنمية في كل ال
أىدافيا التي تتوافق مع أىداؼ المجتمع وسياستو وما يحدث مف مستجدات بناؤىا وميزانيتيا، و 

ؤسسات التعميـ تمثل مؤسسة الجامعة اليوـ االمتداد الطبيعي لباقي م) 04،ص.دت(زرقاف،راتوتطو 
باعتبارىا تتولى ميمة التكويف  محورية ال يمكف االستغناء عنيا في أؼ مجتمع المتخصصة وىي مؤسسة

وتخريج أجياؿ متتابعة مف اإلطارات التي تسير شؤوف المجتمع وتحفع مصالحة وبيا يحفع وجوده 
 اىتمت وقدويضمف استمراريتو فبل يمكف تصور أف تحل مؤسسة أخرػ مكاف الجامعة أو تقوـ مقاميا 

ألبناءالوطف مف خبلؿ تشييد الجامعات في أغمب  الجامعي التكويف بتوفير االستقبلؿ منذ الجزائرية الدولة
كل ىذا إدراكا مف الدولة أف  والباحثيف الواليات وذلؾ مف أجل ضماف تكويف ذو جودة لفائدة الطمبة

 .الحقيقي في مجاؿ تكويف الموارد البشريةيعتبر بمثابة االستثمار الجدؼ و  اإلنفاؽ عمى الجامعات

 تعريف الجامعة 11-07-01
 وتكوف  التعميمي النظاـ مراحل آخر تمثل اجتماعية مؤسسة ىي الجامعة ")2006(بمخيرؼ عرفيا   

 :االختصاصات مختمفة بإطارات المجتمع تمد وىي .ووجدانيا وفكريا، وثقافيا، عمميا، الجامعي الشباب
أما رابح تركي ، )229والثقافية، والفكرية"'(ص. واإلدارية، والسياسية، واالقتصادية، والمينية، الفنية،

 الحقيقة عف في البحث مشتركا جيدا يبذلوف  الناس مف جماعة عف عبارة"  ىي حسبو الجامعةف) 1990(
 مكاف الجامعة" ) أف1981(يرػ سميـ، )73لؤلفراد والمجتمعات"(ص. الفاضمة الحياة الكتساب والسعي
 نحو المشترؾ السعي غمار في النصيارىا وبوتقة اإلجتماعية، والفئات األجياؿ اللتقاء
 )188(ص."المعرفة

 وظائف الجامعة 11-07-02
أف ىناؾ ثبلث أمور  The Idea of The Universityو ) في كتابJaspersجاسبيرس (يقوؿ   

ىي المدرسة مي، الثقافة العامة، ألف الجامعة تطمب مف الجامعة وىي التدريب عمى المينة، البحث العم
باسروف يرػ بورديو و  .)96،ص.2008الثقافي في آف واحد (حوامد، المينية ومعيد البحث والمركز
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)Bourdieu .Passeronالوظيفة وىناؾ الداخمية الوظيفة فيناؾ أساسيتيف ) إف الجامعة تقوـ بوظيفتيف 
 أما جيل، إلى جيل مف ونقمو البقاء شرعية الثقافي،وا عطائو الجانب تكريس عمى تعمل فاألولى الخارجية،
 .)116،ص.2008(بف عيسى، الواقعية المعطيات مع والتأقمـ الجامعة اندماج في فتكمف الثانية الوظيفة
 عمميات خبلؿ مف والمعتقدات والقيـ واألفكار االتجاىات عف التعبير في البارز الفضاء ىي فالجامعة
 )44،ص.2007الجامعي (بومنجل، الشباب مف لخريجييا والسياسية والدينية والفكرية االجتماعية التنشئة

 ) أف1983سبتمبر  24المؤرخ في  544-83يعتبر المشرع الجزائرؼ حسب (المرسوـ رقـ   
 وتكويف وتطويرىا، وا عدادىا المعارؼ نشر في تساىـ إدارؼ  طابع ذات عمومية مؤسسة"  الجامعة
لؤلىداؼ السياسية  الدولةخدمةحيت تـ وضع ىذه المؤسسة تحت وصاية " الببلد لتنمية البلزمة اإلطارات

 الثقافية المحدد مف طرفيا ويمكف أف نذكر بعض مياـ الجامعة المتمثمة فيما يمي:واالقتصادية و 

 الوطنية الثقافة ونشر إنتاج عمى العمل. 
 تثميف الرصيد العممي  في والمشاركة والتكنولوجي العممي لمبحث الوطني المجيود في المساىمة

 الوطني.
 والتقنية العممية المعمومة ونشر البحث نتائج تجسيد. 
 واالقتصادؼ االجتماعي والمحيط الجامعة بيف شراكة إحداث عمى العمل . 
 والثقافية االقتصادية ،االجتماعية التنمية لشروط لبلستجابة والبلزمة الضرورية اإلطارات تكويف 

 .لمببلد
 ثرائيا.(بف عيسى، المعمومات تبادؿ أجل مف الخارجي العالـ عمى التفتح  )116،ص.2008وا 

 والجامعة حاليا أصبحت ذات وظيفة مزدوجة يمكف تحديدىا في:
 .بو والقياـ العممي لمبحث المبلئـ المناخ خمق -
 .لممجتمع العامة الخدمات تقديـ -
 واخروف  .(دليوالمجتمع يحتاجيـ الذيف العالية الميف في المتخصصيف وا عداد التعميـ -
 . )91،ص.2001،

تعتبر المرحمة الجامعية ذات أىمية بالغة بالنسبة لمطالب الجامعي وىي تحقق جممة مف الفوائد   
 نذكر منيا:
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الندوات وذلؾ مف خبلؿ الدروس والحاضرات و  ف مستوػ تكويف عممي وأكاديمي عاؿضما -
 والممتقيات.

 فيـ في ممثمة مية،والعق النفسية الممكات نضج يقصد النفسي فالتأىيلالتأىيل النفسي واالجتماعي  -
 تعتبر كذلؾ الظروؼ، أماـ االنيزاـ وعدـ التحديات ومواجية الصدمات مقاومة عمى الحياة والقدرة حقائق
، مع توسع جديد نوع مف تحديات أماـ نفسو سيجد الطالب لتحصيمو،ألف األمثل المجاؿ الجامعية المرحمة

 أطراؼ أخرػ.تطوير التفاعل االجتماعي مع العبلقات االجتماعية و 
 التجارب مف بالعديد االنتفاع لمطالب الجامعة تييئحيث  اإلنسانية العبلقات وتنويع التجربة إثراء -

 مواجية في المتعددة المواقف بيف والمقارنة لمموازنة الكافية الخبرة اكتسابمف  تمكنو التي المجدية
 المتغيرة. الظروؼ

 العامة، القضايا عمى الطالب انفتاح وحاجاتو المجتمع بقضايا واالىتماـ العامة الحياة عمى االنفتاح -
 خبرتو في يزيد مما ،حضارؼ  انتماء لو إنسانا وبصفتو مجتمع إلى ينتمي مواطنا بيا،باعتباره واىتمامو
.واإلنسانية االجتماعية وظيفتو وممارسة الحضارؼ ؤه انتما فيتحقيق رحبة آفاقا لو ويفتح فيالحياة وتجربتو
 التي شيداىا قطاعا ميما عرؼ تحوال كيفيا فبالرغـ مف كل اإلصبلحات الجامعة مؤسسة تعتبر  

نتاج البحوث انجاز في واضحا قصورا يعانيإال أنو مازاؿ   العالي التعميـ أف حيث العممية المعارؼ وا 
 لممعرفةوافتقار ىذه المخرجات  توومخرجا العممي المستوػ  فيا حاد تدىورا تعيش الجزائرية والجامعات
 مقارنة ىزيمة العالي التعميـ ميداف في العممية البحوث مف المعرفة إنتاج وضعية أضحت وىكذا العممية،
 تظير الترتيب مستويات أرقى في المتطورة الدوؿ جامعات تبرز الذؼ الوقت في المتطورة الدوؿ بانجازات
 العممية البحث ومخابر الجزائرية الجامعات أف سبق مما ويتضح .الترتيب ذيل في الجزائرية الجامعات

 .صنعيا وليس العممية واألفكار المعرفة استراد نحو تتجو
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 خلصة
مف خبلؿ العرض السابق تعرفنا أف التنشئة االجتماعية ىي عممية تشكيل السموؾ االجتماعي   

أنيا عممية التنشئة االجتماعية بلمفرد وذلؾ عف طريق استدخاؿ ثقافة المجتمع في بناء الشخصية وتتميز 
متعددة تستعيف بأساليب ووسائل تستيدؼ أىدافا كثيرة و  حيث مف الطفولة إلى آخر العمر، والتعقيدتستمر 

ث ، كما تتقاسمو دورىا العديد مف المؤسسات ذات التأثير العميق في ىذه العممية حيلتحقيق ما تيدؼ إليو
الذؼ  بناء المواطف الصالحب وذلؾوذلؾ لضماف استمراريتو وبقائو  الرقيييدؼ كل مجتمع التطور والنمو و 

ىذا البناء عمى مدػ جودة التنشئة االجتماعية صبلبة ويعتمد  ،الضامف األساسي لبموغ ىذا اليدؼ يعتبر
لبناء شخصية الفرد والمجتمع التي يقدميا المجتمع ألفراده ليذا تعتبر التنشئة االجتماعية عممية جد ميمة 

  معا.
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 تمييد
يتعرض الفرد في حياتو اليومية إلى العديد مف المواقف والوضعيات تمزمو عمى القياـ بردود أفعاؿ   

تجاه ىذه المثيرات المختمفة لمواجيتيا والتكميف معيا ومف خبلؿ ىذا يتعمـ الفرد ويكتسب العديد مف 
ذا تكررت استجابات الفرد نفسيا تجاه نفس الموقف وتميزت بنوع مف ال ثبات النسبي فيذا ما الخبرات وا 
المختمفة في مواضيع يسمى باالتجاه، ولكل منا لو اتجاىات محددة وضابطة لسموؾ الذؼ يعبر عنو نحو ال

ىذا الفصل مف الدارسة سنحاوؿ أف نتعرؼ عمى طبيعة االتجاىات النفسية ومكوناتيا األساسية والنظريات 
 التي فسرتيا وطرؽ قياسيا وتعديميا.

 ىاتاالتجا مفيوم -1
" حالة مف االستعداد العقمي و العصبي التي تكونت  ابأنياالتجاىت    Allport .Fالبورت  عرؼ  

توجيو االستجابة نحو الموضوعات مف خبلؿ التجارب السابقة التي مر بيا اإلنساف ، و التي تعمل عمى 
 بأف فيرػ  " النيلدمحم السيد أبو " أما. )353.،ص2009،اقف التي ليا عبلقة بو(أبو النيلالمو و 

"استعداد نفسي تظير محصمتو في وجية نظر الشخص حوؿ موضوع مف الموضوعات  االتجاىات ىي
النظرة  أوالدينية  أوحوؿ قيمة مف القيـ كالقيمة الجمالية  أو، سياسيا أواقتصاديا  أوسواء كاف اجتماعيا 

يعبر عف ىذا و  ،المصنع أورسة المد أوحوؿ جماعة مف الجماعات كجماعة النادؼ  أو، االجتماعية
يمكف قياس االتجاه بإعطاء درجة لمموافقة المحايدة و  أوعدـ الموافقة  أواالتجاه تعبيرا لفظيا بالموافقة عميو 

" أف االتجاه النفسي ىو تعميـ  ثيرستون يقوؿ و  .)354.،ص2009النيل ، المحايدة(أبو أوالمعارضة  أو
، 1999،عبد الرحمافو ، "(السيدمعيفقريبا مف مدرؾ  أوالستجابات الفرد تعميما يدفع بسموكو بعيدا 

 .)251.ص

ورد الفعل  البلشعورنو أسموب منظـ متسق في التفكير و أ" االتجاه "المبرتالمبرت و   كا مف يعرؼ  
ئيسية المكونات الر ، و بصورة عامة حدث في البيئة أؼ أو، االجتماعيةالقضايا تجاه الناس والجماعات و 

(المبرت  رد الفعل إلىالنزعات عاالت، و االنفو  ،لبلتجاىات ىي األفكار، والمعتقدات والمشاعر
و االتجاه ما ىو إال موج" أن "Florence et alزمبلؤه فمورنس و " يرػ و  ).114.ص،1993،المبرتو 

بذلؾ توجو يحدد ما يجب االبتعاد عنو، و ، كما ىو مفضل ومتوقع ومرغوبأنو يحدد ما  اليدؼ إذ
 )156.ص،2006(دويدار،"الموقف الذؼ يجد فيو ذاتو  إلىاالتجاىات الفرد 
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ذىا األفراد في مواجية القضايا واألمور االتجاه بأنو " المواقف التي يتخ" Upshawعرؼ "أبشو    
االتجاه باعتباره بناء يتكوف  إلى، بحيث يمكف أف نستدؿ عمى ىذه المواقف مف خبلؿ النظر المحيطة بيـ

لمتعمقة المعمومات التي لدػ الفرد و ا إلىيشير لطابع المعرفي ، و يغمب عميو او ؿ ، و األ :مف ثبلثة أجزاء
الفرد أو يعمل عمى الدفاع الثاني ، سموكي و يتمثل في األفعاؿ التي يقوـ بيا بالقضايا أو المسائل . و 

يعبر عف تقويمات الفرد لكل ما الثالث، انفعالي ، و و ، عنيا أو تسييميا فيما يتصل بمثل ىذه القضايا
 .)156.، ص2006 ،دويدار(يتصل بيذه القضايا "

يميل د وجداني مكتسب ، تابت نسبيا ، و بأنو " استعدا Attitudeأحمد عزت راجح  االتجاه  يرػ   
يميل بو عنيا فيجعمو  أو، يرحب  بيا ويحبيا أو، عينة فيجعمو يقبل عمييا ويحبذىاموضوعات م إلىبالفرد 

عرفتو نبيمة عبد الكريـ الشرجبي بأنو " و . )95.ص،1968،(راجحيكرىيا  أويرفضيا  أويعرض عنيا 
تييؤ عقمي عصبي متعمـ ثابت نسبيا لبلستجابة  أوعبارة عف تكويف فرضي يعبر عف استعداد نفسي 

 أوأشياء  أومشاعره نحو أشخاص السموؾ الفرد و  يحددالرفض)؛ و  أوالقبوؿ السالبة ( أوالموجبة 
 .)139.،ص2015الشرجبي،(االستجابة " ما بيف المثير و  يقعموضوعات و 

متوسط (يقع بيف  أوتغير كامف  أو" عمى انو تكويف فرضي االتجاهحامد عبد السبلـ زىراف  يعرؼ  
 أوتييؤ عقمي عصبي متعمـ لبلستجابة الموجبة  أوىو عبارة عف استعداد نفسي ) و المثير واالستجابة

رموز في البيئة التي تستثير ىذه االستجابة "  أومواقف  أوموضوعات  أوأشياء  أوالسالبة نحو أشخاص 
 .)136.ص،1984،زىراف(

 : بعض التعريفات لبلتجاه مف بينيا رد دمحم شحاتة ربيعأو   

 أوتجابة قد تكوف سمبية فكرة ىذه االس أوشيء  أوأشخاص  أواالتجاه ىو استجابة نحو شخص  -
  .ايجابية

ة تؤثر عمى ىذه الطريق، و يشعر بيا تجاه أمر مف األمورأو االتجاه ىو الحالة التي يفكر بيا الفرد  -
 .ضد ىذا األمر أوحد يكوف الفرد مع  إلى، بحيث أف االتجاه يبيف تصرفو حياؿ ىذا األمر

 تفسرىا.كوف عمييا الفرد توجو سموكياتو و االتجاه حالة ي -

تؤثر عمى سموؾ المواقف ثابتة نسبيا و . ىذه ت مواقف حياؿ األشخاص والموضوعاتاالتجاىا  -
 )266.ص،2011(ربيع،داألفرا
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" االتجاه قائبل : بأنو "ميل الفرد الذؼ ينحو سموكو تجاه بعض Bogardusعرؼ "برجاردوس   
بعده عنيا  أوالسالبة تبعا لقربو مف ىذه  أوبعيدا عنيا متأثرا في ذلؾ بالمعايير الموجبة  أوعناصر البيئة 

 : مستوييف لمتأىب ىما إلىىو يشير " و 

 . صر بيئتو التي يعيش فيياينتج مف التفاعل المحظي لمفرد و عناو : المحظي أوالتأىب المؤقت  -1
االستقرار النسبي الذؼ يتبع بطبيعة الحاؿ ويتميز ىذا االتجاه بالثبات و : التييؤ ذو المدى الطويل -2

 )10.ص،2007ؼ،و االغرب.( الماديةفي صراعو مع البيئة االجتماعية و تطور الفرد 

أنو "استعداد نفسي تظير محصمتو في وجية نظر الشخص حوؿ موضوع  فيعرفوبروشانسكي  أما  
 أو، حوؿ قيمة مف القيـ كالقيمة الدينية سياسيا أواقتصاديا  أومف الموضوعات سواء كاف اجتماعيا 

 أوالمدرسة  أوحوؿ جماعة مف الجماعات كجماعة النادؼ  أو، االجتماعية أوالنظرية  أوالجمالية 
 يمكف قياسالمحايدة ، و  أوعدـ الموافقة  أويعبر عف ىذا االتجاه تعبيرا لفظيا بالموافقة عميو ، و المصنع

  )92.ص،2006،لوكياو  جابر"( المحايدةالمعارضة و االتجاه بإعطاء درجة الموافقة و 

ة عقمية لبلستجابة والتفاعل مع موقف بطريقة معدة " االتجاه بأنو " حالHarrimanيعرؼ "ىاريماف و 
كثيرا . وىي  أواالتجاىات ثابتة ثبوت قميبل ه الحالة يمكف إف تكوف وقتية. و ىذ أف، عمى حيف ومييأة
اعد اآلراء ، واآلراء ، و المخاوؼ، اس، واإلقناع، االنفعاالت، واآلماؿاإلحسالمحاباة، واالنحياز و  إلىتشير 

 (Harrman, 1947, P38)"الشكل التعبيرؼ المفظي لبلتجاىات  

ة عف عدد مف العمميات الدافعية االتجاه ىو "عبار  أف" Krech & Crutshfieldيرػ"كرتش و كروتشفيمد و 
المعرفية التي انتظمت في صورة دائمة و أصبحت تحدد استجابة الفرد لجانب مف واالنفعالية و اإلدراكية و 

 ).34، ص2000الكتاني،(جوانب البيئة " 

إزاء  غير مفضمةأو " بأنو :"الميل المتعمـ لبلستجابة  بطريقة  مفضمة 1974زن أو فيشباين و يعرفو "و 
عند الشخص تدـو لفترة قد تطوؿ  " فعرفا االتجاه بأنو "حالة داخميةايغمي و تشيكن. اما "موضوع االتجاه "

اه ، ميما كاف عدد األفراد الذيف لييـ االتجأؼ أف االتجاه ظاىرة نفسية فردية، وقد تقصر
االتجاىات أف  ـ"و اب تانيفيرػ كل مف "اسوجود وساسي و و . )138.،ص2015،الشرجبي"(نفسو

األخرػ بأنيا استعدادات تجاه  االستعداديةكنيا تختمف و تتميز عف الحاالت و لاستعدادات لبلستجابة و 
 ) .154.ص،2006،دويدار(االستجابات التقديرية " 
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 وظائف االتجاىات -02
رد، فيي تظير مف خبلؿ تصرفاتو وأقوالو وأفعالو أثناء بالنسبة لمفلبلتجاىات وظائف متعددة   

ىو يتبع المنحى العاـ لبلتجاىات توجو بحثي حديث نسبيا، و  التحميل الوظيفيتفاعمو مع اآلخريف ويعتبر 
فكر اإلنساني السموؾ و التكيفية لم، والتي تؤكد الطبيعة الغرضية و   Functionalismالمسمى بالوظيفية 

فكرتيا الرئيسية ترػ أف االتجاىات تخدـ وظائف نفسية تمكف الفرد مف التعامل مع ة وليـ جيمس و بزعام
عة االتجاىات وكيفية فيميا لوظائف االتجاه سيمقي الضوء عمى طبيمتطمباتيا ، و يئتو االجتماعية و ب

 إلىاستمر تأثيرىا و يفية الكبلسيكية في االتجاىات  " النظرية الوظKatz 1960لقد طور "كاتز تغيرىا ، و 
ىذا التغيير مصدره ، و  مفاىيـ جديدة عمى التحميل الوظيفي لبلتجاىات، لكف ادخل نظرة و وقتنا ىذا

 Knowledgeؼ بنيت دراساتو أف وظيفة المعرفةالذالذىني في عمـ النفس االجتماعي و األساسي المنحى 
Function  وظيفة تقييـ الموضوع  أوObject Apparisal Function  ىـ أساس وظيفي لتكوف ىي أ
تقوـ االتجاىات و  ).146.،ص2015الشرجبي ،( رىا كجزء مف البناء الذىني لمفرداستمرااالتجاىات و 

 : بالوظائف التالية

 : Knowledge Functionالوظيفة المعرفية )تقييم الموضوع(  02-01
اتجاىاتنا تؤثر عمى انتباىنا و ، أؼ أف ة المعرفة ألنو يعمل كإطار مرجعياالتجاه يخدـ وظيف   

، و الجماعات و األحداث و األشياء ) ، و بيذا ات عف العالـ االجتماعي (األشخاصتفسيرنا لممعموم
ؤ بأحداثو يمكننا مف التنبو  منتظمافيبدو عالمنا االجتماعي  ،دد استجاباتنا في الحياة اليوميةفيي تح

مخطوطات الذىنية يؤثر في انتقاء معمومات معينة مف البيئة ، فاالتجاه كنوع مف الوالتعامل معيا بكفاءة
 أوبالطبع االتجاه يخدـ ىذه الوظيفة سواء كاف اتجاىا سمبيا الموقف، و  أو

 )147.،ص2015،الشرجبي(ايجابيا

 : FunctionAdaptiveالتكيفية  أوالوظيفة المنفعية .02-02
ع المواقف المتعددة التي بالقدرة عمى التكيف متزوده تجاىات الكثير مف أىداؼ الفرد و تحقق اال  

معتقداتيا، كما يظير ، فاعبلف الفرد عف اتجاىاتو يظير مدػ تقبمو لمعايير الجماعة وقيميا و يواجييا
شباع دوافع ، في أىدافو و  ، لذا تعتبر االتجاىات موجيات سموكية تمكنو مف تحقيقانتماءه ووالئو لقواعدىا ا 

، كما تمكنو مف إنشاء عبلقات تكيفية سوية ير االجتماعية السائدة في مجتمعويالمعا أوضوء المحكات 
يندفع لتكرار المواقف التي يكوف الفرد اتجاىا ايجابيا و ). و 193،ص2017أبوجادو،مع ىذا المجتمع (
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يبتعد عنيا عقاب فيكوف اتجاىا سمبيا نحوىا و ال إلى، أما المواقف التي تؤدؼ التعزيز واإلثابة إلىتؤدؼ بو 
  .)117.، ص2003،(الزبيدؼفيما بعد 

 : Ego-Defensive Functionوظيفة الدفاع عن الذات  02-03
الصراعات لعوامل بيئية ي حياتيـ و قد تعود ىذه الضغوط و صراعات فيواجو األفراد ضغوطا و   

ستخداميا باتجاىاتيـ مف أجل افي مواجية ىذه الضغوط و يقـو األفراد باالحتفاظ خارجية ، و  أوداخمية 
 .ض التوتر المتولد لدييـفي الدفاع عف ذاتيـ، ومنييخف

يظير عمى فاألفراد الذيف ليـ اتجاىات حياؿ مواقف معينة يكونوف قادريف عمى الدفاع عف ذاتيـ مما 
تقييميا  نبيات والعكس صحيح ، فاالتجاه يجعل الفرد قادرا عمى تقدير المتخفيض التوتر والقمق لدييـ و 

الموضوعات في البيئة مكونا ميبل ما يجعمو يستطيع تصنيف األفعاؿ و اىتماماتو مفي ضوء أىدافو و 
" . Eagly & Chaikenشايكف  رتبطة بيذه األشياء حسب" ايغمي و لبلستجابة المتاحة و المبلئمة الم

لوكيا و  جابر(ذاتو التشويو وىكذا تمد االتجاىات الفرد بنظرة عامة عف ذاتو مما يعني حماية مفيومو عف 
 ) .97.ص،2006،

 : The Value – Experssive Functionوظيفة التعبير عن القيم .02-04
. مف المعموـ أف  Self-Actualization Functionيطمق عمييا البعض وظيفة تحقيق الذات و   

مف المجتمع الذؼ يعيشوف  عادتيـ المنبثقةتيـ التي تتوافق وتنسجـ مع قيميـ و األفراد يحتفظوف باتجاىا
الرضا  أواإلثابة ىنا ليس القبوؿ ، و ي مختمف المواقف االجتماعية يعبروف عف ىذه االتجاىات ف، و فيو

نما تأكيد لمصفات ااالجتماعي فحسب، و  ، لذا فاف ليذه الوظيفة دورىا اليجابية عف فكرة النفس عف نفسياا 
ىمشرؼ (تحقيقيامية التعبير عف الذات ونموىا و كد عمى أىاألساسي في عمـ النفس األنا الذؼ يؤ 

 )293.ص2013،

 :  The Organizatin of Knowledgeوظيفة تنظيم المعرفة .02-05
رة التي يتعرض ليا ، الف االتجاىات تقوـ أيضا بتنظيـ المعمومات الكثيوتعرؼ بالوظيفة التنظيمية  

، اتالتي عمى أساسيا يمكف تقييـ ىذه المعموم، كما أنيا تساعدىـ عمى بناء معايير األفراد يوميا
 أومواقف محددة  أوالمعمومات المتصمة بأحداث معينة تساعد الفرد عمى تخزيف الرسائل و فاالتجاىات 

ىذه الوظيفة يظير االتجاه  لبفضاىل المعمومات الغير المتصمة . و تساعده أيضا عمى تجأفراد معينيف و 
. فاالتجاه ىو الذؼ يسمح دد المثيرات التي تنحدر مف محيطوكأداة موجية لسموكات الفرد مف خبلؿ تع
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بإعطاء معنى سريع لممعمومات التي ندركيا و توجيو السموكات انطبلقا مف المعنى الذؼ أعطاه االتجاه ، 
 . )98.ص،2006،لوكياو بر (جافيو يضطمع بميمة تنظيـ التبادالت مع المحيط

 أنواع االتجاىات -03
 :عدة أنواع نذكر منيا ما يمي إلىتصنف االتجاىات   

 عمى أساس الموضوع.03-01
يشيع بيف أفراد المجتمع مثل االتجاه نحو االشتراكية وينتشر و ىو الذؼ لو صفة العمومية  :اتجاه عام -
ريبية لقد دلت البحوث التجو  )178.ص،2006(دويدار،. اة والعدالةو االديمقراطية كمبدأ لتحقيق المس أو

ر االتجاه يعتب، و ة السياسية تتسـ بصفة العموـ، فأثبتت أف االتجاىات الحزبيعمى وجود االتجاىات العامة
 .العاـ ىو أكثر شيوعا واستقرار مف االتجاه النوعي

عياد األ أو(كاالتجاه نحو الزواج ىو االتجاه الذؼ ينصب عمى النواحي الذاتية  اتجاه خاص ) نوعي( : -
بذلؾ جوىره إلطار االتجاىات العامة و  تسمؾ االتجاىات النوعية مسمكا يخضع في)، و والمناسبات التقميدية

 .)14.ص،2007،ؼ و ا(الغرباالتجاىات النوعية عمى العامة وتشتق دوافعيا منيا تعتمد

 من حيث الشمول.03-02
اتجاىيـ نحو  ىو ذلؾ االتجاه الذؼ يشترؾ فيو عدد كبير مف أعضاء الجماعة مثل اتجاه جماعي : -

  نجـ اجتماعي مشيور مثبل أو، نوع خاص مف الرياضة

ىذا مف حيث النوعية حد مف أفارد الجماعة و ىو ذلؾ االتجاه الذؼ يتبناه و يؤكده فرد وا :اتجاه فردي -
عيف يكوف في بؤرة اىتمامو ىو، لديو اتجاه خاص نحو مدرؾ ممعنى ذلؾ أف الفرد إذا تكوف و ، الدرجة أو
 مثل إعجاب الفرد بشخص معيف. .(99.ص،2006(جابر ولوكيا،يسمى ذلؾ اتجاىا فردياو 

 من حيث الوضوح.03-03
يكوف متفقا  ىذا االتجاه غالبا ماتحفع و  أوىو الذؼ يظيره الفرد دوف حرج  و  اتجاه شعوري )عمني(: -

 قيميا .مع معايير الجماعة و 

ىذا االتجاه مع غالبا ال يتفق وىذا االتجاه الذؼ يخفيو الفرد وال يفصح عنو و  :اتجاه ال شعوري )سري( -
 .)177،،ص2006،(دويدارقيميامعايير الجماعة و 



 ثبنث                                                                                    االتجبهبت انفصم ان
 

92 
 

 من حيث اليدف.03-04
االتجاه الذؼ ، كاالتجاه الذؼ يعبر عف الحب و  ىو الذؼ ينحو بالفرد نحو موضوع ماو  :اتجاه موجب -

 .يعبر عف التأييد

االتجاه ه كاالتجاه الذؼ يعبر عف الكره و ىو الذؼ ينحو بالفرد بعيدا عف موضوع االتجاو  :اتجاه سالب -
 .(100.ص،2006(جابر ولوكيا،الذؼ يعبر عف المعارضة 

 من حيث القوة.03-05
، االتجاه موقفا حادا ال رفق فيو وال ىوادةيبدو االتجاه القوؼ في موقف الفرد مف ىدؼ  :اتجاه قوي  -

ا قويا حادا يسيطر عمى تحطيمو إنما يفعل ذلؾ الف اتجاى يحاوؿر يغضب ويثور و فالذؼ يرػ المنك
 تبقى ىذه االتجاىات قوية عمى مر الزمف نتيجة تمسؾ الفرد بيا لقيمتيا .نفسو، و 

موقفا ضعيفا رخوا خانعا  ىذا النوع مف االتجاه يتمثل في الذؼ يقف مف ىدؼ االتجاه :اتجاه ضعيف -
ؼ أو الغرب(يشعر بيا الفرد في االتجاه القوؼ ، فيو يفعل ذلؾ ألنو ال يشعر بشدة االتجاه كما مستسمما

 .التخمي عمييا و قبوليا لمتحوؿ والتغير ىذه االتجاىات يسيل )13.ص،2007،

 االتجاهمكونات  -04
لقد ميز" سميث منذ القديـ ، و  نفس االجتماعييفنالت مكونات االتجاه اىتماما مف عمماء ال  

Smithيتكوف النموذج الثبلثي لبلتجاه ، الوجداف والسموؾ . و بلتجاىات ىي المعرفة و " بيف ثبلثة مظاىر ل
،  ComponentCognitive: ذىني (معرفي) فسية البنائية مف ثبلث مكونات ىيمف الناحية الن

 .)142.،ص2015،(الشرجبي) Conational(نزوعي  Behavioralسموكي ، و   Affectiveعاطفي و 
 ما يمي :بالتفصيل ىي الذكر و  بقةيوجد اتفاؽ شبو كمي عمى المكونات الساو 

 ComponentCognitiveالمكون المعرفي  04-01
، كما دات و أفكار تتعمق بموضع االتجاهمعتقيتضمف كل ما لدػ الفرد مف عمميات إدراكية و و   

حو موضوع ما  يشمل ما لديو مف حجج تقف وراء تقبمو لموضوع االتجاه فقد يتبنى الشخص المتعصب ن
عصبي قد يأخذ ىذا االتجاه الت، و ه يستخدمو حجة ضد مف يناىضونو االتجا أو، رأيا يفسر بو تعصبو

المعرفة لموضوع المكوف يتطمب حدا مف اإلدراؾ  و  ىذا. و )Stereotypes(صورة التعميـ المفظي الجامد
لمعرفي ، فكمما كانت المعمومات ضعفيا عمى المكوف ا أواالتجاه حيث تتوقف االتجاىات مف حيث قوتيا 
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قنوات و  ،)117.،ص2014،شوامرة(العكس صحيحابتة كاف االتجاه ثابتا وقويا و ثواألفكار واضحة و 
الحضارية تكوف مصدرا رئيسا في تحديد ىذا المكوف المعرفي بجانب ىاـ آخر ىو  التواصل  الثقافية و 

مثاؿ ذلؾ المعمومات التي فرد مف خبلليا لمخبرات مباشرة (و التنشئة التي يتعرض التربية و مؤسسات ال
 .)254.،ص1999،عبد الرحمافو (السيد ).يتمقاىا الفرد عف خصائص شعب مف الشعوب 

 ComponentAffective)االنفعالي ( المكون العاطفي 04-02
مف لشخص ورغباتو نحو الموضوع و يستدؿ عمى المكوف العاطفي لبلتجاه مف خبلؿ مشاعر او   

: قد نجد شخصيف ذوؼ اتجاه واحد نحو عمى سبيل المثاؿ. و كرىو لو أوحبو ، و نفوره منو أوإقبالو عميو 
مشاعرىما نحو ىذا ، لكننا نجد يوافقاف عميو النيما يعارضاف ىذا الموضوع مثبل و موضوع االتجاه أؼ أ

. وىذه الموضوع نفسو ألنو كاره لو اآلخر يعارض، و خائف منو أحدىما يعارضو ألنو، فالموضوع مختمفة
ؼ نحو أفراد التي يحمميا الشخص نحو موضوع مف مثل التعصب العنصر المشاعر مف نفور وغيره و 

يظير المكوف و  )355.ص،2009(ابو النيل،االتجاىات ، يمكف تقديرىا بمقياس قومية معينةجنسية و 
المكوف مف اشمئزاز لدػ الناس. و  أوالعاطفي لبلتجاه فيما تثيره قضية خروج المرأة لمعمل مف سرور 

بيف الرأؼ .إذ أف والتي تفرؽ بينو و  الوجداني كما يعرؼ عند البعض ىو الصفة المميزة لو أوالعاطفي 
درجة كثافتو يتميز االتجاه القوؼ ذلؾ الموف الذؼ بناء عمى عمقو و  تجاه ىيشحنة االنفعاؿ المصاحبة لبل

الميل العقيدة و أؼ و عف االتجاه الضعيف كما يتميز االتجاه عموما عف المفاىيـ األخرػ مثل الر 
 )254.،ص1999،عبد الرحمافو  السيد(.االىتماـو 

 ComponentBehavioral المكون السموكي )النزوعي ( .04-03
، فإذا كانت مية نحو موضوع االتجاه بطريقة مايتضح ىذا المكوف لبلتجاه في االستجابة العمو   

 أولدػ الفرد معتقدات سالبة عف أعضاء جماعة مف الجماعات فانو بالتالي إما أف يتحاشى المقاء بيـ ، 
. أما إذا كانت معتقداتو ايجابية فانو مف الصور إذا كاف في إمكانو ذلؾ يوجو إلييـ العقاب بأؼ صورة
جادو وحسب أبو  .)355.ص،2009،(أبو النيل لتقديـ المساعدة إلييـ أويكوف مستعدا لمتفاعل معيـ 

سموكي يعبر عف الرغبة في سموؾ السموؾ الفعمي، فالميل اليجب التميز بيف الميل السموكي و  )2017(
، فإذا توافر لدؼ فرد معرفة بموضوع ما ثـ تبلىا الحقيقيالفعل  إلى، أما السموؾ الفعمي فانو يرمز ما

سمؾ سموكا محدد تجاه أف ي إلىسمبي حياؿ ىذا الموضوع ، فانو يصبح أكثر ميبل  أوشعور محدد ايجابي 
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يجعل لمفرد سموكا معينا واضحا  . أؼ أف الميل السموكي ىو الذؼىذا الموضوع
  .)195.،ص2017،(أبوجادوصريحاو 

 بين مكونات االتجاهالعلقة -05
، بمعنى تا االتجاه ترتبط كل منيا باآلخرإف مكون"   Katz & Stotlandستوتبلند كيتز و  " يرػ   

قمقا أف عدـ وجود التجانس بينيا سوؼ يسبب رابط المكونات الثبلثة لبلتجاه و أف ىناؾ اتجاه عاـ نحو ت
احد لفظة االتجاىات المختمفة لمشخص الو يطمق عمى االنسجاـ بف ورا بعدـ الراحة لصاحب االتجاه و شعو 

احة و القمق مف وجية الشعور الفرد بعدـ الر  إلىأف عدـ وجود ىذا االنسجاـ يؤدؼ "نظاـ اتجاىات الفرد" و 
 لذلؾ فيـ يروف أف الفرد يشعر ببعض الضغوط لتغيير االتجاىات الغير) و 1975-نظر (ىابز وزمبلءه

 .)238.ص،2003(الجبالي، لتحقيق االنسجاـ داخل ىذا النظاـذلؾ منسجمة مع نظاـ االتجاه العاـ و 

بعضيا اآلخر بالسياؽ بعضيا باألفراد و  التي يرتبطكثيرة عوامل بإف مكونات االتجاه السابقة تتأثر   
السموكي مثبل يتأثر بالبراىيف والحجج التي يقدميا أىل الخبرة  ، فالمكوف الجتماعي والثقافي واالقتصادؼا

ندما يتخذ التعصب  كذلؾ يتأثر المكوف االنفعالي لبلتجاه ع، و وسائل اإلعبلـ المختمفةوالرأؼ والعمماء و 
عمى الرغـ مف اختبلؼ . و بذ لجماعات معينة مثبلالنغمب عمى اتجاه الفرد الكراىية و ، فياتجاىا عاطفيا

، كما أف أغمب الباحثيف ، إال أنيا مرتبطة ببعضيا البعضت نمو ىذه المكونات في المراحل العمريةمعدال
 .)47.،ص2001،وحيد(مبدأ التكامل بيف ىذه المكونات إلىيميموف 

 01شكل رقم 

 مكونات االتجاه 

  
 

   
 

  
 

 أشار السممي أف تأثير االتجاىات عمى السموؾ يتوقف عمى عامميف أساسييف :و 

 المكون الوجدانً 

 تغذٌة راجعة 
 المكون السلوكً 

 تغذٌة راجعة

 االتجاه 

 المكون المعرفً 
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لديو اتجاه مؤيد  شدتو ،مثبل : إذا كاف الفردسالب) و  أو(اتجاه موجب  نوع االتجاه حيال الموضوع - أ
 وقوتوكو يتوقف عمى شدة ىذا التأييد و سم اتيا بالرجل ،فاف مدػ تأثير ىذا االتجاه عمىو امسلتحرر المرأة و 

 أوفقد يقوـ االتجاه عمى قدر ضئيل مف المعمومات  تعقد عناصر االتجاه الثلثة : أوبساطة  - ب
بالتالي فاف السموؾ سوؼ عر باىتة غير متحمسة لمموضوع ، و قد ينطوؼ االتجاه عمى مشا، و المعرفة

 .)120.،ص2014،(شوامرةتعقدىا أوالتجاه يختمف مف حالة ألخرػ طبقا لدرجة بساطة مكونات ا

 ونمخص العبلقة بيف المكونات الثبلثة لبلتجاه في النموذج التالي:

 02الشكل رقم 

 النموذج الثلثي لمكونات االتجاه  

 المنبيات
 أفراد ، موضوعات ، أشياء

 )24،ص.2014المصدر(جبار،

 مراحل تكوين االتجاىات-06
 ؟جاىات في إظيار نفسيا في السموؾما ىو السف الذؼ تبدأ االت :يتبادر الى ذىف الكثير السؤاؿ  

حت أعمارىـ مف و ابيركس " بدراسة ألطفاؿ بروتيستانت  تر ، قامت "ماركريت لئلجابة عف ىذا السؤاؿ
يـ وكانت حممت إجابت؟ " و مى السؤاؿ "كيف ترػ الييودطمبت منيـ اإلجابة عالثامنة عشرة، و  إلىالخامسة 
٪ منيـ  27 تمييز ، بينما عبر أونو في سف الخامسة لـ يعبر أؼ منيـ عف أؼ تحيز أوجدت  :كما يمي

اؿ الييود ، وكاف األطفاؿ بحموؿ العشرة يبدؤوف التمييز بوضوح باستبعاد األطففي سف العاشرة عف ذلؾ
 .)46.، ص2001،(وحيدالشيء في مدف أمريكية كبرػ أخرػ  لوحع نفس، و مف جماعة أصدقائيـ

 المنبيات اإلدراكية:
عبارات لفظية تعبر عف 

 المعتقدات

 االستجابات العصبية السمبتاوية:
 عبارات لفظية تعبر عف الوجداف

 السموؾ الصريح:
 عبارات لفظية تعبر عف السموؾ
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، ثـ البسيط لبلتجاهل قاعدتو المستوػ ، تشكت مف خبلؿ مراحل تشكل نسقا ىرمياتتكوف االتجاىا   
 :ىذه المراحل ىي، و قمة اليـر إلىتبدأ بالتعقيد كمما ارتفعنا 

  03شكل رقم 

 مراحل تكون االتجاىات 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تتضمف:، و االختيارمرحمة التأمل و  -1

 االستعداد نحو موضوع االتجاه .الرغبة و عبير المفظي عـ الميل و الت - أ
 خوض التجربة باتجاه الموضوع . - ب

 :تتضمف، و التفضيلمرحمة االختيار و  -2

 التفضيل .التعبير المفظي عف االختيار و  -ػج   

 أداء سموؾ يبيف تفضيل الشيء عمى اآلخر . -د    

 تتضمف :، و المشاركةمرحمة التأييد و  -3

 المشاركة المفظية لموضوع االتجاه .الموافقة والتأييد و  -ىػ   

 المشاركة العممية التي تدؿ عمى الموافقة . -و    

 تتضمف : ، و الدعوة العمميةداء و مرحمة االىت -4

 مرحمة التضحية

الدعوة العمميةو ة االىتداء ــــــمرحم  

ةـــــــــــــــــــــــد والمشاركـــــــــــــــة التأييــــــــــمرحم  

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــار والتفضيــــــــــــــة االختيـــــــــــــــــــــــمرحم  

ارــــــــــــــــــــــــــــــل واالختيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التأمــــــــــــــــــــــــــــمرحم  
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 الدعوة لموضوع االتجاه لفظيا .تأييد العمل و  -ز    

 التبشير بفضائمو .ممارسة الدعوة لمموضوع و  -ح    

 :تتضمف، و التضحيةمرحمة  -5

 عمبل .إظيار االستعداد لمتضحية قوال و  -ط   

 .)198.،ص2017(أبوجادو،بيل شيء آخرالتضحية الفعمية لشيء معييف في س -يػ    

 : نيف آخر لمراحل تكويف االتجاه ىويوجد تصو   

خبرات  يدرؾ فييا الشخص مثيرات البيئة ويتصرؼ بموجبيا فيكتسبو  :المرحمة اإلدراكية المعرفية -1
 .مومات تكوف بمثابة إطار مرجعي لومعو 
فييا يتفاعل الفرد مع المثيرات وفق اإلطار المعرفي الذؼ كونو عنيا . و  :المرحمة التقويمية -2

 .مشاعره التي تتصل بياالكثير مف أحاسيسو و  إلىباإلضافة 
عناصرىا ، فإذا رات و ص بنوعية عبلقتو بيذه المثيفييا يصدر الفرد القرار الخاو  :المرحمة التقريرية -3

كوف  كاف القرار موجبا فاف الفرد كوف اتجاىا ايجابيا نحو ذلؾ الموضوع أما إذا كاف القرار سالبا فيعني أنو
 .)156.،ص 2015،(الشرجبياتجاىا سالبا نحو الموضوع 

 04شكل رقم 

 مراحل تكون االتجاىات 

 

 

 

 عوامل تكوين االتجاىات النفسية: -07
 :يجب توفر عدة عوامل لتكويف االتجاىات النفسية منيانو أيرػ الشرجبي   

 

 المرحمة اإلدراكية والمعرفية

لتقويميةالمرحمة ا  

تقريريةالمرحمة ال  
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يعتبر اإليحاء مف أكثر العوامل شيوعا في تكويف االتجاىات النفسية ذلؾ انو أكثر اإليحاء:  .07-01
الموضوعات المتصمة بيذا  أوإما يقبل الفرد اتجاه مف دوف أف يكوف لو أؼ اتصاؿ مباشر مع األشياء 

آبائيـ االتجاه وىذا األخير ال يكتسب لكف تحدده المعايير االجتماعية العامة التي يمتصيا األبناء مف 
يمعب اإليحاء دورا ىاما في تكويف ىذا قاليدىـ وحضارتيـ . و تفكير فتصبح جزءا نمطيا مف ت أودوف نقد 

اجتماعية  أوالنوعمف االتجاىات فيو أحد الوسائل التي يكتسب المعايير السائدة في المجتمع دينية كانت 
 ألفراد فيو يعتنقوف ىذا المبدأ.ف اكانت النزعة في بمد ما ديمقراطية فا فإذاجمالية ، أوخمقية  أو

اإلنساف دائـ االستعانة بخبراتو السابقة ويعمل عمى ربطيا بالحياة الحاضرة تعميم الخبرات: .07-02
فالطفل يتدرب منذ الصغر عمى االحتراـ والصدؽ والطفل يقوـ بالتنفيذ دوف اخذ فكرة عف األسباب ودوف 

ػ ، ولكنو عندما ينضج يدرؾ الفرؽ بيف األعماؿ األخر غير امفا و خالف ىذه المبادغ يعتبر خائن العمـ إذا
تطيع أف يعممو في حياتو حينما يتكوف لديو ىذا المبدأ (المعيار) يس، و التي يصف فاعموىا بالخيانة

 العامة .الخاصة و 
لترتبط ، يؤكدىا عند التكراررىا يبرزىا و تميزىا عف غيو اختبلؼ وحدة الخبرة إف تمايز الخبرة:.07-03

نعني بذلؾ أنو  يجب أف تكوف الخبرة التي يمارسيا الفرد و  ،لمشابية فيكوف االتجاه النفسيبالوحدات ا
دراكو حتى يربطيا بمثميا فيما سبق  فاعمو فييا سيجد مف ت أومحدده األبعاد واضحة في محتوػ تصوره وا 

 .مع عناصر بيئتو االجتماعية
انفعاؿ حاد ساعد عمى تكويف االتجاه أكثر مف  يصاحبياال شؾ أف الخبرة التي  حدة الخبرة: .07-04

الفرد.  ، فاالنفعاؿ الحاد يعمق الخبرة ويجعميا أعمق اثر في نفسمثل ىذا االنفعاؿ يصاحبياالخبرة التي 
ف العاطفة بيذا تتكو سموكو في المواقف االجتماعية المرتبطة بمحتوػ ىذه الخبرة و أكثر ارتباطا بنزوعو و و 

 ).12.،ص2007ؼ،و االغرب(معاييرهتصبح ذات تأثير عمى أحكامو و عند الفرد و 
" أف كره األمريكييف لذوؼ البشرة السوداء يرجع في Harouitzدراسات "ىورتيز  أثبتت: التقميد.07-05

 التعصب ضدلذؼ ينصب عمى التفرقة العنصرية و في التنشئة تحديد االتجاه ا األسرةأثر  إلىجوىره 
ىو عامل ميـ في تكويف االتجاىات ، فؤلفراد  يميموف في كثير مف  )244.،ص2003الجبالي،(الممونيف
المجتمع ، كما يجمحوف عف أداء  أوكات التي يروف أنيا تكافأ مف قبل الوالديف و متقميد س إلىاألحياف 

التقميد بحسب  أوىو ما يسمى التعمـ بالمحاكاة المجتمع ، و  أوالسموكيات التي تعاقب مف قبل الوالديف 
 Banduraنظرية التعمـ االجتماعي لباندورا 
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الفرد عضوا في أكثر كل فرد ىو عضو في جماعة ، وقد يكوف عضوية الفرد في جماعات : .07-06
يعد يرىا إذا كانت جماعة متماسكة، و معاياتجاىات الفرد معتقدات جماعتو و  لذلؾ تعكسمف جماعة ، و 

 .ضغط الجماعة عمى الفرد عامبل ميما في تكويف اتجاىاتو 
و الشخصية في تكويف  بعض الصفات المزاجيةالفرد و تؤثر سمات شخصية : شخصية الفرد.07-07

رضة لمتأثر ، في حيف يكوف عمحصنا ضد التأثر ببعض االتجاىات ، فتجعل الفردتنميتيااالتجاىات و 
ية ، ويدعـ وجودىا تقبل االتجاىات التي تتفق مع سماتو الشخص إلىميل . فالفرد يالشديد باتجاىات أخرػ 

 .االتجاىات التي تعارض تمؾ السماتيرفض باستمرار ، و 
؛ تشكيبلالتجاىاتاألىداؼ عمى تكويف و الرغبات و ل الحاجات والدوافع و تعم: الدوافع والحاجات.07-08

. األىداؼ المرغوب فيياالتي توجيو نحو األشياء و ط وىي النشاثابة القوػ المحركة لمفرد و فيي تعتبر بم
أىداؼ  إلىينجذب ، و أشياءإلىكما أنيا تحدد مدػ استفادتو مف المؤثرات الحضارية المحيطة بو فتوجيو 

 .ي اتجاىاتيـ في المجتمع الواحدمف ىنا كاف اختبلؼ األفراد ف، و نيا تحقق لو حاجاتو وتشبعياخاصة أل
خمقية ضارية بما تشممو مف نظـ سياسية و الحتؤثر العوامل الثقافية و  :المؤثرات الثقافية.07-09

، فالعوامل الثقافية السائدة في مجتمع مف المجتمعات تمعب في تكويف االتجاىات لدػ األفراد واقتصادية
االيجابي مف خبلؿ ما توفره مف  أوتطويرىا باتجاه السمبي ي تنمية االتجاىات السائدة فيو و دورا ىاما ف

معمومات كثيرة تشكل تراث المجتمع المعرفي مف خبلؿ الوسائل المختمفة فيو سواء كانت عف طريق 
 .)153.،ص2015،الشرجبي.(دور العبادة  أوالرفاؽ  أووسائل اإلعبلـ المختمفة  أوالمدرسة  األسرة أو

 نظريات تفسير االتجاىات-08
المعقدة والمتشعبة  باعتبارىا أحد المواضيع الميمة و ولت العديد مف النظريات تفسر االتجاىات اح  

 :مف بينيا

 Psychoanalysis Theoryنظرية التحميمي النفسي .08-01
" تمر Ego" و ىذه "األنا األناالتجاىات الفرد دورا حيويا في تكويف "أناه" "اتؤكد ىذه النظرية أف   

في ذلؾ بمحصمة االتجاىات  متأثرةمرحمة البموغ ،  إلىالطفولة  إلىمتغيرة مف النمو و  مفةبمرتحل مخت
يحدده دور تمؾ  األشياءاتجاه الفرد نحو  أفعدـ خفضيا. و  أوالفرد نتيجة لخفض توتراتو ياالتي يكون
األعراؼ ف بيو  ،) الغريزيةIDالصراع الداخمي بيف متطمبات (اليو  ففي خفض توتر الناشئ ع األشياء

يتكوف اتجاه  أو، ي نحو األشياء التي خفضت التوتريتكوف اتجاه ايجاب إذا، والمعايير والقيـ االجتماعية
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يمكف التجاىات و  )153.،ص2014،شوامرة.(منعت خفضو أوسمبي نحو األشياء التي أعاقت التوتر 
ي مف كذلؾ األعراض الت، و تقدمياؿ التي الحمو ع لديو و ما تمت دارسة ميكنزمات الدفا إذاالفرد أف تتغير 

بصيره بأساس توافقاتو ، لتالفرد لمتحميل النفسي إخضاعيتـ ذلؾ عف طريق ، و خبلليا يخفض مف توتراتو
  .)52.ص،2001،وحيد(رفض أوما يصاحبيا مف وجود اتجاىات قبوؿ المصطنعة و 

 Behavioral Theoryالنظرية السموكية  08-02
االتجاه وتغييرىا يتـ عف طريق االشراط الكبلسيكي القائـ عمى أساس  ترػ ىذه النظرية أف تكويف  

تكويف  و اف عممية االقتراف المتكرر بيف االتجاه المرغوب فيو وبيف الشعور باالرتياح في مواقف مختمفة.
اتجاه سمبي نحو موضوعات معينة حدث نتيجة حدوث تعزيز ليذا االتجاه عف طريق 

واستخدمت النظرية السموكية المبادغ المستمدة مف نظريات التعمـ  )120.ص،2003الصدفة(الزبيدؼ،
سواء كانت نظريات االرتباط الشرطي أو نظريات التعزيز فاالتجاىات عادة متعممة مف البيئة وفق قوانيف 

شباع الحاجات، وقد استخمص "روزنو  " مف تجارب اشراطية أف االتجاه يمكف تكوينو Rosnoeاالرتباط وا 
وترػ أف سموؾ الكائف الحي أو استجابتو  .)154.،ص2014باستخداـ التعزيز المفظي(شوامرة، وتعديمو

التي يتـ تعزيزىا يزيد احتماؿ تكرارىا، وبذلؾ فاف االتجاىات التي يتـ تعزيزىا يزيد احتماؿ حدوثيا أكثر 
 ).202.،ص2017مف االتجاىات التي ال يتـ تعزيزىا(أبوجادو،

 Cognitive Theoryة النظرية المعرفي 08-03
" Rosenberg & Ebesloneتذىب نظرية االتساؽ المعرفي "لروزنبرج و ابسموف    

إلىأف االتجاه حالة وجدانية مع موضوع أو ضده أو فئة مف الموضوعات ذات بنية نفسية منطقية، وأنو إذا 
في المكوف المعرفي حدث تأثير في أحد المكونات أو العناصر فاف ذلؾ سيؤدؼ بالضرورة إلى تغيير 

)، ويصف روزنبرج ديناميات اتزاف االتجاه فيقوؿ: إذا كانت 154.،ص2014والعكس صحيح(شوامرة،
العناصر الوجدانية والمعرفية لبلتجاه في حالة اتساؽ كاف االتجاه ثابتا ومستقرا، أما إذا كانت ىذه 

االتجاه يكوف في حالة عدو العناصر في حالة عدـ اتساؽ بدرجة تفوؽ حدود احتماؿ الفرد، فاف 
 التالية: ويسير المنحى المعرفي ضمف المراحل )52.ص،2001استقرار(وحيد،

 تعديميا تحديد االتجاىات المراد تكوينيا أو. 
 ية الراجعة حوؿ االتجاه المستيدؼتزويد األفراد بالتغذ. 
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 وب فيو مف خبلؿ ، ومساوغ االتجاه غير المرغض حوؿ محاسف االتجاه المرغوب فيوإبراز التناق
 .المناقشةاألسئمة و 

 202.،ص2017(أبوجادو،تعزيز االتجاه المرغوب فيو(. 

 Social Learning Theoryنظرية التعمم االجتماعي  08-04
، وأف تعمميا يتـ والترز" عمى أف االتجاىات متعممةمنيـ "باندورا " و "نظرية و يؤكد عمماء ىذه ال  

، ج التي يحاكي األطفاؿ سموكياضح النماذأو . فالوالديف ىما المحاكاةؿ نموذج اجتماعي ومف مف خبل
مف ثـ وسائل اإلعبلـ المختمفة ، و يأتي دور األقراف والمدرسة ، ثـوف معيا منذ مراحل العمر المبكرةيتوحدو 
تعديل االتجاىات ف و لقد ركز الباحثاف عمى أىمية مفيوميف في عممية تكويو  .)53.ص2001،،وحيد(

ىناؾ شروط لتعمـ االتجاىات ) و  Limitationالمحاكاة ( ) والتقميد و Reinforcement( :التعزيزىما
 :استخداـ أسموب المبلحظة التقميدؼب

o . إدراؾ المبلحع سموؾ نموذج حيث ال يمكف لممبلحع أف يقوـ بتقميد سموؾ ال يراه 
o  التقميد لما يراه مف سموؾ حيف يكوف ذلؾ السموؾ محققا لحاجة لديو . اىتماـ المبلحع بالمبلحظة و 
o  يعرض سموكا .توفر نموذج يتمتع بخصائص معينة و 
o   الزبيدؼ ػ الوسائط أف سموؾ النموذج ي عززيرػ بالنيابة بإحدبلحع و أف يدرؾ الم).
 )123.ص،2003،

 بعض المفاىيم المتصمة باالتجاه-09
 القيمةاالتجاه و  –ال أو 

الذؼ يعتبر االتجاه  Cantril 1965، مثل كانتريل لباحثيف مف يربط االتجاه بالقيـىناؾ مف ا  
المتراكمة  اآلراء، فيرػ أف االتجاه عبارة عف مجموع Oppenheim 1970بينياـ أو بمثابة القيمة أما 

بعد مدة مف ثباتيا القيمة نتيجة ترابط االتجاىات و  تتكوف قضية ما خبلؿ حياة الفرد، و  أوحوؿ موضوع 
مف ، و تقويـ االتجاىات المتقاربة إلى، أف القيـ ىي التي تؤدؼ  Stagner 1956،في حيف يرػ ستاجنر 
مؤلـ بينما القيـ  أو، أف االتجاه يدؿ عمى ميل سموكي يصحبو شعور سار  Sargentجيتو يرػ سارجنت 

القيـ النفس أف الفرؽ بيف االتجاىات و  ء. يرػ عممامواضيع التي تنصب عنيا  رغبتنا واتجاىاتناتعكس ال
فيعتبر كل اتجاه Bogardus 1950، أما بوجاردوس الثانية عامةلى خاصة و و يكمف في كوف األ
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كاف  إذايرػ نفس الباحث أنو ألحدىما دوف اآلخر. و أنيما وجياف لعممة واحدة ال وجود ، و مصحوب بقيمة
اه سمبيا فتكوف القيمة سمبية ، كاف االتج إذا، أما يجابيةتكوف ا، فاف القيمة التي ترتبط بو االتجاه ايجابي

السمبية تدفع بالشخص بعيدا القيمة  أفبطبيعة الحاؿ تجذب القيمة االيجابية الشخص نحوىا في حيف و 
لقيـ تتميز بأنيا غايات نيائية وليست وسيمة كالعديد مف او  )16.ص،2008،بوظريفة واخروف (عنيا 

 :ؼ بيف مفيوميف عمى النحو التالياالختبلتحديد التداخل و يمكف االتجاىات و 

 04رقم  جدول

 االختلف بين القيم واالتجاىات أوجو التداخل و  

 االتجاىات االختلف بين القيم و  م االتجاىات التداخل بين القيم و  م
 القيـ ىي المكوف األساسي خمف المعتقدات  1 كبلىما مف موجيات السموؾ 1
، فاالتجاىات القيـ أكثر ثباتا مف االتجاىات 2 مفيوماف مكتسبافكبلىما  2

 أكثر قابمية لمتغير 
 تكوف القيـ مغمقة بدرجة أعمى مف االتجاىات 3 القياسكبلىما قابل لمتعديل و  3
 القيـ توجو السموؾ بدرجة أعمى مف االتجاىات  4 ، سموكية معرفية، وجدانية :لكل منيما ثبلثة أبعاد 4
 القيـ ذات طابع اجتماعي بدرجة اكبر مف االتجاىات 5 كبلىما يدخل في تشكيل المعتقدات 5
 تنطوؼ القيـ عمى جانب تفضيمي  6 اإليجاب ر السمب و و اتأخذ االتجاىات مح 6

 )191.ص،2015،(الشرجبيالمصدر:   

 االتجاه و الرأي –ثانيا 
الذؼ يعتبر االتجاه أحدد محدداتو. الرأؼ ىو استجابة النيائية (وىي بطبيعتيا استجابة لفظية)   

الجانب  إلىأما االتجاه فيو ينبع مف الجانب الوجداني إضافة  ،أؼ ينبع أساسا مف الجانب المعرفيالر و 
يعبر عف االتجاه الحقيقي  الرأؼ" أف Thurstoneيرػ "ترستوف و  )37.ص،2000،(الكتاني المعرفي

(شوامرة  الرأؼعممي بيف االتجاه و التميز اليمكف أخذوف بذلؾ و ماء ال يملكف بعض العو 
الرأؼ ىو وحدة  أفاالتجاه مف حيث " العبلقة بيف الرأؼ و Eyzenck"ايزنؾ  يوضحو . )114.،ص2014،

عدد مف اآلراء التي تتدرج عمى بعد االتجاه حسبو عبارة عف و ، اه ىو الوحدة األكثر تركيبااالتج بسيطة،
أف الرأؼ ىو تنظيـ خاص لمخبرة  إلىيشير "سعد عبد الرحماف " . و والمعارضة لموضوع االتجاه ةالموافق
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. في حيف اآلخريفيف الفرد و خبرة التعامل المباشر ب أوالمعرفية فقط بما فييا مف خبرة منقولة غير مباشرة 
 .)248.،ص2003،(الجبالي ىو أكثر مف الخبرة المعرفيةأف االتجاه النفسي ىو تنظيـ لما 

 الميلاالتجاه و  –ثالثا 
، وذلؾ لمصمة القوية بينيما حيث يرتبطاف بالجانب الميلط الكثير مف الناس بيف االتجاه و يخم  

لكف يمكف التمييز بيف المفيوميف في كوف . و متوقع وما ىو مرغوب الدافعي فيما خصائص تحدد ما ىو
النقاش ، كأف يميل الفرد لنوع  أوالشخصية التي ليست محبل لمخبلؼ  أوالميل يتعمق بالنواحي الذاتية 

، في حيف يتعمق االتجاه بالموضوعات ذات الديكور أوشكل مف أشكاؿ المبلبس  أومعيف مف األطعمة 
. كما يرػ العمماء أف يختمف عمييا األشخاص أوحوليا نقاش الصبغة االجتماعية التي يمكف أف يدور 

بي نحو مفيوـ االتجاه أشمل في معناه مف مفيوـ الميل حيث يقصروف مفيوـ الميل عمى الجانب االيجا
لتفضيل عدـ الميوؿ يقتصر عمى جوانب التفضيل و ، وعمى ذلؾ  فاف مقياس اموضوعات بعينيا في البيئة

ىكذا فيـ يقصروف الميل عمى كونو االتجاه االيجابي فقط ، و القياس أحب وأكره  تتعمق بأبعادفقط ، وال
 )122.،صت د، زكيو  عكاشة(

 المعتقد )االعتقاد(االتجاه و  –رابعا 
االتجاىات يتشابياف في كونيما النتائج النيائية لعمميات ترػ "انستازؼ"أف المعتقدات و   

ىناؾ مف يفرؽ بينيما بالقوؿ أف و . )Learningالتعميـ (و  )Preceptionاإلدراؾ () و Motiveالباعث(
الموقف تبعا  أو) أما االتجاه فيو وصف لمشيء Predisposition to actionفعل ( إلىالمعتقد ىو ميل 

إذا كانت أغمب  .)172.،ص2006(دويدار،تة أو ما بينيما مف درجات متف أوالرفض  أولمقبوؿ 
، عدـ التفضيل أواالستخدامات المعاصرة لمفيـو االتجاه باعتباره ، استعدادا لتقييـ الموضوعات بالتفضيل 

لواقعة عمى عمى ذلؾ فاالستجابة امي ىو السمة المحددة لبلتجاىات و باعتبار أف ىذا االستعداد التقويو 
يعرؼ . و ضد  ) –أكره )، ( مع  –أحب  ، (غير مفضل ) –احدؼ نقاط تفصل قطبية ( مفضل 

ثابت لبلداراكات و المعارؼ حوؿ بعض جوانب العالـ أنو ' تنظيـ مستقر و ب"كريتشفيمد" االعتقاد 
ىو" نمط المعاني "التي يضفييا الفرد عمى أحد  أو. سيكولوجي لمشخصال

مجرد معارؼ  نيمفيـو المعتقد أضيق مف مفيـو االتجاه ، فيو يعو  )(Crech,1958,pp.51.55األشياء
أبعاد لخصيا  تنتظـ المعتقدات حوؿ عدة. و أشخاص بعينيـ أو، موضوع ما تصوراتو عفالشخص و 

 :"روكيتش " فيما يمي
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 التركيب . أوالبساطة في مقابل التعقيد  -1
 المركزية في مقابل اليامشية . -2
 المنطقية في مقابل غير المنطقية . -3
 الدقيقة في مقابل الخاطئة . -4
 ل المتغيرة .الراسخة في مقاب -5
 المؤكدة في مقابل غير المؤكدة .  -6

المكوف المعرفي  إلى، فإنيا تنتمي مف أف المعتقدات تسيـ في تشكيل وتكويف اتجاىات الفردفعمى الرغـ  
المكوف الوجداني فقد يعتقد الفرد في موضوع ما لـ تتكوف عنو بعد مشاعر  إلىبينما تنتمي االتجاىات 

 )248.ص،2003،(الجبالي سمبية أوايجابية 

 التعصباالتجاه و  –خامسا
تجاه جماعة عرقية معينة دوف أدلة  أوىو حكـ مسبق تجاه شخص  )Prejudice((التعصب  

ىو يحتوػ عمى مجموعة مف القوالب النمطية سيئ عف اآلخريف دوف أدلة كافية و كافية كما يعني تفكير 
اتجاه  بأنو" Backman يعرفو" باكمافو . )271،ص.2011،(ربيعالجامدة القائمة عمى تقييـ غير منطقي 

 أويتصرؼ بطريقة مؤيدة مييأ ألف يعتقد ويدرؾ ويشعر و  أومستعدا  المرءموقف غير مبرر يكوف فيو  أو
يقوـ التعصب عمى أساس . )214.،ص2015(شرجبي ،لفرد ما  أومناىضة لجماعة معينة مف الناس 
المنطق لفرد ال يستطيع توخي الموضوعية و لغ فييا لدرجة أنيا تجعل اشحنة انفعالية عادة ما تكوف جد مبا

صدار أحكاـ عمى األشياء، و ره و في تفكي فيصبح ، تعصب ىذا الفرد نحو جماعة ماىو ما يحدث إذا ا 
، ولعل ىذا مشروطة نحو كل جماعة معارضة لياالبلالبلمعقولة و  بالعداوةيشعر بالحب الزائد نحوىا و 

إقامة حدود فاصمة بينيا  إلىعزؿ الجماعات المتعارضة  إلىالسموؾ الناتج عف التعصب ىو الذؼ يؤدؼ 
 )18.ص،2008آخروف ،(بوظريفة و 

 العلقة بينيمااالتجاه والسموك و  –سادسا 
 كل مف المتغيرات التالية: أوغياب بعض  أوالسموؾ عمى وجود عتمد درجة العبلقة بيف االتجاه و ت  

راءه ضعيفة (اتجاه د تكوف العبلقة ما بيف سموؾ ما واالتجاه الكامف و ق: اتجاىات الفرد األخرى  (1
، حيث أف لموظائف لكنو قوؼ (اتجاه قوؼ)باتجاه أخر لدػ الفرد و  . في حيف يرتبط نفس السموؾضعيف)

 .إضعاؼ عبلقتيما أو، لفرد مع اتجاىوتطابق سموؾ ا التي يؤدييا االتجاه لمفرد دورا في زيادة
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فقد تكوف الحاجات المثيرة لمسموؾ أقوػ مف االتجاه ، بحيث أنيا تفرض  :دوافعيمحاجات األفراد و  (2
، كما يحدث في حالة الجوع الشديد التي عف االتجاىات ليتحقق ليا اإلشباعز و افي بعض األحياف التج

 .لنشبع الجوعلو و از عف نفورنا عف طعاـ بعينو و نتنو انتج
قدر يرغبو مف استحساف أؼ سعي الفرد لمحصوؿ عمى : دى حاجة الفرد لمتحبيذ االجتماعيم (3

 .ذلؾ يفعل أشياء قد تعارض اتجاىو ، ففي ضوءاآلخريف لو
في ضوئيا ىناؾ صنفاف و : المراقبة الذاتية أو( Self -monitoringقدرتو عمى التحذير الذاتي ) (4

تأثرا بالمواقف موجيات السموؾ  أقلمبلئمة سموكو لمموقف االجتماعي و اىتماما بليما أقل أو : مف األفراد
الموقف إلدارة  صر ىذايستخدـ عناديد الحساسية لمموقف المحيط بو و ثانييما عمى النقيض مف سابقو شو 

 األمر ليس كذلؾ بالنسبة ألفراد، و ؿ مطابقة ألقواليـو مف المرجح أف تكوف أفعاؿ الصنف األ، و سموكو
 الصنف الثاني .

إدراؾ  إلىما يشير إليو الباحثوف  أو: ( لدى الفردLocus of Controlتمركز موضوع التحكم ) )5
ما يرتبط بو مف نتائج ، فبعض . أؼ إدراؾ العبلقة بيف السموؾ و دعمو مصدر كل التوجيو لمسموؾ و 

في حاؿ نتوقع تطابقا مرتفعا بيف أقواليـ و أفعاليـ مقارنة يدرؾ أف مصدرىـ في ىذا داخمي ، و األفراد 
 ).151.،ص2014(شوامرة،دعمو خارجيالذؼ يرػ أف مصدر توجيو سموكيـ و يبعضيـ اآلخر 

ترػ إمكانية تفسير السموؾ ت واالتجاىات و السموؾ بالمعتقدا ىناؾ وجيات نظر حديثة تربط  
 :ىيخطط القائـ عمى ثبلثة اعتبارات و اإلنساني في إطار ما يعرؼ بنظرية السموؾ الم

 المعتقدات السموكية ) تقييـ ىذه المخرجاتحوؿ المخرجات المحتممة لمسموؾ و  المعتقدات
Behavioral Beliefs . ( 

 )المعتقدات حوؿ التوقعات المعياريةNormative Expectation أوالدافعية لبلستجابة ) لآلخريف و 
 ) .BeliefsNormativeاالمتثاؿ ليذه التوقعات (

  دراؾ قوة ىذه العوامل (معتقدات تعرقل أداء السموؾ و  أوالمعتقدات حوؿ وجود عوامل يمكنيا تسييل ا 
  ) .Control Beliefsالمراقبة 

، أما عدـ الموافقة أوفي ىذا اإللحاؽ الترتيبي فاف المعتقدات السموكية تنتج اتجاىا نحو السموؾ بالموافقة و 
، أما معتقدات ما يسمى بالمعيار الذاتي أوالمعتقدات المعيارية فتنتج في إدراؾ الضغط االجتماعي 
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ى ظيور مراقبة السموؾ المدرؾ ، والجمع بيف االتجاه نحو السموؾ والمعتقدات الذاتية المراقبة فتساعد عم
 ).20.ص،2008،ظريفة وآخروف (بو ) Intentionتشكيل نية سموكية ( إلىأدراؾ مراقبة السموؾ يؤدػ و 

 السموؾ.اط الذىني أثناء تعارض االتجاه و يوضح الشكل التالي النش

 05الشكل رقم 

 السموكاط الذىني أثناء تعارض االتجاه و النش 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

   

   

 

 

 

 )53.،ص2002آخروف،(السيد و :المصدر

 السلوك 

 غٌر منفرة منفرة

هفحص مترتبات  

 تحدٌد المسؤولٌات

المسؤولٌةرفض  تقبل  المسؤولٌة  

 

 إثارة التنافر
إثارة ناتجة عن 

 عوامل 
 ذات توجٌه اٌجابً ذات توجٌه سلبً 

تقبل المسؤولٌة  عزوه إلى عزوه إلى المصدر الخارجً  

االستجابة للمصدر 

 الخارجً

إدراك مترتبات  دافعٌة التنافر

السلوك الغٌر 

 مرغوب فٌه اآلن

الدافعٌةإدراك نفس   

 تغٌٌر االتجاه 

إضعاف العالقة 

بٌن المسؤولٌة و 

 أثار التنافر 
إدراك مترتبات السلوك 

اآلن كما لو كانت 

 مرغوبة 
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 ثبلثة أنواع مف العوامل: إلىيجب االنتباه عند فحص عبلقة االتجاه بالسموؾ. 

 إحجاـ) الفرد عمى فعل ما. أوالدافعية المسئولة عف تحديد درجة إقداـ ( -
 يستيجف )فعبل ما. أوولة عف جعل الفرد يتقبل( االنفعالية ، المسؤ  -
المعرفية ، المسؤولة عف تبرير الفرد فعبل صدر عنو ويعارض اتجاىاتو المعمنة وفي ضوء ذلؾ يمكف  -

كما  –مدػ مطابقة أفعاؿ الفرد ألقوالو في موقف ما، إذ يقرر العمماء –وبدرجة مرتفعة مف الدقة  –تحديد 
يرػ ارويف أف ثمة  ارتباط مباشر وقوؼ بيف االتجاىات والسموؾ، مف مظاىره أف االتجاه يقف بمثابة 

اتيا المتبادلة عمي المييئ لمسموؾ وأف دوره ىذا يتـ مف خبلؿ وسائط ، قدـ منظرو االتجاه نماذج لعبلق
 النحو التالي:

  نموذج السموؾ المتعقلReasoned  وطوره أجزف سنة  1980سنة  "فيشبايف"و "أجزف "الذؼ قدمو
السموؾ المخطط لو وطبقا لو فاف نشاط ذىنيا يتوسط عبلقة االتجاه  إلىوعدؿ اسـ النموذج  1985

بالسموؾ، فقرار الفرد إصدار سموؾ ماىو نتاج جيد عقمي تتابع فيو بشكل منطقي عمميات استعراض 
قرار بفعل أحدىـ و اإلحجاـ عف بقية البدائل،  إلىالبدائل السموكية لموقف ما وتقويـ مترتباتيا والوصوؿ 

 ر يعكس المقاصد السموكية التي تحدد مباشرة السموؾ.ىذا القرا
  السموؾ والذؼ قدمو" فازيو  إلىنموذج عمميات االتجاه"Fazio  لكوف النموذج السابق  1989سنة

، وىو ما ال يحدث غالبا إذ يواجو الفرد كير في البدائل والمقارنة بينيمايناسب المواقف التي تتيح وقتا لمتف
، ىنا تؤثر االتجاىات في السموؾ مباشرة مف تجابة بسرعة وربما عمى نحو إليسموقف يحتاج فيو لبل

خبلؿ التأثير في ادراكات الفرد لموضوع االتجاه متزامنا مع معرفتنا بالقواعد المنظمة لمسموؾ مثل ىذا 
يوجو السياؽ ومعاييره االجتماعية ، فاالتجاه والمعرفة االجتماعية يحدداف تعريفنا لمحدث الذؼ بدوره 

 سموكنا.
  نموذج الصور االجتماعيةPrototype التمنيات /Willingness  وقدمو "جبونس"Gibbons  
دوف  يتصرؼ فييا األفراد باندفاعية التيلفيـ عبلقة االتجاه بالسموؾ في المواقف  1998سنة  ومعاونوه"

 -تشمل : طبقا ليذا النموذج فاف السموؾ يتأثر غالبا بعدة عوامل وضع نتاج سموكيـ في الحسباف، و 
 -ا يخطط الفرد لفعمو مستقببل )المقاصد السموكية (أؼ مو  –والمعايير الذاتية  –االتجاه نحو السموؾ 

الصور االجتماعية (ما و  –بو في ظروؼ مماثمة )  ما يرغب في فعمو ألنو يقوـ أوالتمنيات السموكية (و 
 :كما يوضح الشكل التالي)54،55.،ص2002آخروف،و السيد  )(في مثل ىذه المواقف خروف اآليفعمو 
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 06 رقم شكل

 نموذج الصور االجتماعية /التمنيات 

 المعايير الذاتية                           مقاصد سموكية                      
 السموؾ                                       االتجاه                             السموؾ السابق  

 تمنيات سموكية                                   الصور االجتماعية                  
 ) 55، ص2002آخروف،(السيد و المصدر:               

ينكروف تحيزىـ  يوت البيضرا مف أصحاب البيلوحع في الواليات المتحدة األمريكية  أف كث  
لت العديد  مف الدراسات و ا، لكف تجدىـ قمقيف عندما تسكف أسرة مف السود بجوارىـ . ولقد حالعنصرؼ 

: بأف االتجاىات تسبب السموؾ و أف االتجاىات المفظية أف تختبر االفتراض القائل المبكرة في ىذا الصدد
) Lapiereلقد قاـ ( البيير و  .)249.،ص2003،(الجبالي. تستخدـ في التنبؤ بالسموؾ الظاىريمكف أف 

) برحمة 02بدارسة التي وضحت عدـ االتساؽ بيف االتجاه و السموؾ حيث زار برفقة عدد مف الصينييف (
مطعما ، فندقا و  250وتوقفوا في قرابة   (و.ـ.أ)آالؼ األمياؿ جابت اغمب في السيارة قطعوا خبلليا 

الفنادؽ و  إلىقد قاـ "البيير" بكتابة خطاب ة األماكف التي زاروىا . و غالبي حيث اقروا بحسف المعاممة في
المطاعـ التي زاروىا يسأليـ عف قبوؿ ضيوؼ صينييف في فنادقيـ و مطاعميـ فأجاب نصف العدد عمى 

ـ قبموا صينييف كضيوؼ  في ني٪ منيـ تقديـ الخدمة عمى الرغـ أ92ىذا الخطاب حيث رفض أكثر مف 
العممي يمكف االتجاه كمة التباعد بيف االتجاه الفظي و لعبلج مش .)Wendy,2003, p.182( السابق

 :االعتبارات التاليةمراعاة بعض الشروط و 
  ؛التاـ عندما يعبر عف رأيو بصراحةتحسيس المبحوث باالطمئناف 
  ؛قيمة رأيوإشعار المبحوث بأىمية و 
  ؛الواقعيةعمييا مقياس االتجاه مف اقتراب العبارات التي يشمل 
 ؛استخداـ األساليب االسقاطية 
بينما يشير بات الظاىرة الواضحة لدػ الفرد و االستجا إلىف السموؾ يشير أ"  )2003(الجبالي، يرػ و 

 )254.ص("التي يستدؿ عمييا مف خبلؿ عممية القياساالستجابة الوجدانية لمفرد ، و  إلىاالتجاه 
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 النفسيةالوسائط المساىمة في تكوين االتجاىات -10
لكثير منيـ التعرؼ عمى ؿ او احكويف االتجاىات النفسية و اىتـ عمماء النفس االجتماعي بكيفية ت  

 .ؿ أف نوضح ىذه المصادرو اوسائطيا و فيما يمي نحمصادرىا و 

 07الشكل 

 العوامل المؤثرة في تشكيل االتجاىات  

   

 

   

  

 

 )131.،ص2014شوامرة،(المصدر

ذلؾ مف كويف االتجاىات ، و : ربما يكوف لموراثة أثر طفيف في عممية ت(Heredity)الوراثة  10-01
العامل األىـ في تكويف االتجاىات لكف الموروثة كبعض السمات الجسدية والذكاء. و  خبلؿ الفروؽ الفردية

 . ىو البيئة بمفيوميا الواسع و ذلؾ مف خبلؿ التفاعل مع عناصرىا

كسابو االتجاىات الفردية تنشئة لموالديف دور أساس في : ( (Familyاألسرة  10-02 الطفل وا 
 :ىيو ية التالية في تكويف االتجاىات ذلؾ بحكـ سيطرتيما عمى العوامل األساساالجتماعية، و و 

( : مثل الحمويات واأللعاب والقبول Reward and Punishmentالعقاب )الثواب و  10-03
لقد بينت دراسة روزنزويج عف اتجاىات و . والرفض، والعبوس والحرمان من األلعاب والنزىة والمكافآت

سالبة ، عمى حسب ما يسود في المجتمع مف  أوطمبة الكميات عف الكبلـ عف الشيوعية أنيا تكوف موجبة 
 ).363.،ص2009(أبو النيل،رفض (عقاب) لمشيوعية أوتقبل (ثواب) 

تعمب : (Media and Ifirmationالمعمومات التي تصل الطفل في مراحل نموه )اإلعلم و  10-04
الكثير مف االنترنيت دورا ميما في تكويف االتجاىات حيث تعرض وسائل اإلعبلـ كالتمفزيوف والراديو و 

 الوراثػػػػػػة
 المجتمػػػػػػػع األسرة

 الجماعة المرجعية

 االتجاىات

 لمدرسػػػةا

 الثقافة الفرعيػػػة
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التي تترتب عمى تعرؼ اآلراء عف كافة موضوعات الحياة وظروؼ الناس وأحواليـ و المعمومات و الحقائق و 
والديو مف  إلىجانب ذلؾ يسعى الطفل  إلى. االتجاه لديو نحو ىذه الموضوعات الفرد عمييا تحقق تكويف

. ال يخفى التي تشكل أساسا لبلتجاىات ومعتقدات والقيـ والمفاىيـعمى كل األسئمة اليومية و إلجابة أجل ا
رىا الميـ في تقرير النماذج السموكية  التي يبدو عمييا األبناء في و دالكبرػ و  األسرة عمى أحد مسؤولية 

معايير عادات و ليد و العالـ وما ينتشر بو مف تقا، و ال شؾ أف شخصية اإلنساف وفكرتو عف ىذا كبرىـ 
 . )132.،ص2014(شوامرة،لمسموؾ إنما ىي نتاج لما يمقاه الطفل في أسرتو منذ يوـ ميبلده 

تكويف االتجاىات لدػ المتعمميف عب المدرسة دورا ميما في تطوير و تم ( Schoolالمدرسة )  10-05
الجديدة في المدرسة توفر لمطفل مما ال شؾ فيو أف األفاؽ ، و اعميـ مع األتراب والمعمميفمف خبلؿ تف

يعتبر األتراب في المدرسة أىـ مجموعة مرجعية لمطفل ، و مصادر جديدةعمومات جديدة مف م
 )154.،ص2015(الشرجبي،

 Broshanskiيقوؿ بروشانسكي و سيدنبرج ( Community Refernceالجماعة المرجعية  10-06
& Sedinbirg التي الجماعات االجتماعية المختمفة و  بعضويتو في) انو يرتبط تكوف االتجاه لدػ الفرد

ميما تكف قوة ، و ) مع باقي أعضائياFace to Faceيكوف لو فييا اتصاالت مف نوع الوجو لوجو (
و يعتمد عمى درجة توحده ضغط الجماعة عمى الفرد ليمتثل ليا و يساير معاييرىا إال أف مدػ تأثيرىا عمي

نتيجة لذلؾ تكوف اتجاىاتو مطابقة مع اتجاىات ، و عة ال ينتمي لياخص ما مع جماقد يتوحد شمعيا ، و 
 الجماعة أكثر مف الجماعة التي ينتمي ليا.

عية مثل : توجد في كل ثقافة مجموعة مف الثقافات الفر (Sub-cultureالثقافة الفرعية ) 10-07
ىذه الثقافات العديد مف  لكل ثقافة مف، و واحل وسكاف المناطق الجبميةسكاف السالحضر والبدو و الريف و 

، الحياة وكل جديد فييا إلىكذلؾ النظرة ، و لخاصة بالزواج، والميبلد والموتالعادات اية و األساليب السموك
ال شؾ أف ىذا االختبلؼ يمعب دورا كبيرا في تكويف ، و ية األخرػ التي بيا تختمف عف باقي الثقافات الفرعو 

  )364.ص،2009،(أبو النيلاالتجاه 

العوامل المؤثرة فيو تمعب دورا قيمو السائدة و تقاليده و اتو و المجتمع بعاد(: Societyالمجتمع ) 10-08
عممية بناء االتجاىات تتوقف عمى نمط التربية و  )155.،ص2015،(الشرجبي كبيرا في تكويف االتجاىات

ية ، فالتربية عمى الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص التي يتمقاىا الفرد مف مختمف مؤسسات التنشئة االجتماع
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ناثا تشكل أساسا لبناء منعمل ألفراد المجتمع كافة ذكورا و البيا حق أصيل في التعميـ و  اإليمافو  ظومة ا 
  )135.،ص2014،(شوامرةاتجاىاتو نحو مختمف قضايا المجتمع، ومف ثمة لمواقفو و التعميـ الثقافية لمفرد

 قياس االتجاىات-11
" أف عممية القياس ىي تمؾ العممية التي تمكف األخصائي مف الحصوؿ   Mchrensيرػ "ميرنز   
أما أداة القياس فيعرفيا عمى أنيا أداة منظمة لقياس الظاىرة مى معمومات كمية عف ظاىرة ما ، و ع

 Englishيذكر" انجمش و انجمشو . )12.ص،2011(أبوسعدموضوع القياس و التعبير عنيا بمغة رقمية 
& English  مف ىذه المعاني ما يأتيفعبلو  أو"معاف متعددة لكممة قاس سواء بوصفيا اسما: 

 أنيا النتيجة التي نحصل عمييا مف عممية القياس . -
 المعيار المستخدـ في المقياس . أوأنيا الوحدة  -
 أنيا تعبر عف تقدير أخصائي عف خصائص األشياء . -

 أوفق ليذه المعاني المتعددة أنو عممية مقارنة شيء ما بوحدات معينة ومف ثمة يقصد بالقياس و   
الخاصية نفسيا بيدؼ معرفة كـ مف وحدات يتضمنيا  أوبمقدار صنف مف شيء نفسو  أوبكمية قياسية 

انجمش" دائما  حسب "انجمش  measurementيشير مفيوـ القياس و  .)25.ص،2004،(بشرػ الشيء 
ذلؾ مف خبلؿ مقارنتو بوحدة معيارية متفق عمييا بيا تقديرا كميا لشيء معيف ، و ي العممية التي نعط إلى

الخاصية التي  أومف نفس الشيء  –المقدار المقنف  أوالكمية المعيارية  أو–بشرط أف تكوف ىذه الوحدة 
 .)79.،ص2010آخروف،عمر و ( نقيسيا بغرض الكشف عف الوحدات التي يتضمنيا ىذا الشيء

األسباب التي جعمت المشتغميف بعمـ النفس االجتماعي ييتموف بصفة عامة ىو  مف بيف أىـ  
عة مما جعميـ يحرصوف الجماضحا في السموؾ االجتماعي لمفرد و افتراضيـ إف االتجاىات تؤثر تأثيرا وا

 إلىؿ التطرؽ و اسنحو تغييرىا أوتعديميا  أوتطوير طرؽ قياس االتجاىات تمييدا لدراستيا عمى إنشاء و 
  .ض خصائص مقاييس االتجاىاتبع

 مقاييس االتجاىات -12
 (Bugardosمقياس البعد االجتماعي )بروجاردس  12-01
. Social Distianceاىتـ بقياس المسافة االجتماعية و  1925بوجاردس ىذا المقياس سنة  وضع  
ما سناه المسافة االجتماعية بيف الجماعات . و يشمل المقياس عمى   أو، البعد االجتماعي بيف األفراد أو
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البعد  أوتة لمواقف الحياة الواقعية يمكف مف خبلليا االستدالؿ عمى شعور الفرد  بالقرب و اسبع درجات متف
العرقية  أوجماعة  أخرػ . خاصة بيف الجماعات النوعية  أوفرد آخر  أوشعب  أواالجتماعي نحو جنس 

اختيار أقصى درجات التقارب االجتماعي و  لىو .حيث يمثل اختيار العبارة األ) 82.،ص2018،ف(رشوا
. وىذه العبارات السبع تفيد في معرفة اتجاه الفرد نحو أبناء لنفورا أوالعبارة السابعة أقصى درجات التباعد 

 وضح وحداتو عمى الشكل التالي :و  .)275.،ص2003،(الجباليالشعوب األخرػ 

  08الشكل رقم 

 عبارات تفيد في معرفة اتجاه الفرد نحو أبناء الشعوب األخرى 

                                    To close Kinship by marriageعبلقة متينة بالزواج     -1
 To my club as Personal chums               ي إليو كصديق خاصفي النادؼ الذؼ أنتم -2
 To my street as neighbours                    أعيش فيو كجار      في نفس الشارع الذؼ -3
  To employment in my ocupation in my country       كموظف في مثل عممي في نفس القطر  -4

                                      To citizenship in my countryكمواطف في نفس القطر  -5
                                         As visitors only to my countryكزائريف فقط لبمدؼ  -6
                                    Would exclude from my countryاستبعدىـ مف الوطف  -7

  )198.ص،2006(دويدار،المصدر:                    

لى صنف ىذه المجموعات العنصرية و لموىمة األ: بناء عمى ما تشعر بو ي يوضح ىذا المقياسالمثاؿ التال
 أكثر مف التصنيفات الموضحة أدناه (ضع دائرة حوؿ الرقـ الذؼ يعبر عف إحساسؾ)  أوبناء عمى واحدة 

 05جدول رقم 

 مقياس البعد االجتماعي

صديق  المصاىرة 
 شخصي 

زميل  جار
 عمل

مواطنة في 
 البمد

زيارة 
 لمبمد

 طرد من البمد 

 7 6 5 4 3 2 1 االنجميز
 7 6 5 4 3 2 1 الفرنسيوف 
 7 6 5 4 3 2 1 األلماف



 ثبنث                                                                                    االتجبهبت انفصم ان
 

113 
 

 7 6 5 4 3 2 1 الكنديوف 
 7 6 5 4 3 2 1 الينود

 7 6 5 4 3 2 1 الصينيوف 
 )266.،ص1999(السيد،المصدر :

ذلؾ باستخداـ ية لكل شعب مف الشعوب في كل موقف، و بعد حساب داللة الفروؽ بيف النسب المئو 
 :لشعوب حب النسب المئوية كما يمي، تـ ترتيب التكرارات األمثمة حسب النسب نسبة) بال2(كا

 أدنى                                    أعمى                      

 ٪ 1.12األتراؾ  -1              ٪                        4.6االنجميز -1

 ٪ 1.28الكوريوف -2      ٪                               4.55الكنديوف -2

 ٪  1.30الينود -3                  ٪               4.34االسكتمنديوف -3

 ٪ 1.37الزنوج  -4                               ٪    4.16االيرلنديوف  -4

 ).223.،ص2009،(أبو النيلالمصدر:

لقد اختار بوجاردس وحدات مقياسو عمى أساس منطقي ، أؼ أننا نستطيع أف نتوقع منطقيا أف   
تقبمو ليـ لمعمل في نفس المينة ، فانو بطبيعة  إلىالتي تشير أماـ الينود و  4الذؼ يضع الخيار الفرد 
ذا و  6و  5ؿ يضع دائرة حوؿ الحا  بالنسبة لبلنجميز 1ضع أحد المفحوصيف دائرة حوؿ . وا 

. لقد تـ تطبيق ىذا المقياس عمى عينة ضخمة  2،3،4،5،6(المصاىرة)فانو حتما سيضع دوائر حوؿ 
 ) قومية .40يف لمعرفة اتجاىيـ نحو (يمريكفرد مف األ )2000قوميا (

 Method of Equal( Thurstoneية البعد )ثيرستون أومقياس الوحدات)الفواصل( المتس02-12.
Appearing Intervals 

أف ثيرستوف قاـ ببناء مقياس سماه طريقة  إلىىذا المقياس تجدر بنا اإلشارة  إلىقبل التطرؽ   
تتمخص ىذه الطريقة في المقارنة بيف شيئيف ) و   ( Paired Comparison Methodالمقارنة الزوجية 

سة رغبات . حيث يمكف استخداـ ىذه الطريقة في دراأقوػ  أومثيريف لتوضيح أييما أفضل مف اآلخر  أو
(ابو النيل  دراسة اتجاىات الطمبة نحو المناىج الدراسية المختمفةالجميور عف سمع معينة و 
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البعد و يطمق  المتساويةمقياس الوحدات  إلىسنكتفي في بحثنا ىذا بالتطرؽ و  .)220،221.ص،2009،
زنيا أؼ الذؼ يتكوف مف عدد مف الوحدات التي يحدد و   Differentialsعميو كذلؾ المقياس الفارؽ 

 1927"تشيف " سنة  زميموأدؽ مقاييس االتجاىات. وقد وضع "ثيرستوف" و مف أعقد و  ىوالمحكميف و 
قيمة معبرة عف وضعيا بالنسبة ية ولكل منيا وزف خاص و و امجموعة مف الفقرات بينيا مسافات متس

 لممقياس ككل .

 إلىرأػ ثيرستوف أف االتجاىات تمتد عمى مساحة المتصل التقويمي المتدرج مف المرغوب فيو    
يف كل جممة وأخرػ في في المسافة ب واكأنو متسالغير مرغوب فيو وأف نظاـ تراتب الجمل يبدو و 

ف يرػ أيضا أف الجمل ينبغي أف تكوف غير مترابطة و كل واحدة منيا تمتمؾ موقع مستقل عالمتصل، و 
تكوف تصميـ الجمل ال يستمـز قبوؿ األخريات، و  الموافقة عمى ) إحدػ أوالجمل األخرػ لذا فاف قبوؿ ( 

ية يحددىا معدؿ الموقف . كل جممة ليا قيمة قياس رقمجممة مستقمة حوؿ قضية محددة 22ف المقياس م
ي يوافقوف عمييا . و كل اتجاىات الناس تقاس بسؤاليـ عف إعطاء استجاباتيـ عف الجمل التالتحكيمي . و 

 ،2016النعيمي،)قيمة المقياس لمجمل التي قاـ بتأشيرىا  Meanمقدار يحصل عميو الفرد ىو معدؿ 
 : ستوف في إعداده لممقياس فيما يميتتمخص الخطوات التي اتبعيا ثير و  .)155.ص

تعبر عف مشاعر قضايا مطروحة لممناقشة و  أوالحصوؿ عمى عدد مف الجمل التي تتضمف أفكارا  -1
 .الرفض نحو دور العبادة أوالتقبل 

تمثل درجات مختمفة مف القبوؿ  والمعارضة ألثر  عبارة 130كوف ثيرستوف وفقا لمخطوة السابقة  -2
يجابا .أماكف العبادة في حياة اإلنساف واستجابات الناس نحوىا سابا و دور و   ا 
 ل عبارة يعرضيا عمى عينة مفلك  Verbalizationتأكد ثيرستوف مف سيولة الفيـ الفظي  -3

استبعاد العبارات الغير اـ باستيفاء العبارات المفيومة و ، في ضوء ذلؾ قالمبحوثيف لمعرفة مدػ فيميـ ليا
 مفيومة .

 بطاقة . 130وضعت كل جممة عمى بطاقة منفصمة بذلؾ بمغ عدد البطاقات  -4
عددىـ ثبلثوف تصنيف ىذه الجمل في فئات تبدأ مف أعظـ تقدير لدور طمب ثيرستوف مف المحكميف و  -5

 .أحقر تقدير ليا إلىالعبادة و تتدرج حي تصل 
فئات بناء عمى التعميمات  إلىالثبلثيف تصنيف المحكميف الثبلثيف لمجمل والعبارات المائة و كاف   -6

: ىيية المدونة عمييا و الحروؼ األبجدالتالية : "رتب المظاريف األحد عشر اآلتية عمى حسب 
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ABCDEFGHIJK  بعد ذلؾ تـ وضع كل الجمل المكتوبة عمى البطاقات و التي يعتقد أنيا تعبر عف ، و
عف  ) ضع كل الجمل التي تعبرB)و في المظروؼ (Aلدور العبادة في المظروؼ الذؼ عميو الحرؼ (
ىو المظروؼ الذؼ يقع و  Fالحرؼ  لىإالتقدير حتىتصل احتراـ أقل لدور العبادة ، وىكذا يقل االحتراـ و 
الذؼ عمى  Kفي المظروؼ . و بر عف حياد تجاه دور العبادةفي الوسط تضع بو الجمل التي تعتقد أنيا تع

في ، و ر وعدـ احتراـ لدور العبادةالطرؼ اآلخر مف الترتيب ضع كل الجمل التي تعبر عف أشد تحقي
ىكذا تتدرج شدة التحقير حتى يتـ شدة مف السابق و بر عف تحقير أقل ) ضع الجمل التي تعJالمظروؼ (

 . . Fالوصوؿ لمحرؼ 
عبارة ألحد عشر قسما بواسطة الثبلثيف محكما  130كانت نتيجة الخطوة السابقة ىي تصنيف الػ  -7

ى العديد مف العبارات ثيرستوف اتفاقا كبيرا عمالحع منتيى الرفض و  إلىورتب األقساـ مف منتيى القبوؿ 
العبارات التي لـ تمق اتفاقا مف طرؼ المحكميف باحتساب التشتت باستخداـ نصف المدػ  وقاـ بحذؼ
 التربيعي 

ىكذا درجتبف و  Bدرجة واحدة وفي القسـ  Aرتب الجمل الباقية بعد الحذؼ بإعطاء الجمل في القسـ   -8
 كما يتضح فيما يمي:

 09الشكل رقم 

 ترتيب الجمل مع قيميا  

K J I H G F E D C B A 
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

تـ حساب الوسيط لكل عبارة فإذا أردنا  أف نحسب الوسيط لمعبارة رقـ واحد مثبل مف تقديرات خمسة  -9
 5  4  3  2  1محكميف كاف ترتيبيـ ليا عمى النحو التالي : المحكميف : 

  5  4  3  2  1الدرجات :    
معنى ىذا أف نصف عدد المحكميف يكوف مف . و يط الدرجة رقـ واحد ىو ثبلثةيتضح مما سبق أف وسو 

 الوسيط ثبلثة ىو الوزف الذؼ يعطي ليذه العبارة .أنيا أكثر مف ثبلثة في شدتيا و  رأيو
   :تقرر اختيار الجمل النيائية لممقياس عمى األسس -10
 بعي لعزؿ العبارات الغير واضحةيتحديد المقصود في الجممة (استخداـ المدػ الر الوضوح المفظي و  - أ
 غير محددة ) و 
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د توضع جمل جديدة في حالة وجو ، و شدة الرفض إلىتوزيع الجمل بيف مدػ المقياس مف شدة القبوؿ  - ب
 ؛الرفض بعد عرضيا عمى المحكميفأماكف بيا جمل مف حيث القبوؿ و 

 ؛يكتفي بعبارة واحدةوف القيمة الوسيطة ليا واحدة ، و تحذؼ الجمل التي تك - ت
التي بعدىا واحد لفرؽ بيف الوسيط درجات كل جممة و اس أؼ أف يكوف اؼ البعد بيف وحدات المقيو اتس - ث

 ؛ما أمكف ذلؾ
 ؛عبارة 45بمغت عبارات المقياس  النيائية  -11
 ؛زانياأو فيما يمي بعض العبارات و و  -12
 )8.3أعتقد أف تعاليـ دور العبادة ال قيمة ليا مف الناحية االجتماعية  ( - أ
 )0.7خدمات دور العبادة تزيد عف طموحي .( - ب
 ) 5.4أنا أعتقد في الديف لكف ال أذىب لدور العبادة .( - ج
عند تطبيق المقياس عمى المفحوصيف يطمب منيـ وضع عبلمة حوؿ رقـ العبارة التي يوافق  -13

 عمييا ، و تحسب درجة المفحوص الذؼ يجيب بالموافقة عمى العبارة .
نفس األفراد والثانية طريقة لى بإعادة تطبيق المقياس عمى و : األتـ حساب ثبات المقياس بطريقتيف -14

 التقسيـ النصفي .
جد ىناؾ تردد الشخص عمى دور العبادة ، وقد و  حساب صدؽ المقياس عف طريق معرفة مرات -15

 إمكانية استخدامو في التنبؤ بسموؾ األفرادإلىذلؾ يشير باط مرتفع عمى صدؽ عاؿ لممقياس و معامل ارت
) عبارة مختارة 11فيما يمي نموذج توضيحي  يضـ (و . )226.،ص2009،(أبو النيل.في ىذا المجاؿ 

  .يضميا المقياس األصمي لقياس االتجاه نحو الحرب

 06جدول رقم 

 عبارات عبارة مختارة يضميا المقياس األصمي لقياس االتجاه نحو الحرب

 العبـــــــــــــــــارة  الوزن 
 ليس ىناؾ أؼ مبرر معقوؿ لمحرب 0.2
 عديـ النفع ينتج عنو تحطيـ النفسالحرب صراع مرير  1.4
 الحرب إفناء ال داعي لو لمنفوس البشرية 2.4
 ؼ بؤسيا و ماسييا و اإف مكاسب الحرب ال تس 3.2
 نحف ال نريد حروبا أخرػ إذا أمكف تفادييا بدوف فقداف كرامتنا 4.5
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 مف الصعب أف نقرر ما إذا كانت الحروب ضارة أـ نافعة  5.5
 ىناؾ بعض اآلراء تؤيد الحرب  6.6
 في ظروؼ معينة تكوف الحرب ضرورة لتحقيق العدؿ  7.5
 الحرب أسموب ناجح لحل المشكبلت الدولية  8.5
 الحرب تثير ىمـ الرجاؿ و جيدىـ 9.8
 أسمى واجبات الرجل أف يحارب لتحقيق قوة و مجد الوطف 10.8
 )278.،ص2003،(الجباليالمصدر:

 (Likert Summated Ratingالتقديرات المجممة )التجميعية( ليكرت )مقياس  12-03
مف بينيا الصعوبة والتعقيد،  العديد مف الصعوبات عمى طريقة ثرستوف  1932الحع ليكرت سنة   

الصعوبات المتعمقة بأحكاـ المحكميف، فرأػ أنو مف األحسف البدء بعدد كبير مف العبارات ، و ضرورة و 
لمختبريف بدال استجابة ا إلىالفرؽ بيف الطريقتيف ىو أف ليكرت يمجأ . و مقياس موحد لمتأييد والرفض بناء

عبارة في  أولكل جممة تبروف بإعطاء رأييـ في كل جممة و في ىذه الطريقة يطالب المخ. و مف حكـ الحكاـ
 :ىي كما يميالمعارضة و مراحل مف الموافقة و  مقياس ليكرت خمس

    Strongly Agree     افق بشدة أو  -
 Agree          افق أو  -
      Uncertainغير متأكد  -
 Disagree         أعارض -
  ).202.ص2006(دويدار،    Strongly Disagreeأعارض بشدة  -

الثبات فيو يتكوف مف  إلىحيث تقوـ ىذه الطريقة عمى قياس تدرج مدػ االتجاه مف النفي   
عارضة (الخطوات الم أوتقابميا دراجات مف الموافقة باالتجاه المراد قياسو و ات تتصل مجموعة مف العبار 

يتـ حساب درجة ) في المكاف الذؼ يوافق اتجاىو و  xطمب مف المفحوص أف يضع عبلمة (ي  السابقة) و 
يا مأقى الدرجات لبلتجاىات االيجابية و كل فرد بجمع درجات استجاباتو عمى كل الجمل عمى أف تكوف أعم

بصورة سمبية لعبرات بصورة ايجابية و يمكف وضع او  .)105.،ص2006،ولوكيا.(جابر لبلتجاىات السمبية
يسمى ىذا العبارات التي تعرض عمييـ و  عمى حد سواء لمتصحيح كي تجعل أفراد البحث يتفقوف مع أغمب

 :التركيز عمىعمى طريقة ليكرت يجب بناء المقياس  أثناءو  Acquiescenceاالتجاه باتجاه الموافقة 
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 Number of stepsعدد الخطوات  -1

كمما كانت الخطوات كثيرة كمما كاف ثبات المقياس عاؿ . عدد الخطوات ىما جد في المقياس و   
عشريف  إلى، ولكف الثبات يقل عندما تصل عدد يمكف مبلحظتيا حتى سبع خطواتوىذه الكثرة في ال

ي الثبات تنبع الزيادة  طفيفة فتكوف أكثر مف سبعة و فضيبلت التي مف النادر استخداـ بنود التخطوة و 
 .بإضافة عبارات أكثر

 Types of Anchorsالبدائل "  أوأنواع المرتكزات " التفضيلت  -2

غير موافق" مرنة بصفة خاصة إال أنو مف الممكف استخداـ –عمى الرغـ مف أف مرتكزات "موافق   
 -ليذا استخدمت ىذه المرتكزات مثل (مؤثر و عندما تتوافق مع معنى العبارات تفضيبلت أخرػ 

effective  غير مؤثرIneffective ىاـ) ، (inportant –  غير ىاـUninportant  يحبني) ، (like 
me –  ال يحبنيdont like me( ،الجبالي)دائما  يمكف وضع بدائل أخرػ مثلو . )279.،ص2003(

أسئمة ويطمب مف الشخص أف يجيب بتحديد  أوويمكف أف يصاغ المقياس في شكل فقرات  ،نادرا ،أبدا ( .
 : عف الفقرة.وتوضع في جدوؿ كالتاليعدـ رضاه  أودرجة موافقتو 

 07جدول رقم 

 بدائل اإلجابات المقترحة 

موافق  الفقػػػػػػػػػػرات  الرقـ 
 بشدة 

غير  محايد  موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

           أشعر باالرتياح عندما أكوف خارج المدرسة   1
           أشعر بالضيق الشديد ينتابني داخل المدرسة 2

ثبلثة وتكوف مثبل ( دائما، ابدا ، أحيانا ) وقد تكوف في صيغة  إلىوقد تختصر بدائل التقدير المتدرج 
) لػ  5فتعطى مثبل درجة (   زاف ) لكل سمـأو (موافق، غير موافق) .وتعطى درجة التقدير (  أو(ال، نعـ )

) لتقدير  1) ألعارض، ودرجة ( 2) لمحايد، ودرجة ( 3) لموافق، ودرجة( 4افق بشدة، ودرجة ( أو تقدير 
 زاف مف :و أعارض بشدة .بحيث يستطيع الباحث ويتمكف بيذه األ
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  وضع األفراد بحسب الترتيبات المطموبة لؤلفراد المفحوصيف، ويقصد بيا  أوإجراء التصنيفات
مواضيع معينة، كما تبينو شدة ميوليـ ورغباتيـ واختياراتيـ المبينة في  أواتجاىاتيـ نحو موضوع 

 استجاباتيـ عمى مقاييس التقدير كما في المثاؿ السابق.
 جاىات الشخص نحو الموضوع ومف خبلؿ التقدير الذؼ يبديو المفحوص يستطيع الباحث تفسير ات

 .المفحوص
 08جدول رقم 

 نموذج لمقياس ليكرت 

 العبـــــــــــــــــــــــــارات                      التقدير رقم العبارة و 
 التي نستطيع حميا بالدبموماسيةب أف نزيل كل الفروؽ بيف األمـ و مف اجل سبلـ دائـ يج 18

 أعارض بشدة أعارض  محايد  افق أو  افق بشدةأو  التقدير
 1 2 3 4 5 التقديردرجة 
 اإلنساف الذؼ يحب زمبلءه يرفض االشتراؾ في الحرب  19

 1 2 3 4 5 درجة التقدير
 يجب أف نكافح مف اجل ىؤالء لكي يكوف ىناؾ أخاء في العالـ  22

 5 4 3 2 1 درجة التقدير
 )229.،ص2009(أبو النيل ،المصدر:

 Guttman( لجوتمان Cumulativeمقياس القياس المتراكم ).12-04
) حيث الحع "جوتماف Scalogram Analaysisيطمق عمييا طريقة التحميل المتدرج (  

Guttman صعوبة المقارنة بيف اتجاىات األفراد عمى أساس قياسيا بواحدة مف الطرؽ  1944" سنة
التي  أوؼ بيف األفراد في درجة البنود التي وافقوا عمييا و االسابقة ، إذ تتطمب مثل ىذه المقارنة التس

ىي طريقة مقياس تجميعي . و  )60.،ص2002،(السيدىذا ما لـ توفره طرؽ القياس السابقة رفضوىا ، و 
ىو أنو إذا وافق الفرد ي متدرج يحقق فيو شرطا ميما ؛ و ؿ جوتماف إنشاء مقياس تجميعو امتدرج ، حيث ح

لـ يوافق عمى العبارات العبارات التي ىي أدنى منيا ، و  فبلبد أف انو قد وافق عمىعمى عبارة معينة فيو 
أف يرػ حيث أذا رأػ الفرد صفا فاف معنى ىذا أنو يستطيع  )وىا (عمى غرار مقياس قوة اإلبصارالتي تعم

 ارات السفمى التي وافقدرجة الشخص ىي النقط التي تفصل بيف كل العب. و كل الصفوؼ األعمى منو
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في درجة واحدة عمى ىذا المقياس إال إذا  شخصافىكذا ال يشترؾ عمييا ، والعميا التي لـ يوافق عمييا . و 
 . )158.،ص2014(شوامرة،كانا قد اختارا العبارات نفسيا 

قمنا بترتيب العمميات  إذافعمى سبيل المثاؿ  ،قياس جوتماف ليا خاصية الترتيب والتراكـبنود م   
ىذا يعني أنو حساب الجذر التربيعي  و  –الضرب  –: الجمع بناء عمى صعوبتيا كما يمية مثبل الحسابي

مف يستطيع أف يقوـ بعممية الضرب يستطيع القياـ الجمع ومف يستطيع القياـ بعممية حساب الجذر 
 –. يتـ تحميل قيـ البنود )391.ص،2008رحماف،(عبد الالضربعي يستطيع القياـ بعممية الجمع و التربي

الذؼ يزيد في حاؿ موافقة الفرد و  Reproducibilityعمى أساس معامل االسترجاع  -عند إعداد المقياس
قدرتو عمى التنبؤ  أوزادت دقة المقياس  إذا، أؼ تسبق نقطة معينة ويرفض ما بعدىاعمى العبارات التي 
وف وافق الفرد عمى عبارات د إذال ىذا المعامل يق، و الفرد مف خبلؿ معرفة أحداىا بجميع استجابات

نسبة  معامل االسترجاع ناتج طرح) و Reversalsيسمى ىذا (االنعكاسات ، و موافقتو عمى بعض ما قبميا
ات االستجاب أوعدد االنعكاسات نسبة بواسطة المعادلة التالية: تحسب ىذه ال، و 100ىذه االنعكاسات مف 
مف خبلؿ معمل االسترجاع يستخرج الباحث قيـ عدد االستجابات و  100 المتوقع التي مواضعيا عكس

يمكف تمخيص طريقة عمل . و )60.،ص2002(السيد ،متدرجة الشدة لمبنود تمكنو مف ترتيبيا وفقا لشدتيا
 :                   قياس المتدرج في الخطوات التاليةالم

 يحدد الباحث نوع المجاؿ الذؼ يعد المقياس لبحثو . .1
يسمي جتماف ىذه المجموعة بجماعة ألسئمة المتعمقة بيذا المجاؿ، و ا أويجمع عددا مف الجمل  .2

 )Universe of Items(الوحدات
 أقل . أوعشريف  إلىيختار منيا عددا محددا قد يصل  .3
 أكثر ليختار المختبر منيما ما يتفق مع وجية نظره . أويعطي لكل وحدة إجابتيف  .4
 لعدد كاؼ مف المختبريف لئلجابة عف جميع وحداتو .يقدـ المقياس المبدئي  .5
زاف مختمفة أو تسجيل إجابات المختبريف في جدوؿ لمحصوؿ منيا عمى درجة كمية مع وضع  .6

 لئلجابات الممكنة لكل وحدة .
الخطوة اليامة بعد ذلؾ تنحصر في تحديد ما إذا كاف النموذج الموضح بالجدوؿ يدؿ عمى تجانس  .7

عنى أف الوحدات التي تدؿ عمى اتجاه قوؼ ينبغي أف يوافق عمييا الذيف يحتموف ، بمدات وتدرجياالوح
 –ىو ما يحدث عادة و  –اما عمى ما يجب أف يكوف عميو لى في المقياس  .فاف لـ ينطبق تمو المراكز األ
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ىذا ما تطرقنا و  Reproducibilityحساب معامل االسترجاع ) و  Reversalsيمـز حساب ( االنعكاسات 
 أعبله .لو 
في حالة ىبوط ىذه النسبة عف الحد المتخذ أساسا لصبلحية المقياس و اكتشاؼ الوحدات التي  .8

ي تصنيف اإلجابات سببت ىذا اليبوط نتيجة لتداخميا مع غيرىا مف الوحدات األخرػ تتبع طريقة أخرػ ف
افق أو ) 1ثبل (. فبعد أف كانت اإلجابات عف ىذه الوحدات مصنفة في خمس درجات معف ىذه الوحدات

الدرجات وتعتبر درجة  ) أعارض جدا . تدمج بعض ىذه 5)أعارض (4) محايد( 3افق (أو ) 2جدا (
يقتضي ىذا تجربة عدة طرؽ ليذا اإلدماج حتى يعثر الباحث عمى طريقة تعطي صورة ىي أقرب واحدة، و 

  .ما يمكف لممقياس الصحيح
األفراد المختبريف بسيولة تبعا الستجابتيـ دوف بعد أعداد المقياس التجميعي الصحيح يمكف ترتيب  .9

 .أخرػ  إحصائيةعمميات  إلىالحاجة 

 The Semanticدالالت االلفاظ )التمايز السيمانطيقي ( مقياس تمايز المعاني و .12-05
Differential Scale سوجود أOsogode 

"تانينبواـ و"سوسي " و) 1952التي قاـ بيا  "اسوجود" (الدراسات   إلىترجع ىذه الطريقة   
)1957 (Suci & Tannenbaun  ند األفراد ، أؼ قياس استجابات المعنى ع إلىتيدؼ ىذه الطريقة ، و

كما تقوؿ "نوافل دمحم عطية" أف أحاديث األفراد تتميز األفراد و  إلىمعانييا النفسية بالنسبة داللة األلفاظ و 
 : اختبلفا بينياكل منيما عف اآلخر بمظيريف رئيسييف يختمف 

 أؼ المعنى النفسي لمفع عند الفرد(المعنى االنفعالي الوجداني ) . المظير السيمانتي :-

 )136.ص ،(عكاشة ،ب سأؼ المعنى االشارؼ لمفع (المعنى المادؼ ).  المظير الصوتي :-

سيـ درو فمثبل قاعة المحاضرة ىي واحدة عند كل الطمبة مكاف مبني بحدود يتمقى فيو الطمبة   
دراؾ الطمبة ليذه القاعة و ىذا يعوىي ىنا تمثل بيئة واقعية و  تفسير ىذا تبر معنى مادؼ ، أما كيفية نظر وا 

.(وحيد االنفعالي لممفردةسموؾ الفرد ىو المعني الوجداني و اإلدراؾ الذؼ عمى أساسو يتحدد 
أف  "اسوجود"يرػ ، و  ص نحو موضوع ماالمدلوؿ األخير ىو الذؼ يحدد اتجاه الشخ. و )63.،ص2001،

يستخدـ لقياس ىذا المعنى مقياس التدرج و كل ي أف يركز عمى المعنى الوجداني و عمى الباحث النفس
شوامرة ) (صغير –قبيح ) ، (كبير –بمتيف مثل (حسف متقا أونقطة عميو تتضمف صفتيف متناقضتيف 

 ) . 161.،ص2014،
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خداـ متباينة مف األشخاص لعدد مف الموضوعات باستخبلؿ الدراسات العالمية لتقديرات عينات    
عاممي ليذا النوع مف ثبلثة عوامل في التكويف الزمبلءه أنو توجد سجود" و أجد "مقياس التمايز السيمانتي و 

 :المقاييس ىي

يقاس ىذا العامل باستخداـ و  :General Evaluative Factorالعامل التقويمي )التقويم العام(  - أ
رخيص ).  –قذر )،(ثميف  –يف (نظمر)، -قبيح )،(حمو  –درغ)،(جميل  –(جيد :الصفات التالية

 وزنا مقارنة بالعوامل اآلتية الف معظـ الصفات تعبر عف الجانب النفسي  األكثريعتبر ىذا العمل و 
يكمف التعرؼ عمى ىذا العامل مف المقاييس التي تشتمل عمى و : Potency Factorعامل القوة  - ب

 رقيق) . -خفيف) ، (سميؾ  -ضيق) ، (ثقيل  -ضعيف) ،(واسع  -:(قوؼ  الصفات التالية
الصافات يشتمل عمى العامل الحركي كما يعرفو البعض و أو  (:Activity Factorعامل النشاط ) - ت

 . سمبي ) –بطيء )،(ايجابي  –خامل )،(سريع  –(نشيط  التالية:

 .مؤشرا التجاىاتيـ نحو الموضوعات تعدبيذه األبعاد الثبلثة يمكف تقدير أحكاـ األشخاص التي و   
،ب (عكاشةمقياس يكافئ المكونات المعرفية والوجدانية لبلتجاىاتأف ال إلىيشير "اسجود" و 

 :يمكف تمخيص خطوات تكويف مقياس "اسجود" كما يمي ).138.صت،

 .المرتبطة بموضوع االتجاهو اختيار المفاىيـ التي ينوؼ الباحث قياسيا  .1
بعاد الرئيسية الثالثة السابقة ذلؾ عمى أساس األالمتضادة بالنسبة لكل مفيوـ و  اتتحديد أىـ الصف .2
 قد بينت العديد مف الدراسات أنو فيما يتعمق بموضع االتجاىات يمكف االكتفاء بالبعد التقييمي .و 
ـ تطبيق المقياس المشكل مف مختمف الموازييف أؼ يطمب مف الشخص أف يقوـ بتقدير مفيو  .3

 )78.،ص2008،(بوظريفة وأخروف . اس فيو سبعة درجاتباستخداـ مقي

 سجود نموذج لطريقة أ .12-05-01
 : ف يقـو  بتقدير مفيـو األستاذ  ولنفرض أف صفات ىذا المفيـو ىيمثاؿ أف يطمب مف فرد ما أ

 10الشكل رقم 

 نموذج أسجود 

7 6 5 4 3 2 1 
 متكبر        متواضع
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 إلىتشير  1) أماـ الصفة التي تعبر عف اتجاىو. و الخانة رقـ xيقـو المفحوص بوضع إشارة (  
توفر الصفة الموجودة في  إلىتشير  7توفر الصفة الموجودة في الطرؼ األيمف بدرجة كبيرة و الخانة رقـ 

مف صفة التواضع فيذا  1) في الخانة رقـ xالطرؼ األيسر بدرجة كبيرة . فإذا وضع المفحوص إشارة (
زمبلءه عف طريق التحميل سجود و أو لقد استطاع يممكيا األستاذ بدرجة كبيرة . و  يدؿ أف ىذه الصفة

ت التي يمكف أف تقاس كمقياس لمتقييـ أف يحددوا مجموعة  أزواج الصفا Factor analysisالعاممي 
يف بمجموع درجاتو يحدد اتجاه الفرد نحو موضوع معموضوع مف موضوعات االتجاىات، و  االنفعالي ألؼ

 . )289.،ص2003)(الجبالي ،(سمبي1 إلى(ايجابي) 7عمى كل مقياس والذؼ يمتد عادة مف 

 Fischbein's expectancy-value Technique تقنية فيشبن لمقيم المتوقعة .12-06
أف فيشبف يعتقد أف السموؾ يمكف أف يتبع االتجاه بشكل أفضل إذا كانت  إلىأف تطرقنا سبق و   

إعطاء تقنية قياس تستمـز إعطاء وزف لكل معتقد  إلىمقومات التقويـ ليا عبلقة بالمعتقدات ، فذىب 
 مساىـ في ميداف مضموف االتجاه ، كما في الشكل التالي :

 11رقم الشكل 

 تقنية فيشبن لمقيم المتوقعة 

لمساىمات التالية تعميمات : أعط تقييما لكل مف ا
)، 10-في المقياس حيث أف (تماما غير مرغوبة =

 )10=(مرغوبة تماما )،0(محايد = 

تعميمات : أعط درجة االعتقاد في كل مف الجمل التالية 
صحيحة  في المقياس الذؼ  احتماؿ  أنيا إلىباإلشارة 
 10، حقيقية تماما =  0: ليست حقيقية تماما = يعطي لػ

 غير موثوؽ  -
 أميف  -
 منحرؼ  -
 ذكي  -

 غير موثوؽ  -
 أميف  -
 منحرؼ  -
 ذكي -

 )161.،ص2015،(النعيميالمصدر:   

 تسمطي        ديمقراطي
 قاسي         رحيـ 

 غير جاد في عممو        جاد في عممو
 غير عادؿ بيف تبلميذه        عادؿ مع بيف تبلميذه
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 .طريقة المنبيات االسقاطية  :12-07
 التداعي الحر اختبارات الصور الغامضة و  :تتضمف ىذه الطريقة  طريقتاف ىما و 

 ( لـ : فروم Vague Figureطريقة الصورة الغامضة ) - أ

ق بالمقارنة بيف استجابة مجموعة األشخاص عمى استبانو تتعم 1941" سنة Frommقاـ "فروـ   
صرة غامضة الموضوعات مف جية تفسيرات ىؤالء األشخاص لمواد مالحرب مف جية ، و باالتجاه نحو 

، وتبيف لو وجود عبلقة  وثيقة بيف عاممي القومية والعدواف تظير في استجابة المبحوثيف عمى أخرػ 
. ويعتبر  )109.،ص2006،(جابر نصر الديفاالستبانة مف جية وبيف تفسيراتيـ لمصور مف جية أخرػ 

) ىذه الطريقة 1943. استخدـ "بروشانسكي" (عر الفرد عمى تمؾ الصور المقدمةفسير إسقاطا لمشاىذا الت
، حيث قاـ بعرض صور غامضة تتضمف عددا مف العماؿ في مواقف لمعرفة اتجاىات العماؿ نحو العمل

، ثـ سأليـ عف اتجاىاتيـ نحو ما تمثمو الصور وقاـ بعرض استجابتيـ عمى مجموعة مف الصراع
لمحكميف لوضع تقديرات عمى اتجاىات الموافقة واتجاىات المعارضة ، وحسب معمل االرتباط بيف تمؾ ا

وىذا  )0.87التقديرات وبيف درجاتيـ عمى مقياس االتجاه نحو العمل ، حيث بمغت قيمة معامل االرتباط (
 يعني أف المقياس والمادة االسقاطية يقيساف نفس االتجاىات والميوؿ الداخمية

  .)66.،ص2001(وحيد،ممبحوثيفل

 Free Associationطريقة التداعي الحر  - ب

ىي طريقة مف طرائق المنبيات االسقاطية ، حيث يقدـ لممفحوصيف بعض الكممات التي ترتبط   
بموضوع االتجاه الذؼ يقصد دراستو ضمف مجموعة أخرػ مف الكممات ، ويطمب منو ذكر أوؿ كممة أو 
فكرة تخطر لو عند سماعيا ، وكذلؾ أسموب تكممة الجمل والذؼ يقدـ فيو لممفحوص بعض الجمل 

صة ويطمب منو إكماليا بأوؿ كممات ترد إلى ذىنو، وقد تدور الجمل حوؿ قضية أو شعب أومينة أو الناق
. وىناؾ أسموب تكممة النقص حيث يقدـ لممفحوص  )165.،ص2014(شوامرة،جماعة أو فرد أو غيرىا 

عند قصة ناقصة تدور حوؿ الموضوع الذؼ يراد قياس االتجاه حولو ، ثـ يطمب منو تكممة القصة . و 
تحميل الباحث الستجابات لممفحوصيف ، و التي تعبر عف اتجاىاتيـ البلشعورية التي أسقطوىا بدوف دراية 

  .)66.،ص2001،وحيد(منيـ نحو الموضوعات المراد قياس االتجاه نحوىا 
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 خلصة
تعتبر االتجاىات مف بيف أىـ مواضيع عمـ النفس االجتماعي ألنيا مف بيف أىـ نواتج عممية   

يا محددات ضابطة لمسموؾ االجتماعي، فمف خبلؿ نمو الفرد يتكوف لدية اتجاىات ألنالتنشئة االجتماعية 
و اتجاىات التي يكوف لمفرد ويكتسب مف مجتمعالمواضيع  بيف مفاألفراد والمؤسسات والمواقف و نحو 

نحوىا مواضيع الديف مثبل أو عمل الزوجة االتجاه نحو األجانب والميف الحرة و الحكومية ...الخ مف 
المواضيع حيث يتعرؼ الفرد عمى مواضيع االتجاه ثـ يتفاعل معو وجدانيا ثـ يتخذ سموكا تجاىو سواء 

أو سمبيا نحو وضع ما في البيئة  بالقبوؿ أو بالرفض ألف االتجاه كما يعرؼ بأنو نزعة لمتصرؼ ايجابيا
 التي تحدد قيما ايجابية أو سمبية ليذا التصرؼ.
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 تمييد
 إلىأنو ثمة مستوياف اثناف يتصبلف بدراسة الديف؛ المستوػ األوؿ يتجو  إلىذىب عمماء األدياف   

دراسة ديف بعينو، مف خبلؿ نصوصو الرئيسة، وآثاره االجتماعية والثقافية والسياسية، أو مف خبلؿ سياقو 
 .، أو الكونفوشيوسية مثبلا المسيحية ، أوالييودية الحضارؼ، كأف ندرس

دراسة الديف مف حيث كونو ظاىرة عامة حاضرة في التاريخ  إلىأما المستوػ الثاني فيتجو   
فإذا تحدثنا عف الظاىرة الدينية مف حيث ىي أنماط يمكف  ،اإلنساني كمو، بعيداا عف تناوؿ ديف بعينو

ف تحدثنا عنيا مف حيث ىي تجارب  تتبعيا وتصنيفيا مف خبلؿ نصوصيا فنحف نتحدث عف الديف، وا 
تظير في سموؾ المتدينيف وأحواليـ النفسية والعقمية، فنحف نتحدث عف التديف. فإذا تبيف ذلؾ فما ىو 

كثيرة لبياف معنى الديف، يؤخذ  اتريفاقت رحت تع، أؼ مف حيث كونو ظاىرة وػ الثاني،الديف بيذا المست
ذه عمييا في غالبيا أنيا متأثرة بموقفيا السابق أو تفسيرىا لمظاىرة الدينية ذاتيا، ولكف الذؼ تتفق عميو ى

لمتديف. وقد ا إليياغالبا أنو ال بد في الديف ليكوف ديناا مف وجود ذات مفارقة متعالية يتوجو  اتريفالتع
االعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية عموية، ليا شعور واختيار، وليا تصرؼ “يمكف تعريف الديف بأنو 

السامية في رغبة  وتدبير لمشؤوف التي تعني اإلنساف، اعتقاد مف شأنو أف يبعث عمى مناجاة تمؾ الذات
حياتو ومصيره متعمقاف بكائف متعاٍؿ إقرار اإلنساف الواعي بأف “أو بأنو ”. ، وتمجيدورىبة، وفي خضوع

إذف أساس الديف ىو . ”عنو وعف العالـ، والتعبير عف ىذا اإلقرار الواعي في نطاؽ حياة الفرد والمجتمع
اإليماف بوجود كائف متعاٍؿ، سواء اعت بر ىذا الكائف شخصاا أـ مجرد قوة ال شخصية، واإليماف بأف ىناؾ 

والبشر. فالديف ىو االعتراؼ بيذه العبلقة، ال اعترافاا عقمياا عمى مستوػ  ارتباطاا بيف ىذا الكائف والعالـ
واإليماف ليس مجرد موقف داخمي فحسب، فاإلنساف كائف  .الفكر وحسب، بل اعترافاا يشمل الوجود كمو

اجتماعي، وىو أيضا كائف قائـ في وحدة الروح والجسد، ولذلؾ فبل يمكف أف يبقى الموقف الباطف 
ال تعرض الموقف الباطني لمتبلشي دوف تمكننا مف واالعترا ؼ بأمر ما دوف تعبير خارجي محسوس، وا 
 .اختباره

إذا تبيف ىذا، فيمكننا مف خبلؿ التعريفيف السابقيف لمديف أف نحدد أربعة عناصر لمديف، وىي   
يقتضييا، وتنظيـ حياة االعتقادات، الشعائر والعبادات، الفرائض وااللتزامات التي يفرضيا الديف أو 

لىو . الجماعة قريب مف ىذا ذىب الفيسموؼ المسمـ أبو الحسف العامرؼ، إذ رأػ أف الديف إنما ىو  ا 
، ويعني بو األثر الثقافي واالجتماعي ”ممؾ وخطط“اعتقادات وعبادات ومعامبلت ومحرمات، وكذلؾ 

http://www.al-sabeel.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a9/%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%aa%d9%89/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/
http://www.al-sabeel.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a9/%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%aa%d9%89/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/
http://www.al-sabeel.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a9/%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%aa%d9%89/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
http://www.al-sabeel.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a9/%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%aa%d9%89/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d8%a9/


 انتذين                                                                  رابع                       انفصم ان
 

128 
 

ن ما ىو حضارة كذلؾ، وىذه رؤية تستند والسياسي، أؼ الدور الحضارؼ لمديف. فميس الديف مقوالت فقط وا 
 ..آيات قرآنية كثيرة، تحض عمى العمل وتربط بينو وبيف القوؿ إلىفيما يبدو 

 الدين مفيوم-01
مف الصعب جدا أف نضع مدلوال خاصا لمديف و ذلؾ نظرا لعديد مف االعتبارات ألنو يجب إعطاء   

كذلؾ طبيعة موضوع الديف اإلنسانية بالرغـ مف اختبلفيا و  تصور شبو موحد لينطبق عمى كل المجتمعات
التعريفات لمديف في ىذه التخصصات إعطاء  بعض  نحاوؿالعديد مف التخصصات وسوؼ  تناولتوالذؼ 

 .منياو  المختمفة

 اإلطار المغوي  01-01-
سواء كاف دينا  ،الناس ال تعيش غالبا مف دوف ديف ألف, في المغة ىو العادة جاء تعريف الديف   
نجد أف اشتقاؽ كممة  ،االنجميزية والفرنسية واأللمانيةأـ وضعيا , فالديف عادة إنسانية. في المغة  سماويا
غسطيف عمى أو إذ اتفق لوشيوس الكتانتوس و  ،وىو موضع جدؿ ،أصل المفظة التينيو  Religionالديف 

ويريدوف فيو فكرة الربط: سواء الربط الواجب تجاه بعض  ، Religioمف  Religاستخراج لفظة ديف 
لفظة اف شيشرون أـ بيف البشر واإللية ، ومف جية ثانية يرػ  ،أـ الربط الجامع بيف الناس ،الممارسات

)Religion مشتقة مف الفعل المركب ػػ (Relegere  مف ػػ  أوالقطف ،  أوػػ الذؼ يعني إعادة الجمع
Relier أف كممة  الشميو. ويرػ بدقة د الرؤيةػػ بمعنى تحديReligio  عمى نحو عاـ في البلتينية ىي

اإلحساس المصحوب بخوؼ وتأنيب ضمير بواجب ما تجاه اإللية, لـ يكف لدػ القدماء سوػ كممة 
Religio كممة ديف ال تخرج  إذا. )1203،1204.ص ،ب ت،(الالند الديف بوجو عاـ ،المفردة دينا ما

) Religiositeالتي تسمى التديف (  Eate Subjectifالحالة الذاتيةمف حيث االستعماؿ عف معنييف إما 
في العادات الخارجية والمبادغ التي  إليياالتي يمكف الرجوع  Fait Objectifتمؾ الحقيقة الموضوعية أو 

وىذا ىو . )Wolfson, 1973,p.420(غمبأ أكثر و  ، وىذا المعنىعمبلا  أومة مف األمـ اعتقادا أتديف بيا 
 ).(Religionالمعنى المفظي لكممة ديف أوما يخص الحقل المغوؼ لمديف 

 المفيوم الفمسفي.01-02
)الذؼ يرػ " أف Kantربط الفمسفة بالديف مف بينيـ كانت ( حاولواىناؾ العديد مف الفبلسفة الذيف   

.  )75.ص،1964الخشاب، ("امر إليية سامية أو الديف ىو الشعور بواجباتنا مف حيث كونيا قائمة عمى 
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 أما ىيجل فيرػ أف الديف فف باطني يصور لنا الحقيقة البلىية مف الداخل عف طريق الشعور الباطني
)الديف بأنو خضوعنا لوجد ال ينالو Shelirmacherو يعرؼ شبليرماخر (، )193.، ص1962،(إبراىيـ
 . )30.ص،1990الخريجي،(موجود أسمى منو  إلىانو خضوع اإلنساف  أوإدراكنا 

 المفيوم النفسي-01-03
) الديف بأنو تحقيق الحياة اإلنسانية بواسطة اإلحساس بأف رباطا يصل Revilleيعرؼ ريفيل (  

التي يجب أف بما ليا مف سمطاف عمى العالـ وعمييا و  ىلو الروح اإلنسانية بالنفس الخفية التي تعترؼ األ
 . )23.،ص1949(النشار،تكوف شاعرة باالتصاؿ بيا دائما 

 المفيوم الحيوي .01-04
أف العنصر األساسي في   إلىلى" و ) في دراسة لو بعنواف "المبادغ األSpencerيرػ سبينسر (  

يمكف تصور نيايتيا الرمانية ال الديف ىو اإليماف بالقدرة البلنيائية أؼ التي 
)  في كتابو الديانات البدائية الديف بصفة Tylorعرؼ تايمور (و ، )24.ص،1981السمالوطي،(والمكانية
) Max muller(كما عرؼ ماكس مولر )21.ص،1991،مصطفى(بأنو " اإليماف بكائنات روحية " عامة

 ).23.،ص1951،(باستيدبأنو إحساسنا بالبلمتناىي  أوالديف بأنو الشعور بالبلنيائي 

 المفيوم االجتماعي-01-05
عف مجموعة متماسكة  ) باف الديف ىو عبارةDurkheimالمدرسة الفرنسية بزعامة دوركايـ ( ترػ   

التي تنظـ حياة اإلنساف حياؿ ىذا العالـ بحيث تؤلف ىذه عبادات المتصمة بالعالـ المقدس و المف العقائد و 
ىنا طرح دوركايـ تصورا  .)32.ص،1990(الخريجي، المجموعة وحدةدينية متصمة بكل منيؤمنوف بيا

قسـ العباداتحيث تتمثل العقائد ، و في كل ديف وىو قسـ العقائد لمديف يقوـ أساسا عمى التمييز بيف جانبيف
التصورات العقمية ، أما العبادات فيي عممية تتعمق بالتقرب مف  أوفي مجوعة مف الحاالت الفكرية 

أرواح  أوبفكرة تقوـ عمى أساس عبادة األرواح الطيبة  أتبد )Fraizerنشأة الدينحسب فريز (و . المقدس
لقد و  )25.ص،1981(السمالوطي، األفراد أؼ انيا تقوـ عمى أساس االعتقاد قوػ غيبية غير مشخصة

نساف أخبأنو عبلقة ال تقوـ بيف إنساف  و عرؼ ماؾ ايفرو شارؿ بيج  الديف  ر فحسب ولكف تقوـ كذلؾ ا 
 )334.ص،1961بيج،و (ايفر  قـو ما أعمى منوبيف اإلنساف و 
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 الكريم القرآنمفيوم الدين في -01-06
 إلى" وضع اليي سائغ لذوؼ العقوؿ السميمة باختيارىـ التعريفات اإلسبلمية لمديف بأنو مف أشير   

لناس عمى سبل أف الديف مف عند هللا يدؿ ا إلىىذا يشير الفبلح في المآؿ " و في الحاؿ و  الصبلح
الكريـ يحمل العديد مف  القرآفلقد جاء لفع الديف في الصبلح في الحاضر وينير ليـ طريق المستقبل . و 

) 125:النساءالكريـ،  القرآفىو محسف﴾(أحسف دينا ممف أسمـ وجيو  و ف ﴿و م تعالىالمعاني كقولو 
 القرآف(ؿ تعالي﴿و كنا نكذب بيوـ الديف ﴾جل قاهللا عز و  ةية بمعنى طاعة ومحبالديف في ىذه اآلو 

نا المقصود بالديف يـو ىو  )03:فاتحةالالكريـ، القرآف(مؾ يوـ الديف ﴾) وقاؿ عز وجل ﴿م47:المدثرالكريـ،
سبلـ وجيو لوىو طاعة اإلنساف لربو  القرآفالجزاء إذف الديف في منظور الحساب و   أف، و وتوحيده لو وا 

 .العممي الذؼ انزلو هللا ليداية البشرالمنيج الفكرؼ و  اإلنسافيقبل 

تديف عبر آصرة اإليماف  وتفعيل دور المؤمف في التعاطي مع اإليماف. ىنا  إلىينتقل الديف   
، قميةمعرفي وعرفاني: األوؿ يثبت وجود هللا بالمعرفة التي قد تكوف أكثر أو أقل ع إلىينقسـ اإليماف 

ة والثاني يؤمف با ويتعامل معو مباشرة عبر واسطة التجربة الروحية الفردية، مف دوف المرور بمعرف
 ىالوجوده في نوع مف اإلثبات العقمي وجود

 تعريف التدين-02

"التديف حالة نفسية يبذؿ فييا الفرد جيده لتطبيق تعاليـ الديف في واقع )1999عرفو توفيق احمد(  
أف التديف يتضمف األبعاد  التالية : السموؾ الديني ، ) Spilka.2001يرػ "سبيمكا "(و . ،)63حياتو " (ص
 Spilka, 2001 p, 30-42)(يةاالتجاىات الدينية ، و المعرفة الدين المعتقدات ، و

التعاليـ التي تمثل ، إذ أف الديف ىو يقة الديف تختمف عف حقيقة التديفبيف  "النجار" أف حقو   
يرػ" القحطاني" و" و  .، فيو مكسب إنسانيالتديف ىو التقيد بتمؾ التعاليـ، في حيف أف الشرع البلىي

 أوطبلفحة  " إف التديف ىو االلتزاـ الحق بالسموؾ الديني في اإلسبلـ فيو كل نشاط يقوـ بو الفرد عقميا 
يرػ "سميث " و . )14.ص،2009(القحطاني،جسديا و يكوف بتوجيو مف تعاليـ الديف اإلسبلمي  أونفسيا 

Smithمتغير أساسي في التديف يمكف مبلحظتو في  اإليمافأف سموؾ الفرد ، و  إلىمفيوـ التديف يشير  أف
 )Wulff,1997,p.213(كافة ضروب الحياة 
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المذىب الذؼ يسير عميو الفرد نظريا و عمميا ، و ىو المنيج  أوالطريقة "بأنو)2008( عرفو الزحيميو 
 (5)ص"إلىتعفي عبادتو لربو و في خضوعو  في عبلقتو مع غيره ، و حياتو ،و  الذؼ يتبعو في

 )shokhonov,et al,1982,p1044( عرؼ "شوخانوؼ " التديف بأنو حالة كوف الفرد مرتبط بديفو 

ذلؾ ة و أفراد مجتمعو و نحو نفسو، و معتقدات دينية تجاه خالقىو ما يقـو بو الفرد مف سموؾ واتجاىات و و 
 )276.،ص1999(موسى،الديف  إلييابالتمثل باألخبلؽ الفاضمة التي يدعو 

األمثل ألحكاـ الديف في  يكوف ىذا  السموؾ باإلتباعامر الديف و و "الميداني" انو إتباع ال ابتداع ألعرفو و 
 :منيارؼ بعض التعريفات لمديف الشمرد  كل مف الساموؾ و أو  .)126،ص،2015 طالح،(العملالقوؿ و 

 .قاد البشر بقوة أعظـ منو تقوده وال تنقاد لياالديف ىو اعت -
 االعتقاد في الموجودات الروحية . أواليديف ىو إيماف بمخموقات روحية ،  -
 الديف ىو االعتقاد بوجود كائف ال يدركو العقل موجود في كل مكاف . -
 الديف ىو اتخاذ مواقف عاطفية حياؿ  المعبود . -
 الديف ىو عبادة القوػ العميا لمحاجة ليا . -
 الديف ىو الشعور باالعتماد المطمق . -
 )24.ص،2015الشمرؼ،و .(السمالوؾ ىو الشعور المطمق بتبعيتنا  الديف -

 أبعاد التدين-03

 :ىي عمى خمسة أبعاد  Glock & Starckينبني التديف حسب جموؾ و ستارؾ   

 يشمل المعتقدات التي مف المفترض أف يتبناىا المؤمنوف المعتقد الديني و  أو:  البعد اإليديولوجي -1
المشاركة في  مارسات الدينية الخاصة كالتعبد والصبلة والصياـتشمل الم: و البعد ألطقوسي -2

 االحتفاالت أؼ كل الممارسات التي يفترض أف يمارسيا اإلنساف
 المشاعر التي تصاحب فعل االتصاؿ بااألحاسيس واالدراكات و  إلىيشير : و البعد التجريبي -3
ع أف يكوف التي مف المتوقبالديف و  المتعمقةيشمل كل المعارؼ المعرفة الدينية و  أو:  البعد الفكري  -4

 المؤمف عمى دراية بيا.
المعرفة عمى الحياة اليومية ، ويشمل أثر االعتقاد والممارسة والتجربة و األثر الدينيأو : بعد التبعات -5

 .)77.،ص2014(غمارؼ،.لممؤمف 
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أف التديف ىو " انفعاؿ الواقع اإلنساني بالتعاليـ اإلسبلمية انفعاال  إلىخمص عبد المجيد النجار   
واقع الحياة اإلنسانية  الممـز ، فعناصره المتفاعمة  ىي،مقصودا ، تحدثو إرادة اإلنساف عل سبيل التكميف 

ف مة ممنظومة متكامحياتو وسعيو في تدبير معاشو ، و نظـ في تصوراتو الذىنية، وفي سموكو و  المتمثمة
رادة إنسانية تكيف التصور و التعاليـ الموجية لمتصور والسموؾ معا و  السموؾ بحسب تمؾ التعاليـ ا 

 )18.،ص2014(سرات،

 شروط التدين-04
 ىي :لمتديف ثبلثة شروط و 

 مفصل ، حتى ال تمتبس األمور عمى األفراد المتدينيف .ؼ و العمـ بالديف بشكل كا -1
 يترؾ بعضو األخر .الديف الصحيح ، فبل يأخذ بعضو و  بو القبوؿ والتسميـ لكل ما جاءاإليماف و  -2
، قوال تطبيقو شرعا ومنيجاعمى أحكامو و قامة االستالتعبد بأحكاـ الديف الصحيح و  -3
 .)47.ص2015،(قريشيفعبلو 

 خصائص الدين  -05

 ) بعض الخصائص لمديف وىي كما يمي:1997ذكر رشاد موسى (  

أف الديف فطرؼ لدػ اإلنساف وقد تساعد عمى ظيوره عوامل التنشئة االجتماعية، ولنا في الحديث  -1
ييودانو  وأبواهفي معنى حديثة أف كل مولود يولد عمى الفطرة ملسو هيلع هللا ىلص" النبوؼ الشريف عبرة في ذلؾ حيث قاؿ 

 ينصرانو أو يمجسانو .أو 
عبلقة وجدانية روحية بيف الفرد وخالقو ىذه العبلقة ليا صدػ في ضميرالفرد ووجدانو وتصبح  إف -2

 المحرؾ األساسي لسموكو ومعامبلتو وأخبلقو.
 يعتبر الديف ذو طبيعة داخمية لدػ الفرد. -3
الديف يعطي الفرد المتديف قوة يستمدىا مف قوة عميا داخميا وخارجيا ويخمصو ذلؾ مف مجموعة  -4

 لذنب واليأس والقنوط وينمي لديو الخصائص النفسية االيجابية كالصبر واإليثار والتسامح والمودة.مشاعرا
 انو ييدؼ إلى تنظيـ العبلقات بيف الناس وتنظيـ حركة الحياة عمى مستوػ الفرد والمجتمع. -5
 يقمل االلتزاـ بالديف وتعاليمو مف مشاعر الصراع واإلحباط داخل النفس. -6
 )15،ص.2006التكامل بيف السموؾ الظاىرؼ والضمير الداخمي(بركات،يدعو الديف إلى  -7
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 عمى غرار باقي المجتمعات يتميز الديف في المجتمع الجزائرؼ بمجموعة مف الخصائص مف بينيا:

 .باإلسبلـمف حيث التركيب نجد أف أفراد مجتمعنا يدينوف  -1
 .اإلسبلـال يوجد مبدأ الفصل بيف الدولة و الديف فقد نصت دساتيرنا عمى أف ديف الدولة الرسمي ىو  -2
ال يكاد يوجد اختبلؼ يذكر مف حيث طرؽ العبادة بيف المؤسسات الدينية في الديف الواحد فكافة  -3

 المساجد في القرػ والمدف ت جرػ فييا الصموات و الطقوس عمى أسموب واحد تقريبا.
وـ مؤسساتنا الدينية بالكثير مف الخدمات االجتماعية (أؼ ليا دور ىاـ في مختمف النشاطات تق -4

 )134،ص.2015االجتماعية، السياسية، االقتصادية، التربوية...الخ)(طالح،

 أقسام التدين-06
 :ثبلثة أقساـ إلىينقسـ الناس مف حيث تدينيـ 

ىو ؿ و و رمزه األ الديف وأداء إلىطائفة مف الناس اقتنعت في تدينيا بمجرد االنتساب  :التدين الرمزي  - أ
 النطق بالشيادتيف .

ت و اتمزعـ إف التديف ىو حركات الصبلة و : ىو نوع يظير عمى طائفة مف الناس تالتدين الصوري  - ب
 األخبلؽ .ىميمة التسبيح والتحسر والتباكي عمى الديف و الصياـ و 

بحبمو المتيف وصمبو المتيف  ىو االعتصاـالحق أساسو عند هللا  شيء واحد و التديف  :التدين الحقيقي - ت
 )222.ص،2008،وطبلفحة  القحطاني.(كتابو الذؼ يربط القموب بعقيدة واحدةو 

 " فقسـ التديف إلى قسميف ىما:  Allportأما "البورت  

اتخاذ الفرد القيـ الدينية مرشدا ويقصد بو ىو  (:(Intrinsic Religiousالتدين الحقيقي )جوىري( - أ
ومرجعا لسموكو اليومي، وال يسخر الديف لخدمة أغراضو الشخصية .فالديف يصبح اإلطار الذؼ يمنح 

 لئلنساف المعنى والذؼ يفيـ مف خبللو كل أمور حياتو.
وىو نظرة الفرد لمديف باعتباره شكبل مف أشكاؿ  (: (Extrinsic Religiousالتدين المظيري  - ب

ة الذات وحمايتيا، وتحقيق المنفعة الشخصية، انو تديف العرؼ االجتماعي، والمواساة، وخدمة الذات، خدم
وىو نمط يستخدـ الديف كوسيمة لمحصوؿ عمى المكانة االجتماعية، والحصوؿ عمى األمف والقبوؿ 

 .االجتماعي ويندر أف ييتـ بالقيـ الدينية بل يرػ أنيا تمثل قيودا عمى حريتو الشخصية
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 أنماط وأشكال التدين-07
 المجتمعوموضوعية وبتفاعميا مع النفس و ، حيث تتأثر بعناصر ذاتية تتعدد صور وأشكاؿ التديف  

 القرآفقد تكوف أشكاؿ التديف حسب عدد أفراد المتدينيف ،وقد أشار ، و والسياسة واإلعبلـ وغيرىا
الكتب الذيف اصطفينا مف عبادنا فمنيـ ظالـ لنفسو التنوع في قولو تعإلى :﴿ثـ أورثنا ىذا التعدد و إلىالكريـ

ونذكر  )32:فاطرالكريـ،  القرآف(بير ﴾ ومنيـ مقتصد ومنيـ سابق بالخيرات بإذف هللا ذلؾ ىو الفضل الك
 :مف بينيا

 التدين المعرفي الفكري  - أ
دوف أف ىنا ينحصر التديف في دائرة المعرفة الدينية التي تتوقف عمى الجانب العاطفي الفكرؼ و   

 ىذا لنمط مف التديف يبقى مجرد معرفة عقمية . السموؾ أؼ أفو يتجأوز ذلؾ إلى العاطفة 
 التدين الحماسي)العاطفي( - ب

ذلؾ  عاطفة كبيريف تجاه الديف دوف أف يدعـوع مف التديف يظير الشخص حماسا و في ىذا الن  
النمط مف التديف في أوساط الشباب ينتشر ىذا . و الديف وال سموكا ممتزما بقواعده بمعرفة جيدة بأحكاـ
يمكف أف يؤدؼ التديف الحماسي إلى التشدد أو المستويات التعميمية المتوسطة و  حديثي التديف مف ذو

 العكس بترؾ تعاليـ الديف . 
 التدين السموكي )تدين العبادة( - ت

والشعائر  أداء العباداتتنحصر ىنا مظاىر التديف في دائرة السموؾ ، حيث يقوـ الشخص ىنا ب  
دوف معرفة كافية بأحكاميا و حكمتيا و دوف عاطفة دينية تعطي ليذه العبادات معناىا الروحي .  الدينية

 )35.،ص2007(بوعود،حيث يعتبر التديف في ىذا النمط عادة اجتماعية
 التدين النفعي - ث

بغرض الوصوؿ إلى يمتـز الشخص في ىذا النوع مف التديف بالكثير مف المظاىر الدينية الخارجية   
رموزه الناس يستغموف حب الناس لمديف و  ىؤالءصة كمكانة اجتماعية أو منصب ما و أغراض دنيوية خا

تجده العكس و ليس لة يسخر الديف لخدمتو و الشخص في ىذه الحالوف كسب ودىـ بالتظاىر بالتديف و فيحأو 
 ) 43.،ص2012،قمة(بف م الشدائد .تفقده في المحف و حيث توجد المكاسب والمصالح الدنيوية و 

 :ورد حضرؼ األشكاؿ التالية لمتديفأكما   
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يعبر عف الجانب أولى مستويات التديف لدػ الفرد و : أف التعبير المفظي ىو التدين المعرفي )المفظي( -1
أحكامو ، دوف أف يكوف رفة لنصوص الديف والفيـ لقيمو و ألقولي أو الكبلمي عمى مي عمى مستوػ المع

الذؼ يشير إليو الحديث التديف يبقى عمى مستوػ الخطاب و  . أف ىذاىؤالء األفراد سموكي لدػىناؾ التزاـ 
ية  : " ال يتجأوز إيمانيـ حناجرىـ "، وتعبر عنو اآلفي صححو مف قولة ملسو هيلع هللا ىلصالنبوؼ الذؼ رواه البخارؼ 

 ) .226:الشعراء لكريـ،ا القرآفأنيـ يقولوف ما ال يفعموف ﴾ (الكريمة مف قولو تعإلى : ﴿ و 
  ، وىذا النمط يدؿ عمى حالةأشكاؿ التديف انتشارا بيف الشباب: يعتب مف أكثر  التدين الموسمي -2

شير د و يتوقع حدوثيا مثل األعيانة أصبح المجتمع يدركيا و أزمنة معيالمد ألتديني المرافق ألوقات و 
 .رمضاف

اف  ، حيث نجدضمف دائرة السموؾ والمظير في ىذا النمطتنحصر مظاىر التديف  :التدين الطقوسي -3
المحافظة عمي المظير المناسب ،لكف بدوف معرفة كافية الشخص يقوـ بأداء العبادات والطقوس الدينية و 

بحكميا وبدوف عاطفة دينية تعطي ليذه العبادات معناىا الروحي ، بحيث يكوف  الدافع ىو تحقيق 
 و "ليكا" بالحاجة إلى اليوية المشتركة مف خبلؿ الطقس.الشعور  باالنتماء وىو ما سماه "اتياف" 

االمتناع عف عمى األفراد عمى أداء بعض الشعائر والواجبات الدينية و  يقبل بعض التدين االنتقائي: -4
دائمة في أداء البعض اآلخر ويختمف ىذا الشكل عف التديف الموسمي في كوف عناصره المنتقاة مستمرة و 

ف التديف االنتقائي ال يحتوؼ عمى فراغات زمنية دينية بحجـ الفراغات أ. أؼ ةكل فصل أو موسـ أو حال
 التي يحتوييا التديف الموسمي

دائرة المعرفة ودائرة  يعد ىذا النوع مف أنواع التديف المعبرة عف تغمغل الديف في التدين المتكامل: -5
، تجعمو يستجيب فة دينية مماثمةدينية معينة وعاطدائرة السموؾ . فنجد الشخص يممؾ معرفة العاطفة و 
 )188.ص،2011. (خضرؼ،و ويخمص لو مع سموؾ يوافق كل ىذالتعاليـ دين

 أشكال التدين في المجتمع الجزائري -08

 :ؿ التديف في المجتمع الجزائرؼ ىي) أف أشكا2017( ذكر عمى الطالب مبارؾ  

 التدين الشعبي 08-01

 المؤسسة عف نسبياا  تستقل التي الدينية والممارسات المعتقدات "تمؾ يعرؼ التديف الشعبي بأنو  
 حوؿ التاريخ في أصوؿ ليـ ممف والصالحيف ءااألولي وأضرحة المزارات حوؿ ويتمركز .الرسمية

 عمماءالديف، مع العبلقة وضعف الرمزية، القداسة،والتفسيرات تدرجات عناصره ومف .أسطورية شخصيات
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 الدينية بالفرائض التقيد عمى باألساس التديف مف النمط ىذا يرتكز" و وهللا المؤمف بيف الوسطاء واعتماد
 اجتماعياا  سياسياا  أوبرنامجاا  خطة يشّكل ال لكنو المحمية، العادات مع والتفاعل الطقوس والتقاليد، واحتراـ
 أخرػ  دينية وممارسات سموكات لوي الطرق أواإلسبلـ بالطرقية الشعبي ىذاالتديف لتطبيق ، يرتبط ممزما
 .)7.ص،2017(مبارؾ،)الذكر (الِورد،الوظيفة،الييممة في تدخل األخرػ  التديف طاأنم مف غيره عف تمّيزه

 التدين السمفي  07-01

 كدمحم الجزائر في الديني اإلصبلح رواد وتأثر احتكاؾ إلى الجزائر في السمفي التيار انتشار يعود  
 بأفكار اإلبراىيمي، البشير باديس، بف الحميد ،عبد 1787 عاـ مستغانـ ولدفي الذؼ السنوسي عمي

 في واالنضباط الصرامة عمى يشّددوف  الذيف عبده ودمحم كاألفغاني العربي المشرؽ  في السمفي زعماءالتيار
 األزىر جامعات خريجي ىـ الجزائرييف المثقفيف مف األولى الفئة أف ذلؾ .والمعامبلت العبادات أمور

 إلى باإلضافة ،لممجتمع الثقافي النسيج بناء إعادة ضرورة عاتقيـ عمى حمموا الذيف والقروييف، والزيتونة
 يتعمق فيما متراجع موقف تبني إلى يميل السمفي لمشباب الحالي الجيل فإف الحنبمية، تتركو الذؼ األثر

 )7.ص،2017(مبارؾ،.أونقابية سياسية منظمة بأؼ صمةب التربطو الحركي الديني بالنشاط

 التدين االباضي 07-02

كفرقة إسبلمية ذات استقبلؿ فكرؼ لقد اختمف المؤرخوف في تحديد تاريخ معيف لظيور اإلباضية   
ف أغمب المراجع تنسبيا إلى عبد هللا بف إباض الذؼ أوأصوؿ واضحة ومبادغ محددة ورجاؿ معينيف ...و 

ترفض ذلؾ  ةولكف المراجع اإلباضي ،األموييف في آف واحدفيف ولمحكاـ ظير كمجادؿ لمخوارج المتطر 
وتنسب نفسيا إلى جابر بف زيد أبي الشعثاء األزدؼ العماني لكف بمرور الزمف قبمت ىذه الفرقة تسمية 

باضي  إف المذىب اإل )90،91.،ص ص2017(خواجة،اإلباضية ألنيا ال تعارض مبادئيا وأصوليا
ؤسس عمى مبادغ اإلسبلـ كما ظير في حكـ الخمفاء الراشديف. ويذىب بعض مذىب متسامح، صاؼ، م  

المؤرخيف العرب فيعتبرونو المذىب الخامس الذؼ يكمل المذاىب السنية األربعة، وقد ورد في ىذا البحث 
باضي. أقاـ ىذا المذىب أعظـ دولة بالجزائر ]المغرب موقف اإلماـ مالؾ بف أنس مف مؤسس المذىب اإل

رت أؼ تيارت. وقد كانت دولة متسامحة تعايشت فييا سائر ييوىي الدولة الرستمية وعاصمتيا ت[ األوسط
   المذاىب والممل

https://www.raialyoum.com/index.php


 انتذين                                                                  رابع                       انفصم ان
 

137 
 

 مف وتتكوف  العشيرة اسـ عميو يطمق اجتماعياا  تنظيما مدينة كل في نجد :المدنية األنظمة 07-02-01
 العائبلت أمور عمى المؤسسة ىذه تشرؼ .العرش مف انبثقت العشيرة وىذه والعائبلت، األسر مف مجموعة
 وفض األعراس، حفبلت عمى تشرؼ كما والمساكيف، والفقراء واألرامل باليتامى فتتكفل تحتيا، المنضوية
صبلح أفرادىا بيف النزاعات  .البيف ذات وا 

 رأسياحمقة دينيةعمى صبغة ذات أنظمة الدينية حياةال وي نِظـ ي سّير :الدينية األنظمة 07-02-02
المسجد ي عدّ  .العزابة  إضافة ويمكف أدنى، كحد عضواا  اثناعشر مف الييئة تتألف الييئة، ليذه رسميا مقراا  ُ 
 )7.ص2017(مبارؾ،عضوا وعشريف أربعة إلى ليصل ذلؾ الظروؼ اقتضت إذاما آخريف أعضاء

 التدين الفردي 07-03

 اتخاذ في قسر عدـ أو حرية، وجود يمزمو أخبلقي وعي باألساس ىو أنالديف يرػ  الفردؼ التديف إف
 المؤسسات قبضة مف ومنفمت العاـ، الحيز في منتشر تديف نمط الفردؼ فالتديف .الدينية الخيارات

 عاماا  حيزاا  شّكمت التي التفاعمية اإلعبلـ سائل انتشارو النمط ىذا تدشيف في ساىـ وقد .االجتماعية
 الماضي القرف  تسعينيات منذ بدأت التي اإلنترنت ثورة أف في والريب .السمطة قبضة مف منفمتاا  جديداا،
 نقاد أّسسيا التي التحميل وأدوات النظريات فإف لذا والمسموع، المرئي واإلعبلـ التمفزيوف  ثورة عف تختمف
 أفرزىا التي االجتماعية ظواىراؼ الالستكش صالحة ليست اإلنترنت، ترّسخ قبل االتصاالت وتقنية التمفزة
 )7.ص،2017مبارؾ،( العنكبوتية الشبكة عصر

 عناصر التدين-08
الديف ىو اإليماف بوجود كائف متعاٍؿ، سواء اعت بر ىذا الكائف شخصاا أـ مجرد قوة ال شخصية، واإليماف 

االعتراؼ بيذه العبلقة، ال اعترافاا عقمياا عمى بأف ىناؾ ارتباطاا بيف ىذا الكائف والعالـ والبشر. فالديف ىو 
واإليماف ليس مجرد موقف داخمي فحسب، فاإلنساف  .مستوػ الفكر وحسب، بل اعترافاا يشمل الوجود كمو

كائف اجتماعي، وىو أيضا كائف قائـ في وحدة الروح والجسد، ولذلؾ فبل يمكف أف يبقى الموقف الباطف 
ال تعرض الموقف الباطني لمتبلشي دوف تمكننا مف واالعتراؼ بأمر ما دوف تعبير  خارجي محسوس، وا 

ذا تبيف ىذا، فيمكننا مف خبلؿ التعريفيف السابقيف لمديف أف نحدد أربعة عناصر لمديف، وىي  .اختباره
االعتقادات، الشعائر والعبادات، الفرائض وااللتزامات التي يفرضيا الديف أو يقتضييا، وتنظيـ حياة 

لى قريب مف .الجماعة ىذا ذىب الفيسموؼ المسمـ أبو الحسف العامرؼ، إذ رأػ أف الديف إنما ىو  وا 
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، ويعني بو األثر الثقافي واالجتماعي ”ممؾ وخطط“اعتقادات وعبادات ومعامبلت ومحرمات، وكذلؾ 
نما ىو حضارة كذلؾ، وىذه رؤية ت ستند والسياسي، أؼ الدور الحضارؼ لمديف. فميس الديف مقوالت فقط وا 

 فيما يبدو إلى آيات قرآنية كثيرة، تحض عمى العمل وتربط بينو وبيف القوؿ

 12الشكل رقم 

 عناصر التدين

 

 

 

 

 

 

 ) 3،فقرة،2017تركي،(:المصدر 

 والشخصية السوية لإلنسانالدين -09 

 :تتمثل المركبات األساسية لئلنساف في الجوانب اآلتية  

متكامبل في كيانو  اإلنسافال ريب أف العقل يأتي في طميعة األركاف التي تؤلف الجانب العقمي: -1
 الشخصي وىذا الجانب فارقا مميزا لئلنساف عف بقية الكائنات.

ممةم عاني مف أىميا أف تكوف بمعنى التديف أو الصمة العبد بربو عز الجانب الروحي: -2 مىج  ت أتيا لروحع 
 .تشده دائما غالى ربووجل وأؼ إنساف مفطور عمى التديف ومزود بطاقة روحية 

إف الجانب البدني مزود بدفعات كبيرة مف الغرائز والميوؿ الطبيعية واالسبلـ ىو ديف الجانب البدني: -3
 الفطرة.

ذلؾ أف النفس اإلنسانية تشكل جيازا قائما بذاتو وىو ىذا الجانب مف أ خطرا لجوانب ب النفسي:الجان -4
كذلؾ بالغ الدقة واألىمية والجانب النفسي قد استنفذ جيودا وطاقات مف الدارسات لموقوؼ عمى حقيقة 

اصر ــــعن
 نــــــالدي

الشعائر 
 والعبادات

تنظيـ 
الحياة 
االجتماع
 ية

 االعتقادات
 

الفرائض 
 وااللتزامات
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السماء الطاىر وىو النفس، ولقد عانت البشرية وما تزاؿ تعني مف األزمات ألنيا مازالت شاردة عف ىتاؼ 
 )23،ص.2011ىتاؼ ينادؼ البشرية أف تسير عمى ديف هللا عز وجل.(عقيبلف،

 )الواجبات والمنييات( اإليمان -10

ف يقاؿ آم التصديق ب معنى األمف والقرار والطمأنينة وعند البعض ىو اشتقاؽ مف: َلغة اإليمان 10-1
دؽ بو تصديقا ال ريب فيو والشؾ معو  .بالشيءأ يص 

با ومبلئكتو  اإليمافا اإليمانية التي تشمل أركاف اإلسبلـ الستة وىي ضايىو الق اإليمان اصطلحا:
 وممخصو:ىو جميع الطاعات )07،ص.1991وكتبو ورسمو واليـو اآلخر والقدر خيره وشره (ياسيف،

 .الباطنة والظاىرة
قراره .  الباطنة: كأعماؿ القمب، وىي تصديق القمب وا 

 .أفعاؿ البدف مف الواجبات والمندوباتالظاىرة: 

  :ىي أوجو خمسة عمى اإليمان 10-02

 .إيماف مطبوع: وىو إيماف المبلئكة الكراـ -
 األنبياء . إيمافمعصوـ: وىو  إيماف -
 المؤمنيف إيمافمقبوؿ: وىو  إيماف -
 وىو إيماف المبتدعيف. موقوؼ: إيماف -
 إيماف مردود: وىو إيماف المنافقيف -

اختيار يتخذه اإلنساف تعريفا لذاتو وتوجييا لحياتو، وبو يتـ انتماؤه إلى زمرة المؤمنيف ميما كاف  اإليماف
 )188،ص.1979مولده أو موطنو/ وليس لممؤمف فضل عمى إخوانو إال باستزادتو مف اإليماف (الترابي،

 الواجبات والمنييات في اإلسلم 10-03

ـ المرء بيا فيو مجموعة مف الواجبات التي ال يكتمل إسبلفرض الديف االسمي عمى المسمميف   
إسبلمو تخطيو ليكتمل مف المنييات وجب عمييا تجنبيا و  عةمو مجقوال أو فعبل و  أدائياممـز بتطبيقو و 

 .فيجازػ عف القياـ بالواجبات ويعاقب عمى ارتكاب المعاصي والمنييات
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 الواجبات 10-03-01

 .)06األحزاب:،الكريـ القرآف("بالمؤمنيف مف أنفسيـ"النبي أولى ملسو هيلع هللا ىلص محبة الرسوؿ  -
األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر "كنتـ خير أمة أخرجت لمناس تأمروف بالمعروؼ وتنيوف عف  -

 )06آؿ عمراف:الكريـ،  القرآفالمنكر"(
 العمرة. -
 )23قماف:لالكريـ،  القرآفبر الوالديف "وقضى ربؾ أف ال تعبدوا إال إياه وبالوالديف إحسانا" ( -
 )26اإلسراء:الكريـ،  القرآفصمة األرحاـ "وآت ذا القربى حقو والمسكيف وابف السبيل وال تبذر تبذيرا"( -
 الكريـ. القرآفقراءة  -
 )41األحزاب:الكريـ،  القرآفذكر هللا والدعاء "يأييا الذيف امنوا أذكروا هللا ذكرا كثيرا" ( -
 الصبر عمى الشدائد. -
 )126،ص.1977.(القرضاوؼ،الجياد في سبيل هللا -

 المنييات 10-03-02

 إثـ. وىي:عمية  فعموالمنييات: ىي كل ما طمب هللا عز وجل مف اإلنساف أف يتركو ويبتعد عنو ومف 

 ).32االسراء:الكريـ،  القرآفالزنا "وال تقربوا الزنا" ( -1
 شيادة الزور. -2
أنا بشر مثمكـ يوحى إلي أنما إليكـ الو واحد فمف كاف يرجوا لقاء ربو فميعمل عمبل  إناالرياء"قل  -3

 )110الكيف:الكريـ،  القرآفصالحا وال يشرؾ بعبادتو ربو أحدا" (
 شرب الخمر. -4
 .الحسد -5
 الربا. -6
 أكل ماؿ اليتيـ. -7
 )26،ص2011)(عقيبلف،28غافر:الكريـ،  القرآفالكذب "إف هللا ال ييدؼ مف ىو مسرؼ كذاب" ( -8
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 اإليمان والصحة النفسية  -11
ميما في تغيير كيميائية المخ مف بث الميدئات أف اإليماف يمعب دورا  إلى عكاشة يشير  

والمطمئنات؛ مما يمنح المرء الطمأنينة والسبلـ، ويخفف مف حدة اآلالـ النفسية والجسدية ومف دواعي 
 ىي:شعور المؤمف باألمف النفسي 

المؤمف ال يخاؼ مف الموت فيو ينظر بواقعية إلى الحياة ويعمـ أف الموت حقيقة ال يمكف الفرار  -
 منيا.

إف المؤمف با إيمانا صادقا ال يخاؼ مف شيء في ىذه الحياة الدنيا ألنو يعمـ أنو لف يصيبو اال ما  -
 كتبو هللا لو .

ؼ بالذنب وذلؾ ألف المؤمف الذؼ تربى تربية المؤمف ال يشعر بالقمق الناشئ عف اإلحساس البلشعور  -
ذا أخطأ فسرعاف ما يستغفر ويتوب.  إسبلمية ليس مف السيل أف يقع في المعاصي والذنوب وا 

الطمأنينة وذلؾ إليمانو المطمق باف األرزاؽ بيد زقو يعد مف دواعي شعوره باألمف،و أمف المؤمف عمى ر  -
 السكينة. هللا وضماف المؤمف لرزقو وأمنو كفيل بتحقيق

المؤمف امف عمى أجمو وىذا ما يمنحو السكينة والطمأنينة ألنو يعمـ أف هللا عز وجل قد قدر لو ميقاتا  -
 مسمى أيما معدودة. 

 )150،ص2015المؤمف ال يخاؼ مصائب الدىر وذلؾ ألنو يؤمف بالقضاء والقدر (طالح، -
ي الديف اإلسبلمي والتي يحث عثماف لبيب) إلى مؤشرات الصحة النفسية التي تتوفر ف(أشار وقد

 :وىي تشمل باختصار الفردعمييا،
 .أف يشعر الفرد باألمف النفسي -1
وأف يدرؾ قدراتو، وحدودىا،وأف يتقبل اآلخريف، يتقبل ، أف يتقبل الفرد ذاتو، ويشعر بقيمتو كفرد -2

 .الفروؽ فيما بينيـ وبينو
 .ةأف يتميز بدرجة مناسبة مف التمقائية، والقدرة عمى المبادأ  -3
 .عبلقات فّعالة،ومشّبعة مع الغير أف يكوف ناجحا في إنشاء -4
 .فييا مف كماؿ مايعترضو مف مشاكل،ومايتوقع أف يحصل، أف يكوف واقعيا في نظرتو إلى الحياة -5
 :أف يكوف متكامل الشخصية، ومف معالـ تكامل الشخصية مايمي -6
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المواقف التي تثير االنفعاؿ،  ومف النضج االنفعالي، ويقصد بو قدرة الفرد عمى ضبط نفسو في -أ   
الثقة بيا وأف يكوف الشخص واقعيا في مواجية مشاكل و  مظاىر النضج االنفعاؿ، االعتماد عمى النفس

 .الحياة
 .قدرة الفرد عمى الثبات والصمود حياؿ الصدمات والشدائد - ت
 والقمق. لتوترالطمأنينة، وراحةالباؿ، وانسياب حياتو النفسية دوف او  شعور الفرد بالسعادة، - ث
 قدرة الفرد عمى اإلنتاج المعقوؿ في حدود قدراتو، واستعداداتو. - ج
تبني مقاييس مف القيـ،والمثل العميا وترجمتيا إلى خطة ، و قدرة الفرد عمى االستقبلؿ النفسي النسبي - ح

 )116،ص.1970(فراج، عممية تعينو عمى مواجية مشكبلتو

 العوامل المؤثرة في الديانة -12
 ىي :وامل التي تؤثر في ديانة الفرد و يوسف شحمت بعض العذكر   

 . العمال الجغرافي12-01
اريخ يقوؿ " أف تنبو األقدموف إلى تأثير العامل الجغرافي حيث ذكر ىيرودوت الممقب بأب الت  

" كما تحدث ابف خمدوف عف تأثير الحر في الديانة بقولو " إف المعمور مف ىذا مصر ىبة مف النيل
.... فميذا كانت العمـو  المنكشف مف األرض إنما وسطو إلفراط الحر في الجنوب منو والبرد في الشماؿ

المبلبس واألقوات والفواكو بل والحيوانات وجميع ما يتكوف في ىذه األقاليـ الثبلثة والصنائع والمباني و 
نا ..... أما سكاف قا وديبشر أعدؿ جسما وألونا وأخبلالمتوسطة مخصوصة باالعتداؿ وسكانيا مف ال

المناطق البعيدة مف االعتداؿ فيـ بعيدوف عف اإلنسانية  بمقدار ذلؾ . وكذلؾ أحواليـ في الديانة أيضا 
 فيـ ال يعرفوف نبوة وال يدينوف بشريعة إال مف قرب منيـ مف جوانب االعتداؿ " 

يعي أكثر مف كل نظاـ اجتماعي"، الطبإننا عمى ثقة بأف الديانة قد تأثرت بالمحيط وقاؿ  فرازر: "  
لجغرافية مف جباؿ أننا ال نستطيع أف نفيـ األساطير الجرمانية ما لـ نطمع عمى األحواؿ ا ويذكر كرابير

 زوابع .." وغابات وبحار وثموج و 

ولقد تنبو مونتسكيو ليذا العامل فقاؿ " إف الديانة المؤسسة عمى المحيط الجغرافي ال تنتشر في   
، ويقاؿ أف المناخ ىو الذؼ وضع ببلد التي وجدت فييا ىذه الديانةلف في طبيعتيا الجغرافية الببلد تخا

 الديانة اإلسبلمية .د الفاصل بيف الديانة المسيحية و الح
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 . العامل العمراني أو المورفولوجي12-02
الذؼ يستند  تطرؽ دوركايـ في أطروحتو المعنونة بتقسيـ العمل االجتماعي إلى الرقي االجتماعي  
، وأنو كمما ضاؽ بأفراده ازداد بينيـ تنازع البقاء مما يؤدؼ إلى صة إلى عدد سكاف المجتمع وكثافتوخا

الديانة ىو نتيجة تطور الحجـ االجتماعي و االختصاص أؼ إلى رقي فكرؼ ومادؼ وىذا التأخر أو الرقي 
. ويؤثر الديف عمى المحيط االجتماعينفساه مف ثمرات ، والعقائد فسيا تابع ليذا التطور االجتماعين

 المجتمع كذلؾ فاإلسبلـ لما نيى عف الوأد خشية اإلمبلؽ فقد ازداد عدد أفراد المجتمع .

 . العامل السياسي12-03
يسيـ العامل السياسي في التأثير في الديف أف لممجتمعات اإلنسانية نزعة إلى إكساب المعتقدات   

كل مجتمع يحب أف يرػ ىذه الخصوصيات في صيات شخصياتيا و ا وأذواقا مف خصو صبغات وألوان
المشترؾ بالطابع الشخصي فالمجتمع الروسي ذاىبو إؼ أف يطبع المذىب العاـ و معتقداتو و دياناتو وم

 .ات االجتماعية  إلى االرثذوكسيةادخل مثبل العديد مف األشياء الخصوصي

 .العامل االقتصادي12-04
النصرانية ما كانت لتتطور لوال التطور الذؼ شيده العالـ القديـ عمى اثر رأػ ماركس أف   

الفتوحات الرومانية، وأف البروتستنتية لـ تكف لتظير لوال  التطور االقتصادؼ الذؼ ميد الطريق لرأسمالية 
تية حممت مشعل االقتصاديات عميا تديف بالبروتيستن صائيات اظير فييا أف الببلد التي.قاـ فيبر بإح
أف الببلد التي تديف بالكاثوليكية أو غيرىا قد بقيت متأخرة و  )و.ـ.أ(ىوالندا،انجمترا،

 )191.، ص2003،(شمحتاقتصاديا

 العوامل المؤثرة عمى مستوى التدين -13
 .العوامل الذاتية13-01
فطرؼ د منو وىي تنقسـ إلى عامل وىي مجموعة العوامل المصيقة بكل فرد بذاتو، وىي أساس ال ب  

  .عامل نفسيو 

 .العوامل االجتماعية13-02
سابق تتمثل ىذه األخيرة في كل مؤسسات التنشئة االجتماعية و التي سبق وأف تطرقنا إلييا في فصل 

 ىي:وسنحاوؿ عرضيا بصفة وجيزة و 
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تعتبر األسرة  المحطة األولى في حياة الفرد ومصدر كل خبراتو وقيمو ومعاييره االجتماعية  األسرة: - أ
. يعرؼ " أوجبرف " اآلخريف ومع المجتمع بصفة عامة تصرفاتو معثقافية  التي تظير في تعامبلتو و وال

ه وأطفالو، أطفاليما أو بدوف أطفاؿ ، أو مف زوج بمفرد"رابطة اجتماعية مف زوج و زوجة و األسرة  بأنيا 
عمـ االجتماع أف " ي معجـ جاء ف)، و p.23,1998, Mouchlturisأطفاليا .(أو مف زوجة بمفردىا و 

، التبني ،ويتفاعموف معا فراد يرتبطوف معا بروابط الزواج، الدـىي عبارة عف جماعة مف األ األسرة
 Sumph&Hugues,1973,p.131)( معينة حيثتتكوف منيا جميعا وحدة اجتماعية تتميز بخصائص

ويعرؼ أوجست كونت األسرة  بأنيا " الخمية األولى في جسـ المجتمع ، وىي النقطة األولى التي يبدأ 
آخروف االجتماعي الذؼ يترعرع فيف الفرد"(عبد العاطي و منيا التطور وىي الوسط الطبيعي 

 االجتماعية العموـ مصطمحات معجـ " األسرة في " دوؼ  زكيب أحمد " كما يعرؼ )07.،ص2002،
 عمى اإلنساني وتقوـ النوع عمى المحافظة إلى تيدؼ التي األولى االجتماعية الوحدةا "أني عمى"

 " المجتمعات المختمفة تقرىا التي والقواعد الجمعي، العقل يرتضييا التي المقتضيات
والدراسات العممية الدور الذؼ تمعبو األسرة  في  الشرعية النصوص أثبتت. )33.،ص1999(القصير،

تغيير سموؾ أفرادىا؛ حيث تمثل األسرة المؤسسة األولى المؤثرة عمى سموؾ الفرد بما تقوـ بو مف تطبيع 
الطفل حيث يتمقى منيا ثقافة وقيما وموروثات المجتمع ، وبالتالي ىي اإلطار الذؼ يحدد تصرفاتو 

 )17،ص.1998(الجوالني،
يتمثل دور الرفاؽ في التأثير عمى سموؾ الفرد مف خبلؿ سمطتيا وقدرتيا عمى توجيو ة الرفاق جماع - ب

وضبط سموؾ المنتميف ليا وقد جاء في األثر عف أبي موسى رضي هللا عنو عف النبي صمى هللا عمية 
صاحب وسمـ قاؿ "مثل الجميس الصالح والجميس السوء كمثل صاحب المسؾ وكير الحداد، ال يعدمؾ مف 

المسؾ، إما تشتريو أو تجد ريحو، وكير الحداد يحرؽ بدنؾ، أو ثوبؾ، أو تجد منو ريحا 
 )5534، 2101.ص،2004(البخارؼ،خبيثة"

غير الرسمية مف بيف لمؤسسات التعميمية الرسمية و اتعتبر المساجد و  المساجد والمؤسسات التعميمية: - ت
وداوـ عمى ارتيادىا ولقاء مف فييا و تعتبر ىذه المؤسسات أىـ العوامل المؤثرة في تديف الفرد كمما زاد 

 ).80.،ص2015بنيات تعميمية صالحة توجيو الفرد لما ينفعو لدينو ودنياه (قريشي،
المسموعة والمرئية ووسائط التواصل االجتماعي المختمفة ىي كل وسائل المكتوبة و وسائل اإلعلم:  - ث

لذؼ تقدمو لمناس فمف الواجب أف يميز الفرد بيف ما تروج لو ىذه فيذه األخيرة تستمد تأثيرىا مف المحتوػ ا
الوسائل. فالوقوع في حباؿ ىذه الشبكة والتعامل مع المواد الغير نافعة فييا يسبب اختبلال في صحة 
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الفرد، بل يصل األمر لدػ بعض األفراد باإلدماف عمييا ،وعددىـ في تزايد، وأضرارىـ الصحية 
 )385.ص،2000تتفاقـ(الصنيع،

 تطورهمراحل نمو الشعور الديني و - 14
الشعور الديني حالة مصاحبة لمفرد طواؿ حياتو حيث يبدأ ىذا الشعور مف مرحمة الطفولة وصوال   

نما ىي انفعاالت  إلى المراحل البلحقة وىذا الشعور الديني ليس شعورا مستقبل واالنفعاالت خاصة، وا 
 وعواطف تتبمور حوؿ موضوعات التديف.

) أف الشعور الديني ىو "عممية نمو متصمة غايتيا تحقيق التوافق بمعناه 1983،يرؼ (المميجي  
العنصر ، و الواسع وأف النمو الديني لدػ الفرد يتسـ بعدة سمات ىي: الواقعية، والشكمية، والنفعية
 نساف والعالـ"االجتماعي، وأف الشعور الديني عممية متصمة تيدؼ إلى تحقيق التوافق مع الطبيعة، واإل

لقد اختمف العمماء عف العمر الذؼ يبدأ فيو الشعور الديني فمنيـ مف رأػ أنو بدأ في الطفولة ) 98(ص.
المبكرة وأف الشخصية الدينية تنمو في السف الرابعة أو الخامسة وتستمر وتكتمل حتى سف الخامسة عشر، 

ىيـ الدينية المجردة إال بعد الوصوؿ إلى أما البعض اآلخر فيرػ أف الطفل ال يقوػ عمى إدراؾ المفا
) بتحميل بضع آالؼ Harmsمرحمة متقدمة مف النضج العقمي أؼ بعد السنة الرابعة عشر قاـ ىارمس (

مف رسوـ األطفاؿ بيدؼ التعرؼ عمى مراحل النمو الديني لدييـ فوجدىا تمر في ثبلث مراحل مف 
 الطفولة ىي:

تسود األفكار والمعتقدات الخيالية والوىمية فمعظـ األطفاؿ في ىذه : وفييا مرحمة التصور األسطوري  - ت
 المرحمة يعبروف عف هللا كنوع مف شخصية أسطورية .

وىنا يرفض األطفاؿ خياالتيـ ويعتقدوف بالتأويبلت التي تقوـ عمى أساس الظواىر المرحمة الواقعية:  - ث
 الطبيعية.

ناصر التي ترضي حاجاتو ودوافعو مف خبلؿ ممارسة وفييا يبدأ الطفل اختبار الع المرحمة الفردية: - ج
) باستجواب عدد كبير مف Elkind,1961,1962,1963وقد قاـ الكند ( )7.،ص2006التديف (بركات،

األطفاؿ في المرحمة االبتدائية حوؿ قضايا دينية تتعمق بالمفاىيـ والمشاعر وتطورىا عندىـ فتوصل إلى 
 وجود ثبلث مراحل ىي:
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مف السف  (:Global Undifferentiated Conceptالكمي غير المتميز ) مرحمة المفيوم - أ
الخامسة إلى  السابعة إلى تتميز بخمط المفاىيـ الدينية وعدـ تمييزىا عف غيرىا، حيث يتكوف لدػ 
األطفاؿ في ىذه المرحمة مفاىيـ عامة لمكممات الدينية ولكنيـ غالبا ما يخمطوف ذلؾ باألفكار والمفاىيـ 

 أو الوطنية. العرقية
مف السنة  (:ConceptDifferentiated But Concerteمرحمة المفيوم المادي المميز )  - ب

السابعة إلى السنة التاسعة تعتبر استمرارية لممرحمة السابقة فبل يخمط الفرد بيف المفاىيـ الدينية وغير 
حد لكف في ىذه المرحمة يفيموف الدينية فيدرؾ مثبل أف الفرد يمكف أف يكوف برتستنتيا وأمريكيا في آف وا

 ىويتيـ الدينية في ضوء أفعاؿ عممية ومناسبة، فالشخص المسيحي ىو الذؼ يذىب لمكنيسة كل أحد .
مف السنة التاسعة  (:Differentiated Abstract Conceptالمجرد )مرحمة المفيوم المميز و   - ت

إلى الثانية عشر حيث يتحوؿ فيـ الطفل إلى فيـ مكتسب مف البيئة االجتماعية التي يعيش فييا ومف 
المدرسة عمى وجو الخصوص، ويبدأ األطفاؿ في ىذه المرحمة بالتفكير بطريقة مجردة أكثر مف التفكير 

 )58.،ص1993ضوء أفعاؿ محددة معينة .(عبلونة،

 لمراحل التي أوردىا ألكيند تتفق مع مراحل النمو المعرفي العقمي لبياجيو.مف المبلحع أف ا

) أف "النغيمشي" قد ذكر بعض الشروط التي تسيـ في تنمية الجانب 2000جاء في الصنيع (  
 العبادؼ عند المراىق، بحيث يجب عمى المحيطيف بع مراعاتيا:

وبطرؽ غير مباشرة ما أمكف؛ إذ أف أف يكوف حث المراىق وتوجييو إلى ىذا الجانب عفويا،  -1
المراىقيف حساسوف لؤلسموب اإلمبلئي المباشر، ويمتازوف باالعتداد بأنفسيـ واستقبلليتيـ، وقد يعاندوف 

 أحيانا.
مخاطبة عقوؿ المراىقيف وأفكارىـ إلى جانب عواطفيـ ومشاعرىـ ،نظرا لما يتميز بو المراىق مف  -2

تتوؽ إلى مخاطبة العواطف، والمشاعر الممزوجة بالمناقشة العقمية؛  تفتح، وقدرة منطقية، وحيوية فكرية،
 ، في مواضيع كثيرة عندما يوجو الناس إلى الدينونة  وعبادتو.القرآفوىذا أسموب 

أف يبدأ المربي في مناقشة ىذا الجانب والتوجيو إلى ممارستو مبكرا، مع بداية المراىقة أو قبميا، وقد  -3
النفسية أف استعداد المراىق لبلستقباؿ و االستشارة و االسترشاد بالكبار يكوف أكبر أثبتت بعض الدراسات 

ويتقمص االستقباؿ، وتزداد االستقبللية فيما  13،14،15في السنوات األولى المبكرة مف المراىقة وىو سف
 بعد ذلؾ.
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 اة.توظيف قدرات المراىق في التأمل، و التساؤؿ، والتفكر، حوؿ الكوف والنفس والحي -4
استثمار مواقف الضعف والضيق والشدائد والنوازؿ عند تربية الناحية العبادية، فالمراىق ذو عواطف  -5

غزيرة، ومشاعر ىشة، وىو ضعيف التحمل، قميل التجربة، بحاجة إلى السند والقوة، وبحاجة إلى التعرؼ 
 )378.،ص2000عمى القدرة اإلليية، المجوء إلى هللا في الكرب والشدائد (الصنيع،

 وذكر عمي بف مصمودؼ أف مراحل النمو الديني تمبر بما يمي:  

تتميز بأخذ  .ةتسيطر خبلؿ ىذه المرحمة األفكار والمعتقدات الوىمية والخياليمرحمة الخيال والوىم:  -1
الطفل تصوراتو حوؿ إدراؾ الوجود مف الوالديف مدفوعا بحب االستطبلع، لذلؾ نجده يكثر مف األسئمة 

يمجأ الوالداف في الغالب إلى تقديـ إجابا تتتماشى ومعتقداتيـ، كما قد يمتنعاف عف  .المواضيع الغيبيةعف 
غير أف الطفل يميل إلى عدـ تقبل تمؾ اإلجابات ألف عقمو ال يستطيع استيعابيا وفيميا، مما  .اإلجابة

ىبة اتجاىيا ممزوج بشيء يجعل تمؾ المواضيع تحاط بيالة مف الغموض والقداسة، فينشأ عنده خوؼ ور 
 القمق.مف 

مع ظيور بعض القدرات العقمية، يبدأ الطفل في اإلىتماـ بمعرفة سيرة  مرحمة التجسيد الشخصي: -2
كما يبدأ الشعور الديني لديو في النمو عمى أساس  ...الشخصيات الدينية الميمة، كالرسل والصحابة
كما أف الطفل  . مما يدفعو إلى ممارسة الشعائر الدينية  الثواب المرتبط بالجنة والعقاب المرتبط بالنار.

يتبنى التفسيرات القائمة عمى أساس الظواىر الطبيعية، بعدـ اكانت في المرحمة السابقة قائمة عمى الوىـ 
 .والخياؿ

يمجأ الطفل خبلؿ ىذه المرحمة إلى اختيار المفاىيـ والرموز والعناصر التي مرحمة إرضاء الحاجات:  -3
 .تمبي حاجة ممحة لديو جاتو، ويترؾ المواضيع الدينية التي يرػ بأنيا التجمب لو أية منفعة، والترضي حا

يقبل بما يقولو لو والداه ويقنع نفسو بصحة قوليما، فيكبت شكوكو حوؿ المواضيع الدينية، ويتقمص مفاىيـ 
 .الوالديف وآراء

 عقيدة االندماجية: -4
عقمية تمكنو مف الفيـ والنقد، لذلؾ تتحوؿ المعتقدات واألفكار مع البموغ تظير لدػ الفرد قدرات  -5

يطور المراىق التفكيرالتجريدؼ ويبدأ في وضع  .الدينية مف كونيا ذات منشأ خارجي إلى ذات منشأ داخمي
غير أنو في ىذه المرحمة يبقى ممتزما بالمعتقدات  .ما سبق لو تعممو عف الديف في نظاـ عقائدؼ متكامل

 .آلخريف وغير قادر عمى التحميل الكفء لبدائل المعتقدات الدينيةالدينية ل
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 عقيدة الفردانية التأممية: -6
ألوؿ مرة يستطيع الفرد تحمل مسئولية معتقداتو الدينية، وذلؾ باختيار ما يتناسب وقناعاتو مف جية 

واىتماماتو وبيف ما ىو سائد والمعايير االجتماعية مف جية ثانية؛ فالمراىق يسعى إلى التوفيق بيف حاجاتو 
ىل يجب أف أقدـ مصالحي أـ مصالح اآلخريف؟ ىل ما نشأت :أثناء ذلؾ يطرح أسئمة مثل .في المجتمع

عميو مف عقائد نسبية أـ مطمقة؟يكوف لمتفكير المجرد وما طرأ عمى النمو العقمي مف تطور دور ىاـ في 
 )226.225،ص،ص2013تحدؼ دالعقائد التي سيتبناىا الفرد(بف مصمودؼ،

 النظريات المفسرة لمظاىرة الدينية-15
ممؾ “أبو الحسف العامرؼ أف الديف إنما ىو اعتقادات وعبادات ومعامبلت ومحرمات، وكذلؾ  رأػ  
، ويعني بو األثر الثقافي واالجتماعي والسياسي، أؼ الدور الحضارؼ لمديف. فميس الديف مقوالت ”وخطط

نما ىو حضارة كذلؾ، وىذه رؤية تستند فيما يبدو  آيات قرآنية كثيرة، تحض عمى العمل وتربط  إلىفقط وا 
اىتـ االتجاه العممي السائد لدػ الغرب في عصر النيضة الحديث بالبحث في أصل  .بينو وبيف القوؿ

األشياء، فبعد أف كاف ذلؾ محصوراا في الجوانب التجريبية اتسع ليشتمل عمى العموـ اإلنسانية، حيث 
السؤاؿ عف أصل دينو وتطور معتقداتو، وقد  إلىولوجي وتطوره انتقل مف السؤاؿ عف أصل اإلنساف البي

 .زاد مف العناية بيذا السؤاؿ األخير نشأة عمـ االجتماع وت شكُّل مناىجو وتحديد قضاياه وموضوعاتو

وقد تكوف -في ىذا السياؽ ظيرت نظريات عديدة تبحث في أخص قضايا االجتماع اإلنساني   
وتحاوؿ تفسيرىا وبياف دورىا وعبلقاتيا داخل المجموعة اإلنسانية. وفيما يأتي التي ىي الديف،  -أعقدىا

التي عرضيا تركي مصطفي و  عرض ألىـ ىذه المحاوالت أو النظريات التي تحاوؿ تفسير الظاىرة الدينية
 كما يمي :

 سيقموند فرويد :التحميل النفسي لنظرية -15-01
يرػ أف الديف ظاىرة نفسية أنتجيا البلوعي في فجر اإلنسانية البعيد، حيث تخيل قصة أسطورية   

مفادىا أف األبناء قتموا أباىـ المستبد، الذؼ أعطى لنفسو حقوقاا استثنائية عمى المرأة، وسعى في سبيل 
بل التاريخ، في مرحمة إبعاد مف ييدده مف األبناء، وافترض فرويد أف ذلؾ وقع ق إلىالحفاظ عمى موقعو 

 .كانت فييا القبيمة البدائية ىي الوحدة االجتماعية، وقد كانت مؤلفة مف األب واألـ والذرية



 انتذين                                                                  رابع                       انفصم ان
 

149 
 

افترض أيضا أف قتل األبناء ألبييـ أنشأ لدييـ حالة عارمة مف الندـ، ولما وجدوا أنيـ ال يمكنيـ   
حالة دينية.  إلىمحر مات ثـ تطورت الكبت، فنشأت ال إلىموقعو ظيرت الحاجة  إلىالوصوؿ جميعاا 

لدػ الفرد، ومف ” أوديب“وينطمق فرويد في ذلؾ كمو مف تحميمو لمفرد، ومف الفكرة المركزية المتصمة بعقدة 
 .افتراضو أف المجتمعات كاألفراد في ىذا

عممي، السند ال إلىومف الواضح أف نظريتو ىذه في بياف نشأة التأليو نظرية فمسفية تأممية تفتقد   
وتعد أقل مظاىر فكره ثباتاا. إذ ال تزيد عمى كونيا تعميماا لتجربة نفسية شخصية عمى البشر، تحت ما 

، وىو يفترض وجود روح جماعية تتكامل فييا السياقات ذاتيا التي تحكـ النفسية ”عقدة أوديب“يسمى 
التاريخ، كاف عرضة ما قبل  إلىالفردية، ثـ إنيا تفترض تحوؿ مخزوف عاطفي نفسي لجيل يرجع 

أجياؿ الحقة متحررة مف ىذا االستبداد، ومتحررة مف أؼ كبت جنسي يحوؿ دوف  إلىالستبداد األب 
الزواج؛ فكيف وتحت أؼ ظرؼ كاف ىذا التحوؿ؟ كما أف ىذا الشكل الذؼ افترضو فرويد لمقبيمة البدائية 

نيف بيذه النظرية ال يقدموف أدلة تاريخية جانب أف المؤم إلىمرفوض كمياا مف عمماء األنثروبولوجيا، ىذا 
 .عمى حدوث جريمة القتل تمؾ

 :لنظرية الوضعية ألوغست كونتا 02 -15
ترػ أف الديف ناتج الذكاء اإلنساني في طفولتو، الذؼ يتخذه وسيمة ليفسر بيا مظاىر الطبيعة   

المرحمة  إلىالحيوية التي يراىا مف حولو، غير أف ىذا الذكاء ينضج فينتقل مف المرحمة البلىوتية 
المرحمة الوضعية، وىنا يفقد الديف مسوغات وجوده وتسود  إلىالميتافيزيقية (الغيبية) الفمسفية، وصوالا 

 .طفولتو إلىالنظرية الوضعية (العممانية) لمعالـ، وأؼ عودة لمديف ىي ارتكاس بيذا الذكاء 
وتقر النظرية أف ىذا الذكاء اإلنساني في مرحمتو األولى يستعيف بالتجريد والخياؿ ليفسر بيما   

عمى نحو تدريجي في طريق المسير نحو الوضعية المطمقة التي لف تقبل  العالـ وما فيو، لكف ذلؾ يزوؿ
بغير الواقع في تفسير العالـ، وستنحي أؼ فرض ميتافزيقي أو ديني في ىذا السبيل، لذلؾ فإنيا لف تبحث 
في عمة وجود العالـ وال الغاية منو، ألنيما سؤاالف مف بقايا المرحمتيف السابقتيف، وال يمكف إخضاعيما 

 .ألدوات المنيج الوضعي

ويبلحع أف النظرية توجو األمور عكس اتجاىيا الطبيعي، فالطفل مثبلا يتصل اتصاالا وثيقاا   
باألشياء المادية التي حولو، وال يمكف لو أف يدرؾ أو يتصور إال ما تقع عميو حواسو، وعالمو محدود 

ئرة احتياجاتو واتسع معيا عالمو وتطمعاتو، بحدود مطعمو ومشربو ونحوىما، فإذا تقدـ في النمو اتسعت دا
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غاية نضجو، انبعثت لديو األسئمة التي تتصل بمصدر العالـ ومصيره والغاية مف وجوده،  إلىفإذا وصل 
وىي أسئمة تتصل بأرقى ممكات اإلنساف، وىي الخياؿ والقدرة عمى التجريد، وىي أسئمة الروح الكبرػ، ولذا 

نت معكوس، واألدؽ أف يكوف عمى ىذا النحو: المرحمة الحسية ثـ مرحمة فإف الترتيب الذؼ اقترحو كو 
العقل القانع ثـ مرحمة العقل المتسامي، وذلؾ قياساا عمى أطوار نمو ذكاء الطفل. ومف االنتقادات الميمة 

 ليذه النظرية أنيا ال تدرس نشأة الديف بل تبحث في موقعو مف نمو الذكاء اإلنساني الذؼ تفترضو

  :(دوركايم )إميل االجتماعية لنظرية 51-03
يرػ دوركايـ أف النموذج األوفى في دراسة نشأة الديف ىو مبلحظة المجتمعات البدائية التي تقـو   

عمى نظاـ القبائل، فيي تكتسب تماسكيا مف اجتماعيا حوؿ لقب واحد يؤخذ مف اسـ حيواف أو نبات أو 
غير ذلؾ، فيتسموف بو وقد يتخذونو وشماا يتميزوف بو عف غيرىـ، ويسمى ىذا السموؾ نظاـ  إلىجماد 

الطوطـ (أو التوتـ)، وىو محط تقديس وتعظيـ، وكما أنيـ يعظموف االسـ فيـ كذلؾ يعظموف المسمى، 
مصدرىا،  ما ترمز إليو وىو إلىدرجة تأليييا، بل يتنبيوف  إلىوىـ مع تقديسيـ ىذه التواتـ ال يصموف 

الذؼ ىو المجتمع نفسو، فتنمحي الشخصية الفردية لصالح الشخصية الجمعية، وبيذا يكوف المجتمع منشأ 
 .الديف وغايتو في الوقت ذاتو، وليست الجماعة بذلؾ إال عابدة لذاتيا ال أكثر

المسيطرة عمى انت قدت ىذه النظرية بانتقادات كثيرة، منيا أنو إذا كاف لبلجتماع البشرؼ ىذه القوة   
لىالفرد، مف خبلؿ عاداتو وأخبلقو، و  درجة ال يممؾ الفرد أماميا حرية الرفض، فكيف نفيـ ظيور  ا 

المصمحيف والعباقرة واألنبياء الذيف يؤذف ظيورىـ ىذا بأفوؿ مرحمة مف حياة ىذا المجتمع وبدء أخرػ؟ 
تاريخ؟ وأيف تمؾ القداسة التي يراىا إذف فما ىي القوة التي يممكيا ىؤالء حتى غيروا وجو المجتمع وال

 .المجتمع لذاتو وعاداتو وأخبلقو

 :(ماركس )كارل الماركسية النظرية.51-04
ترػ النظرية أف الديف مجرد تخيل نفسي عقمي لمقوػ الحاكمة في الخارج، وأف ىذه القوػ استندت   

وسائل اإلنتاج. فاالجتماع اإلنساني يشكمو قطباه األساسياف؛ الطبقة العاممة والطبقة  إلىفي قوتيا 
الحاكمة، وليس التاريخ اإلنساني إال تاريخ الصراع بينيما، وليس إال تاريخ الظمـ الذؼ توقعو الطبقة الثانية 

و كبلـ عف تاريخ ىذا عمى األولى، ألنيا تتحكـ بوسائل اإلنتاج واالقتصاد، فكبلـ ماركس عف الديف ى
نما يساعد في وقوع  الصراع، والديف كما يشاىده؛ في الييودية والمسيحية، ليس شيئا سيئا في ذاتو وا 
االستغبلؿ والظمـ، مف خبلؿ التيويـ عمى الحقائق االقتصادية والسياسية بالدؼء والراحة المذيف يعد بيما 
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ميف، ولواله النتبو المستضعفوف لمظمـ، فا لديف ليس إال خديعة يراد بيا ديمومة ىذا االستغبلؿ، ألف المستغ 
سمطانو مستمد مف خارج ىذا العالـ، وعندما ي تخذ الديف ليذه الغاية السياسية فإنو يسمى حينئذ 

 .”إيديولوجيا“
بعيداا عف رومانسية ىذا الكبلـ فإنو انت قد بأنو ال يمكف الكبلـ عمى الظاىرة الدينية أو األفكار   
ريخية المعقدة بمثل ىذه البساطة، وأف ماركس ينطمق في كبلمو عمى تفسير الديف مف أمثمة ثقافية التا

محددة حاضرة في رأسو، في فترة تاريخية محددة، وفي جغرافيا محددة، وىي الييودية والمسيحية في 
ف  أوروبا، وال يمكف تطبيق ما يقولو بالمثل عمى أدياف أو ثقافات دينية أخرػ في أنحاء أخرػ مف العالـ. وا 

حصل التسميـ بما قد يقع مف توظيف الديف توظيفاا سياسياا، فإنو ال يمكف أف يقوـ ذلؾ دليبلا أو بياناا 
 .لظروؼ نشأتو، التي تممؾ في ذات اإلنساف وما يحسو مقومات وجودىا

ويرػ أف ومف الطريف أف ماكس فيبر، في بحثو بشأف الدور االقتصادؼ لمديف، يناقض ماركس   
، يرػ أف سيادة ”األخبلؽ البروتستانتية وروح الرأسمالية“الديف قد ينتج نظاماا اقتصادياا، ففي كتابو 

المسيحية البروتستانتية اإلصبلحية وبخاصة الكالفينية، التي شجعت عمى الزىد مع الدأب بالعمل وطمب 
نظاـ الرأسمالي الحديث والتقدـ الخبلص األخروؼ باإلنجازات المادية، كاف مف أىـ أسباب ظيور ال

 الصناعي، وال شؾ إذف أف ىذا يقمب مذىب ماركس رأساا عمى عقب

 النظرية الحيوية.15-05
عمى الظواىر ىي تميل إف اإلنساف البدائي يضفي و  ""كونت" و" سبينسرتايمر" و" مف روادىا  

روح آنية غيبية تنشأ معيا  أنو كأف ينسب لمظواىر الطبيعية شخصيات حتى تصبحالطبيعية الحياة، و 
 .القائمة بيف الكائنات اإلنسانية عبلقات تشبو العبلقات

قل اعتقد مف جراء تجربة األحبلـ أف أرواح الموتى باقية، إذ ينت” البدائي“النظرية أف اإلنساف  ىذه رػ ت
يأتيو في حممو يكممو. وبما أف ذلؾ يحدث لو مع أرواح األحياء التي تأتيو في طيف الميت انتقاالا حقيقياا و 

المناـ كذلؾ، فقد اعتقد إذف بقاء أرواح األموات بعد فناء أصحابيا، وآمف بقدرتيا عمى االتصاؿ باألحياء 
حداث المنفعة أو المضرة؛ ولذا فإنو ال بد إذف مف جمب المنفعة ودفع المضرة. ثـ تجاوز اإل نساف عبادة وا 

ىناؾ تفسيراف: األوؿ يرػ  عبادة أرواح الكواكب والعاصر الطبيعية، فكيف حصل ذلؾ؟ إلىأرواح الموتى 
كالطفل ال يفرؽ بيف األحياء والجمادات، إذ ي محق ” البدائي“أف ىذا االعتقاد سببو التباس عقمي، وذلؾ أف 

” البدائيوف “ىذا االعتقاد منشؤه لغوؼ، فقد كاف الجمادات باألحياء ويضفي عمييا الحياة. والثاني يرػ أف 
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، فإذا مات انتقل ”قمراا “أو ” نجماا “يطمقوف عمى أنفسيـ أسماء العناصر الطبيعية؛ كأف يتسمى أحدىـ 
 .ما تسمى بو إلىالتقديس بمرور الزمف 

رضنا فعبل لـ يكف مشغوال بالبحث عف تفسير أحبلمو، فإذا افت” البدائي“انت قدت ىذه النظرية بأف   
أنو كاف شخصا محدود العقل فإف محاولة تفسير األحبلـ مرحمة متقدمة مف التفكير، ثـ إف االعتقاد ببقاء 
األرواح ال يمـز منو اعتقاد ألوىية مصدرىا، والسيما أف مف األحبلـ ما ىو أضغاث (خياالت) وما ىو 

 .يوبقايا ذكريات ماضية مما ال يمكف أف يؤسس أو يثير عقيدة التأل

 :فريزر جيمس نظرية.51-06
في السيطرة عمى الطبيعة، التي رأػ فييا ظاىرة ” البدائي“يرػ فريزر أف الديف مظير لرغبة   

ذلؾ، وىو يفترض أف السحر ىو أصل  إلىاالنتظاـ، فأراد أف يتبادؿ معيا التأثير، فاتخذ السحر طريقاا 
العمـ “الديف ثـ أصل العمـ كذلؾ، فالمراحل ثبلثة؛ السحر ثـ الديف ثـ العمـ. وليس السحر لدػ فريز إال 

وىو أف الشبيو يدعو ” التشابو“وفق قانونيف اثنيف؛ األوؿ قانوف ” البدائي“الذؼ تنتجو عقمية ” الزائف
يجاد ما يرغب بو بمجرد المحاكاة، فبإمكانو مثبلا مف خبلؿ محاكاة الشبيو، ويرػ الساحر أف بإمكانو إ

االقتراف أو “حركات الحيواف الذؼ تتخذه القبيمة توتماا (طوطـ) أف يضمف تكاثر فصيمتو. والثاني قانوف 
الشخص الذؼ  إلى، وىو أف قدرتو عمى إلحاؽ أؼ أثر في شيء ما تتضمف سرياف ىذا األثر ”العدوػ 

كاف عمى اتصاؿ بيذا الشيء، فإذا سقطت إحدػ أسناف رجل فابتمعيا كمب اكتسبت بقية أسنانو صبلبة 
 .أسناف الكمب

األدلة التي تشيد ليا، فيي ال تعدو كونيا فرضاا مف  -كما يرػ عمماء اإلناسة-تفتقد النظرية   
نما يعدونيا ثبلثة أنماط لمنشاط العقمي الفروض، وىـ ال يروف المراحل الثبلثة مراحل متمايزة ومت راتبة، وا 

 إلى، أو وجيات نظر ثبلث إزاء الكوف والطبيعة وأحداثيما، ومف ثـ فإنيا مراحل توجد جنباا ”البدائي“لدػ 
وتؤثر بمجموعيا في سموؾ   جنب في المجتمع الواحد في وقت واحد، وقد تتبادؿ التأثير فيما بينيا،

 ؾ ما يشاىد مف حاؿ األدياف اليـواإلنساف، وقد يشيد لذل

 :النغ جون  نظرية.51-07
قادرة عمى إنتاج فكرة دينية، فمديو فكرة ” البدائي“بمعناىا البسيط لدػ ” العمية“أف فكرة  النغ يرػ   

عف صنع األشياء، وىو يعمـ أف ما يحيط بو ال بد لو مف صانع، فيتصور ىذا الصانع رجبلا عظيماا غير 
نغ أنو ي بلحع لدػ طبيعي يتجاوز اإلنساف بقدرتو، وىو يحنو عمى أطفالو الذيف ىـ الناس ذاتيـ، ويؤكد ال
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اعتقاد بوجود أب وسيد وخالق، بجانب عقائدىـ وأساطيرىـ األخرػ، غير أف ىذا ” المتوحشة“كل األقواـ 
االعتقاد الذؼ يكوف في بدايتو نقياا ال يمبث أف يختمط بالتصور األسطورؼ لدػ القوـ، فتضيع معالمو، 

قياا ثـ يتغير باختبلطو بالتفكير األسطورؼ، ويصف ويتخذ النغ مف المسيحية صورة ليذا الديف الذؼ يبدأ ن
ـٍ فيو نتاج التأمل والنظر ويدفع  االستسبلـ العقمي، والثاني بأنو غير  إلىالنغ التفكير األوؿ بأنو عقمي سا

النزوات المضطربة، وصورة ذلؾ في المسيحية أف األوؿ تمثمو  إلىعقمي منحط فيو نتاج المخيمة ويدفع 
ير والكاتدرائيات واألناشيد والصبلت الروحية بيف اإلنساف وخالقو، أما الثاني فتمثمو الصموات والمزام

خوارؽ المسيح والقديسيف وغير ذلؾ مف المعجزات الغريبة، وىما نمطاف متجاوراف في المسيحية وفي 
 .غيرىا، بل ىما موجوداف دائما في حالة تنازع مطمق في التاريخ الديني البشرؼ 

ويتفق مع ىذا الرأؼ العالـ األلماني ويميمـ شميت، مف خبلؿ المنيج التاريخي في عمـ األجناس،   
فيو يقوؿ بوجود إلو أسمى كاف يعتقد بو اإلنساف البدائي، كما يثبت أف فكرة اإللو الواحد ىي األقدـ لدػ 

أف االعتقاد بإلو أسمى يسد  ىإلاإلنساف، فالديانة األولى لئلنساف كانت التوحيد وليست التعدد. وقد وصل 
تفسير األدياف نفسيا لنشأتيا، وال  إلىحاجة اإلنساف لبلعتقاد بوجود عمة عقمية. وىذه النظرية ىي األقرب 

 .سيما األدياف السماوية

انتقد البعض النغ بقوليـ إف مبدأ العمية أو السببية أعقد مف أف يفكر بو عقل البدائي، ىذا لو   
فييا مف البساطة البالغة ما ” العمية“ساف كاف بعقل بدائي فعبل، وقد رد النغ بأف صح أصبل أف اإلن

 .يجعميا ال تغيب عف ذىف البدائي

 :النظرية الطبيعية لصاحبيا ماكس مولر.15-08
يرػ مولر أف اإلنساف األوؿ عندما نظر في الطبيعة المترامية المتسعة حولو ىالتو وأدىشتو   

وراعتو، فانفعل بذلؾ انفعاالا رأػ معو استحقاقيا لمعبادة، وىو تفسير نفسي في حقيقتو، غير أف مولر 
عمـ المغة المقارف الذؼ أفاد منو نتيجة معرفتو بالسنسكريتية (المغة اليندية) عمى وجو  إلىيستند كذلؾ 

الخصوص، حيث الحع أف أسماء اآللية في المغات اليندية األوروبية تتشابو، وىذا يعني أنيا كانت لغة 
األولى  واحدة تشعبت بعد ذلؾ نتيجة تشعب الشعوب ذاتيا، ويعني كذلؾ أف ىذا التقديس ىو الصورة

لمديف قبل نشوء الحضارات المتشعبة. ويرػ مولر أف ظواىر الطبيعة استحقت العبادة بعد أف خمع عمييا 
، ”النير يجرؼ “اإلنساف البدائي الروح أو الحياة، نتيجة الخديعة التي أوقعتو المغة بيا، فنحف نقوؿ 

أف ىذه المجازية اكتست صورة ، وىي تعابير مجازية في أصميا خاصة باألحياء، غير ”الشمس تطمع”و
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الحقيقة مع مرور الزمف، فأضحت الطبيعة نفسيا كائنات حية تتفاعل مع اإلنساف وتطمعاتو وآمالو، يسأليا 
 .فتجيب، ويدعوىا فتعطي
 :ىذه النظرية، منيا ما يأتي إلىوقد وجيت اعتراضات 

 التأمل فييا  إلىا تدفع اإلنساف تكرار وقوع األحداث الطبيعية يجعميا اعتيادية بدال مف افتراض أني
وتعميميا، وقد يكوف ىذا التأمل خاصا بالفبلسفة والحكماء دوف العواـ الذيف يمثموف السواد األعظـ مف 

 .المتدينيف
  إذا فرضنا صحة القوؿ بأف الروعة أو الدىشة ىما عمة عبادة اإلنساف األوؿ لمقوػ العميا في

ية كاألحجار والحشرات ونحوىما؟ ثـ كيف نفسر الفصل التاـ لدػ الطبيعة، فكيف نفيـ عبادتو لقوػ تاف
ىذا اإلنساف بيف األمور المقدسة واألمور العادية طالما أف دواعي الرىبة والدىشة مبثوثة في أرجاء 

اليوـ عمى الرغـ مف أف معرفة  إلىالطبيعة؟ وكيف نفيـ استمرار األدياف ورسوخيا عبر التاريخ وصوالا 
طبيعة قد تعمقت، ويوماا بعد يوـ يممؾ قدراا مف القدرة عمى توجيييا والتحكـ اإلنساف بال

 )05،فقرة،2017(تركي،بيا؟
 نظرية الخوف.15-09
تعتبر ىذه النظرية الديف ظاىرة نفسية اجتماعية بحيث ترػ أف خوؼ اإلنساف مف المجيوؿ ىو   

المجتمعات البدائية كانوا يعيشوف تحث العديد مف ىي نظرية قديمة فالناس في التديف ، و  إلىالذؼ يدفعو 
الضغوط و الحاجيات التي ال يتمكنوف مف تمبيتيا في كثير مف األحواؿ ، حيث  كانوا يسعوف  بالتقرب 

 تحمييـيبية  في اعتقادىـ أنيا تؤمنيـ و لقوػ غ

 نظرية التعمم االجتماعي15-10
ىي تنتقل مف جيل والمعتقدات ىي جزء مف الثقافة و ترػ ىذه النظرية أف التديف والسموؾ الديني   
جماعات أخرػ مو و تثبتو المؤسسات التعميمية و أف الديف تدعخر عف طريق العادات االجتماعية و لآل
سائد عبر الزمف تعمـ عبر الزمف مف خبلؿ عمميات لنظرية أف الديف شيء غير متغير و ترػ ىذه او 

 )156.،ص2015( طالح،العقائد االتجاىات و عية شأنو شأف مختمف التنشئة االجتما
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 التدين مشكلت 16
مراض و ىاذ ينطبق عمى تصادؼ اإلنساف العديد مف المشكبلت في حياتو و قد تصيبو بعض األ  

بعض أمراض التديف كما  "الحسف السرات"رد أو لقد ، و بعض األمراض إلى، فقد يكوف عرضة تديف البشر
 :يمي

 االبتئاس الوصاية و  -الأو 

و نيوا أف يكونوا عمييـ عف أف يكونوا وكبلء عمى الرافضيف لمدعوة ،  القرآفتكرر نيي األنبياء كثيرا في 
ما أنت عمييـ بوكيل ما جعمناؾ عمييـ حفيظا و ولو شاء هللا ما أشركوا و :﴿ تعالىمف ذلؾ قولو حفظة ، و 

تيويف الضغط الرسل بما يعممونو قيبل ، و ذكير القصد مف ىذه اآليات تو  )108األنعاـ :الكريـ،  القرآف(﴾ 
الت و امحية والمحاربة والمكر والكيد و السخر واقف الكفر واإلعراض  والرفض و النفسي الناجـ عف م

 .اإلقصاءاالستئصاؿ و 

 التفرق في الدين  –ثانيا 

الكريـ و حذر مف العدوػ بيا ، و  القرآفالتفرؽ في الديف مف بيف أفتؾ األمراض التي حدثنا عنيا   
: ﴿ أف الذيف فرقوا دينيـ  إلىىو مرض أصاب المتدينيف السابقيف ييودا و مشركيف و مسيحييف فقاؿ تع

األنعاـ الكريـ،  القرآف(هللا ثـ ينبئيـ بما كانوا يفعموف ﴾ إلىو كانوا شيعا لست منيـ في شيء إنما أمرىـ 
 العناصر التالية :ينتج التفرؽ في الديف مف و  )109:

  لممتدينيف والمحتاجيف والفقرا. ىاـو األبيع 
  ال يقبموف النقدبريف يعتقدوف أنيـ عمى حق دائـ و متكقادة غير صالحيف و. 
  طرؼالتالتشدد و. 

 التنبؤ الكاذب –ثالثا 

ىي عمة إنسانية مشتركة بيف جميع ة ىي ما يعرؼ بالتنبؤ بالغيب ، و مف بيف أبرز أمراض التديف الحالي
غير المنتميف ألؼ ديانة كانت فالكل يدعي معرفة المستقبل إال المؤمنيف با ديانة و  إلىمف المنتمييف 
ما تدرؼ ـ و يعمـ ما في األرحاعنده عمـ الساعة و ينزؿ الغيث و  الذيف يوقنوف أف ﴿ إف هللاو حق اإليماف 

 )34: لقمافالكريـ،  القرآف(أؼ أرض تموت إف هللا عميـ خبير﴾ما تدرؼ نفس بنفس ماذا تكسب غدا و 
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 الخلفة الميدوية و  –رابعا 

مف فكرىـ ينشغل الكثير مف المسمميف بقرب ظيور الميدؼ المنتظر و رجعة الخبلفة و جعموا ذلؾ ركنا 
اعيد المو  ضرببنيت عميو مواقف جماعات حركية وسياسية في المشرؽ والمغرب و  مبدأ رئيسا، و ومذىبيـ

  .الخميفة الراشدوالمواقيت لمميدؼ العائد و 

 جنون الكوارث  -خامسا 

ذىاف  أوجنوف الكوارث اإلنجيمية و يمف أخطر اآلفات التي يشيدىا العمـ المعاصر ما يطمق عم  
يزعـ عي يسوقو زعيـ يمبس مسوح الديف والتديف و ذىاف جما إلىىو ىاجس يتحوؿ الكوارث الدينية و 

سا عمى عقب أالخبلص بانقبلب الحياة ر  مجيءال داعي النتظار  األتباعبأنواالطبلع عمى الغيب فيقنع 
 عف طرؽ كارثة بيئية

 الرىبانية  –سادسا 

بتدعة ما أنزؿ هللا بيا التشدد في الديف حد الوسطية في الغريزة التناسمية ، برىبانية م وىي الغمو   
بقمع  األسرة األحياء وعف الزواج و انقطاع بعض النصارػ عف الحياة و  بيا الرىبانية يقصدمف سمطاف، و 

 اإلنساف .غريزة النسل المفطورة في 

 التعصب الوثوقية و  –سابعا 

ىي االعتقاد الجاـز الحاسـ التعصب الديني و  إلىمف بيف اشد أمراض التديف الوثوقية التي تفضي   
، فبل أف ال شيء غيره، و ؿ واآلخرو اجتيادىـ فيو ىو األلمديف و  لدػ بعض فئات المتدينيف بأف فيميـ

رافضيف  أو، سواء كانوا متدينيف أفكارىـو  ال قبوؿ آلرائيـاجتيادىـ و و اعتراؼ بمفيوـ اآلخريف 
 :ىيلخاصة بالتديف عند بعض األفراد و تظير بعض المشكبلت ا، و )157ص ،2015،لمتديف.(سرات

 المعنى .تضخيـ قيمة المفع عمى حساب  -1
 إعبلء قيمة المظاىر الخارجية لمديف عمى حساب المعنى الروحي العميق لمديف . -2
 التكامل الشخصي .و الروحي إعاقة النمو النفس واالجتماعي و  -3
 أحاسيس .ف ما يبديو الشخص مف مظير ديني وما يضمره مف أفكار و االنشقاؽ بي -4
 .عقبل رج الحدود المقبولة شرعا و دد خاالتشبلغتراب بعيدا عف حقيقة الذات  والتعصب و الميل ل -5
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 .مشاعر وسموؾ اآلخريفعمى فكر و الرغبة في السيطرة القيرية تعظيميا ، و تضخيـ ذات الشخص و  -6
 الرفض الصمب و العنيد ألؼ رأؼ آخر مع القدرة عمى تحمل المناقشة الموضوعية . -7
 مواجية الواقعاليروب مف بية و السم إلىما يتبع ذلؾ مف الميل احتقار الذات و  -8

 .)41.،ص2002،(الميدؼ

 قياس التدين: -17
الحياة فبل يكاد مجاؿ يخمو مف وجود المقاييس النفسية التي  مياديفانتشر القياس ليشمل كافة   

وضعت لقياس الخصائص الخاصة بالسمة المراد قياسيا لدػ األفراد. ومف تمؾ المجاالت مجاؿ التديف 
 ثبلثة أقساـ: إلىحيث وضع العمماء الغربيوف مقاييس لمتديف يمكف تقسيميا 

والتي تيتـ بقياس التديف كبعد مفرد، ويركز في  :(Unidimensionalمقاييس أحادية البعد ) )1
الحضور والتردد عمييا، ومف أمثمة ىذا القسـ مقياس ثيرستوت  أوالغالب عمى االتجاه نحو الكنيسة، 

) ومقياس القيـ الدينية في Thoules,1935) ومقياس ثولس (Thurston & Chave,1929وشيف (
 .مقياس دراسة القيـ اللبورت وفيرنوف ولندزؼ 

والتي تيتـ ببعديف في قياس التديف، مثل  :)Bipolar Dimensionalمقاييس ثنائية البعد ) )2
)، ومف Good and Badجيد و ردغ ( أو)، Proper and less desirableمرغوب وأقل مرغوبية (

 ).Clark, 1958) ومقياس كبلرؾ (Lenski, 1961أمثمة ىذا القسـ مقياس لينسكي (
والتي تيتـ باألبعاد المختمفة لمسموؾ الديني، ومف  :(Multidimensionalد )مقاييس متعددة األبعا )3

)، ومقياس Kurts, 1962)، ومقياس كيرتس (Thouless, 1961أمثمة ىذا القسـ مقياس ثوليس (
 ).Whiteman, 1961).(Meadow & etl, 1984وايتماف (

المقاييس األجنبية مثل مقياس القيمة ومقاييس التديف في المغة العربية قميمة، وبعضيا مترجـ عف   
الدينية المأخوذ مف مقياس القيـ الدينية اللبورت وفيرنوف ولندزؼ، والمكوف في صورتو العربية المترجمة 
بواسطة ( محمود أبو النيل وسيد عبدالعاؿ) مف ثبلثيف سؤاالا لكامل المقياس، بينما أسئمة المقياس الفرعي 

فيو مكوف مف عشرة أسئمة، وكل سؤاؿ عبارة وليا خياراف ( مثاؿ ذلؾ، لو عندؾ الذؼ يقيس القيمة الدينية 
 ؟عزاءاألصدقاء األ أوؿ تستغمو في أنؾ : أػ تزور بعض األقارب و اوقت فاضي تح

 ) ؟ب ػ تزور بعض أماكف العبادة (قيمة دينية
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ة بالكفاية اإلنتاجية لنيل في دراستو عف عبلقة القيـ الدينياو بأوقد استخدـ ىذا المقياس محمود   
ـ). كما استخدـ ىذا المقياس في عدد مف 1987لمعماؿ الصناعييف في مجتمع إسبلمي (أبو النيل، 

). ودراسة عطية 1978الدراسات العربية ومنيا دراسة التديف والتوافق النفسي لماىر اليوارؼ (اليوارؼ، 
).ودراسة سيد عبدالعاؿ بعنواف دينامية 1959ا، ىنالطمبة والطالبات دراسة مقارنة (محمود ىنا بعنواف قيـ 

 يؤخذ عمى ىذا المقياس مآخذ عدة أىميا:ػ ولكف. )1977العبلقة بيف القيـ والطموح (عبدالعاؿ، 

 كونو مترجماا عف اختبار مصمـ لغير المسمميف. ) أ
 قمة عدد فقراتو (عشر فقرات) مما يجعمو عاجزاا عف تغطية جوانب الديف المختمفة. ) ب
 الخيارات المخصصة لكل سؤاؿ مف أسئمة المقياس، وكونو يقيس القيمة الدينية وليس التديف.قمة  ) ت

ومف المقاييس المؤلفة عربياا مقياس االتجاه الديني لعبدالحميد دمحم حميداف نصار وىو مكوف مف أربع 
و خمس وثبلثيف فقرة ؿ يقيس الجانب الوجداني وعدد فقراتو ثبلثة أقساـ، القسـ األ إلىفقرة، مقسمة  وتسعيف

ػ أحيانااػ ػ غالباا بدائل الخمسة التالية (دائماا كل فقرة صيغت عمى ىيئة سؤاؿ واإلجابة تكوف مف واحد مف ال
). والقسـ الثاني يقيس الجانب السموكي وىو مكوف مف أربع وثبلثيف فقرة، صيغت عمى ىيئة نادرااػ ال أبداا 

قاتيا (دائماا ػ غالباا ػ أحياناا ػ نادراا ػ ال أو ؼ الصبلة في موقف سموكي لو خمس استجابات/ مثالو: أؤد
أصمي). والقسـ الثالث يقيس الجانب المعرفي وىو مكوف مف خمس وعشريف فقرة صيغت عمى ىيئة 

). ويؤخذ عمى ىذا المقياس التداخل بيف أقسامو الثبلثة مف 1988مشابو لصياغة القسـ الثاني (نصار، 
عبادة واحدة، وأخيراا عدـ  أوة في كل قسـ، وكذلؾ التكرار في فقراتو لقياس سمة خبلؿ العبارات الوارد

 شمولو لجوانب اإلسبلـ المختمفة.

ومف أفضل المقاييس العربية مقياس السموؾ الديني لنزار ميدؼ الطائي، حيث أتصف بالشموؿ   
وسيولة التطبيق، وىو مبني عمى أساس أف شعب اإليماف سبع وسبعوف شعبة التي وردت في كتب 

 ال ؛ ومثاؿ ذلؾ قناعتي بوجود هللا أوالسمف، ثـ وضع المؤلف لكل شعبة سؤاالا تكوف اإلجابة عميو بنعـ 
 ـ). أال أف ىناؾ عيوب في ىذا المقياس مف أىميا:ػ1985تامة(الطائي، 

ذا اختار الخيار الخاطئ في  أوأسموب اإلجابة حيث يختار المستجيب أحد الخياريف نعـ  ) أ ال وا 
لى الخاصة بأركاف اإليماف، استبعدت إجابتو بالكمية ولـ تعد صالحة لمبحث (ألنو و العبارات الست األ

 مف)، كذلؾ ضيق مجاؿ الخيارات أماـ المستجيب (خياراف فقط).يصبح غير مؤ 
في ذلؾ بيف  مساويااختبلؿ الوزف القيمي لشعب اإليماف، حيث، حيث وضع لكل شعبة سؤاالا واحداا،  ) ب
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ماطةاألذػ عف الطريق، وبيف  مساواةىناؾ  بلفمثأركاف اإلسبلـ وغيرىا مف شعب اإليماف،  بيف الصبلة وا 
اطس، وىذا ما ال يتوافق مع نظرة اإلسبلـ ليذه الشعب، فالصبلة عمود الديف،و ال ديف الزكاة وتشميت الع

 لمف ال صبلة لو، ولكف مف ال يميط األذػ عف الطريق يبقى معو دينو.
 يعطى الفرد درجة كمية لمسموؾ الديني بعد تطبيق المقياس عميو، وال نستطيع معرفة مستوػ تدينو. ) ت

 عمى المقاييس األجنبية والعربية.ىا وألجل المآخذ التي سبق ذكر 
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 خلصة
ل كل مرجعيـ في يمتفوف حولو ويمثا قسـ أوؿ وىـ فئة يمفيـ الديف و ينقسـ الناس إلى قسميف ىم  

وضح وواقعنا اليـو ي ،الممارسات المرتبطة بيارػ بعيدة عف المعتقدات الدينية و صغيرة وكبيرة وفئة أخ
، ومف أشكاؿ مختمفة ومتعددة لمكيفية التي يتمثل بيا األفراد معتقداتيـ وممارساتيـ الدينيةالعديد مف 

التعارؼ عمية أف الديف يمثل المبلذ الوحيد لكل فرد في مجتمعنا يحظي التديف بأىمية بالغة وكبيرة 
ؽ الييا خصوصا لدؼ كل فئات المجتمع خصوصا الشباب منيا لمعديد مف االعتبارات التي تـ التطر 

فيعرؼ صبلح الفرد بمدػ التزامو ومستوػ تدينو قوال وفعبل، وقد تظير عمى تديف الشباب بعض 
المشكبلت فيحاوؿ المجتمع عف طريق مؤسساتو المعروفة و التي ليا دور في توجيو و ارشاد الشباب نحو 

   السبيل المستقيـ والفيـ الصحصيح. 
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 تمييد
المنيج العممي الذؼ تستخدمو  يتناوؿ ىذا الفصل وصفا لئلجراءات الدراسة الميدانية مف حيث  

والتطرؽ إلى الخصائص السيكومترية  ومف خبللو عرض لخصائص عينة الدراسة مجتمع الدارسةالدراسة و 
ألدوات الدراسة عف طرؽ الدراسة االستطبلعية، مع وصف عينة الدراسة األساسية وكيفية تصميميا حيث 
يعتبر نجح البحث في الوصوؿ إلى أىدافو المسطرة عمى الخطوات اإلجرائية التي يقوـ بيا الباحث في 

 يمر مف مرحمة التخطيط إلى مرحمة التنفيذ. إطار تصميـ البحث ومنيجو ألنيا ألف الباحث 
 منيج الدراسة-01
، وعرضيا ه وتحميميالتنظيـ أفكار  تفكير والعمل يعتمده الباحثلمنيج العممي ىو أسموب لما  

يقوؿ  )30.،ص2000غنيـ،و  وؿ الظاىرة موضوع الدراسة (عميافحقائق معقولة ح إلىبالتالي الوصوؿ و 
صنع تػ فميست الوقائع ىي التي تخمق و  الموضوع إلىعمى المنيج ال دراسة تستند وحدة كل  أنو بيرسوف 
 ) 65.ص،2008، بواسطتو تخمق تمؾ الوقائع (أبراشلكنو المنيج الذؼ ، و العمـ
وييتـ بوصفيا وصفا  واقع،الظاىرة كما توجد في ال أوالبحث الوصفي يعتمد عمى دراسة الواقع   
كاف المنيج الوصفي مرتبطا منذ نشأتو بدراسة ، )Mc Millan.& Schomacher. 2001(دقيقا

كثر زاؿ ىذا األسموب ىو األالنفسية واالجتماعية والتربوية وما اإلنسانيةالمجاالت و المشكبلت المتعمقة ب
جريبي في ىذه ضوابط  استخداـ األسموب التتيجة لصعوبات و ذلؾ ناستخداما في ىذه الدراسات و 

كبلىما  أوالمفردات  أوؿ البحث الوصفي الظواىر و ايتن.) 259.ص ،2013،آخروف المجاالت (مطحنة  و 
. إف المنيج  )51.ص،1992،الخضيرؼ و (معوض الغرض منو وفقا ليدؼ البحث و  معا في ترابط تناسبي

راسة د، و مف خبلؿ التعبير عنيا نوعيا الوصفي ىو المنيج الذؼ يقوـ بوصف الظاىرة وصفا دقيقا
 إلىىو ال يقف عند الوصف فقط بل يتعداه ؾ مف خبلؿ التعبير عنيا كميا ، و ذلنيا و التأثير بيالعبلقات و 

  .تفسيرىاتحميل البيانات و 
 الدراسة االستطلعية-02
بحيث تمكف عينة البحث األصمي و تفيد الدراسة االستطبلعية في التعرؼ عمى طبيعة المجتمع   
اسة أف الدر  "يوسف عدواف"لقد ذكر و  احث مف االطبلع بعمق عمى جوانب وتفاصيل موضوعوالب

 :االستطبلعية تساعد الباحث في
 تستحق االستمرار فييا؛ذا كانت الدراسة ممكنة التطبيق و تقرير فيما إ -
 ؛خطة البحث عممية لجمع البياناتأف خطة البحث ألدوات جمع البيانات و تييئ فرصة لتقييـ مبلئمة   -
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 يعطي بعض المؤشرات عمى مناعتيا؛ قد، بما لي لمفرضيةأو إجراء اختبار  -
 ؛إذا كاف بحاجة لتنقيح إضافيتقترح الدراسة االستطبلعية تنقيحا لمموقف  -
 )1،،فقرة2019عدواف،(؛المتغيرات تي تـ اختبارىا مف أجلكفاية المقاييس التبيف كفاية إجراءات البحث  و  -

 تفيدنا الدراسة االستطبلعية كذلؾ في : كما  
 ائص السيكومترية ألدوات الدراسة؛حساب الخص -
 ؛التأكد مف توفر الحجـ المناسب لعينة البحث -
 ؛التأكد مف وضوح البنود و مدػ شموليتيا لمموضوع -
 ف مف صياغة و ضبط و تعديل البنود؛التمك -

 عينة الدراسة االستطلعية.02-01
سف تمثيل بحيث لعناصر المجتمع أحممثمة مجموعة جزئية مف مجتمع البحث ، و العينة ىي   

عباس ) عمل استدالالت حوؿ معالـ المجتمعالعينة عمى المجتمع بأكممو و  يمكف تعميـ نتائج
ىي جزء مف المجتمع يتـ اختياره وفق قواعد خاصة بحيث تكوف العينة و  .(218،ص2014،وآخروف 

 .)78.،ص2015النعيمي،لمجتمع الدراسة( اإلمكافالمسحوبة ممثمة قدر 
وطالبة، حيث تـ توزيع طالبا  47قواميا  عشوائية االستطبلعية عمى عينة دراسةال تطبيق تـ  
 دقيقة 25وتـ استرجاعيا بعد شرح تعميماتيا اييس الدراسة عمى أفراد العينة و مق

 . 2018في شير نوفمبر ذه الدراسة أجريت ىالحدود الزمنية : 
 عمار ثميجي باألغواط . أجريت بكمية العمـو االجتماعية بجامعةالحدود المكانية : 

 االستطلعية الدراسة عينةخصائص .02-02
حسب متغيرات الدراسة (السف، الجنس، المستوػ الدراسي،  االستطبلعية دارسةتوزيع عينة التـ   

 .طالبا مف كبل الجنسيف 47وشممت عمى  )يالقرآن، التعميـ التخصص الدراسي
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 الفئة العمريةتوزيع عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير -02-02-01
  09جدول رقم 

 خصائص عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير الفئة العمرية 
  السن التكرار النسبة المئوية

 سنة 20أقل من  7 ٪ 14.9
 سنة 25إلى  20من  27 ٪ 57.4
 سنة 25أكبر من  13 ٪ 27.7
 المجموع 47 ٪ 100

  13رقم  الشكل
 خصائص عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير الفئة العمرية 

 
 47) توصيف عينة الدراسة االستطبلعية و المقدرة بػ 13) والشكل رقـ (09يوضح الجدوؿ رقـ (  

 07سنة  20 دوف طالبا وذلؾ حسب متغير الفئة العمرية (العمر) حيث بمغ عدد أفراد العينة االستطبلعية 
 سنة 25 سف تي تفوؽ طالبا أما فئة الطمبة ال 27سنة قدر بػ  25و 20فئة الطمبة مابيف سف  ة وعددطمب
 .سنة تمثل أكبر عدد 25و 20ع ىنا أف الفئة العمرية بيف نبلحطالبا و  13عددىـ  بمغف

 النوع االجتماعي توزيع عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير-02-02-02
  10جدول رقم ال

 نوع االجتماعيالدراسة االستطلعية حسب متغير الخصائص عينة 
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 الجنس التكرار النسبة المئوية
 ذكور 2 ٪ 5

 إناث 45 ٪ 95
 المجموع 47 ٪ 100

 14رقم  الشكل
 خصائص عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير النوع االجتماعي  

 
 47االستطبلعية و المقدرة بػ ) توصيف عينة الدراسة 14) والشكل رقـ (10يوضح الجدوؿ رقـ (  

  02 طالبا حسب متغير النوع االجتماعي (الجنس) حيث بمغ عدد أفراد العينة االستطبلعية مف  الطبلب
 .اإلناثنبلحع أف النوع االجتماعي الغالب ىو مف جنس و   45وعدد الطالبات 

 المستوى الدراسي توزيع عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير-02-02-03
 11جدول رقم ال

 خصائص عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير المستوى الدراسي
 المستوى الدراسي التكرار النسبة المئوية

 سنة أولى 3 ٪ 6.4
 سنة ثانية 20 ٪ 42.6
 ستة ثالثة 12 ٪ 25.5
 سنة أولى ماستر 10 21.3٪
 سنة ثانية ماستر 2 ٪ 4.3
 المجموع 47 ٪ 100
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  15رقم  الشكل
 مستوى الدراسيخصائص عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير ال

 
 47) توصيف عينة الدراسة االستطبلعية و المقدرة بػ 15) والشكل رقـ (11يوضح الجدوؿ رقـ (  

ولى العينة االستطبلعية في السنة األ طالبا وذلؾ حسب متغير المستوػ الدراسي حيث بمغ عدد أفراد
عدد طمبة السنة الثالثة طالبا وىو أكبر عدد  و  20يسانس طمبة السنة الثانية لطمبة وعدد  03ليسانس 
طمبة السنة  طمبة في حيف كاف تمثيل 10عدد طمبة السنة األولى ماستر فقدر بػ  أماطالبا  12ليسانس 

 .قل بػطالبيفالثانية ماستر ىو األ
 التخصص الدراسي توزيع عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير-02-02-04

  12جدول رقم ال
 خصائص عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير التخصص الدراسي

 التخصص الدراسي التكرار النسبة المئوية
 عمم النفس 40 ٪ 85.1
 عمم االجتماع 7 14.9٪
 المجموع 47 ٪ 100
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  16رقم  الشكل
 الدراسيخصائص عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير التخصص 

 
 47) توصيف عينة الدراسة االستطبلعية و المقدرة بػ 16() والشكل رقـ12يوضح الجدوؿ رقـ (  

طالبا وذلؾ حسب متغير التخصص الدراسي حيث بمغ عدد أفراد العينة االستطبلعية في تخصص عمـ 
 .طمبة  07ممثبل بػ طالبا أما تخصص عمـ االجتماع فكان 40النفس 

 يالقرآنتوزيع عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير التعميم -02-02-05
  13الجدول رقم 

 يالقرآنخصائص عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير التعميم 
 التعميم الكتابي التكرار النسبة المئوية

 درسوا بالكتاب 41 ٪ 87.2
 لم يدرسوا بالكتاب 6 ٪ 12.7
 المجموع 47 ٪ 100
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 17رقم  الشكل

 يالقرآنخصائص عينة الدراسة االستطلعية حسب متغير التعميم 

 
 47) توصيف عينة الدراسة االستطبلعية و المقدرة بػ 17) والشكل رقـ (13يوضح الجدوؿ رقـ (  

الذيف سبق ليـ تمقي عدد أفراد العينة االستطبلعية و  حيث بمغ يالقرآنطالبا وذلؾ حسب متغير التعميـ 
 طمبة  . 06بػ تعميما قانيا فقدر يتمقوالـ  الذيفطالبا أما عدد الطمبة  41 يالقرآنالتعميـ 

 يةاساألس حدود الدراسة-03
 الحدود المكانية-03-01

كمدرسة   أنشئت جامعة األغواط ألوؿ مرة حيثجامعة عمار ثميجي باألغواط بالدراسة الحالية جرت 
-05المؤرخ في :  165-86المرسوـ التنفيذؼ رقـ . بموجب  1986ة التعميـ التقني سنة تذعميا ألسا

 تكويف أساتذة التعميـ الثانوؼ والتقني في التخصصات التالية:  لتضمف . 08-1986

 ىندسة ميكانيكية -

 ىندسة مدنية -

 ىندسة كيربائية -

-97تمت تحويل المدرسة العميا إلى مركز جامعي بموجب المرسوـ التنتفيذؼ رقـ :  1997وفي سنة 
، الدراسات في ميندس الدولة، ليسانس  تكويف  ليضمف  1997-05-10المؤرخ في :   157

 :في التخصصات التالية  التطبيقية الجامعية
، كيبمياء   ، ىندسة مدنية  العموـ الدقيقة ، اإلعبلـ اآللي ، ىندسة ميكانيكية ، ىندسة كيربائية

، لغة وأدب عربي، عمـ النفس وألرطفونياوعموـ التسيير،  صناعية، بيولوجيا، عموـ اقتصادية
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المركز الجامعي ليصبح جامعة بموجب المرسوـ التنفيدؼ   تمت إعادة ىيكمة  2001والحقوؽ.وفي سنة 
 لتضـ ثبلث كميات وىي : 2010-08-25المؤرخ في :  270-01رقـ 

    العمـو والتكنولوجيا  كمية 

    كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير 

    الحقوؽ والعموـ االجتماعية  كمية 

ات جديدة وبالموازاة مع إعادة الييكمة التي عرفنيا الجامعة خبلؿ ىده السنة تـ فتح ختصاص
الموارد المائية ، عموـ فبلحية، ىندسة معمارية، عموـ إجتماعية   : صيانة في اليندسة الكيربائيةوىي

تـ   ومع التحوؿ الذؼ عرفو نظاـ التكويف بقطاع التعميـ العالي بالجزائر ، وديمغرافيا، لغة إنجميزية .
مع انطبلقة الموسـ   (ؿ.ـ.د)في مرحمة ليسانس   إعتنماد النظاـ الجديد وفتح تتخصصات جديدة

عبلـ آلي ، عمـو وىي : عموـ المادة ، عموـ وتكنولوجيا ، رياضيات وا    2007-2006الجامعي 
السياسة   . ومع تطبيق، لغة فرنسية ، عموـ اجتماعيةعموـ اقتصادية وعموـ التسيير، وتقنيات الرياضة

مع بداية الموسـ    في مرحمة الماستر  فقد تـ فتح تخصصات مكممة  ؿ ـ د  الرامية إلى تعميـ نظاـ
 .2010-2009الجامعي 

ووصل  -ليسانس و ماستر –تخصصا في مرحمة التدرج  156بمغ عدد التخصصات المفتوحة 
د مشروع في النظاـ ؿ.ـ. 286و  363تكويف في مرحمة الدكتوراه في النظاـ القديـ العدد مشاريع 

موظفا  22و ” ب“أستاذ مساعد قسـ  83مف توظيف  2014إستفادت جامعة األغواط برسـ ميزانية 
 مصف الرتب العميا. 135منيـ  915ليصل بذلؾ عدد األستاذة 

جديد الحتضاف كمية الطب ليصل العدد اإلجمالي   مقعد بيداغوجي 2000إستممت المؤسسة الجامعية 
 .مقعد 24153  لممقاعد البيداغوجية

 الحدود الزمنية.03-02
شيء قمنا مف نفس السنة  أفريلنياية شير  إلى 2019امتدت دراستنا الحالية مف شير فيفيرؼ   

التي مف خبلليا تـ التأكد مف القياـ بالدراسة االستطبلعية و  ضذلؾ لغر بو ىو التوجو لمميداف و 
التعرؼ عمى المجتمع األصمي صائص السيكومترية ألدوات البحث وضبط فرضيات الدراسة جيدا و الخ

 .ذلؾ استنادا عمى المبلحظة الميدانيةو لمعينة  
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 األساسيةعينتو مجتمع الدراسة و -04
ليـ خصائص واحدة يمكف  جميع األفراد الذيف "راسة ىودمجتمع ال فأ )2004(يرػ رجاء

 نتيية مف العناصربأنو "مجموعة منتيية أو غير م )2004(وعرؼ أنجرس)149(ص.مبلحظتيا"
منو فاف مجتمع الدراسة ىو جميع طمبة و  )298(ص.التي ترتكز عمييا المبلحظات" المحدودة مسبقا

حسب  ،طالبا 24264الذؼ بمغ عددىـ و  2018/2019لمسنة الجامعية جامعة عمار ثميجي باألغواط 
  .توزيعيا والجدوؿ يوضح http://lagh-univ.dzالموقع الرسمي لجامعة االغواط  

 14جدول رقم 

 توزيع عدد طمبة جامعة عمار ثميجي بلغواط 

 عدد الطمبة الكميــــــــــــــــــــــــــة
 3089 التكنولوجياكمية 

 3374 كمية العمـو
 462 كمية الطب

 302 كمية اليندسة المدنية والمعمارية
 3004 كمية اآلداب والمغات األجنبية

 3915 كمية العمـو اإلنسانية واإلسبلمية والحضارة
 3533 كمية العمـو االجتماعية

 3903 كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
 2120 االقتصادية والتجارية وعمـو التسييركمية العمـو 

 562 معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 24264 العدد اإلجمالي لمطمبة

 األساسية وخصائصياعينة الدراسة .04-01
العينة  فأ") 2016يرؼ بوحفص (و دراستنا  وميالعينة ىي جزء مف المجتمع الذؼ نريد أف نجرؼ ع  

بحيث تكوف ممثمة بصدؽ ليذا المجتمع"  اإلحصائيحدات المستخرجة مف المجتمع ىي مجموعة مف الو 
بناء عينة  إلى) المعاينة بأنيا"مجموعة مف العمميات تيدؼ 301،ص2004) عرؼ أنجرس (136.(ص

ؼ بف جخدؿ ير  لقد تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية تمثيمية لمجتمع البحث المستيدؼ"
ات التي تسحب مف نفس مجتمع العيناختبلؼ ) فيي" تضمف عدـ اختبلؼ النتائج ب2019(

http://lagh-univ.dz/
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ألغواط في السنة ا) طالبا بجامعة عمار ثميجي ب430تكونت عينة الدراسة مف (). 31(ص.البحث
 .حيث تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية   2018/2019 :اسيةر الد

 حساب حجم العينة.04-02
معادلة الدراسة مثل ف نقيس بيا حجـ العينة التي يمكف أ الجاىزة مف المعادالت كثيرال توجد  

كاف  إذايرػ موريس أنجرس أنو معادلة ستيفف ثامبسوف و معادلة وبيرت ماسوف لتحديد حجـ العينة و ر 
(أنجرس  ٪)20( إلى٪) 10اآلالؼ فيمكف أخذ نسبة (بيف المئات و  يتراوحالمجتمع الكمي لمدارسة 

 )319،ص2004،
 معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة

 
 
 

 :Mحجـ  المجتمع  
 :0.05Sعمى معدؿ الخطأ 1.96أؼ قسمة 0.95قسمة الدرجة المعيارية المقابمة لمستوػ الداللة   

 :P 0.50ىي نسبة توافر الخاصية و 
 :Q 0.50ىي النسبة المتبقية لمخاصية و  

24264  
= n                   

                              )[39.2²x)24264-1 ÷((0.50*0.50 + ]1 
    n 376.93 =    ىو الدراسة التي يمكف اف تعتمد في عينةالحجـ  ومنو
  :تمت عممية حساب حجـ عينة الدراسة عف طريق الموقع االلكتروني التالي ولقد 

https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator حيث يعتبر مف بيف أىـ 
 المواقع الشائعة االستخداـ مف أجل حساب حجـ العينة 

 : خصائص عينة الدراسة 04-03
 التالية:تميزت عينة الدراسة بالخصائص 

 اختيار العينة كاف عشوائيا؛ 
  فئة؛الىذه  لدػ وداللتيا وتبياف الفروؽ  تحديد مايساعدناعمى وىذا فقطتمثيميا لفئة الطمبة 

    112 


pqMS

M
n

https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator
https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator
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  العينة ممثمة لمنوعيف االجتماعييف (الذكور واإلناث) وىذا ما يساعدنا في توضيح الفروؽ بيف
 الجنسيف؛

 ؛ية مف السنة األولى إلى السنة الثانية ماسترجامعال المستويات بتمثيل كل العينة تتميز 
 سنة وىذا ما يسيـ في تبياف الظاىرة بوضوح؛35-18( محدد عمرؼ  مجاؿ ّضمف العينة وجود ( 

 عينة الدراسة حسب متغير الفئة العمرية )العمر(04-03-01
 15الجدول رقم 

 (عمر)ال عينة الدراسة حسب الفئة العمريةخصائص 
 فئة العمريةال التكرار النسبة المئوية 

 20أصغر من 20   127 ٪ 29.5
 25 إلى 20 224 ٪ 52.1
 30 إلى 26 56 ٪ 13.1
 30أكبر من  23 ٪ 5.3
 المجموع 430 ٪ 100

 18 رقم الشكل
 لعمر(ا) الفئة العمرية متغير توزيع أفراد العينة حسب

 
طالبا وذلؾ  430المقدرة بػ و  ) توصيف عينة الدراسة18) والشكل رقـ (15يوضح الجدوؿ رقـ (  

طمبا بنسبة تمثيل  127سنة  20حسب متغير الفئة العمرية (العمر) حيث بمغ عدد أفراد العينة األقل مف 
طالبا بنسبة تمثيل قدرت بػ   244سنة كاف  25و  20عدد فئة الطمبة مابيف سف و  ٪29.5مقدرة بػ 
ما فئة الطمبة  ٪31.10طالبا بنسبة  56عددىـ  سنة  فكاف 30 إلى 26أما فئة الطمبة مابيف ٪ 52.10
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  ٪ 5.3نسبة تمثيل بػ  لقكانت أطالبا و  23سنة فكاف عددىـ  35و  31الباغيف مف العمر مابيف 
 .مف عينة الدراسةسنة تمثل أكبر عدد  25و  20نبلحع ىنا أف الفئة العمرية بيف و 

 )الجنس(النوع االجتماعي  عينة الدراسة حسب متغير 04-03-02
 16الجدول رقم 

 )الجنس( النوع االجتماعيعينة الدراسة حسب متغير خصائص  
 النوع االجتماعي التكرار النسبة المئوية

 ذكر   134 ٪ 31.1
 أنثى 296 ٪ 68.9

 المجموع 430 ٪ 100 
  19 الشكل

 توزيع أفراد العينة حسب متغير النوع االجتماعي
 

 
 430المقدرة بػ صيف عينة الدراسة  و ) تو 19) والشكل رقـ (16الجدوؿ رقـ ( كل مف يوضح  

 296مف أفراد العينة ىو  اإلناثطالبا وذلؾ حسب متغير النوع االجتماعي (الجنس) حيث نبلحع عدد 
أف عدد  إلىىذا  ٪ ونعزو31.1بنسبة و  134در عددىـ بػ المق٪  أكثر عددا مف الذكور و 68.9بة بنس

 .دد الذكورغواط أكثر مف عاإلجمالي بجامعة األ اإلناث
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 عينة الدراسة حسب متغير المستوى الدراسيخصائص  04-03-03

 17الجدول رقم 

 المستوى الدراسي  عينة الدراسة حسب متغير

 المستوى الدراسي  التكرار النسبة المئوية
 لىو السنة األ  151 ٪ 35.1
 السنة الثانية 101 ٪ 23.5
 السنة الثالثة 126 ٪ 29.3
 لى ماسترو السنة األ  23 ٪ 5.3
 السنة الثانية ماستر 29 ٪ 6.7
 المجموع 430 ٪ 100

 
  20 الشكل

 توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى الدراسي
 

 
طالبا وذلؾ  430المقدرة بػ ) توصيف عينة الدراسة و 20شكل رقـ () وال17يوضح الجدوؿ رقـ (  

طمبا  151حيث بمغ عدد أفراد العينة مف طمبة السنة األولى ليسانس حسب متغير الفئة العمرية (العمر) 
طالبا بنسبة تمثيل قدرت بػ   101عدد طمبة السنة الثانية ليسانس  كاف و  ٪35.1بنسبة تمثيل مقدرة بػ 

وبالنسبة لطمبة السنة أولى  ٪29.30طالبا بنسبة  126أما طمبة السنة الثالثة فكاف عددىـ ٪ 23.50

0

20

40

60

80

100

120

140

160

 ثانٌة ماستر أولى ماستر السنة الثالثة السنة الثانٌة السنة األولى



 خبمش                                                            إجراءات انذراصة انميذانيةانفصم ان
 

175 
 

 29أما عدد طمبة السنة الثانية ماستر فبمغ ٪ 5.3 يـكانت نسبة تمثيمطالبا و  23عددىـ  ماستر فكاف
 ٪  6.70طالبا بنسبة تمثيل 

 عينة الدراسة حسب متغير التخصص الدراسيخصائص  04-03-04
 18الجدول رقم 

 التخصص الدراسيعينة الدراسة حسب متغير 
 التخصص الدراسي التكرار النسبة المئوية

 عمم النفس 105 ٪ 24.4
 عمم االجتماع 24 ٪ 5.6

 عموم اجتماعية 79 ٪ 18.4
 تاريخ 33 ٪ 7.7

 لغات أجنبية 45 ٪ 10.5
 عموم اقتصادية 71 ٪ 16.5

 التكنولوجيا 73 ٪ 17
 المجموع  430 ٪ 100

  21الشكل
 تخصص الدراسيتوزيع أفراد العينة حسب متغير ال

 
طالبا  430المقدرة بػ ) توصيف عينة الدراسة و 21والشكل رقـ () 18الجدوؿ رقـ (يوضح كل مف   

 طالبا 105 وذلؾ حسب متغير التخصص الدراسي حيث بمغ عدد أفراد العينة في تخصص عمـ النفس
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 ٪5.6طمبا بنسبة تمثيل مقدرة بػ   24 ٪ أما طمبة عمـ االجتماع فبمغ عددىـ 24.40بنسبة قدرت بػ 
طمبة تخصص التاريخ  أما٪  18.40بنسبة  طالبا 79 عموـ االجتماعيةعدد طمبة الجذع المشترؾ لمو 

بنسبة  طمبا 45 األجنبيةلقد بمغ عدد طمبة المغات ٪ و  7.70بنسبة تمثيل قدرت بػ  طالبا 33 فكاف عددىـ
لتقنية فقد بمغ خصصات ات٪ أما طمبة ال 16.5بنسبة  71عدد طمبة العموـ االقتصادية فكاف ٪ و  16.50
يمثل النسبة األكبر في ٪ نبلحع أف عدد طمبة عمـ النفس  17كانت نسبتيـ مقدرة بػ طالبا و  73عددىـ 
 .التمثيل

 ي القرآنعينة الدراسة حسب متغير التعميم خصائص  04-03-05
 19الجدول رقم 

 يالقرآنالتعميم عينة الدراسة حسب متغير 
 الكتاب التكرار النسبة المئوية

 بالكتابالذين درسوا  357 ٪ 83
 الذين لم يدرسوا بالكتاب 73 ٪ 17

 المجموع 430 ٪ 100
  22الشكل

 يالقرآنتوزيع أفراد العينة حسب متغير التعميم 

 
عدد أفراد العينة الذيف سبق ليـ تمقي التعميـ  )22(والشكل رقـ )19(الجدوؿ رقـ يوضح كل مف  
فقد قرآنياتعميما  ـ تمقي٪أما الطمبة الذيف لـ يسبق لي 83قد بمغ عددىـ بنسبة مقدرة بػ في الكتاب و  يالقرآن

أف أغمب أفراد العينة في سنواتيـ  إلىىو راجع و نبلحع أف الفرؽ واضح ٪  17بمغ عددىـ بنسبة قدرت بػ 
ة في يالقرآننظرا لمكانة المدرسة  أو بالقرية أو بالمدينةة بالحي يالقرآنالمدرسة  إلىاألولى تذىب بيـ 

 .المجتمع 
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 أدوات الدراسة-05
 :باحث في الدراسة األدوات التاليةاستخدـ ال

 التنشئة االجتماعية استبيان .05-01
دور مؤسسات التنشئة اط التنشئة االجتماعية السائدة و أنمكشف اليدؼ مف ىذا االستبياف   

(مقياس شيفار  موضوع التنشئة االجتماعيةل نظرؼ جعتنا لمتراث الامف خبلؿ مر االجتماعية في التنشئة، 
في أغمب ، و لتنشئة االجتماعية بصفة عامة) لـ نتمكف مف العثور عمى مقياس يقيس المعاممة الوالديف

 أو، اعية كمؤسسات التنشئة االجتماعيةالدراسات استخدمت مقاييس تقيس أحد أبعاد التنشئة االجتم
نفكر في تصميـ مقياس خاص بالتنشئة  ....الخ مما جعمنا األسريةأساليب التنشئة االجتماعية ػ المعاممة 

 ولبناء ىذا االستبياف تـ إتباع الخطوات التالية:االجتماعية 
ىدفت ىذه الخطوة إلى تحديد أبعاد استبياف التنشئة االجتماعية مف خبلؿ االطبلع  الخطوة األولى: -

 تحديد أجل مف وىذا تناولت موضوع التنشئة االجتماعيةعمى الدارسات السابقة والتي تضمنت مقاييس 
حيث حاولنا أف  ،عية في تخصص عمـ النفس االجتماعيبالتنشئة االجتما مباشرة عبلقة ليا التي األبعاد
، أغمب أبعاد التنشئة االجتماعية وأىميا حسب وجية نظرنا وطبيعة موضوعنافي ىذا المقياس بيف  نجمع

بعد والديمقراطي والتسيب) و تمفة (التسمطي حيث تـ التركيز عمى بعد المعاممة األسرية بأنماطيا المخ
وسائل رفاؽ، المسجد و جماعة ال ،ات التعميمية ( الجامعة) األسرةمؤسسات التنشئة االجتماعية كالمؤسس

 اإلعبلـ.
صياغة عبارات استبياف التنشئة االجتماعية حيث بعد تفحص التراث السيكولوجي  :الخطوة الثانية -

صياغة العبارات التي ليا التي اىتمت بالموضوع تـ اختيار و والسوسيولوجي ومراجعة الدارسات السابقة 
 .لمختارة سابقاعبلقة باألبعاد ا

محكميف كوف مف تسعة أساتذة تتعرض استبياف التنشئة االجتماعية عمى مجموعة  :الخطوة الثالثة -
ستة مف طرؼ أجنبية وتمت إجابتنا بية ينتموف إلى جامعات جزائرية و في تخصص عمـ النفس وعموـ التر 

الجامعات التالية: جمعة غرداية، جامعة اليبزيج ألمانيا، جامعة عمار ثميجي األغواط، مركز  مف اساتذه 
 .البحث في الحضارة ، المركز الجامعي بافمو االجتماعية

تقدير درجات االستجابات عمى استبياف التنشئة االجتماعية حيث كاف اليدؼ مف  الخطوة الرابعة: -
 التنشئة االجتماعية وفقا لمتدرج الخماسي لسمـ (ليكرت) الذؼ يبدأ ىذه الخطوة تحديد درجات استبياف 
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وفق الترتيب التالي (دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا) عمى ) 5الى1) وتصاعديا مف (1إلى 5(مف تنازليا 
  التاليالتوالي، وكانت قيـ كل بديل كما ىو موضح في الجدوؿ 

 20الجدول 
 مقياس التنشئة االجتماعيةتقديرات بدائل اإلجابة عمى 

 التقديرات          دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
 البنود    

 االيجابية 05 04 03 02 01
 ةالبالس 01 02 03 04 05

 21 جدول رقم

 عبارات مقياس التنشئة االجتماعية أبعاد و 

 الرقم المحور  عدد الفقرات نوع الفقرة أرقام الفقرات 
المعاممة  أنماط 19 موجبة .1.2.6.9.13.17.19

 األسرية
01 

 سالبة .3.4.5.7.8.10.11.12.13.14.15.16.18
 02 وسائل اإلعلم 11 موجبة 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30

 سالبة 
 03 جماعة الرفاق 10 موجبة 31.32.33.35.36.37.38.39.40

 سالبة 34
 04 المسجد 11 موجبة 41.42.43.44.48.49.50.51

 سالبة 45.46.47
 05 الجامعة 10 موجبة 52.53.54.55.56.57.58.59.60.61

 سالبة 
 لمقياس التنشئة االجتماعيةالخصائص السيكومترية  05-02
 الثبات 05-02-01
ما أؼ درجة يعطي االستبياف قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدـ فييا أو  إلىيعرؼ الثبات بأنو "   

 في أوقات مختمفة، واستمراريتو عند تكرار استخدامو ىي درجة اتساقو، وانسجامو
"مدػ اتساؽ نتائج االستبياف، فإذا حصمنا عمى نتائج متشابية  كذلؾ ىوو  )76،ص.2002(القحطاني،

(أبوعبلـ ختمفتيف، فإننا نستدؿ عمى ثباتياس المجموعة مرتيف معند تطبيق نفس االختبار عمى نف
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عمى عينة الدارسة لفا كرنباخ تـ حساب الثبات عف طريق معامل الثبات أ )466،ص.2004،
  كما تمت االستعانة بالموقع االلكتروني .طالب 47االستطبلعية المتكونة مف 

https://www.statisticshowto.com/cronbachs-alpha-spss/ 

 22جدول رقم 
 الفا كرنباخ تمعامل الثبا 

 معامل ألفا كرنباخ  عدد الفقرات Nعدد العينة 
47 61 0.75 

 :) حيث جاءت النتائج كما يميSPSSالحـز اإلحصائية (حيث تـ حساب معامل الثبات بواسطة برنامج 
 23جدول رقم 

 االجتماعيةاستبيان التنشئة  ألبعادقيم معاملت الثبات بطريقة ألفا كرنباخ 
استبيان التنشئة 

 االجتماعية 
بعد أساليب 

التنشئة 
 االجتماعية

بعد 
وسائل 
 اإلعلم

بعد جماعة 
 الرفاق

بعد 
مؤسسة 
 المسجد

بعد مؤسسة 
 الجامعة

الدرجة الكمية 
 للستبيان

 61 11 11 10 11 19 عدد العبارات
 0.75 0.60 0.52 0.50 0.79 0.78 معامل ألفا كرنباخ

) إلى معامل ألفا كنباح ألبعاد استبياف التنشئة االجتماعية  حيث بمغت 23يشير الجدوؿ رقـ (  
معامبل جيد لمثبات و صالح لمتطبيق في الدراسة ويعتبر  0.75الدرجة الكمية الستبياف التنشئة االجتماعية 

دؿ ذلؾ  0.90و + 0.70كمما وصل معامل الثبات بيف + ") أنو1998األساسية، حيث يشير عوض (
ذاعمى ثبات مرتفع،   )55(ص"وىذا يعني عدـ توافر الثباتيعتبر منخفضا  0.70قل عف  وا 

 الصدق 05-02-02
ت فرج عددا مف التعريفات رد صفو أو ألجمو و  يس فعبل ما وضعتىو التأكد أف أدوات الدارسة تق  

محددا  (الصدؽ ىو ارتباط االختبار ببعض المحكات : Guliksonتعريف جيولكسوف  :منيالمصدؽ 
 .جي في شكل معامل ىو مؤشر الصدؽ)بذلؾ أف االرتباط بمحؾ خار 

 ،)الثابتة ثباتا تاما ار والحقيقة(تقدير االرتباط بيف الدرجات الخاـ لبلختب بأنو : Curetonكورتف وفعر 
الثقة مف ىذا التفسير ؿ درجة االختبار لمسمة المعينة و (يقدر اكتما بأنو : Cronbachكرونباخ  وفعر و 

 )94.ص،2014(مجيد،بقدر صدؽ االختبار) 

https://www.statisticshowto.com/cronbachs-alpha-spss/
https://www.statisticshowto.com/cronbachs-alpha-spss/
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 :ظاىري صدق الال 05-02-02-01
ىو قياس الوجو الظاىرؼ لبلستبياف مف حيث كونو يدؿ عمى قياس ما و ضع لقياسو (عقيل   
يعرؼ عند البعض بصدؽ المحكميف ويعرفو "موسى النبياف " "بأف مطورؼ أدوات القياس و ) 308،ص

متيا ميف لتقدير قوة الفقرات ومدػ مواءمتيا عرض فقرات مقاييسيـ عمى ىيئات مف المحك إلىيمجؤوف 
أف يقدـ ىؤالء المحكموف بيانات متفاوتة، تعكس اختبلؼ  إلىس سمة معينة، األمر الذؼ ربما يؤدؼ لقيا

، إلييافيـ كل منيـ لمصفة المنوؼ قياسيا، أو يعكس رأؼ كل واحد منيـ تبعا لممدرسة الفكرية التي ينتمي 
 ) 172،ص.2017درجة اىتماـ كل محكـ باألداة وبموضوعيا"(يوب والزقاؼ،أو ربما ال

وتشي المعادلة ب الصدؽ الظاىرؼ لبلستبياف وفق وبعد استرجاع نسخ االستبياف مف المحكميف تـ حسا
 :التي مفادىا

           n - N÷2                   
 CVR =                                          

            N ÷ 2                      
CVR: .نسبة صدؽ المحتوػ 

N: . العدد الكمي لممحكميف 
n=.عدد المحكميف الذيف اعتبروا أف البند يقيس السموؾ المراد قياسو 

 وجاءت نتائج تحكيـ المحكميف الستبياف التنشئة االجتماعية في الجدوؿ التالي :
 24رقمجدول 
 ستبيان التنشئة االجتماعيةالالمحكمين  صدق

صدق  النسبة ال يقيس يقيس البند األبعاد
 البند

البعد 
 األول:

أساليب 
التنشئة 
 األسرية

 0.60 ٪60 2 3 يمنحني والداؼ الكثير مف العطف و االىتماـ -1
 0.60 ٪60 2 3 حبر يستمعاف آلرائي و أفكارؼ بصدر  -2
ما صراف عمى تحديد ما ىو مسموح لي و ي -3

 ليس مسموح
4 1 80٪ 0.80 

 0.80 ٪80 1 4 البيت بالضبط إلىيحدداف موعد الخروج و الدخوؿ  -4
 0.80 ٪80 1 4 يضعاني في اعتبارىما عند تخطيط أؼ شيء -5
 0.80 ٪80 1 4 يفرضاف قواعد كثيرة-6
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 0.80 ٪80 1 4 يصراف عمى إلزامي بتطبيق ىذه القواعد-7
 0.60 ٪60 2 3 يتخاصماف فيما بينيما-8
 0.80 ٪80 1 4 أحققويعبراف عف فخرىما بما افعمو و -9

 0.80 ٪80 1 4 يحدداف لي مف ينبغي أف أصادقو أو أخالطو-10
الواجبات التي يجب يفرضاف نظاما لممياـ و -11

 أف أقوـ بيا
4 1 80٪ 0.80 

 0.80 ٪80 1 4 يصرخاف في وجيي ألتفو األسبابيغضباف مني و -12
 0.80 ٪80 1 4 تقييد كل ما افعمويوداف تحديد و -13
 0.80 ٪80 1 4 إخوتييميزاف بيف -14
 0.80 ٪80 1 4 قع بيننا خبلؼيغضباف مني لفترة طويمة إذا و -15
 0.80 ٪80 1 4 ال يستقراف عمى رأؼ واحد-16
 0.80 ٪80 1 4 ميما اختمفنا فإننا نحل المشكبلت معا-17
 0.80 ٪80 1 4 يريداف التحكـ في كل أمورؼ  -18
 0.80 ٪80 1 4 يسعياف أف يحققا لي السعادة -19

البعد 
 الثاني:
وسائل 
 اإلعلم

 0.80 ٪80 1 4 البرامج الدينيةأتابع الحصص و -20
 0.80 ٪80 1 4 أتابع المواقع االلكترونية الدينية-21
 0.80 ٪80 1 4 المجبلت الدينيةأطالع الصحف و -22
أتابع الصفحات الدينية عمى مواقع التواصل -23

 االجتماعي
4 1 80٪ 0.80 

مواقع أتفاعل مع المنشورات الدينية عمى -24
 التواصل االجتماعي

4 1 80٪ 0.80 

أتأثر بما ينشر في الصفحات الدينية عمى -25
 مواقع التواصل  االجتماعي

5 0 100٪ 1 

 0.80 ٪80 1 4 أفضل القنوات الدينية عمى القنوات األخرػ -26
 0.80 ٪80 1 4 أتأثر بما يبث عمى القنوات الدينية .-27
 0.80 ٪80 1 4 أنتقد ما يقدـ في القنوات الدينية-28
 0.80 ٪80 1 4 وسائل اإلعبلـ تساىـ في دفع الشباب  لمتديف -29
 0.60 ٪60 2 3 وسائل اإلعبلـ تنشر االسبلموفوبيا-30

 0.80 ٪80 1 4 أبحث عف تكويف عبلقات جديدة-31البعد 
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 الثالث:
جماعة 

 الرفاق

 0.80 ٪80 1 4 جماعة أصدقائي باستمرارأغير -32
 1 ٪100 0 5 في أمور عدة  أؤثر عمى رفاقي-33
 0.80 ٪80 1 4 أقـو بأعماؿ لست مقتنعا بيا مسايرة ألصدقائي-34
 1 ٪100 0 5 أسعى إلرضاء أصدقائي-35
 0.80 ٪80 1 4 أقدـ النصح ألصدقائي-36
 1 ٪100 0 5 أطبق نصائح رفاقي-37
 0.80 ٪80 1 4 نقاشي مع أصدقائي يكوف حوؿ الديف -38
 1 ٪100 0 5 في العديد مف األمور  أتأثر بأصدقائي-39
 0.80 ٪80 1 4 أشارؾ مع أصدقائي في أعماؿ خيرية و تطوعية-40

البعد 
 الرابع:

مؤسسة 
 المسجد

 1 ٪100 0 5 أؤدؼ صمواتي في المسجد-41
 1 ٪100 0 5 أتأثر بالخطاب الديني-42
 1 ٪100 0 5 أنفذ ما يطمب مني  في المسجد-43
 0.80 ٪80 1 4 .يساىـ الخطاب المسجدؼ في تديف الشباب-44
 1 ٪100 0 5 المسجد مؤسسة ال تقـو بواجبيا كما  ينبغي  -45
 1 ٪100 0 5 الخطاب المسجدؼ صار روتينيا و مألوفا .-46
 0.80 ٪80 1 4 األئمة ال يمتمكوف قوة تأثير عمى الشباب  -47
 0.80 ٪80 1 4 المسجدألعماؿ الخيرية التي تطمب منا فيا إلىأتطوع -48
 1 ٪100 0 5 زرع القيـب المسجد دورا ىاما في التربية و يمع-49
 0.80 ٪80 1 4 يساىـ الخطاب المسجدؼ في تديف الشباب-50
المتردديف عمى المساجد تعكس سموكيات -51

 القيـ الدينية
5 0 100٪ 1 

البعد 
 الخامس:
مؤسسة 
 الجامعة

 0.80 ٪80 1 4 أشارؾ في النوادؼ  العممية-52
 0.80 ٪80 1 4 أنخرط في المنظمات الطبلبية-53
 0.80 ٪80 1 4 أرػ أف المؤسسات التعميمية تزرع القيـ الدينية-54
بيف الجنسيف في أعتقد أف االختبلط -55

 المؤسسات التعميمية أمر مقبوؿ
4 1 80٪ 0.80 

أعتقد أف التخصص في دراسة العمـو -56
الشرعية أولى مف التخصص في دراسة العمـو 

 األخرػ .

4 1 80٪ 0.80 
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 0.80 ٪80 1 4 أعتقد أف التعميـ في الكتاتيب ضرورؼ -57
 0.80 ٪80 1 4 بالديفأقمد كل  ما يفعمو أساتذتي في التزاميـ -58
 1 ٪100 0 5 تنظـ المؤسسات التعميمية محاضرات وندوات دينية-59
ية اإلمكانيات توفر لنا المؤسسات التعميم-60
 الوسائل لمعبادةو 

5 0 100٪ 1 

 1 ٪100 0 5 أعتقد أف التديف يكوف في الجوىر وليس في المظير-61
 0.83 الصدق الكمي

٪) 80أف عدد العبارات التي تحصمت عمى نسبة موافقة ( )24رقـ (نبلحع مف خبلؿ الجدوؿ   
ىي عبارة و  15٪) قدر بػ 100موافقة (عبارة، وأف عدد العبارات التي تحصمت عمى نسبة  42قدر بػ 

بالتالي فقد و ىي نسبة عالية ٪) و 83( تعتبر نسب جد مقبولة بينما كانت نسبة الصدؽ الكمي لبلستبياف
أف رأؼ المحكميف أو المبلحظيف في  EBELحظي االستبياف بصدؽ ظاىرؼ مرتفع، فقد أشار ايبل 

الصدؽ الظاىرؼ لبلستبياف ذو وزف جدير باالىتماـ، وخاصة إذا كاف ىؤالء المحكميف مف ذوؼ الخبرة 
 )133،ص.1997والفيـ (الطارؽ،

 الصدق بطريقة المقارنة الطرفية 05-02-02-02
عميا ٪ مف الدرجات ال27تـ أخذ نسبة ، و جتماعية تنازلياالتنشئة اال متوسطات درجاتقمنا بترتيب   

 : جاءت النتائج كما يمييا ثـ حساب داللة الفروؽ بينيا و ٪ مف الدرجات الدن 27نسبة و 
  25جدول رقم 

 الدنيارنة الطرفية بين الدرجة العميا و المقا
 مستوى الداللة tقيمة  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  nالعدد  الفئات 

 0.001أقل مف  10.64 0.16 4.03 13 العميا
 0.25 3.13 13 الدنيا
انو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة التديف بيف  )25يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ (  

 )24=(10.64) وقيمة (M=3.13, SD=0.25(الفئة الدنيا  ) و M=4.03, SD=0.16(الفئة العميا 
P=0.001 ,T. و ىذا يدؿ عمى أف المقياس لو خاصية التمييز بيف األفراد في التنشئة االجتماعية ( 

 الصدق البنائي لمقياس التنشئة االجتماعية 05-02-02-03
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 26جدول رقم 
 الصدق البنائي لمقياس التنشئة االجتماعية

وىو أحد أنواع الصدؽ  لمقياس التنشئة االجتماعية الصدؽ البنائي ) قيـ26الجدوؿ رقـ ( يمثل  
فيقوـ الباحث بحساب معامل االرتباط بيرسوف لكل محور مع الدرجة الكمية لبلستبياف فأظيرت النتائج بأف 

والمحور الثاني(المؤسسات التعميمية) بمغ معامل  0.38) كاف بقيمة األسريةالمحور األوؿ(المعاممة 
ثـ محور جماعة الرفاؽ  0.70عبلىا بقيمةبينما تحصل محور وسائل اإلعبلـ عمى أ  0.57ارتباطو 

مما يؤكد أف  0.05و 0.01ىذه القيـ كميا دالة عند مستوػ الداللة  0.62ومحور المسجد ب 0.62ب
 االستبياف الذؼ تـ استعمالو صادؽ وصالح لمتطبيق عمى عينة الدراسة.

 الصدق الذاتي : 05-02-02-04
 الذاتي و التي تقـو عمى قاعدة  تـ حساب صدؽ مقياس التنشئة االجتماعية أيضا بطريقة الصدؽ

 الثبات√الصدق = 

 منو يتمتع مقياس التنشئة االجتماعية بخصائص سيكومترية جيدة و  0.86قد وقدرت درجة الصدؽ بػ : و 
 مقياس التدين 03 -05

 مبينة في الجدوؿ:ال مقاييس التديف العربية تـ العثور عمى العديد مفالتراث النظرؼ  عةمراج مف خبلؿ
 27جدول رقم 

 مقاييس التدين التي تمت مراجعتيا
 الرقـ المقياس اإلعداد السنة

 01 مقياس مستوػ التديف إبراىيـالصنيع  1999

معامل ارتباط الدرجة الكمية 
 لمقياس التنشئة االجتماعية

 مع :
 

معامل االرتباط  المحاور
 بيرسون 

مستوى 
 الداللة

 0.00 0.38 األسريةالمعاممة 
 0.00 0.57 المؤسسات التعميمية

 0.00 0.70 وسائل اإلعلم
 0.00 0.62 جماعة الرفاق

 0.00 0.46 المسجد
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 02 مقياس التوجو نحو التديف الحجار و رضواف 2005
 03 مستوػ االلتزاـ الديني بركات زياد  2006
 04 استبياف مستوػ التديف اإلسبلمي بوعود أسماء  2007
 05 اإلسبلـي في استبياف قياس أبعاد السموؾ الدين بشير معمرية 2009
 06 مستوػ االلتزاـ الديني  ورؼ رشيد حسيف أحمد البرا 2013
 07 مقياس سموؾ التديف قريشي فيصل 2015

صالح الصنيع قاـ الباحث بإعداد مقياس لمتديف  إبراىيـنعتمد مقياس  أفقررنا بعد المراجعة المستفيظة 
كجزء مف رسالتو لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه التي تقدـ بيا لقسـ عمـ النفس بكمية العموـ االجتماعية 

ىػ. وقد مر إعداد المقياس بسبع مراحل 1410نوقشت عاـ اإلماـ دمحم بف سعود اإلسبلمية و بجامعة 
 األصمي مقياس بمراحل اإلعداد العممي المتعارؼ عمييا، خرج المقياسىػ). وبعد مرور ال1419(الصنيع، 

ثبلث درجات،  أودرجتاف  أووىو مكوف مف ستيف عبارة لكل عبارة ثبلثة خيارات، ولكل خيار درجة 
  ورتبت الدرجات تصاعدية لبعض العبارات وتنازلية لعبارات أخرػ لتقميل قيمة عامل اإلجابة العشوائية.

تـ تعديل المقياس مف طرفنا حيث تـ تكييفو وفق البيئة الجزائرية وذلؾ بعد االتصاؿ باالستاذ    
ابراىيـ بف صالح الصنيع وأخذ االذف منو، وتمت الموافقة مف طرفو عمى طمبنا وتـ اعتماد المقياس 

 ضوعات التالية:المو  المكيف غطت عبارات المقياسالمكيف حيث 
 ).6ػ  1لمبلئكة ، الكتب ، الرسل ، اليـو اآلخر ، القدر خيره وشره (العبارات : هللا ، اأركان اإليمان )1
)، 14ػ  13)، الصياـ (العبارات 11.)، الزكاة (العبارات10ػ  8الصبلة (العبارات  :أركان اإلسلم )2

 ).15الحج (العبارة 
 :(الواجبات)من شعب اإليمان  (3

 28جدول رقم 
 من شعب اإليمان الواجبات

 موضوع العبارة رقم العبارة موضوع العبارة العبارةرقم 
 الصبر 39 محبة الرسوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 7
 الكريـ القرآفقراءة  41 الصدقة 12
 ذكر هللا 42 األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر 16
 مجالس الذكر 45 طاعة الوالديف 17
 الوفاء بالعيد 34 صمة األرحاـ 18
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 حق الجار 35 الزواج 19
 معاممة الناس 36 أداء الشيادة 23

 من شعب اإليمان ) منييات(: (4
 29جدول رقم 

 شعب اإليمان ) منييات(
 موضوع العبارة رقم العبارة موضوع العبارة رقم العبارة

 اليميف الغموس 25 االختبلط  20
 الكذب 26 الربا 21
 الظمـ 27 الخمر 22

 الكسب المشبوه 28 الرشوة 24
 استماع الموسيقى واألغاني 44 التشبو بالكفار 29
 المناف 37 إىدار الحقوؽ  30
 األطعمة المحرمة 38 الرياء 31
 الحسد 40 النميمة 32
 مف الصالحيف السخرية 43 الشتـ والمعاف 33

 تمت عممية تصحيح درجات مقياس التديف كما يبينة الجدوؿ أدناه :مقياس التدين تصحيح 05-04
 30رقمجدول 

 توزيع درجات مقياس التدين
 الرقم المحور  عدد الفقرات التجاه نوع ا أرقام الفقرات 

 01 أركان اإلسلم 08 1ػ  2ػ  3تنازلي  .8.9
 3ػ  2ػ  1تصاعدؼ  .10.11.14.15
 02 أركان اإليمان 06  1ػ  2ػ  3تنازلي  1.2.3.4.5.6

 3ػ  2ػ  1تصاعدؼ  
 03 الواجبات 13  1ػ  2ػ  3تنازلي  7.19.36

13.16.17.18.34.35.39
.41.42.45 

 3ػ  2ػ  1تصاعدؼ 

20.21.28.29.30.31.32
.33.38. 

 04 المنييات  18  1ػ  2ػ  3تنازلي 

22.23.24.25.26.27.37  3ػ  2ػ  1تصاعدؼ 
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.40.43.44 
 تنازلياا عمى عبارات المقياس وفق ما يمي: أوالدرجات تصاعدياا  وزعت  

حيث تدؿ أف نتيجة  0.70ؼ أو فا كرنباخ و كانت النتيجة تسلتـ حساب الثبات عف طريق معامل الثبات أ
كما تـ التوزيع االفتراضي لمدرجات عمى ، مقياس التنشئة ثابت مما يسمح لنا بتطبيقو في دراستنا الرئيسية

 مستويات التديف وفق ما يمي:
 31جدول رقم 

 التوزيع االفتراضي لمدرجات عمى مستويات التدين
 درجة الممارسة طول الخمية زانو المتوسط المرجح باأل 

 منخفض 0.66 1.66إلى 01مـــــن
 متوسط 0.66 2.33 إلى 1.67من 
 مرتفع 0.66 03 إلى 2.34من 

 الخصائص السيكومترية لمقياس التدين  05-05
 الثبات 05-05-01
 بدقة الصفة قاس إذا االختبار أف كما، يقيسيا التي مصفةل االختبار قياس" مدػ دقة الثبات ىو  

)، كما يقصد بالثبات 80،ص.2011الرحماف، (عبد"متماثمة ظروؼ وفي أخرػ  مرة إلى مرة مف والثبات
االختبار مدػ الدقة واالتساؽ واستقرار نتائج االختبار فيما لو طبق عمى عينة مف األفراد في مناسبتيف 

تـ حساب الثبات عف طريق معامل ألفا كرنباخ "إذ يعتبر أحد مقاييس ) 152،ص.2003مختمفتيف (مقدـ،
 االختباربثبات ثبات يربط ألفا ملومعا مركبة درجات مف المكوف  لبلختباراالتساؽ الداخمي 

 :) وجاءت النتائج كما يمي198،ص.2009"(معمرية،بنوده
 32جدول رقم 

 ألفا كرنباخ الثبات معامل 
 معامل ألفا كرنباخ عدد الفقرات Nعدد العينة 
47 46 0.70 

وىو معمل جيد يدؿ أف مقياس  0.70يساوؼ  ؿ السابق تبلحع أف معامل ألفا كرنباخدو مف خبلؿ الج
 .لنا بتطبيقو في دراستنا الرئيسيةالتديف  يتمتع بمعامل ثابت مرتفع مما يسمح 
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 :الصدق. 05-05-02
 .حساب الصدق بطريقة المقارنة الطرفية01 05-05-02
٪ 27نسبة ٪ مف الدرجات العميا و 27خذ نسبة تـ أ، و توسطات درجات التديف تنازلياقمنا بترتيب م  
 : جاءت النتائج كما يمييا ثـ حساب داللة الفروؽ بينيا و الدرجات الدن مف

  33رقم  جدول
 الدنيارنة الطرفية بين الدرجة العميا و المقا

 مستوى الداللة tقيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي nالعدد  الفئات
 0.001أقل مف  9.15 0.10 2.75 13 العميا
 0.14 2.29 13 الدنيا
في درجة التديف بيف  إحصائيةانو توجد فروؽ ذات داللة  )33يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ (  

 )24=(9.15وقيمة () M=2.29, SD=0.14(الفئة الدنيا ) و M=2.75, SD=0.10(الفئة العميا 
P=0.001 ,T ( و ىذا يدؿ عمى أف المقياس لو خاصية التمييز بيف األفراد في التديف. 

 .الصدق الذاتي02 05-05-02

 الثبات√الجذر التربيعي لمعامل الثبات كما تـ حساب الصدؽ بطريقة الصدؽ الذاتي و ىي

 ف المقياس يتمتع بخاصية الصدؽ ىي نتيجة تؤكد أو  0.83لنتيجة ىي كانت او 
 اإلحصائيةالمعالجة -06
وتمخيص ع وتصنيف وتبويب وتفسير ىو مجموعة مف الطرؽ العممية التي تعنى بجم اإلحصاء  
الخروج منيا باستنتاجات حوؿ المجتمع مف خبلؿ اعتماد جزء صغير مف قييـ البيانات و وت

  .)15.،ص2015المجتمع(العينة)(النجار،
لطرائق تحميميا مف خبلؿ مجموعة مف اات وتبويبيا و ناياإلحصاء في طرائق جمع البيبحث عمـ   

استخبلص معمومات مف خبلؿ وصف متغير أو مجموعة  إلىتيدؼ ىذه العممية الرياضية أو البيانية، و 
قرارات مناسبة  إلىمف المتغيرات مف البيانات المتوفرة مف العينة عف ىذه المتغيرات والتوصل بالتالي 

 )15.،ص2012تعمـ عمى المجتمع الذؼ أخذت منو العينة (الزعبي وطبلفحة،
 المستخدمة في الدراسة اإلحصائية األساليب .06-01
 األساليب مف بالعديداالستعانة تمت فقد  جمعت، التي البيانات وتحميل دراسةال أىداؼ لتحقيق  

ىي و  SPSS V 23لمعموـ االجتماعية  اإلحصائية المناسبة المتاحة عمى برنامج الحـز  اإلحصائية 
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لمعمـو  اإلحصائية أؼ الحزمة   Statistical Package For Social Sciences ةاختصار لعبار 
ستخدامو ووضوح تعميماتو وتوافقو مع تطبيقات مايكروسوفت ىو برنامج يتميز بسيولة او االجتماعية 

)Officeالتي استخدمت في  اإلحصائية  األساليبثمت أىـ تمو  )19.،ص2014،)(منسي والشريف
 :يمي الدراسة كما 

 .عمى ممف البياناتمرحمة التعريف أؼ ترميز متغيرات الدراسة وضبطيا ووصف خصائصيا  -
دخاؿ البياناتإلىمرحمة  - وىي  ليكرت (الخماسي والثبلثي) مقياس حسب   SPSSبرنامج  إدراج وا 
 .أطوليا مف حيث الوقتعتبرا أسيل مرحمة مف حيث الجيد و ت
 .تعدد وىي اليدؼ الكمي مف التحميلالم اإلحصائيةىي تطبيق العمميات مرحمة المعالجة و  -
 .التكرارات -
 .النسب المئوية  -
 التديف .ألفراد في التنشئة االجتماعية  و المتوسط الحسابي : لحساب متوسط درجات ا -
 االنحراؼ المعيارؼ : لمعرفة مدػ تباعد القيـ عف المتوسط الحسابي . -
 Alpha Cronbachمعامل ألفا كرنباخ لحساب الثبات  -
: مف أجل حساب االرتباط بيف Pearson corrélation coefficientمعامل االرتباط بيرسوف  -

 البنود في التجزئة النصفية .و  األبعاد
 مستقمتيف . لعينتيف متوسطيف بيف الفروؽ ) لحساب T-test(   ''ت'' اختبار -
 : لحساب الفروؽ بيف المجموعات.Anova One Wayاختبار تحميل التبايف  -
 .لنموذج االنحدار الخطي البسيط Anova One Wayتحميل التبايف  -
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مناقشة وتفسير نتائج فرضيات عرض  :انفصم انضبدس
 الدراسة

 الرئيسةوتفسير نتائج الفرضية  عرض ومناقشة
 وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى عرض ومناقشة
 وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية عرض ومناقشة
 نتائج الفرضية الجزئية الثالثة تفسير عرض ومناقشة
 نتائج الفرضية الجزئية الرابعة تفسيرو  عرض ومناقشة
 نتائج الفرضية الجزئية الخامسة تفسيرو  عرض ومناقشة
 الفرضية الجزئية السادسة نتائج تفسيرو  عرض ومناقشة
 سابعةال جزئيةنتائج الفرضية ال تفسيرو  عرض ومناقشة
 ثامنةنتائج الفرضية الجزئية ال تفسيرو  عرض ومناقشة
 تاسعةنتائج الفرضية الجزئية ال تفسيرو  عرض مناقشة

 عاشرة الالجزئية  رنتائج الفرضية ر تفسيو  عرض ومناقشة
 حادي عشر الجزئية النتائج الفرضية  تفسيرو  عرض ومناقشة
  االستنتاج العام

 التوصيات واالقتراحات 
 الخاتمة
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 تمييد
الذؼ  البحث أىداؼ تسمسل وفق إلييا التوصل تـ التي النتائج عرض وتحميل الفصل ىذا يتضمف  

عرض سن، الطمبة الشبابات التديف لدػ يرمى إلى معرفة مدػ تأثير التنشئة االجتماعية في تكوف اتجاى
بمناقشة وتفسير النتائج في ضوء  وذلؾق عمييا التعميوتحميميا إحصائيا و نتائج الدراسة الم توصل إلييا 

والوقوؼ عمى مدػ  بمقارنتيا مع نتائج الدراسات السابقة في إطار التراث السيكولوجي فرضيات دراستنا
تاـ ىذا الفصل باستنتاج عاـ إضافة إلى بعض تحقق األىداؼ التي سعت الدراسة لتحقيقيا وتـ اخت

  لتوصيات.ااالقتراحات و 
 :تنصوالتي  رئيسةضوء الفرضية ال نتائج الدراسة في تحميلعرض و .01-01

 .باألغواط تؤثر التنشئة االجتماعية في تكون اتجاىات التدين  لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي
 لنموذج االنحدار الخطي البسيطAnova One Way   تحميل التبايفلمتحقق مف ىذه الفرضية تـ حساب 

 34جدول رقم 
   لنموذج االنحدار الخطي البسيط Anova One Wayتحميل التباين 

مجموع  النموذج
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

قيمة  قيمة ف
 المعنوية

مستوى 
 الداللة

 0.05 0.00 74.157 2.804 1 2.408 االنحدار
 0.038 428 16.183 البواقي

 429 18.986 المجموع
نتائج تحميل التبايف لنموذج االنحدار الخطي البسيط الذؼ يقيس مدػ  (34) يظير الجدوؿ رقـ  

وقيمتيا المعنوية بمغت  74.15تأثير المتغيرات عمى بعضيا البعض بحيث قدرت قيمة ؼ المحسوبة بػ 
الذؼ يقوؿ تالي نقبل الفرض الذؼ افترضناه و وبال 0.05القيمة أصغر مف فيي دالة إحصائيا وىذه  0.00
 التنشئة االجتماعية تؤثر في تكوف اتجاىات التديف  لدػ الطمبة الشباب بجامعة األغواط .بأف 
. وأف متغير التنشئة االجتماعية يفسر ما مقداره    = P<0.00 ،16.23 t(429)=  ،1.59  Bحيث

)0.14=R²مف التباي ( ف متغير التديفP<0.05 ،74.15 )=1.429 (F  وبحساب معادلة
) في التوجو نحو R²ومنو نسبة التبايف X( y= 1.59+0.25 =)(أف  نجد y=b0+b1 )X(االنحدار:

قدرت بػ  )R( ٪ ىي نتيجة لتأثير تبايف التنشئة االجتماعية مع وجود عبلقة ارتباطية14التديف  والمقدرة بػ 
0.38. 
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 ونصيا: ةالرئيسالفرضية  الدراسة في ضوء نتائجتفسير و مناقشة  01-02
توثر التنشئة االجتماعية في تكون اتجاىات التدين لدى الطمبة الشباب بجماعة عمار ثميجي  

 باألغواط.
ليا وىما أنماط التنشئة  ميميف الجتماعية حاولنا الجمع بيف بعديففي دراستنا لمتغير التنشئة ا  

 جماعة الرفاؽ، المسجد، (المؤسسات التعميمية، ثمة فيمالتنشئة االجتماعية المت، ومؤسسات األسرية
ىذه  أفبموضوع التنشئة االجتماعية عمى  وف الميتميتفق . تشعبوىمية الموضوع و ألوذلؾ  وسائل اإلعبلـ)

المستوػ  فينشئة ي تعكف عمى ممارسة فعل التالعديد مف المؤسسات الت ياتقاسماألخيرة عممية تراكمية ت
نحصر التنشئة االجتماعية في  فأال يمكننا االجتماعي والنفسي والفكرؼ والديني واالقتصادؼ واألكاديمي و 

قد يكوف ىناؾ تفاوت في حجـ تأثير إحدػ المؤسسات مقارنة بباقي المؤسسات، لكف ف، فقطمؤسسة واحدة 
 .كل مؤسسة تؤدؼ الدور المنوط بيا مف ناحية بناء التنشئة االجتماعية لمفرد 

لدػ  عية تؤثر في تكوف اتجاىات التديفالتنشئة االجتماأف  إلىالفرضية الرئيسية  نتائج تشير  
عمى تأثير تبايف التنشئة االجتماعية ) 33النتائج في الجدوؿ رقـ( تبينو  ،الطمبة الشباب بجامعة باألغواط
٪ مع وجود عبلقة 14أؼ بنسبة مقدرة بػ  )R²=0.14درجة التبايف (التوجو نحو التديف حيث كانت 

 .ؿ ىذه النتائج تأكد تحقق فرضيتنافمف خبل 0.38) قدرت بػ Rارتباطية(
) التي بينت أف الخمل في التنشئة الدينية أو Donigerىذه الدراسة مع دراسة دونيغر ( تتفق نتائج  

سبب ضعفا أو انييار ليذا اإليماف تجاه أؼ يالتأسيس األسرؼ الخاطئ لمتنشئة الدينية في األعمار األولى 
قائمة عمى أسس معرفية صحيحة ىناؾ تنشئة دينية  تنشأ في الكبر، فمو كانصدمة يمكف أف يتمقاىا الم  

لكانت الصدمات طريقة إليصاؿ األفراد إلى تجارب دينية ناجحة وغير محبطة 
تدعيـ شئة االجتماعية تعمل عمى تعزيز و التنأف بالنتيجة الحالية نفسر . )185.ص،2017(الموسوؼ،

عزز قد ت  غير المقبوؿ اجتماعيا و  اآلخربعضيا  لسموؾ المقبولة اجتماعيا وعمى إطفاءلبعض أنماط ا
مطموب  ط سموكيوالتديف نم ،اإلناثتطفئيا عند جنس كور و عند جنس الذ يةنماط السموكاألبعض 

أو عمى تقويمو في حالة وجود  الحرص معتنميتو وتطويره لي فيي تعمل عمى تعزيزه و ابالتاجتماعيا و 
 .ظيور مشكبلت

اختبلؼ وظيفة التنشئة االجتماعية داخل األسرة الجزائرية  إلىنفسر ىذه النتيجة كما يمكف أف   
 :عوامل منياالالحديثة مقارنة بوظيفتيا في السابق نظرا لمتغير االجتماعي الذؼ حدث نتيجة العديد مف 
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نحو المدف نتيجة لمظروؼ االقتصادية سكاف اللمنزوح زيادة عدد سكاف المدف نظرا  :النمو الديمغرافي
 واألمنية التي شيدتيا الجزائر.واالجتماعية 

 ازدياد عدد المدارس عمى مستوػ التراب الوطني جعل التعميـ متاحا لمجميع. :التعميم انتشار
وتنوع وسائل اإلعبلـ أثر بحجـ كبير وبصفة مباشرة  وظيفة التنشئة وتطورىا تعدد  :سائل اإلعلمظيور 

 االجتماعية.
لمعمل جعل وظيفة التنشئة االجتماعية ال تتوقف عندىا بل أصبحت : إف خروج المرأة خروج المرأة لمعمل

ظيفة التنشئة بيف الماضي فساىمت ىذه العوامل في اختبلؼ و  مشتركة بيف العديد مف األطراؼ.
 .والحاضر

 والجدة، كالجد، في األسرة الجزائرية الحديثة االخريف غيابالحالية الى  دارسةنتيجة الرد ت    
 فإف وبيذا التقميدية، الجزائرية األسرة داخل تربويا دورا يمثموف  كانوا الذيف -كثير مف األسرفي  -واألعماـ
 األسرة مف ىذا ما جعل .فقط واألـ األب، بيف محصورة غالبيتيا في تبقى داخميا الممارسة التنشئة نوعية
 .طفميا تربية أجل مف جديدة، تربوية أىداؼ أجل مف وتعمل تتغير
تظير أىمية  حيث ال بصفة عامة الطالب ىذه النتيجة لدور مؤسسات التنشئة االجتماعية يعزو  

تفرؽ أىدافيا فقد لكف يظير ىذا الدور في اختبلؼ و  واحد ،ىذه المؤسسات عند اجتماعيا ألداء ىدؼ
عمى  )المختمفة كل مف أساليب التنشئة األسرية ومؤسسات التنشئة االجتماعية تأثيرلنا النتائج  تأظير 

مؤسسة وحيدة بل تتقاسمو كل  بناء توجو مرتفع نحو التديف حيث ال ينحصر بناء ىذا التوجو عمىتكوف و 
 .دوف استثناء ساتالمؤس
د في عالمنا المعاصر تستأثر ع  لـ ت   حيث ؤلسرةل الحاليةالدراسة نتيجة  ترجع يمكف أف تكوف   

تطور فأصبحت مثبل مؤسسة المدرسة تزاحميا حداثة و لؾ لما يشيده المجتمع مف بتنشئة الفرد لوحدىا وذ
فأصبح التعميـ متاحا لمجميع مما زاد في حجـ تأثير المدرسة فصارت المكانة االجتماعية تكتسب عف 

، وىذا ما يفسر االنتشار )134،ص.1999،(السيد وعبدالرحمافالتعميـ أكثر منيا عف طرؽ النسب  طريق
قباؿ الكبير عمييا ألنيا السبيل الوحيد عند الكثير مف أجل الوصوؿ إلى الواسع لممؤسسات التعميمية واإل

 مكانة اجتماعية أعمى تمكنيـ مف إثبات الذات وتحقيقيا. 
 األسريةأساليب التنشئة االجتماعية المتبعة مف طرؼ أولياء أفراد العينية بعيدة عف االتجاىات  إف  

السمبية في عممية التنشئة بشكل عاـ، والتنشئة الدينية بشكل خاص حيث تسيـ أساليب القسوة واإلىماؿ 
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مبكرة مف الطفولة مما ينتج عنو العمرية المرحمة الترؾ آثاره السمبية عمى الم نشأ في  في والتساىل والتسمط
 .نحو التديف وبمورة مستوػ التزاـ ديني منخفض ةسمبي اتتكوف اتجاى

ث تعتبر العقيدة قيمة وأىمية موضوع التديف في التنشئة االجتماعية بحي إلىنعزو ىذه النتيجة   
مجموعة مف القيـ والمثل العميا وتفكير وطريقا لمتعامل مع كل مواقف الحياة و أسموب حياة تركيبا ثقافيا و 

االجتماعية في مجتمعاتنا  كتسب المكانةاـ لمعبادة أو الشعائر التقميدية، حيث ت  ليست فقط مجرد نظو 
 اإلسبلمية بمدػ تديف الفرد والتزامو الديني.

األسرة  بأف لدػ أفراد عينة الدراسة تأثير التنشئة االجتماعية عمى التوجو نحو التديفيفسر الطالب   
أفرادىا عمى االنجاز وتحمل المسؤولية  عيتشجعمى  التنشئة االجتماعية تعتمد في الجزائرية أصبحت

قادرا عمى تعمـ لجعل الطفل  جاىزة أصبحت التنشئة االجتماعية داخل األسرة فأ )2015(طباؿ،يرػ و 
الموجو ليذا وتمعب األسرة دور المقوـ و  واألدوار مف أفراد المجتمع اكتساب االتجاىات المتوقعةالقيـ و 

 .االنجاز عف طريق الثواب أو العقاب 
العوامل المؤثرة عمى التنشئة االجتماعية وخصوصا الظروؼ و  إلىكما يمكف أف نفسر ىذه النتيجة   

 ومف بيف العوامل المؤثرة نذكر ما يمي: في إطار األسرة 
  عمى أىمية ىذه "بيرت"ولقد أكد  في وسطيا، التي تعيش األسرة االقتصاديةالظروؼ االجتماعية و

 عمى حياة الفرد ىي العوامل التي تدور عمىع العوامل وأكثرىا خطرا وتدميرا شبأ "إفالعوامل األسرية بقولو 
 )80،ص.1993حوؿ حياة األسرة في الطفولة"(وطفة،

 مركز الطفل بيف إخوتو، 
 ؛ة  داخل األسرةطبيعة العبلقات االجتماعي 
  ؛بيف اإلخوة فيما بينيـ طبيعة العبلقة 
  ؛األمياتأعمار اآلباء و 
 ؛األسرة ا قل العدد زاد التحكـ فيعدد أفراد األسرة ألنو كمم 
 ؛المستوػ التعميمي لموالديف 

وأسموب  األسرية جودة المعاممةو  طبيعة إلىتعود  يمكف أف في دراستنا إليياإف النتيجة المتوصل   
 سواء الشخصية االجتماعية لؤلبناءف مع أبنائيـ حيث أف نضج و االطرؽ التي يتصرؼ بيا الوالدالتفاعل و 

لىما يتوقف و  ربقدأبنائيـ  يقضييا األبواف معال يتوقف عمى عدد الساعات التي  ير عمى نوعية حد كب ا 
 .وجودة ىذه المعاممة
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المدرسة والمسجد أف تحافع عمى دورىا جتماعية وبعض مؤسساتيا كاألسرة و تحاوؿ التنشئة اال  
أف ة التي يمكف المتحكـ في بعض القيـ السمبيلعولمة وذلؾ بمعبيا دور الضابط و المنوط بيا في ظل ا

التي قد و  -عمى طبيعة وتوجو األفراد نحو التديف  بلوالتي يمكف أف تشكل خم–ي طياتيا ف تحمميا العولمة
 اختبلؿ في وظائف التنشئة االجتماعية . إلىتؤدؼ 
الدور الذؼ أصبحت تراعيو األسر في تنشئة أبنائيا وذلؾ  إلى لمدراسة كذلؾ النتيجة الحاليةتعزػ   

 :مف خبلؿ ما يمي
  مؤمنيف يشبوا حتى أفردىا نفوس في وبناءاإليماف بتنمية واالىتماـ ليتيا الشرعيةو فاء بمسؤ الو 

  ولموطف؛ مخمصيف
 ؛وفيميـ إدراكيـ يتناسب بما الدينية األطفاؿ تساؤالت عمى الواعية السميمة اإلجابة 
 ؛ودنياه دينو في ينفعو ما أساس عمى المبكرة الطفولة منذ دينية تنشئة الطفل تنشئة 
 بو ليـ الطاقة ما تحميميـ وعدـ لؤلطفاؿ الدينية التربية في االعتداؿ. 
 الديني النمو مراحل مف مرحمة عند التثبيت وعدـ الديني النمو في الطفل مساعدة. 
 الحسنة القدوة عمى التربية ىذه وتعتمد المرحمة، ىذه في القصوػ  أىميتيا ليا الدينية التربية أف مراعاة 

 )258،ص.1990.(زيداف،عميو شاب شيء شب عمى فمف الفاضل، والسموؾ الصالحة
توثر أنماط التنشئة  ونصيا : ولىة في ضوء الفرضية الجزئية األ .عرض وتحميل نتائج الدراس01-03

 .األسرية في تكون اتجاىات التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط
تحميل التبايف لنموذج االنحدار الخطي البسيط لمتحقق مف ىذه الفرضية استخدـ الطالب اختبار   

)One Way Anova لقياس تأثير متغير أنماط لمتنشئة األسرية  في تكوف اتجاىات التديف لدػ أفراد (
 . لنموذج االنحدار الخطي البسيط anovaتحميل التبايف ) نتائج 36العينة حيث يظير الجدوؿ رقـ (

 35الجدول رقم 

 طلنموذج االنحدار الخطي البسي Anova One Wayتحميل التباين 

مجموع  النموذج
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

مستوى  قيمة المعنوية قيمة ف
 الداللة

 0.05 0.00 28.12 1.17 1 1.171 االنحدار
 0.04 428 17.816 البواقي

 429 18.986 المجموع
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تحميل التبايف لنموذج االنحدار الخطي البسيط الذؼ  اختبار نتائج )35( يظير لنا الجدوؿ رقـ  
قيمتيا و  28.12قدرت قيمة ؼ المحسوبة بػ يقيس مدػ تأثير المتغيرات عمى بعضيا البعض بحيث 

وبالتالي نقبل الفرض الذؼ  0.05فيي دالة إحصائيا وىذه القيمة أصغر مف  0.00المعنوية بمغت 
لدػ الطمبة الشباب  تؤثر في تكوف اتجاىات التديف يةأنماط التنشئة األسر بأف  نصالذؼ يو افترضناه سابقا 

أف بعد أنماط . و  = P<0.00 ،32.04 t(429)=  ،2.09B. حيثباألغواط عمار ثميجي بجامعة
 P<0.05 ،28.12) مف التبايف لمتغير التديف R²=0.06يفسر ما مقداره ( التنشئة االجتماعية

)=1.429 (F  :وبحساب معادلة االنحدار )X( y=b0+b1 نجد أف  )X( y= 2.09+0.09  منو نسبة و
التنشئة االجتماعية في  ٪ ىي نتيجة لتأثير تبايف أنماط06المقدرة بػ ) في التوجو نحو التديف و R²التبايف (

 . 0.24قدرت بػ  )R( التديف مع وجود عبلقة ارتباطية
 :اونصي ولىاأل  الجزئية الفرضية الدراسة في ضوء تفسير نتائجمناقشة و  01-04

توثر أنماط التنشئة األسرية في تكون اتجاىات التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي 
 باألغواط
أف أنماط التنشئة األسرية  القائمةتحقق الفرضية الجزئية الثانية و  عف اإلحصائيةأفرزت المعالجة   

حيث بينت نتائج  .األغواطتؤثر في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي ب
نتيجة ٪ ىي 06المقدرة بػنسبة  و  ) في التوجو نحو التديفR²=0.06) أف درجة التبايف (33الجدوؿ رقـ (

 0.24قدرت بػ  )R( لتأثير تبايف أنماط التنشئة االجتماعية في التديف مع وجود عبلقة ارتباطية
 األسرة المستعممة في  في التنشئة االجتماعية األساليب الديمقراطية إلى ىذه النتيجةيعزو الباحث   

أسرىـ تعتمد عمى العطف  لخفي التنشئة االجتماعية داحيث أكد أفراد العينة أف األنماط السائدة 
ىذا ما جعل أفراد العينة مف الطمبة الشباب يمتمكوف مستويات مرتفعة مف و ، ٪ 56ذلؾ بنسبة االىتماـ و و 

 ،٪37ذلؾ بنسبةفي غالب األحياف و  أفكار أبنائيـ بصدر رحبف يستمعاف آلراء و يف الوالدأو التديف 
واالىتماـ بيـ مشكبلتيـ  ئيـلياء ألبناو إلصغاء األ وػ التديف لدػ أفراد العينة راجعارتفاع مستو 

 .وحاجياتيـ
قمة  إلى عمى تكوف اتجاىات التديف لدػ أفراد عينة الدراسة األسريةأنماط التنشئة  تأثير نعزو   

تحد يفرضوف قواعد كثيرة   ولياء٪ مف األ 29نسبة  أف نسبة الضبط السائدة في أسر أفراد العينة حيث
 األمور لياءأو ٪ مف  44 ف نسبةأو  ،مكوف اتجاىات ايجابية نحو التديفيمتىذا ما جعميـ بنائيا و مف حرية أ

وىذا ما ينعكس ايجابيا عمى ارتفاع مستوػ  اد عينة الدراسة يعبروف عف فخرىـ بما يقوـ بو أبناؤىـفر أل
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 وذلؾ بنسبة ىـوسط أسر يسوداف  العدؿو  المساواة وعبر أفراد عينة الدراسة أف ،توجييـ نحو االلتزاـ والتديف
 .في تدينيـ واضح  أثرليذه النسبة  كاف حيث  ٪  57 مقدرة بػ

لو تأثير  ر عمى نشر السعادة والحرص عمى تحقيقيا في نفوس أبنائيا بيف أفإف عمل األ س   
تحقيق  إلىتسعى أسر الطمبة الشباب مف أفراد العينة  طبيعة التوجو الديني لؤلفراد حيثمباشراا عمى 

 وتعتبر نسبة كبيرة ساىمت في ارتفاع مستوػ التوجو نحو التديف لدييـ. ،٪70سعادتيـ وذلؾ بنسبة 
ف أسموب جاىات التديف أللقد بينت نتائج دراستنا أف أساليب التنشئة ليا تأثير ايجابي في تكوف ات  

السماح مف خبلؿ زرع الثقة و يار دوره االجتماعي المناسب لو وذلؾ الضبط يسيل عمى الفرد اختالحوار و 
يا غمب الدراسات التي تطرقنا لأ تتطابق مع  ىذا ما جعل نتائج دراستناو  بالتعبير عف آرائيـ بكل حرية ليـ
 يد مف االعتبارات التي نذكر منيا: يعزو الباحث  ذلؾ لمعدو 
  ة االيجابية بيف العبلق المتمثمة في مقياس التنشئة االجتماعية الذؼ ركز عمىتأثير أداة الدراسة و

طرؽ حل و لو و الشدة في التعامل والتوجدواعي استعماؿ ا لمنقاش والحوار و مالطالب ووالديو ومدػ تبادلي
 مع اآلخريف  أوفردىا أالمشكبلت التي تصادفيا سواء بيف المشكبلت التي تستخدميا األسر في حل 

  68.83 طالبة بنسبة 296ب  اثاإلنحيث قدر عدد  اإلناثتأثير العينة باعتبار أف اغمبيا مف ٪
األحياف وذلؾ  يمتثمف لقرارات الوالديف في أغمبيتقبمف و  اإلناثمف المعروؼ في المجتمع الجزائرؼ أف و 

 . دوف مناقشتيا
التغير االجتماعي الذؼ طرأ عمى المجتمع الجزائرؼ حيث  إلى الحالية لمدراسة تعزػ النتيجة  

 جتماعية لما لو مف نتائج ايجابيةأصبحت جل األسر الجزائرية تفضل األسموب الديمقراطي في التنشئة اال
تشجيع مكف الشاب ال سط األسرؼ بالدؼء والحناف والدعـمما تميز الو ، فكبصفة عامة األسرة عمى أفراد 

اعده في مما يس مف الوالديفيستمد كل ىذا و  ،ده في تكويف مفيوـ ايجابي عنياساعيمف تحقيق ذاتو و 
تيجة مطالب نمو لـ تشبع في ، في كثير مف األحياف ما تكوف مشكبلت الفرد نتخطي أزماتو المستقبمية

توافقا ساعده عمى أف يكوف أكثر توازنا و ف إشباع مطالب النمو بتحقيق ما ييدؼ إليو الفرد يأ، كما حينيا
العنف وسوء المعاممة  العكس صحيح فإتباع أسموبو  )،8.،ص2006،بيئتو (الشيخ أوسواء مع ذاتو 

 السموؾ غيرو  االضطرابات االنفعالية إلىالضبط الصاـر مف أكثر األشكاؿ التي تقود الجسدية و 
قد تخمت عف استعماؿ أغمب األسر الجزائرية بلحع أف الم  و  )،86.،ص2008،(ىيبلتاالجتماعي

 ئمتو.الذؼ يعطى السمطة لؤلب فقط دوف غيره مف أفراد عا في التنشئة االجتماعية األسموب الديكتاتورؼ 
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ما يعرؼ بالعشرية السوداء  أو األحداث التي شيدتيا الجزائر يعزو الطالب النتيجة الحالية الى  
 داخلالديمقراطي  التشاورؼ ألقت بضبلليا عمى المجتمع الجزائرؼ فأصبحت األسر تستعمل األسموب 

 ،تطرفيـجنوح األبناء و  إلى دينيا قد تؤدؼ شوىةمف أؼ أفكار محمايتيـ مف أجل وقايتيـ و  وذلؾ األسرة
حدودا يجب عمييـ احتراميا. و عريضة  اخطوط  ألبنائيا مف خبلؿ ىذه األساليب رسمت األسر الجزائريةو 
كد العبلقة االيجابية بينيما مما يِ في صمة دائمة  الشبابو  األسرةأف يدؿ مما يوميا  وىذا ما نبلحظو 

  .يجعميا تؤثر في تدينو االيجابي
بيف كل  ) التي أثبتت وجود عبلقة ارتباطية سالبة2009مع دراسة (المعشي،نتائج دراستنا اتفقت   

 عبلقة ارتباطية ىناؾالدرجة الكمية لتقدير الشخصية و  بيفية ألساليب التنشئة االجتماعية و مف الدرجة الكم
بعاد التنشئة األسرية لموالديف وتقدير الشخصية وذلؾ عند فئة الجانحيف ووجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف أ

ير الشخصية عند بيف الدرجة الكمية لتقدتماعية و ية ألساليب التنشئة االجبيف كل مف الدرجة الكم موجبة
الوسطى  أف أسر الطبقات إلىتوصمت  فقد) 1974،وآخروف دراسة (إسماعيل أما  .فئة غير الجانحيف

 .العقاب إلىاإلرشاد في تنشئة أطفاليـ عكس الطبقات الدنيا التي تميل يمارسوف أسموب الحوار والنصح و 
تشكل اليوية عبلقة ارتباطية دالة وموجبة بيف ألسموب الحوار و ) وجود 2017أثبتت دراسة (جدوؼ،و 

تشكل اليوية و  أسموب العنف األسرؼ البة بيف سوجود عبلقة ارتباطية دالة و ىق و االجتماعية عند المرا 
) التي بينت أف النمط الديمقراطي 1989،ستنا مع دراسة (عبد الرحمافاتفقت درا.االجتماعية عند المراىق

المحافظة عمى ممتمكات اآلخريف  زيادة إنتاجية األبناء مع امتبلكيـ صفات  إلىيؤدؼ في التنشئة 
 .والمواظبة واالعتماد عمى النفس

األميات ييتموف بتوفير اآلباء و ٪ مف 95.42 ) أف نسبة2013لقد بينت نتائج دراسة (زعيمية،  
مف أولياء  ٪94.11وذلؾ مف أجل التفوؽ الدراسي وأف نسبة  الجو األسرؼ المناسب والمساعد ألبنائيـ

٪ مف األولياء 75.16، ونسبة يحرسوف عمى الرفع مف معنوياتيـو يحفزوف أبناءىـ األمور يشجعوف و 
ىـ سية ضعيفة و يبتعدوف عف أسموب العقاب المفظي والبدني خصوصا في حالة تحقيق أبنائيـ لنتائج درا

تحقيق انجاز عاؿ وتنمية روح  إلىالدعـ الوالدؼ الذؼ يؤدؼ التعزيز و وجيو و سموب النصح والتيستخدموف أ
 .المبادرة والتنافس

ف النمط الشائع في التنشئة االجتماعية عند أفراد العينة ىو النمط ) أ2008أكدت دراسة (شوامرة،  
كما يدركيا الطمبة  األسريةفي أنماط التنشئة  إحصائيةالديمقراطي في راـ هللا مع وجود فروؽ ذات داللة 

متغيرات التخصص األكاديمي، الجنس، المستوػ التعميمي لموالديف، الدخل الشيرؼ ومكاف السكف  إلى



 ضبدس                                                        عرض وتحهيم وتفضير اننتبئجانفصم ان

 

199 
 

الديمقراطي، التسمطي لؤلب  األسريةبيف أنماط التنشئة  إحصائيةوجود عبلقة عكسية ذات داللة و 
ولقد بينت أغمب  .ومستوػ الخجل لدػ الطمبة الحماية الزائدة اإلىماؿ لؤلـ ،الديمقراطي، التسمطي لؤلـ

يستخدموف منيجا ) مع أبنائيـ و Wurmthأسموب الدؼء(األولياء الذيف يستخدموف منيج و  الدارسات أف
ب فيو مع معتدال في تقييد سموؾ الطفل ينشأ أبناؤىـ وىـ قادروف عمى إظيار وممارسة السموؾ المرغو 

 )210،ص.1985واحتراـ الذات (العيسوؼ،المرونة حسف التكيف والمواءمة و 
ية في إتماـ عمم واألسرؼ  أكد الكثير مف الميتميف بالتنشئة االجتماعية عمى أىمية الجو العائمي  

ا عمى أىمية أساليب التنشئة االجتماعية التي يمارسيا نأكدت دراست لذلؾالتنشئة االجتماعية السميمة و 
تمؾ المعاممة جميا  يظير أثراألساس في بناء شخصية أبنائيـ و  رالوالديف مع أطفاليـ ألنيا تثمل الحج

سقط في كثير مف األحياف ي  و  أنو. )Turner.et,al,1996زمبلؤه (سف الرشد، أثبتت دراسة ترنر و  في
ىذا قد يكوف خطأ مف طرفيما ومعروؼ و  معاممتيـ ألبنائيـ ىاألبواف المعاممة التي تمقياىا في صغرىـ عم

  "الدكـ عمى آثاركـ، فإنيـ مخموقوف لزماف غير زمانكـأو " ال تكرىوا نو قيلاألثر أعندنا في 
التي قمنا ميات في مواقف الحياة المختمفة و األلتي يتمقاىا األبناء مف اآلباء و إف أساليب التنشئة ا  

الرعاية، الضبط، ئة االجتماعية تتمثل في (التقبل، التسامح، المبالغة في بقياسيا مف خبلؿ مقياس التنش
عرؼ عمى نا مف التامكنلمتنشئة االجتماعية حيث ي   افسوي) الضبطو  (الديمقراطي، افوار) وىما أسموبالح

ط حوامدة " أف أنماط التنشئة األسرية االيجابية تتمثل في النم. يرػ صوالحة و تأثير ىاـ في تديف الفرد
 ىي ف مقومات ىذا النمط، والمساواة والتمييز، وأةف الشدة والميف والتدليل والقسو الذؼ يتضمف التوسط بي

 إلىالتفاىـ بيف الوالديف عمى طريقة تربية الطفل باإلضافة وسطية واالعتداؿ في معاممة ىذا الطفل و ال
مكانياتو، و   .)2012،(الشقرافاإلمكانيات ىذه التعامل معو في ضوءمعرفة القدرات الطبيعية لمطفل وا 

، عمى اتجاىات الطمبة نحو المدرسة تؤثر األسرية) بأف أساليب التنشئة 1993أكدت دراسة (العويدؼ،و 
الحماية الزائدة يحمموف عامميـ والييـ بأسموب ديمقراطي والتقبل و أف الطمبة الذيف ي إلىحيث أشارت 

 سوية.عامميـ والدييـ بأساليب متسمطة وغير لئؾ الذيف يأو اتجاىات ايجابية مقارنة ب
وظيفة تتوليا  األبناءأثبتت الدراسات التي قاـ بيا سميماف مظير عمى المجتمع الجزائرؼ أف تربية   

يمثل السمطة التي تضع ب و مراقال يمعب دورالرجل بطريقة مباشرة بل  فييا يشارؾال المرأة باألساس و 
 ذلؾالرأؼ و نفس  إلىت دراسة الباحثة حديداف ذىبو  )Madher , 1997زىا (و االخطوط التي ال يجب تج

األـ بيذه القيـ  تأتيىنا يجعمنا نتساءؿ كيف و ، ٪ 44نسبة ب األـ ىي التي تقوـ بغرس القيـ الدينية  أف
الى  كذلؾ قد يعودو  سرىفأيمكف أف تكوف التنشئة االجتماعية التي تمقتيا األميات في  بالجوادينية؟ و ال
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وذلؾ ما أكدتو دراسة  حو القنوات الدينيةالجزائريات ليف اتجاىات ايجابية نغمب األميات أ أف 
الكريـ  القرآفظية يمييا برامج البرامج الوعال، ثـ أو ، حيث فضل أفراد العينة برامج الفتوػ )2001،(عباس

دراسة ( لبوز ختمف دراستنا  مع او . في المرتبة الخامسة برامج السيرة المرتبة الرابعة برامج المرأة و  فيو 
/ موبي: التقبل) التي أثبتت عدـ وجود عبلقة بيف أساليب التنشئة األسرية مف خبلؿ أس2013حجاج،و 

ذعاف التمالرفض الوالدؼ و    .ميذ لممدرس في المرحمة الثانويةا 
 :ة ونصيانيرضية الجزئية الثا.عرض وتحميل نتائج الدراسة في ضوء الف01-05

اتجاىات ايجابية لمتدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي  تؤثر مؤسسة  الجامعة في تكون 
 باألغواط .

تحميل التبايف لنموذج االنحدار الخطي البسيط لمتحقق مف ىذه الفرضية استخدـ الطالب اختبار   
)One Way Anova لقياس تأثير متغير المؤسسة التعميمية (الجامعة)  في تكوف اتجاىات التديف لدػ (

 .لنموذج االنحدار الخطي البسيط anovaتحميل التبايف نتائج  جاءتأفراد العينة حيث 
 36جدول رقم 

 لنموذج االنحدار الخطي البسيط Anova One Wayتحميل التباين  
مجموع  النموذج

 المربعات
متوسط  الحريةدرجة 

 المربعات
قيمة  قيمة ف

 المعنوية
مستوى 

 الداللة
 0.05 0.02 5.442 0.23 01 0.238 االنحدار

 0.04 428 18.748 البواقي
 429 18.986 المجموع
نتائج تحميل التبايف لنموذج االنحدار الخطي البسيط الذؼ يقيس مدػ  )36(يظير لنا الجدوؿ رقـ  

وقيمتيا المعنوية بمغت  5.44تأثير المتغيرات عمى بعضيا البعض بحيث قدرت قيمة ؼ المحسوبة ب 
وبالتالي نقبل الفرض الذؼ افترضناه سابقا الذؼ  0.05فيي دالة إحصائيا وىذه القيمة أصغر مف  0.02

سة التعميمية (الجامعة) تؤثر في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة المؤسيقوؿ بأف 
أف بعد مؤسسة الجامعة   يفسر ما . و    = P<0.02  ،48.72 t(429)=  ،2.32  Bحيث . األغواط
وبحساب معادلة  .1.429 (F=( P<0.05 ،5.44) مف التبايف لمتغير التديف R²=0.01مقداره (

 نحو التديف) في التوجو R²منو نسبة التبايف (و  y= 2.32+0.03 )X( حيث  y=b0+b1)X(االنحدار: 
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) قدرت بػ R٪ ىي نتيجة لتأثير تبايف متغير مؤسسة الجامعة مع وجود عبلقة ارتباطية(01والمقدرة بػ
0.11. 

 ونصيا: ةنيالثا الجزئية الفرضية الدراسة في ضوء تفسير نتائجمناقشة و  06 -01
 في تكون اتجاىات التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط الجامعةتؤثر مؤسسة 

تؤثر في تكوف اتجاىات التديف  أف المؤسسة الجامعة ) يتضح34مف خبلؿ نتائج الجدوؿ رقـ (       
) في التوجو 0.01R²=التبايف ( حيث كانت درجة لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط.

٪ ىي نتيجة لتأثير تبايف متغير مؤسسة الجامعة مع وجود عبلقة 01 نسبةالمقدرة بػو و التديف نح
 .وىي عبلقة ضعيفة 0.11) قدرت بػ Rارتباطية(

في تكوف اتجاىات ايجابية لمتديف لدػ الطمبة الشباب  الجامعةمؤسسة  الطالب تأثيريفسر   
توفر الظروؼ التربوية والتي تنقل الثقافة و  وظيفة مؤسسة الجامعة إلى األغواطبجامعة عمار ثميجي ب

  .لممدرسة امتداد سسة الجامعة ىيمؤ  باعتبار االجتماعياالنفعالي و الجسمي والعقمي و المناسبة لمنمو 
 التي والمساقات الدراسية المقرراتطبيعة المناىج و  إلى النتيجة المتحصل عمييا كما يعزو الطالب  
ىذا  الىوصمنا  فإذاالمواطف الصالح بناء الفرد و  إلىالتي تيدؼ و بالجامعات  بالمدارس طمبةاليتمقيا 
فرد  ووطنب لحالم   ألف المواطف الصالحالشباب  الطمبة مستوػ تديفينعكس عمى  أففبالضرورة  اليدؼ
أف تحميل محتوياتيا و  إلىفي حاجة  المنياج الدراسية " أفتورنس" حيث يرػ  ،تديف مرتفع ػ مستو  يممؾ 

 .التصورات الجديدةفي إطارىا بصفة مستمرة األفكار و تتضمف 
أىدافو بطريقة  إلىعمـ الفرد كيف يمكنو أف يصل ف الجامعة مؤسسة ت  أ إلىىذه النتيجة  نفسر  

 مبلئمة تتفق مع معاير المجتمع وفي أثناء محاولة الطالب الشاب تحقيق أىدافو بمراعاة ضوابط المجتمع
بالتالي و  الضابطوفق ىذا ىو الضابط الديني فيحاوؿ أف يكيف أىدافو فانو يأخذ في حسبانو أىـ ضابط و 

 . ى توجيو نحو االلتزاـ الدينيينعكس ذلؾ عم
ليتيا االىتماـ بالتنشئة و الجامعة مف مسؤ ة دراستنا ىذه أف مؤسسة المدرسة و نفسر نتيجو   

ى توجو مثبل فيذا التعاوف مكنيا مف التأثير عم كاألسرةاالجتماعية وذلؾ بالتعاوف مع المؤسسات األخرػ 
 .الطمبة الشباب نحو التديف

الطمبة (األساتذة ) و  داخل المدارس والجامعات التربوؼ  اإلطارالعبلقة بيف نعزو ىذه النتيجة  كما   
تماسؾ  إلىالتوجيو مما يؤدؼ الديمقراطية واإلرشاد و حتراـ المتبادؿ و وفق أسس اال التي يجب أف تكوف 
أكدت دراسة" مارؼ أماتورا"معامبلت ارتباط ولقد  ،بو دػقتي  مثاال  األستاذيكوف  أفالجماعة حيث يجب 
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اتجاىات يف حيث يقمد ىذا األخير تصرفات و سمات شخصيات المتعممو  بيف سمات شخصيات المعمميف
ذىبت . و أساتذتيـ في التزاميـ الدينييقمدوف  عينة الدراسة بأنيـد ار ٪ مف أف 34نسبة  أجاب حيثأستاذه 

وف التي أكدت أف التبلميذ يقمدفس االتجاه و ن إلى) Yondo & Kagan ,1968كاجاف " (دراسة "يوندو و 
) أف األطفاؿ يغيروف في أنماط سموكيـ ,1950Brendaذكرت برندا (و  ،مدرساتيـ في السمات الشخصية

في التنشئة  اميم دورا دور األستاذ يعتبر .)188.،ص2003،سموؾ مدرسييـ (معوضلتتطابق مع 
الموازاة بترسيخيا  فيذ  القيـ و تني ألنو ممثل السمطة في تقديـ و ذلؾ مف خبلؿ دوره االجتماعاالجتماعية و 

 دور كل مف اإلدارة المدرسية والجامعية. مع
المتعمميف طمبة و لالجامعية التي تفرض عمى ا الحياةالبيئة المدرسية و  إلىكما نعزو ىذه النتيجة    

 ،النوادؼ العممية في مف خبلؿ االحتكاؾ قوـ عمى التعاوف والتفاىـ بينيـؤلنيا عبلقة تبينيم فيما  التفاعل
،ورشات بحث، ممتقيات عممية، ، دروسنشطة الطبلبية المختمفة (محاضراتاألو  ،طبلبيةالمنظمات الو 

  .)رحبلت ترفييية
تديف بأف المؤسسات كما نفسر تأثير مؤسسة الجامعة عمى مستوػ توجو الطمبة الشباب نحو ال  

والمكتبات الدروس اإلمكانيات المتوفرة في كالمصميات الوسائل و وتوفر العديد مف  الجامعية تتيح
 .وف مستوػ مرتفع لمتديف عند الطمبة الشبابىـ في تكاف تسحاضرات  الدينية والتي مف شأنيا أوالم
ة االجتماعية التي تتبعيا المؤسسات التعميميالنفسية و  األساليبوقد يعود سبب النتيجة الحالية إلى     

 المتمثمة عمى غرار مؤسسة الجامعة في:
 ؛دعـ القيـ االجتماعية السائدة 
  ؛توجيو النشاط المدرسي 
  االجتماعي السوؼ؛تقديـ نماذج لمسموؾ 

 والتي نصيا : ثالثةة في ضوء الفرضية الجزئية العرض وتحميل نتائج الدراس.01-07
 تؤثر وسائل اإلعلم في تكوين اتجاىات التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط .

تحميل التبايف لنموذج االنحدار الخطي البسيط لمتحقق مف ىذه الفرضية استخدـ الطالب اختبار   
)One Way Anova (فراد العينةفي تكوف اتجاىات التديف لدػ أ لقياس تأثير متغير وسائل اإلعبلـ. 
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 37جدول رقم 
 لنموذج االنحدار الخطي البسيط Anova One Wayتحميل التباين  

مجموع  النموذج
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

مستوى  قيمة المعنوية قيمة ف
 الداللة

 0.05 0.00 34.008 1.39 1 1.398 االنحدار
 0.04 428 17.589 البواقي

 429 18.986 المجموع
نتائج تحميل التبايف لنموذج االنحدار الخطي البسيط الذؼ يقيس مدػ  )37(يظير لنا الجدوؿ رقـ  

وقيمتيا المعنوية  34.008تأثير المتغيرات عمى بعضيا البعض بحيث قدرت قيمة ؼ المحسوبة ب 
وبالتالي نقبل الفرض الذؼ افترضناه سابقا  0.05فيي دالة إحصائيا وىذه القيمة أصغر مف  0.00بمغت 

 ئل اإلعبلـ  تؤثر في تكوف اتجاىات التديف  لدػ الطمبة الشباب بجامعة األغواط . وساالذؼ يقوؿ بأف 
) R²=0.07يفسر ما مقداره ( . وأف بعد وسائل اإلعبلـ  = P<0.00 ،41.26 t(429)= ،2.13Bحيث

 )X( وبحساب معادلة االنحدار: F) P<0.05 ،34.00 )=1.429مف التبايف لمتغير التديف 
y=b0+b1 حيث )X( y= 2.13+0.09  و) منو نسبة التبايفR²والمقدرة بػ  ) في التوجو نحو التديف

 0.27) قدرت بػ R٪ ىي نتيجة لتأثير تبايف ومتغير وسائل اإلعبلـ  مع وجود عبلقة ارتباطية(07
 ونصيا: ثالثةال الجزئية الفرضية الدراسة في ضوء تفسير نتائجمناقشة و  01-08

 اتجاىات التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط.تؤثر وسائل اإلعلم في تكوين 
: تؤثر وسائل اإلعبلـ في القائمة ) يتضح أف الفرضية الجزئية الربعة37مف خبلؿ الجدوؿ رقـ (  

تكويف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط قد تحققت، حيث كانت قيمة 
٪ ىي نتيجة لتأثير تبايف ومتغير وسائل 07وبنسبة قدرت بػ  في التوجو نحو التديف )R²=0.07التبايف (

 ىي عبلقة ارتباطية ضعيفة .و  0.27) قدرت بػ Rاإلعبلـ  مع وجود عبلقة ارتباطية(
 يشكل أصبح حيث  ىا العالـ حالياف الثورة التكنولوجية التي يشيدأ إلىيعزو الطالب ىذه النتيجة   

الحديث عف  إف") 1995( ويرػ عوض هللا أكثر أىمية اإلعبلـىذا ما جعل مف وسائل و  ،قرية صغيرة
عممية التنشئة االجتماعية لمطفل ال يمكف أف تحصرىا دراسات عممية محدودة  وسائل اإلعبلـ وأثرىا في

 . )69(صمماء  لكافة التخصصات العممية"األثر فاالىتماـ بيا ال زاؿ الشغل الشاغل لمع
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(فيسبوؾ،تويتر، بمختمف أشكاليا قع التواصل االجتماعياف مو أ ل الدراساتج   أثبتت  
حوالت الدينية في الوقت الحاضر ـ في تعزيز االتجاىات العامة لمتيوتوب،المدونات...الخ) تساى

)P162.Lövheim,2012)  أو الرسوـ الكرتونية بشكل خاص مف بيف أىـ  عاـ يعتبر التمفزيوف بشكلو
كسابيا لمطفل لكنيا ليست وحدىاقوـ بزرع القيـ و الوسائل التي ت (لبصير  كما تراه دراسة مصدر لمقيـ ا 

٪ مف المبحوثيف لدييـ  100ف نسبة أ )2018لقد بينت دراسة (حسرومي ودريد، .)396، ص2017،
٪ مف األطفاؿ ليـ ىواتف 34أف نسبة و  ،مف األطفاؿ ليـ أجيزة كمبيوتر ٪ 84وأف نسبة  ،أجيزة تمفاز

اتجاىات ايجابية في  مع الوسائل التكنولوجية وأنيا تممؾ أبنائياتؤيد تعامل  ذكية وىذا ما يفسر أف األسر
 مف اجتماعية أدوارا ف الطفل يتعمـفااالجتماعي  الدور نظرية حسبو  ،متابعة وساؿ اإلعبلـ المختمفة

 مف التأييد فيمقى منو متوقع ىو مناسبا لما سموكا فييا يسمؾ مواقف في وذلؾ والديو يكتسبو مف ما خبلؿ
وأف أغمب األسر أصبحت تممؾ  التوقع. لذلؾ منافيا سموكو كاف إف المعارضة أو يمقى معيـ يتفاعل الذيف

 مكانةيحتل  ) أف التمفزيوف 2012وقد بينت دراسة (ىماؿ، ،وسيمة عمى األقل مف وسائل اإلعبلـ المختمفة
 ثبلث لتوفر وكاف، واحد تمفزيوف  جياز مف أكثر توفر نسب أكدتو ما وذلؾ األسر الجزائرية لدػ ميمة
 في أساسية ميمة مكانة إعبلمي كوسيط التمفزيوف  ٪ ويحتل34.50قدرت بػ  التي األعمى النسب أجيزة
 أجيزة لتخصيص % 51.26 نسبة سجمت التي المدروسة العينة أكدتو ما وىذا الجزائرؼ، الطفل حياة

 المعيشي المستوػ  إلى العينةأفراد  بقية عند االنترنيت توفر يعودعدـ، لؤلطفاؿ البيت في المتوفرة التمفزيوف 
عمى  منازليا في تتوفر ال التي لمعينة اإلجمالي العدد مف ٪64.19 بنسبة وذلؾ ،ولىاأل بالدرجة

 .االنترنيت
تمبية حاجات نفسية كالحاجة رغبات و  إشباع إلىوف يجة الحالية أف الطمبة الشباب يحتاجنفسر النت  
المعتقدات أو ز القيـ و تعزيرؼ ودعـ االتجاىات العامة و المعاوالتسمية والترفيو واألخبار و المعمومات  إلى

يجابية تجاه ما الدراسة كانت ردودا ا عينةاد فر ردود فعل أ أف غالبية، و تعديميا لتتوافق مع المواقف الجديدة
 ػ  اإلعبلـوسائل  تبثو
ية في أف أغمب أفراد العينة مف المتابعيف لمحصص الدين إلى حسب الطالب الحالية النتيجة تعود  

في متابعة كذلؾ ىـ و  تفاعل دائـ مع المنشورات الدينية،ىذا ما يجميـ في مواقع التواصل االجتماعي و 
مف المبلحع باختبلفيا، و القنوات التمفزيونية ينشر في المواقع االلكترونية وما تعرضو  مالمستمرة دائمة و 

 في القضاياخصوصا سائل اإلعبلـ المختمفة و  ما ينشر عبر وف قوم  وي   أػف أغمب أفراد العينة يمحصوف 
 ما ينشر عمى مواقع االلكترونية . كل  بسيولة  ال يتقبموف ف أغمب أفراد العينة ، أذات الطابع الديني
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 إحاطة الناس عمماا ىي و  اإلعبلـوسائل  التي تمعبياأىـ أدوار  إلىة نعزو ىذه النتيجف أ فكما يمك  
بحيث  ت وسموكيات مرغوب فييااعموضو  إلىجمب الناس عمومات متعددة عف التديف و بموضوعات وم

ف يقارف ما تتيح مجاؿ لمشباب الجامعي أك ،الواسع لمموضوع التديفمثل و الفيـ األ تيح ىذه األدوار لمفردت
 يميز بيف الجوانب السمبيةو جوانب االختبلؼ الشبو و يستنتج جوانب و  اإلعبلـبيف كل ما تنشره وسائل 

بحكـ المستوػ العممي ألفراد العينة فيو و  ،لمفرد إيصاليا اإلعبلـالرسائل التي تحاوؿ وسائل في  ةااليجابيو 
وػ مست إلىىذا ما ينعكس و  اإلعبلـالتقويـ لكل رسائل وسائل ىذه المقارنة والتحميل و  إجراءيمكنيـ مف 

 . التوجو الديني لمعينة الدراسة
 ة العامة لممجتمع بكل ما يتميز بوتعكس الثقاف اإلعبلـأف وسائل  إلىنفسر ىذه النتيجة كذلؾ   

التنشئة االجتماعية أف تمعبو،  تىذا الدور ال يمكف ألؼ مؤسسة أخرػ مف مؤسساو تخصص مف تنوع و 
يو كل شخص في متابعة وسائل عامل الوقت الذؼ يقض إلىىذه النتيجة  حسب رأؼ الطالب تعودو 

فقد  االىتماـ الذؼ تحظى بو ىذه الوسائل خصوصا مف جانب الشباب في وقتنا الحاليالمختمفة و  اإلعبلـ
خبلؿ فترة ، و دقيقة 23ع ثبلث ساعات و ساعات المشاىدة خبلؿ أياـ األسبو  بمغ المتوسط الحسابي لعدد

 دقيقة(عابد 26أياـ العطل المدرسية خمس ساعات ودقيقة و  48فبمغ ساعتيف و االختبارات
 .)33،ص2019وزوزو،
يجعل أغب  ىذا ماو  اإلعبلـسائل و الجاذبية التي تتميز بيا  إلى حاليةلا كما نفسر نتيجة الدراسة  

مى متابعييا خصوصا الشباب منيـ، ووسائل مما يسيل تأثير ىذه الوسائل ع إليياأطياؼ المجتمع يميموف 
المختمفة التي يوجيا الشباب سواء كانت  لعديد مف الحموؿ لممشكبلتااإلعبلـ أصبحت تتيح وتطرح 

التمفزيوف وسيمة تقنية متطورة تساعد عمى مواجية المشكبلت التعميمية  يعتبر ، حيثاجتماعية أو وجدانية
ووسيط جيد في مساعدة الطبلب عمى اكتساب ميارات عممية  والتربوية، فيو وسيمة تربوية ناجحة،

بداعية، فاألطفاؿ بشكل خاص يستفيدوف مف البرامج التربوية التي يقدميا التمفزيوف، فالرغبة الموجودة  وا 
عند األطفاؿ في مشاىدة برامجو تجعميـ يقمدوف ما يروف فيماا وسموكا ، وأفكارا عممية (أبو 

 )82،ص.2006المعاؿ،
ف االتجاىات ضحت أأو التي ) و Petrson & Thurston,1933( اتفقت نتائج دراستنا مع دراسة  

اتجاىات  إلىمكف تغييرىا عف طريق فيمـ سينمائي شاىدوه مف االتجاىات العنصرية االجتماعية لؤلطفاؿ أ
ئج جاءت  النتا ,Bandora & Rossباندورا، روس ) (,Macoby)لماكوبي( لػ متعاطفة. وفي دراستيف

 .وجية نظرنامتفقة ومؤيدة لنتائج بحثنا و 
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نو ليس مف الضرورؼ أف محتوػ العنف أ) تكشف Klapperمف جانب آخر فإف دراسة كبلبر (  
راسة أكدت دو  .تأثير العنف الفعمي لدييـ إلىيؤدؼ  اإلعبلـالذؼ يتعرض لو األطفاؿ عف طريق وسائل 

يرػ أبو المعاؿ  .في عممية التنشئة االجتماعية األسرة ىي امتداد لدور  اإلعبلـسائل ) أف و 1993،سالـ(
تعميق الصبلت االجتماعية ر الرابط االجتماعي بيف الناس و باختبلؼ أنواعيا تقوـ بدو  اإلعبلـأف وسائل 

  .)21.،ص1990،عاؿىدؼ تنميتيا بشكل كبير (أبو الم إلىبينيـ لموصوؿ 
أف توفير وسائل التكنولوجيا مف  التي ترػ و  )2018، ودريد دراستنا مع دراسة (حسرومي اتفقت  
) أف Fleming,1944ترػ فممنج (و  .ة يسيل عممية التنشئة االجتماعيةىواتف ذكيوحاسوب و  زتمفا

لعدـ توافقيـ ، و لغير سميمة في حياة األطفاؿاالعبلقات االجتماعية  إلى إرجاعياأسباب الجنوح يمكف 
 2003(عوض،الجريمةمعرفة أحداث معينة تمثل العنف و  أواالجتماعي أكثر مف مجرد رؤية 

 )196.،ص
 ؼ ثبت في ىذه الدراسة أف لو دور)  في متغير الديف الذ2017،مع دراسة (لبصيراتفقت دراستنا   
يصعب  ، قيماا في الديف بر القيـ المرفوضةتيمكف لمطفل اكتسابيا، حيث تع في تحديد القيـ التي ميـ

أف مشاىدة السمسة الكرتونية سبونج  ىيفي جانب و الدراسة مع نفس اختمفت و  منظومة الطفل. إلىنفاذىا 
شاىدتيا عمى اكتساب قيـ م تأثيرعدـ لدػ الطفل الجزائرؼ و  الفردانيةقيمة  إكساببوب تؤثر في 
) عمى ضرورة 2020ولقد أوصت دارسة (حيتامة، .فبيف الجنسي المساواةالديمقراطية و  ،التعددية، الميبرالية

نتاج إعبلـ ىادؼ مف أجل ترسيخ وبناء قيـ المواطنة،  اتفقت نتائج دراستنا مع دراسة  كماخمق وا 
معدؿ  بيف مستوػ  إحصائية) التي أثبتت وجود عبلقة (طردية متوسطة) ذات داللة 2012(الوزاف،

، جامعي بالنسبة لمقضية الفمسطينيةتشكيل اتجاىات الشباب المستوػ مشاىدة قناة الجزيرة اإلخبارية و 
دوره الميـ في تنمية بعض القيـ التعميـ و ) عمى دور التمفزيوف في عممية 2016ركزت دراسة (حميدة،و 

٪ 28القنوات الدينية بنسبة  عينةالفي غالب األحياف ما يتابع أفراد بينت نتائج دراستنا أنو  .لدػ الطفل
٪ ونسبة  38وأف تفاعميـ مع المنشورات ذات الطابع الديني في مواقع التواصل االجتماعي تصل إلى 

 .٪ 40تأثرىـ بيذه المنشورات قد مس نسبة 
التي بينت أف موافقة أفراد عينة الدراسة و  )2019نتائج دراستنا مع نتائج دراسة (نومار، اختمفت  

ـ الديني عمى "فيسبوؾ" منخفضة حيث كانت المتوسط األعمى لمفقرة القائمة أف الفتاة الممتزمة عمى االلتزا
دينيا ىي التي: ال تنشر صورىا الشخصية الحقيقية، والمتوسط األدنى كاف لمفقرة التي تنص: الفتاة 

 الممتزمة دينيا ىي التي تستخدـ اسما مستعارا لو داللة دينية. 
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لياء ال و ٪ مف األ 66.70) التي بينت أف نسبة 2018ستنا مع دراسة (حديداف ،اختمفت نتائج درا  
باركي  نتائج دراسة المقارنة التي قاـ بيا جاءتكما  .أبناؤىـ البرامج التي يتفرج عمييا يتابعوف 
المجتمع األمريكي وؾ الشباب في المجتمع البمجيكي و ف سم) أParkey & Others  )1977وآخروف 

) بأف الشباب المدمف عمى 2014دراسة (بف عمارة، أثبتت .ذلؾ بعد مشاىدة أفبلـ العنفو يتميز بعدوانية 
: " أف التمفزيوف يروج لعممية ذكر "ستيفف ىوايتو  ،ت يشعر بدرجة عالية مف االغتراب االجتماعياالنترن
دور العبادة و األسرة بيا المدرسة و  التربية التي تقوـالضارة لعمميات الموازية و  بيةالتر 

 .) 239.،ص1975،"(إماـ
 والتي نصيا: رابعةء الفرضية الجزئية ال.عرض وتحميل نتائج الدراسة في ضو 01-09

 .تؤثر جماعة الرفاق في تكوين اتجاىات التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط
تحميل التبايف لنموذج االنحدار الخطي البسيط لمتحقق مف ىذه الفرضية استخدـ الطالب اختبار   

)One Way Anova.لقياس تأثير متغير جماعة الرفاؽ  في تكوف اتجاىات التديف لدػ أفراد العينة ( 
 38جدول رقم 

 لنموذج االنحدار الخطي البسيط Anova One Wayتحميل التباين 

مجموع  النموذج
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة  قيمة ف
 المعنوية

مستوى 
 الداللة

 0.05 0.243 1.368 0.060 1 0.060 االنحدار
 0.044 428 18.926 البواقي

 429 18.986 المجموع
نتائج تحميل التبايف لنموذج االنحدار الخطي البسيط الذؼ يقيس مدػ  )38(يظير لنا الجدوؿ رقـ  

وقيمتيا المعنوية بمغت  1.36تأثير المتغيرات عمى بعضيا البعض بحيث قدرت قيمة ؼ المحسوبة ب 
وبالتالي نرفض الفرض الذؼ افترضناه سابقا  0.05فيي غير دالة إحصائيا وىذه القيمة أكبر مف  0.24

لطمبة الشباب بجامعة األغواط . جماعة الرفاؽ تؤثر في تكوف اتجاىات التديف  لدػ االذؼ يقوؿ بأف 
الطمبة الشباب نقبل الفرضية القائمة بعدـ وجود تأثير لجماعة الرفاؽ في تكوف اتجاىات التديف لدػ و 

. وأف بعد جماعة الرفاؽ     = P<0.24 ،35.67 t(429)=  ،2.35  B. حيثبجامعة عمار ثميجي
  1.429 (F=( P<0.05 ،1.36) مف التبايف لمتغير التديف R²=0.003ما مقداره ( يفسر
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) في R²منو نسبة التبايف (و  y= 2.35+0.02(X)حيث  y=b0+b1 (X)بحساب معادلة االنحدار: 
ىي نتيجة لتأثير تبايف متغير جماعة الرفاؽ في مستوػ التديف   0.003التوجو نحو التديف  والمقدرة بػ 

 0.05) قدرت بػ Rعبلقة ارتباطية(مع وجود 
 ونصيا: رابعةالالجزئية الفرضية الدراسة في ضوء تفسير نتائج مناقشة و  01-10

 .تؤثر جماعة الرفاق  في تكوين اتجاىات التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط 
بالتالي نقبل الفرض البديل و  تتحققالجزئية الخامسة لـ  ) بأف الفرضية38(بينت نتائج الجدوؿ رقـ  
ار ممبة الشباب بجامعة عفي تكويف اتجاىات التديف لدػ الط بعدـ وجود تأثير مف جماعة الرفاؽالقائل 
ىي نتيجة لتأثير تبايف  0.003) في التوجو نحو التديف R²حيث كانت نسبة التبايف ( .األغواطثميجي ب

 0.05) قدرت بػ Rمتغير جماعة الرفاؽ في مستوػ التديف  مع وجود عبلقة ارتباطية(
اختمفت دراستنا في ىذا الشق مع الدراسات السابقة فمف المتعارؼ عمية في عمـ النفس االجتماعي   
أدوار اجتماعية مختمفة ال يمكنو جماعة الرفاؽ تؤثر في المعايير االجتماعية  لمفرد وتتيح لو القياـ ب أف

القياـ بيا خارج ىذه الجماعة مف بيف أىـ خصائص جماعة الرفاؽ التي تؤثر عمى التنشئة االجتماعية 
اتجاىات عامة يـ مشتركة و وضوح المعايير السموكية، ووجود ق ،ار االجتماعيةو ىي تقارب األد

 ليستمد منيا اآلراء والمواقف ىي الرفقة إلىؼ المراىق ار أسباب انصو  )261.،ص1984(زىراف،
 :ومنيا ،عديدةالوالسموكيات واألفكار 

الحاجة النفسية: حيث تمبى الرفقة حاجة نفسية ممحة لدػ المراىق، بحيث يصعب عمية االستغناء  - أ
 عنيا.
العوامل  إلى: حيث يختار المراىق الرفقة التي يريد بدوف إلزاـ مف اآلخريف مف االنتباه االختيار الحر  - ب

 المساعدة  عمى ىذا االختيار مثل الجيرة  والقرابة والزمالة الدراسية.
التشابو: حيث يجد المراىق لدػ الرفاؽ ما يشبو ما لديو مف طبائع وأحاسيس ومشاعر وتغيرات في  - ت

 النواحي الجسمية والنفسية وغيرىا.
ماعية في الرأؼ والسموؾ والدفاع الجماعية: حيث يساعد تعدد األفراد داخل الرفقة في تكويف قوة ج  - ث

 )383،ص.2000عما يقوموف بو تجاه االنتقادات التي تأتي في العادة مف جماعة الكبار (الصنيع،
بأف جماعة الرفاؽ تقوـ عادة ببعض المياـ التي ال يتيسر لممؤسسات  F. Elkinيرػ فريدريؾ ألكف  

لحاد الذؼ يمر بو تماعي ااألخرػ القياـ بيا خاصة في فترات التغير االج
 .)73.،ص2010،(موىوبالمجتمع
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 :عمى األفراد في بعديف أساسيف ىماويتضح  تأثير جماعة الرفاؽ   
 Principle ofالمدرسة تكوف محكومة بمبدأ السيطرة  األسرة أوعبلقات السمطة داخل  -1

domination  الخضوع وSubmission   بينما داخل جماعة الرفاؽ عمى قيـ الندية و الديمقراطية
Democracy 

-Socioالثقافية ب لمتكيف مع البيئة االجتماعية و تييئ  جماعة الرفاؽ ألعضائيا مجاال أرح -2
cultural environmenet  74.،ص2010،المدرسة (موىوبو  األسرة ذلؾ بعكس و( 

إف ارتباط اإلنساف بجماعة معينة مف الناس يؤثر عمى االتجاىات التي يكونيا حياؿ الموضوعات   
 معتقدات وقسـ الجماعات التي ينتميالتي يدركيا، أؼ أف اتجاىات الفرد تعكس 

جماعة الرفاؽ عمى مستوػ توجو أفراد العينة  تأثيرعدـ  يفسر الطالب. )170،ص.1995،(السمميإلييا
ىي و مف أفراد عينة الدراسة يبحثوف أحيانا عف تكويف عبلقات جديدة  ٪26نسبة  أف إلىنحو التديف 

أمر وىذا  صداقات جديدة إنشاءقبموف عمى ال ي   وأنيـ نسبة منخفضة تدؿ عمى انطوائية أفراد العينةتعتبر 
وبالطبع فاألنثى في  ،نسبة أكبر مف تمثيل الذكور اإلناثمف نسبة تمثيل العينة  مفيوـ باعتبار أف

االجتماعية  ذلؾ لمعديد مف األسبابالذكور و  خصوصا مععبلقات جديدة و  إنشاءمجتمعنا ال تقبل عمى 
 الثقافية. و 

ال يغيروف جماعة  ف أفراد العينة٪ م50نسبة ف أ بينت دراستناكما نفسر النتيجة الحالية أف   
تحفظوف مف يو أطوؿ وقت ممكف  إلى إلييايحافظوف عمى الجماعات التي ينتموف  أنيـ الرفاؽ بسيولة أؼ

 .وىذا ما حد مف تأثير جماعة الرفاؽ عمى مستوػ توجو أفراد العينة نحو التديف القياـ بعبلقات جديدة
مدػ تأثر الفرد بالصحبة ومدػ  ف) في دراسة عف أثر الصحبة عمى الفرد أ1936وبينت دراسة شريف (

قيمو واتجاىاتو ومعاييره ىو أمر يتوقف عمى العبلقة بيف الفرد  تقبمو قيميا واتجاىاتيا ومعاييرىا لتكويف
عميو الجماعة مف قيـ  والصحبة، فكمما زادت درجة ىذه العبلقة ازداد مدػ تمثل الفرد لما اصطمحت

  )33،ص.2016واتجاىات وأنماط سموكية(حديداف،
يؤثروف أحيانا  يـمن ٪ 37نسبة ب تقدر و أفراد العينة قريب مف المتوسط لدػ  ة التأثيرنسباف   

. نعزو ذلؾ تحت المتوسط ف سمة التأثير عمى رفاقيـكو أؼ أنيـ ال يمتم عمى رفاقيـ في العديد مف األمور
يسايروف أحيانا  مف أفراد العينة  ٪26 نسبة  حيث كانت متثالية لدػ أفراد العينةاإلالمسايرة و عامل الى 

 رالقرا أفراد العينة يميموف عمى اتخاذ أفيدؿ عمى  ىذا ماوىي نسبة ليست بالمرتفعة و جماعة الرفاؽ 
فع حيث يخفض ىذا وأف أفردا العينة يمتمكوف مستوػ تقدير ذاتي مرتال يسايروف أصدقاءىـ بمفردىـ و 
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إلى  االنضماـ إلىأف أفراد العينة ال يعطوف أىمية  لمحاجة  حيثمتثالية،اإل إلىالمستوػ المرتفع ميميـ 
 جماعات أخرػ.

 ىذا العامل التديف يعتبرو  الديف موضوع حوؿ عامل المناقشة إلىالنتيجة الحالية  الطالب عزوي   
تدؿ أف أفراد عينة الدراسة يمثل  المتوسط ىي نسبة فوؽ و  ٪ منيـ52 محور لنقاش أفراد العينة بنسبة

العينة ليـ  أنأفرادوىذا يدؿ  وال يخمو نقاشيـ عف القضايا الدينية، موضوع الديف والتديف محورا الىتماماتيـ
٪ يشاركوف في األعماؿ الخيرية  40أف  إلىنتيجة الحالية ، كما تعزػ اللمتوجو نحو التديفمستوػ مرتفع 

ىذا دليل عمى أف أفراد ور في القياـ باألعماؿ الخيرية و كل واحد لو تصلكف بصفة منفردة و التطوعية و 
بل يقومف بأعماليـ بصفة مفردة،والدليل  القضاياعة الرفاؽ في العديد مف األمور و العينة ال يشاركوف جما

ىذا ما غير ميـ و دورىا  أفيعتبروف و  لمنظمات الطبلبيةينخرطوف في ا منيـ ال٪ 57ف نسبة عمى ذلؾ وأ
 .فراد العينةجماعة األقراف ال توثر في تديف أ ىذا ما جعلشبكة األصدقاء و  مف حجـ يقمص
أف الفرد في مرحمة الشباب يبدأ في االستقبللية شيئا فشيئا  إلىيمكف أف نفسر النتيجة الحالية   

بمرحمة المراىقة حيث تعبر جماعة  ىذا مقارنةعة في تقمص و اميبدأ حجـ ىذه الجعمى جماعة الرفاؽ و 
يعطييا والء كبيرا ألنيا تعطيو االستقبللية عف األسرة التي يريد كبر حجما يكوف الفرد مدينا ليا و الرفاؽ أ

 .االنفصاؿ عف تبعيتيا 
  والتي نصيا: خامسةة في ضوء الفرضية الجزئية ال.عرض وتحميل نتائج الدراس01-11

 .باألغواط لتدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجيا اتجاىاتن تؤثر مؤسسة المسجد في تكو
تحميل التبايف لنموذج االنحدار الخطي البسيط لمتحقق مف ىذه الفرضية استخدـ الطالب اختبار   

)One Way Anova لقياس تأثير متغير مؤسسة المسجد في تكوف اتجاىات التديف لدػ أفراد العينة ( 
 39جدول رقم 

   لنموذج االنحدار الخطي البسيط Anova One Wayتحميل التباين 

مجموع  النموذج
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

قيمة  قيمة ف
 المعنوية

مستوى 
 الداللة

 0.05 0.00 61.44 2.383 1 2.383 االنحدار
 0.039 428 16.603 البواقي

 429 18.986 المجموع
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نتائج تحميل التبايف لنموذج االنحدار الخطي البسيط الذؼ يقيس مدػ  ):39( يظير الجدوؿ رقـ  
قيمتيا المعنوية بمغت و  61.44قدرت قيمة ؼ المحسوبة بػ:تأثير المتغيرات عمى بعضيا البعض بحيث 

وبالتالي نقبل الفرض الذؼ افترضناه سابقا الذؼ  0.05فيي دالة إحصائيا وىذه القيمة أصغر مف  0.00
 لدػ الطمبة الشباب بجامعة األغواط .  سجد تؤثر في تكوف اتجاىات التديفمؤسسة الميقوؿ بأف 

أف بعد مؤسسة المسجد  يفسر ما مقداره . و    = P<0.00 ،29.59 t(429)=  ،1.92Bحيث
)0.12=R² مف التبايف لمتغير التديف (P<0.05 ،61.44 )=1.429 (F  
منو نسبة التبايف و  y= 1.92+0.14 (X) حيث y=b0+b1 (X) بحساب معادلة االنحدار:و    
)R² ىي نتيجة لتأثير تبايف مؤسسة المسجد في التديف لدػ 12المقدرة بػ ) في التوجو نحو التديف  و ٪

 0.35) قدرت بػ Rالشباب  مع وجود عبلقة ارتباطية(
 ونصيا: خامسةالالجزئية الفرضية  الدراسة في ضوء نتائجتفسير مناقشة و  01-12

ن اتجاىات ايجابية لمتدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي مؤسسة المسجد في تكو تؤثر
 .باألغواط
المقدرة ) في التوجو نحو التديف  و R²=0.21) أف قيمة التبايف (39(أظيرت نتائج الجدوؿ رقـ  
) Rمع وجود عبلقة ارتباطية( سسة المسجد في التديف لدػ الشباب٪ ىي نتيجة لتأثير تبايف مؤ 12بػنسبة 

 الجزئية السادسة القائمة: الفرضية تتحققبالتالي قد و  وىي عبلقة ارتباطية دوف لمتوسط 0.35قدرت بػ 
مؤسسة المسجد في تكويف اتجاىات ايجابية لمتديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي  تؤثر

 .األغواطب
مؤسسة الثانية مف مؤسسات التنشئة ال أىمية المسجد باعتباره إلىىذه النتيجة  طالبال يعزو  

 بصفة عامة التي يصادفيا الفرد في بداية حياتو، المسممة المجتمعاتالجتماعية في المجتمع الجزائرؼ و ا
غير ر العبادة األخرػ في المجتمعات و جانب د   إلى -في بناء المجتمع  األسرةأنو المبنة الثانية بعد و 

تفاعل فينتج الفي المناسبات فيو يمتقي الناس ألداء الصبلة و  ألنو مركز ترابط الجماعة المسممة -مسممة
٪ مف  36ف نسبة  ىذا ما يفسر أو  ،بينيـ مما يوطد العبلقات ويقرب المسافات االجتماعية بيف المسمميف

لكل ما تعممو المسمـ مف ي " فالمسجد ميداف تطبيق. في المسجد عمى أداء الصبلة يداوموف أفراد العينة 
الكممة المؤمنة األمينة  ىو المكاف الطبيعي لنشرآلخريف وبالمجتمع الذؼ يعيش فيو و قيـ تربطو باآداب و 

" دنياىـيـ و المعرفة في كل ما يتصل بأمور دينممة التي تزود المسمميف بالعمـ و الموجية المع
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المسجد يساىـ في غرس القيـ الدينية بنسبة وقد أكدت دراسة "حديداف" أف  )،51،ص1983(الصالح،
33.30 ٪. 
لقد وضع هللا لمناس أوؿ بيت مف بيوتو في األرض وأشرفيا، وىو المسجد الحراـ ليقاـ فيو دينو.   

ال ميف  ﴿: تعالىكما قاؿ  ِضع  ِلمناس لمذؼ ِبب كة  م ب ار كاا و ىدػ لع  آؿ عمراف: الكريـ، القرآف(﴾إف  أوؿ  بي ٍت و 
األىداؼ التي تسعى  إلىتكوف التوجو نحو التديف لدػ الشباب  فيتأثير المسجد  يفسر الطالب .)96

سمي الجنموه الروحي و  التي قد تعيق ليا وقاية النشء مف كل المعوقاتأو لتحقيقيا مؤسسة المسجد و 
نشاء مسمـ مف المجتمع و تقويـ االنحرافات التي يكتسبيا الوالعقمي والنفسي، مع عبلج و  وغرس العقيدة ا 

الدليل عمى و  ،عمييا فيما وعمما وممارسةالتدريب ة و ميمساألخبلؽ والعبادات الالقيـ و اإلسبلمية الصحيحة و 
"رسالة ؼ:و اقاؿ الشيخ يوسف القرض ،٪ مف أفراد العينة يتأثروف بالخطاب المسجدؼ دائما36 نسبة ىذا أف
مؤتمر عاـ لمتعارؼ ىـ، و التفاو  لمتشاور برلماف دائـ، و معة شعبية لمتثقيف والتيذيبفي كونو جا المسجد

  .)226.،ص1977ؼ،و ا(القرضمعيد لمتربية العممية "والتحاب و 
 في وقت د حيث كافلبعد التاريخي لمؤسسة المسجنتائج دراستنا إلى عامل تأثير ا تعزػ كما   

 القرآفوحفع  اإلسبلميفي نفس الوقت يتعمـ فييا الناس تعاليـ الديف  ومحكمة مدرسةقريب مسجدا و 
،الكريـ والمغة العربية و  عند الشباب الجزائرؼ  كبيرةروحية معنوية و وىو يحظى بقيمة  غيرىا مف العمـو

االنخراط في جمعيات المحافظة عمى نظافتيا وصيانتيا و تبرعات و يتجمى ذلؾ في بنائيا عف طريق الو 
 .المساجد
طريق خطابيـ الديني في إقباؿ الشباب عمى المسجد  الدور الميـ الذؼ يمعبو أغمب األئمة عفإف   

ىذا ما بينتو نتائج الدراسة و اإلرشاد خصوصا ليذه الفئة  و  مما يسيل مرور رسائل التي تيدؼ الوعع
تديف الشباب في كثير مف األحياف،  ٪ مف أفراد العينة أف الخطاب المسجدؼ يساىـ في 33يعتقد  بحيث 
كبير في بمورة الخاطب  ساىـ بشكل قد ذلؾ مف بداية التسعيناتالمساجد و  الحكومي عمى اإلشراؼويعتبر 

نفس الشيئ ينطبق ل عميو. بقجعل العديد مف الشباب ي   ضبط المياـ الرئيسية لممسجد مماالمسجدؼ و 
وذلؾ مف العمل عمى احتضاف الشباب وتأطيرىـ  كبير في الدور الذؼ تمعبو جمعيات المساجد بشكل عمى

تديف الشباب  ، مما ساىـ فيالدروس وحمبلت التوعية عف طريق المحاضرات ومكتبات المساجدخبلؿ 
 .الجزائرؼ 

مسجد  3500ارتفاع عدد المساجد مف تزايد و  كما عزز ىذا االتجاه االيجابي والعالي نحو التديف   
تصاعد  إلى باإلضافة 1990مسجد سنة  7500 إلىليصل  1980مسجد سنة  5000 إلى 1970سنة 
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 .مسجدا 15000 إلى 2019وصل سنة حيث  ،اشتداد الحماس الدينيالممارسات الدينية والطقوسية و 
السيرة النبوية شاىد عمى ذلؾ  مما يجعمو والصمح بينيـ و  لحل النزاعات بيف الناس االمسجد مكان ريعتب

يصادفيا الفرد في المسجد مف  أف، تعتبر القدوة التي يمكف مقصد جميع األطياؼ بما في ذلؾ فئة الشباب
المتردديف أف السموكات  ٪ مف أفراد العينة24لمتديف حيث يعتقد  تدفعوف األسباب التي يمكف أبيف أىـ 

 .تعكس القيـ الدينية اإلسبلميةعمى المساجد غالبا ما
ريد المسجد عف كل الذؼ يتمقاه م   والثواب ؤلجرلالسعي الى  يمكف أف يعزػ  ىذه النتيجة سبب  

ا ي ْعم ر  ﴿مار المساجد: في ع   لىاتعوقاؿ عمل يقوـ بو لفائدة المسجد  أؼعف  أوصبلة يصمييا فيو  إنم 
ى  ـْ ي خش إال هللا ف ع س  ل  اة  و  بلة  وآتى الز ك  ـ  الص  اِجد هللا م ف آم ف  با و اْلي ْوـِ اآلِخِر وأق ا ونوا أو م س  ل ِئؾ أْف ي ك 

 يأؼ بن -لو بيتاا في األرض يمف بن وتعالىووعد سبحانو  .)18التوبة:الكريـ،  القرآف( ﴾اْلم ْيت ِديف  ِمف  
هللّا عنو، قاؿ:  رضيأف يبني لو بيتاا في الجنة، كما في حديث عثماف بف عفاف  -تعالىمسجداا  

هللا لو في الجنة مثمو). ]صحيح  بنيمسجدا   بني يقوؿ مف (سمعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: سمعت
 . 2287/)4) وصحيح مسمـ (1/172البخارؼ(

  والتي نصيا: سادسةال جزئيةعرض وتحميل نتائج الدراسة في ضوء الفرضية ال 01-13
 .مستوى التوجو نحو التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط مرتفع

االنحرافات المعيارية لفقرات االستبياف ية تـ حساب المتوسطات الحسابية و ىذه الفرض لتحقق مف  
 مع الدرجة الكمية الستبياف التديف لمحصوؿ عمى درجة التوجو نحو التديف .

 40الجدول رقم 
 المحك المعتمد في الدراسة 

 درجة الممارسة طول الخمية المتوسط المرجح باألوزان

 منخفض 0.66 1.66إلى 01مـــــن
 متوسط 0.66 2.33إلى  1.67من 
 مرتفع 0.66 03إلى  2.34من 

 )Pimentel,2010,p.111 (:المصدر                                              
 01المحؾ الذؼ أعتمد بالدراسة حيث أعتبر كل فرد بتحصل عمى درجة كمية مف  )40يوضح الجدوؿ (

فيو  2.33الى  1.67يممؾ مستوػ توجو نحو تديف منخفض، ومف تحصل عمى درجات بيف  1.66الى 
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فيو ذو توجو  03الى  2.34يمتمؾ مستوػ توجو متوسط نحو التديف، اما مف تحصل عمى درجات بيف 
 مرتفع نحو التديف.

 41الجدول رقم 
 قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التدين 

رقم 
 البند

 البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة التوجو 
 نحو التدين

 مرتفعة 58976. 2.3791 إيماني با 1
 مرتفعة 64625. 2.4721 المبلئكة وعبادتيـ  2
 متوسطة 71660. 2.3000 الكتب السماوية المنزلة 3
 متوسطة 72366. 2.2907 أعرؼ مف الرسل 4
 مرتفعة 62442. 2.5721 يـو القيامة 5
 مرتفعة 64187. 2.5419 القدر 6

 مرتفعة 54977. 2.7721 سمـمحبتي لدمحم صمى  هللا عميو و  7
 متوسطة 66306. 2.1698 صبلة الفريضة 8
 منخفضة 72850. 1.6512 أودؼ الصبلة في جماعة 9

 متوسطة 67352. 1.8302 صبلة النافمة 10
 متوسطة 71882. 1.9721 زكاة الفريضة 11
 متوسطة 57005. 2.0372 الصدقة 12
 متوسطة 67015. 2.2907 في رمضاف 13
 متوسطة 61064. 1.8721 صياـ التطوع 14
 متوسطة 44570. 1.8744 الحج و العمرة 15
 متوسطة 65552. 2.2581 األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر 16
 مرتفعة 57278. 2.6581 طاعة الوالديف 17
 متوسطة 75535. 2.3279 صمة األرحاـ 18
 مرتفعة 1.11881 2.3977 الزواج 19
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 متوسطة 78066. 2.3326 االختبلط بالشخص األجنبي 20
 مرتفعة 45947. 2.8233 الماؿ مف البنوؾأخذ الربح عمى  21
 مرتفعة 38680. 2.8837 الخمر 22
 مرتفعة 73489. 2.3837 أداء الشيادة 23
 مرتفعة 28467. 2.9279 الرشوة 24
 مرتفعة 51191. 2.6744 الحمف عمى أمر غير صحيح 25
 مرتفعة 47431. 2.7209 قوؿ الكبلـ عمى غير حقيقتو 26
 مرتفعة 46590. 2.7744 اآلخريفالتجني عمى  27
 مرتفعة 58477. 2.6977 المكاسب التي أحصل عمييا مف طريق فيو شبية 28
 مرتفعة 78827. 2.4535 تقميد غير المسمميف 29
 مرتفعة 63203. 2.6535 إىدار حقوؽ اآلخريف 30
 مرتفعة 70904. 2.4349 التظاىر بإتقاف العمل أماـ الناس 31
 مرتفعة 53207. 2.7814 بيف الناس لئليقاع بينيـنقل الكبلـ  32
 متوسطة 59318. 2.1186 أستخدـ الشتائـ في كبلمي 33
 مرتفعة 63574. 2.4837 إذا واعدت إنساناا  34
 مرتفعة 58233. 2.5070 معاممتي لمجار 35
 مرتفعة 60129. 2.5302 معاممتي لمناس 36
 مرتفعة 57892. 2.6651 إذا قدمت خدمة إلنساف 37
 مرتفعة 78990. 2.3488 األطعمة الواردة مف الببلد غير اإلسبلمية 38
 مرتفعة 1.57844 2.3581 الصبر 39
 مرتفعة 58607. 2.4814 إذا رأيت نعمة عمى إنساف 40
 متوسطة 75504. 1.7767 القرآفأقرأ ما تيسر مف  41
 مرتفعة 61522. 2.4488 أردد ذكر هللا 42
 متوسطة 1.23093 2.2209 شخصاا يسخر مف آخر ممتـز بالديفإذا رأيت  43
 متوسطة 60331. 1.9186 الموسيقى واألغاني 44
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 مرتفعة 56174. 2.6535 عندما يتحدث شخص عف أمور الديف 45
 مرتفعة 0.2139 2.4303 الدرجة الكمية لمقياس التدين

 مف إعداد الطالب باالعتماد عمى معطيات التحميل اإلحصائي المصدر:
قيـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التديف لدػ ) 41الجدوؿ رقـ ( يبيف  

 1.65حيث تراوحت قيـ المتوسطات عمى فقرات ىذا المقياس مف   ،الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي
المبلحع أف معظـ فقرات المقياس  1.57إلى  0.58درجة وبانحراؼ معيارؼ تراوح ما بيف  2.92إلى 

التي مفادىا المجوء إلى الرشوة، تمييا و ف الترتيب و حيث تصدرت الفقرة الرابعة والعشر كانت بدرجة مرتفعة 
بعة درجة عالية، وىي معرفة الرا لى شرب الخمر، كما أظيرت  الفقرةالفقرة الثانية والعشروف التي تشير إ

كما ، كونيـ مف طمبة الجامعة الرسل واألنبياء وىذا راجع إلى المستوػ الثقافي لمذؼ يتمتع بو أفراد العينة
بينما الفقرة التاسعة التي تنص عمى  )،33.20.18.13.12.11كانت بعض الفقرات متوسطة كالفقرات (

وىذا شيء منطقي باعتبار أف فئة العينة مف الطمبة أداء الصبلة في الجماعة كانت درجتيا منخفضة 
 .ما يجعميا تتخمف عف صبلة الجماعةالشباب تصادفيا بعض الصموات في الجامعة م

درجة وىي  2.43بالنظر إلى الدرجة الكميػػػػػػػػة لممقياس فقد تحصمنا عمى متوسط حسابي  قيمتو   
نحو  مستوػ التوجوقمنا بطرحيا سابقا قد تحققت أؼ درجة مرتفعة مما يمكننا القوؿ بأف الفرضية التي 

 . التديف  لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط مرتفع 
 ونصيا:سادسة مناقشة وتفسير نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية ال 01-14 

 .مستوى التوجو نحو التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط مرتفع
حيث تراوحت قيـ أف الفرضية الجزئية األولىقد تحققت،  )41(أظيرت نتائج الجدوؿ رقـ  
 0.58درجة وبانحراؼ معيارؼ تراوح ما بيف  2.92إلى 1.65 توسطات عمى فقرات ىذا المقياس مفالم

الكميػػػػػػػػة لممقياس بالنظر إلى الدرجة  المبلحع أف معظـ فقرات المقياس كانت بدرجة مرتفعة 1.57إلى 
 .وىي درجة مرتفعة 2.43رت قيمة متوسطيا الحسابي بػ التي قد
يا الجزائر والتي تتديف بالصحوة اإلسبلمية التي شيديفسر الطالب ارتفاع مستوػ التوجو نحو ال  

 وىذا ما أكدتو الشعائر الدينية وخاصة الصبلة  أداء خبلؿ شرائح المجتمع، وذلؾ مفو مست كل أطياؼ 
ى الصبلة في الجزائر أف نسبة الشباب المواظب عم التي بينت)2006دراسة (الحاج موالؼ واخروف ػ

٪ وىذا  92.2بينت أف النسبة السابقة قد زادت وبمغت ف )2016٪ أما دراسة (مرزوؽ ،56.8بػ  تقدر 
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أف  2019أجريت شير ماؼ  دراسة أثبتت، و يدؿ عمى ارتفاع التوجو نحو التديف عند الشباب الجزائرؼ 
 ٪ مف الجزائرييف يواظبوف عمى الصبلة. 88نسبة 
أثبتت العديد مف البحوث أف التديف لـ يكف يشكل جانبا ميما عند الشباب العربي والمغاربي  ولقد  

مف  )The Gallup Organizationدراسة معيد "غالوب" ( طرحنا عززت ).54.،ص2012(راجعي،
 100) شمل عمى عينات مف 2008،2007،2006استمر لمدة ثبلث سنوات (خبلؿ مسحيا الذؼ 

عمى اختبلؼ أديانيـ  بمدا، حيث طرحت عمييـ أسئمة، 143سنة مف  18شخص ال تقل أعمارىـ عف 
حيث صنفت ىذه الدراسة المغرب  مف حياتيـ اليومية أـ ال، احوؿ ما إذا كاف الديف يحتل جزءا ىام

٪ عمى الرغـ مف أنيـ ال يؤدوف العبادات بانتظاـ، وال 98والجزائر مف أكثر الدوؿ تدينا في العالـ بنسبة 
يحرصوف عمى صغائر السموؾ لكنيـ يقدسوف الشيوخ والمرجعيات الدينية والصحابة وىو ما يجعل سموكيـ 

  )09،،فقرة2019(غزيزو،التطرؼأبعد عف 
ارتفاع مستوػ التديف لدػ أفراد العينة إلى التنشئة والتربية اإلسبلمية التي يتمقاىا  طالبال فسري  

فسر كما ن الشباب الجزائرؼ في األسرة والمدرسة، ىذه التربية اإلسبلمية التي تعتمد عمى عقيدة  التوحيد.
ف عند الشباب حيث يشكل الديف ارتفاع مستوػ التديف لدػ أفراد العينة إلى القيمة التي يحظى بيا الدي

األخبلؽ ويعزز  وـ  كل جوانب حياتيـ. كما أف التديف ي ق   فيمصدرا لمقوة والراحة النفسية وىو عامل مؤثر 
 العبلقات الشخصية االيجابية ذات المغزػ ويعزز مف فرص الفرد في عيش حياة سعيدة.

المجتمع  تأثير البعد التاريخي عمىإلى  ويمكف أف نعزو ارتفاع مستوػ التوجو نحو التديف  
الجزائرؼ حيث حاوؿ االستعمار القضاء إلى اإلسبلـ في الجزائر لكنو لـ يستطع وقامت العديد مف 

والحفاظ عمى اليوية االسبلمية لمببلد والتي عززت تمسؾ  الثورات مف أجل رفع راية اإلسبلـ في الجزائر
 .ميالمجتمع الجزائرؼ بكل أطيافو بالديف االسبل

ارتفاع مستوػ التوجو نحو التديف عند أفراد العينة بصفة خاصة وعند الشباب الجزائرؼ بصفة اف    
أف  عتبر الدستور الجزائرؼ ىي الديف اإلسبلمي حيث ي  و والمرجعية الدينية عندنا  إلى البعديعزػ  عامة

 قوانيف الجميورية. ىو ديف الدولة كما يضمف ىذا الدستور حرية المعتقد بشرط احتراـ اإلسبلـ
 حيث لطبيعة المرحمة كذلؾ ي عزػ  إف ما يفسر النتيجة التي تحصمنا عمييا في دراستنا يمكف أف  

ارتفاع مستوػ التوجو نحو  اف، يتميز الطالب الجامعي الشاب مف ثبات انفعالي والشعور بتحمل المسؤولية
المرحمة مف  تعتبر ىذه خصائص وسمات مرحمة الشباب حيث يعود كذلؾ الى ديف لدػ أفراد العينة إلىتال

وتنضج معالميا مف خبلؿ ما يكتسبو  ،أىـ المراحل التي يمر فييا الفرد في حياتو فتبدأ شخصيتو بالتبمور
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ي والعقمي، والعبلقات االجتماعية التي يستطيع الفرد ج الجسمت ومعارؼ، مف خبلؿ النضالفرد مف ميارا
ف مرحمة الشباب تتمخص في أنيا مرحمة التطمع إلى المستقبل بطموحات  اره الحر،صياغتيا ضمف اختي وا 

 :ما يمي وخصائص الشباب في ىذه المرحمة سمات ومف بيف .عريضة وكبيرة
 ؛الشباب اجتماعي بطبعو، ولو ميل طبيعي لبلنتماء لمجموعة اجتماعية يعطييا وتعطيو 
 ؛إف الشباب طاقة لمتغيير والتشكيل 
  إنسانية تتميز بالحماسة، الحساسية، الجرأة واالستقبللية وازدياد مشاعر القمق، والمثالية المنزىة طاقة

 ؛عف المصالح والروابط
  فضوؿ وحب استطبلع، فيو يبدو دائـ السؤاؿ واالستفسار في محاولة إلدراؾ ما يدور مف حولو

 ؛واإللماـ بأكبر قدر مف المعرفة المكتسبة مجتمعياا 
 ؛استقبللية الشخصية، والنزوع نحو تأكيد الذات بروز معالـ 
 ضغط عميو سواء كانت سمطة أو أسرةال يتقبل الضغط والقير ميما كانت الجية التي ترأس ىذا ال، 

 ؛وىذا السموؾ جزء مف العنفواف الداخمي لمشباب واالعتداد بالنفس وعدـ االمتثاؿ لمسمطة كتوجو تقدمي
 ة والحيوية والمرونة، المتسمة باالندفاع واالنطبلؽ والتحرر يمتمؾ درجة عالية مف الديناميكي

 ؛والتضحية
 ؛يشرع في التفكير في خيارات الحياة والمستقبل، الزواج، التعميـ، الثروة 
  لو قدرة عمى االستجابة لممتغيرات مف حولو وسرعة في استيعاب، وتقبل الجديد المستحدث وتبنيو

ف لـ يشارؾ في  قناعة الشباب ورغبتو في تغيير الواقع الذؼوالدفاع عنو، وىذه السمات تعكس  وجد فيو وا 
 ؛صنعو
مفاده لماذا يكوف القرف سؤاال "  lenoir Frédéric لقد طرح عالـ االجتماع الديني فريدريؾ لنوار"  

ولقد تجمت أجوية ىذا السؤاؿ مف خبلؿ العودة الممحوظة لمتديف أو ما أطمق  الحادؼ والعشروف دينيا؟
) Le sacre) بصفة خاصة والمقدس ( Le retour de la religionعمية بالعودة المفاجئة لمديف (

بصفة عامة وذلؾ في كل بقاع العالـ. حيث بدأت تتجمى لمعياف مبلمح عيد جديد مف خبلؿ تزايد 
الحركات والجمعيات ذات الطابع الديني ومف خبلؿ مضاميف الخطابات السياسية كتصريح الرئيس 

مريكي السابق جورج بوش االبف أف العالـ يخوض حربا صميبية ضد قوػ الشر حسبو وىنا يقصد األ
 وتحذيرات الرئيس الفرنسي السابق ساركوزؼ مف خطر اإلسبلـ عمى االئيكية. اإلسبلـ،
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واعتبر والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكوف أف االسبلـ ال مكاف لو في فرنسا وىو يشكل خطرا عمى مبادغ 
  وقيـ المجتمع الفرنسي.

يشيد اإلسبلـ حمبلت شرسة وممنيجة مف أجل تشوييو مف خبلؿ بعض وسائل اإلعبلـ وربطو   
مرورا إلى  2001ديسمبر  11بالتعصب والتطرؼ واإلرىاب ولقد زادت ىذه التصرفات اعتبارا مف أحداث 

األحداث  بباريس ساىمت ىذه 2015جانفي  07غزو العراؽ وأفغانستاف وصوال إلى واقعة "شارلي ابدو" 
بتعزيز ما يعرؼ باالسبلموفوبيا بدرجة كبيرة لكف في المقابل انعكس ايجابيا عمى الشباب المسمـ وخاصة 
المغترب منيـ حيث مكنتو مف التعرؼ والبحث في دينو مف أجل محاولة فيمو والعمل بو وتقريبو لمذيف 

 كفيل أف  المسوقة في بعض وسائل اإلعبلـ وىذا سببيجيمونو ومحاولة محو الصورة النمطية السمبية 
اإلحصائيات تجاوز عدد المسمميف عدد الكاثوليؾ  ولقد بينت يجعل مستوػ التديف لدػ الشباب مرتفعا،

 .) Islam online( وف اليفأحسب موقع اسبلـ   2008 ألوؿ مرة سنة
ف مستوػ التوجو نحو والتي بينت أ) 2020وبف لكحل،، نتائج دراستنا مع دراسة (شبمياتفقت    

فراد عينة أمف ٪  98.7أف نسبة ) 2015دراسة (مخطارؼ ، وبينت عند طمبة الجامعة التديف مرتفع
أف طمبة جامعة  ) إلى2006رضواف ،(الحجار و ليـ اتجاىات ايجابية نحو التديف، وذىبت دراسة الدراسة 

ف التوجو نحو التديف بشقيو الظاىرؼ أو  ،٪) 82.49بػ( األزىر بغزة يمتمكوف مستوػ التزاـ ديني مرتفع قدر
(طروانة و)،2009،(شبمي ،)2006(بركات، :اتفقت دراسات كل مفكما  .أفراد العينةوالباطني مرتفع عند 

دراسة (غبلب  أظيرتعمى ارتفاع مستوػ التديف لدػ الطمبة الجامعييف، و  )2011(عقيبلف، )2018،
) أف  Parkash،1989دراسة (بينت و  ،مستوػ االلتزاـ الديني عند الطمبةارتفاع في ( 1994،والدسوقي

المسمميف لدييـ درجة أعمى في التديف مقارنة بالنصارػ واليندوس، وعند مقارنة مستوػ التديف عند 
أكثر تدينا مف نظرائيـ الشباب المغاربي مع التديف عند الشباب األوربي نجد أف الشباب المغاربي 

 .األوربييف
االلتزاـ الديني  ػ التي بينت  انخفاض مستو  )2013واختمفت نتائج دراستنا مع دراسة (البروارؼ،  

٪ مف الشباب في 86.9بينت أف  الى نفس االتجاه حيث )Adam ,1962دراسة ( ذىبتو  ،عند الطمبة
مر يمكف أف نفسره بأف الدراسة قد أجريت في وقت كاف المغرب أوىذا  المغرب يروف أف الديف غير ميـ

٪ مف الشباب المغربي يواظبوف  08) أف نسبة 1982وأثبتت دراسة (طوزؼ،حديث عيد باالستقبلؿ، 
موف وىي النتيجة التي  توصمت  18عمى أداء الصبلة بانتظاـ وأف نسبة  ٪ مف شباب الريف الجزائرؼ ي ص 



 ضبدس                                                        عرض وتحهيم وتفضير اننتبئجانفصم ان

 

220 
 

قل بيف التقرير األوروبي حوؿ القيـ في فرنسا أف الشباب الجامعي أ . كما)1982، دراسة (حداب إلييا
  ),P.6.14Willaime,2012 ( .تدينا مف الشباب الغير جامعي

البمجيكية  تمحورت حوؿ القيـ والتديف  Louvain دراسة بجامعة لوفاف  نتائج واختمفت دارستنا مع  
دولة حيث توصمت أف المجتمعات التي تعتمد عمى الديف  15طفبل مف  8551عمى عينة قواميا 

كمصدر لمقيـ، يصعب عمييا أف تغير قيميا وتعتبر االتجاىات المحافظة أىـ مف االنفتاح والتغيير 
)Saroglou et al .2004( 

 والتي نصيا: سابعةراسة في ضوء الفرضية الجزئية ال.عرض وتحميل نتائج الد01-15
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوجو نحو التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار 

 ثميجي باألغواط تعزى إلى متغير  الفئة العمرية )السن (.
لحساب  Anova One Wayاختبار تحميل التبايف  اختبارلمتحقق مف ىذه الفرضية استخدـ الطالب 

 .الجدوؿ التالي يبيف مخرجات ىذا االختبارو  درجات التديف في (الفئات العمرية)الفروؽ بيف المجموعات 

 42رقم  جدول

 إليجاد الفروق بين المجموعات  Anova One Wayاختبار تحميل التباين 

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  )ف(
 المحسوبة  

 يمـــــــــةق
 الداللة

 0.34 1.07 1.68 48 32.66 المجموعات بين
 1.63 381 240.88 المجموعات داخل

 429 273.54 المجموع
 Anova One) اختبار تحميل التبايف إليجاد الفروؽ بيف المجموعات 42يوضح لنا الجدوؿ رقـ (

Way داخل و ) 48( حرية بيف المجموعات بدرجةو ) 1.99( حيث بمغت قيمة اختبار ؼ المحسوبة
، )0.05( وىي قيمة أكبر مف مستوػ الداللة) 0.34( تساوؼ Sig  القيمة المعنوية و ) 381( المجموعات

ال توجد فروؽ ذات داللة  وأنوقد تحققت  دالة إحصائيا مما يؤكد لنا بأف فرضية  الدراسةىي ليست و 
 ة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط تعزػ إلىإحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمب

 متغير الفئة العمرية (السف).
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 ونصيا: سابعةالالجزئية الفرضية  الدراسة في ضوء تفسير نتائجمناقشة و  01-16
إحصائية في مستوى التوجو نحو التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار  وجد فروق ذات داللةال ت 

 .إلى متغير الفئة العمرية )السن( ثميجي باألغواط تعزى 
في مستوػ التوجو نحو  إحصائيةوجد فروؽ ذات داللة نو ال تأ تبيف) 42مف خبلؿ الجدوؿ رقـ (  

 .فئة العمرية (السف)متغير ال إلىتعزػ  األغواطالتديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي ب
امعةبالشباب لعمر لمطمبة ا تغيرم   تأثير سبب عدـ نفسر   عمى مستوػ  األغواطعمار ثميجي ب ج 

ىذا ما يتماشى مع طبيعة المجتمع حد بعيد و  إلىمتشابية  يتمقوف تنشئةا  أفراد العينة كوف لدييـ التديف 
 .في الصغر لينعكس عمييـ في الكبر في الفرد اإلسبلميةغرس القيـ  إلىالجزائرؼ الذؼ ييدؼ 

الذيف ال  العينة  أفرادحيث بمغ عدد  العينة أفراد رب سفاتق إلىذلؾ ك تعود نتيجة الدراسة الحالية   
نو كمما زاد العمر أمف المعروؼ و  ٪ 81.6تمثيل مقدرة بػ  بنسبةأؼ فردا  350سنة  25يفوقوف سف 

  .لمعمر عمى التديف تأثيرلـ يظير أؼ  ة الدراسةعين أفرادارتفع مستوػ التديف لكف تقارب سف 
 إفما الصغير و الكبير و  بيفشترؾ عامل  التديف عامل ي أف إلىيمكف أف نفسر ىذه النتيجة  كما  

تكميفنا بو الكبر و  إلى ىذا السفبإتباع تعاليـ الديف مف  امطالب يبمغ الفرد السنة السابعة مف العمر يصبح
التوجو نحو الديف عدـ وجود فروؽ في مستوػ كما يمكف أف نفسر ىذه النتيجة ب ،عمى ذلؾخير دليل 

شخص عف شخص  ينوب أفال يمكف و أؼ يجب أف يقـو بو كل فرد  فرض عيف التديف تعزػ لمعمر ألف
جميع الفئات العمرية دوف يمـز و في مرحمة الشباب مطالب مشتركة فيو مبما أف مطالب النو  ،آخر

 استثناء.
مناقشة  إلىة الدينية فمف المعروؼ أف الشباب يميل ظما يعرؼ باليق إلىالنتيجة  ىذه كما نعزو  

 .در ،الجبر واالختيارالققضاء و قضايا دينية ميمة مثل: الثواب والعقاب، الجنة والنار، ال
) التي بينت عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات 2011،(عقيبلف:مع نتائج دراسات كل مف نتائج دراستنا اتفقت

) سنة والطمبة ذوؼ الفئة العمرية  22-18ذوؼ الفئة العمرية (داللة إحصائية بيف متوسطات الطمبة 
) التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات 1999،حيش(الم، ودراسة) سنة في درجات االلتزاـ الديني23-27(

 مر، في االلتزاـ الديني وفقا لمتغير الع إحصائيةداللة 
عمى وجود فروؽ جوىرية في  أسفرت ) التي2006،دراسة (بركات واختمفت نتائج دراستنا مع  

ؼ الفئة ذلؾ لصالح الطبلب مف ذو تزاـ الديني تعزؼ لمتغير العمر و درجات الطمبة عمى مقياس االل
سنة مف  45قل مف البالغيف أ األفرادف أ )Williame,2012وأثبتت دارسة ( .سنة 23العمرية األقل مف 
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مستويات سنة مف ذوؼ ال 45البالغيف أكبر مف  األفرادف أكثر تدينا، وأ ىـ ذوؼ الشيادات الجامعية
 )Williame,2012,P,6(التعميمية المتوسطة ىـ أكثر تدينا. 

 والتي نصيا: منةاسة في ضوء الفرضية الجزئية الثا.عرض وتحميل نتائج الدر 01-17
عمار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوجو نحو التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة 

 ثميجي باألغواط تعزى إلى متغير النوع االجتماعي )الجنس( .
 بيف الجنسيف اليجاد الفروؽ  )T- test(لمتحقق مف ىذه الفرضية استخدـ الطالب اختبار 

 43الجدول رقم 
 لعينتين مستقمتين ( T-testت )اختبار 

 العـــــــــــــدد العينة
(n) 

المتوســــــــــــــــــــــــط 
 الحسابي

االنحــــــــــــراف 
 قيمـــــــــــــــــــــة  قيمة)ت(  درجات الحرية المعياري 

 االحتمالية
 0.00 -3.63 215.32 0.237 2.377 133 الذكور
 0.191 2.460 296 اإلناث

) حيث يعد ىذا االختبار أحد االختبارات المعممية T- test) قيمة اختبار (43يمثل الجدوؿ رقـ (
د فروؽ ذات و وج تبيف مف خبلؿ الجدوؿ، مستقمتيفطات الحسابية لعينتيف في إيجاد الفروؽ بيف المتوس

) T test( ت تيست بمغت قيمةحيث ، واالناث درجة مستوػ التديف بيف الذكورداللة احصائية في 
اللة دذات مما يعني وجود فروؽ  0.05وىي قيمة أقل مف مستوػ الداللة  0.00بقيمة معنوية  -3.63

) M=2.46 , SD=0.19االناث () و M=2.37 , SD=0.23(احصائية بيف الذكور
)،P=0.00،3.63- )=427(T(  وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فاف الفروؽ

) مف المتوسط الحسابي M=2.46، باعتبارىف يممكف متوسطا حسابيا أعمى (ىنا تعود لصالح اإلناث
توجد ومنو نرفض فرضيتنا التي تقوؿ ال لكنو داؿ إحصائيا، افارؽ بسيطال ) ويعتبر ىذاM=2.37لمذكور (

فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي 
ونقبل الفرض البديل الذيف يقوؿ بأنو توجد فروؽ ذات داللة  .نوع االجتماعيباألغواط تعزػ إلى متغير ال

جو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط تعزػ إلى إحصائية في مستى التو 
 وذلؾ لصالح اإلناث . نوع االجتماعي (الجنس)متغير ال
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 ونصيا:ة منالثا الجزئية الفرضية الدراسة في ضوء نتائجتفسير مناقشة و  01-18
الطمبة الشباب بجامعة عمار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوجو نحو التدين لدى  

 .ثميجي باألغواط تعزى إلى متغير النوع االجتماعي )الجنس(
) تبيف أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو 43مف خبلؿ الجدوؿ رقـ (  

 متغير النوع االجتماعي (الجنس)  إلىالتديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط تعزػ 
  .لصالح االناث

أكثر مف  انتك في عينة الدارسة اإلناث تمثيل نسبة إلى النتيجة المتوصل إلييايفسر الباحث   
التي المسجد األسرة والمدرسة و مؤسسات التنشئة االجتماعية المختمفة ك دور إلى كذلؾالذكور و  تمثيل ةنسب

 يف. مستوػ التديف عند الجنس ختمفبذلؾ ييوثر و  نوعو االجتماعي لكف، أف تنشأ الفرد بقدر عاؿ تحاوؿ
 إلىالدائـ  اإلناثسعي  إلىفسر وجود فروؽ في مستوػ التديف لدػ الجنسيف أف نكما يمكف   
ىذا ما جعميا حافزا و  ،األسرةتعزيز الثقة التي تتمقاىا مف الذات وتحسيف صورة المرأة في المجتمع و  إثبات

الفجوة بيف الجنسيف في الوقت  تقمص ذلؾ بالرغـ مفو ، الديني االلتزاـديف و مف أجل الرفع في مستوػ الت
تبلشي بعض األطر الثقافية و  االختبلط داخل المؤسسات التعميمية باختبلؼ مستوياتيا مفبالرغـ و  الراىف
 في االىتماـ.  اإلناثبيف الذكور و أصبحت أغمب األسر ال تفرؽ و  القديمة
في ما يخص  اإلناثتمتع بيا تالتي  الحرية إلى التديفمستوػ التوجو نحو االختبلؼ في  نفسر   

ت الطابع الحصص ذاالمسجد ومتابعة الدروس والندوات وحمقات الذكر ومتابعة القنوات و  إلىالذىاب 
ألفراد العينة مما جعميـ يتكافؤوف في فرص  )المستوػ العممي (جامعيكذلؾ و  .الديني أصبح متاحا لمكل

تباعياالتعرؼ    .بصفة أكثر اإلناثذلؾ مف طرؼ و  عمى الحقائق الدينية وا 
ليـ دينية ابالتقيد بتع المرأةالتي تمـز التقاليد المحمية السائدة و  إلىذلؾ ىذه النتيجة كنعزو  أفيمكف   

تدؿ النتيجة و  .أنو في صالحيف ويخدميف دركفممزمات بإتباع ىذا النمط ألنيف ي اإلناثجد صارمة و 
لدعـ تفسيرات النصوص اإلسبلمية استعدادا أكثر ميبل وتقببل و مف أفراد العينة  اإلناثالمتحصل عمييا أف 

قدـ حوؿ مكانة المرأة أف المرأة الجزائرية أصبحت ترفض التفسير الم إلىيمكف تفسير ذلؾ أيضا والدينية و 
نساء العينة  وصفف أنفسيف بأن يف "متديِّنات مف  ٪ 72أف   )رشيد عويسةبينت دراسة ( .في اإلسبلـ

ا" لقد  فسر ذلؾ بموقف المرأة في المجتمعات: فالمرأة ال تزاؿ تتـ ٪ فقط مف الرجاؿ و 56، مقابل ستة جدا
 تربيتيا كحارسة لؤلخبلؽ.والديف ىو المرجع األخبلقي األىـ.
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فروؽ جوىرية بيف  بينت وجودالتي  )2006: (بركات ،اتفقت نتائج دراستنا مع دراسة كل مف  
(الخضر دراسةاـ الديني وذلؾ لمصمحة الطالبات، عمى مقياس االلتز  اإلناثدرجات درجات الذكور و 

) 1983المميجي ،: (المميجي و دراسةو  اإلناثالتديف لصالح لتي بينت وجود عبلقة بيف الجنس و ) ا2000،
) وجود 2011،دراسة (عقيبلف أثبتت، و و التديففي توجييـ نح اإلناثو  التي بينت فرقا بيف نسبة الذكور

سة ا، در اإلناثذلؾ لصالح و  اإلناثالذكور و  الطمبة بيف متوسط درجاتجوىرية  إحصائيةفروؽ ذات داللة 
-(طاحدراسة ى في التديف الظاىرؼ مف الذكور،أعم اإلناثأف  أظيرت) التي 2006(الحجار،رضواف 

، اإلناثضحت وجود تأثير لمجنس في االتجاه نحو التديف لمصمحة الطالبات أو  ) التي2015،مخطارؼ 
  )،1986(معوض،،)1988(حبيب،)،1989،(حافع،)1994(جنيد، أماؿ،مف: كل أثبتت دراساتو 

ماعي، جود فروؽ في مستوػ التديف تعزػ لمنوع االجت) و Cythia, &Poul 1995(و) 1996،(نعمات
سواء الخاصة بالصبلة أو الصياـ أو قراءة ف أغمب المعطيات الكمية ) أ2016وضحت دراسة (جرموني،و 

) Thai & Thomas.1979دراسة كل مف ( ير أفغ ف تفوقا عمى الذكور،ت حقق اإلناث أفبينت  القرآف
 . اإلناث) أف الذكور أكثر تدينا مف 2017(المصميحة،،)1989أبو سوسو،(و

عدـ وجود  أثبتت) التي 1996،دراسة (وزير :كل مفمع دراسة الحالية نتائج دراستنا اختمفت   
(شرناعي ،)1985(شعيب،كل مف: اتدراس ذىبتو فروؽ في القيـ الدينية بيف الجنسيف 

 بينت دراسة كل مفكما  ،الى نفس النتيجة )2015(قريشي ،،)1989وطريفة ، (الشويعر،)2012،
وجود فروؽ في التديف عدـ )1995(سيدأحمد،ودراسة )2001،حكمتو  (الجميمي،)2009، (ابراىيمي

لـ و  ،اإلناثذكور و في التوجو نحو التديف  بيف ال إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة ت وانو ال، تعزػ لمجنس
التي أثبتت عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في  لؾ في نتائج دراستياذأبعد مف ) 2007(بوعود،تكف دراسة 

، لقد في التديف اإلناث) عدـ وجود فروؽ بيف الذكور و Boot,1990أكدت دراسة ( ،كمامستوػ التديف 
القيـ الدينية  اتجاىات الشباب الجامعي الكويتي نحو عمىالتعرؼ  إلى) 1975ىدفت دراسة عبد الباسط (

السياسة وأنيـ بينت أف طبلب وطالبات جامعة الكويت أكثر إدراكا بعدـ تعارض الديف مع الثقافة و و 
التي  ويمكف أف نفسر ىذا االختبلؼ إلى اختبلؼ مقاييس مرتفعة نحو حرية المعتقد .يمتمكوف نسبة 
 .التي طبقت فييا ىذه الدراسات وبيئتيا االجتماعية استخدمت في
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 والتي نصيا: ةتاسعحميل نتائج الفرضية الجزئية الوت عرض01-19
الطمبة الشباب بجامعة عمار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوجو نحو التدين لدى 

 .متغير المستوى الدراسي ثميجي باألغواط تعزى إلى
لحساب الفروؽ بيف  Anova One Wayاختبار تحميل التبايف الطالب لمتحقق مف ىذه الفرضية استخدـ 

 . جاءت كما يمي االختبارمخرجات في درجات التديف و  ألفراد العينة) كاديميةالمجموعات (المستويات األ

 44جدول رقم 
 إليجاد الفروق بين المجموعات  Anova One Wayاختبار تحميل التباين 

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  )ف(
 المحسوبة  

 يمـــــــــةق
 الداللة

 0.44 1.01 1.42 48 68.49 المجموعات بين
 1.40 381 534.38 المجموعات داخل

 429 602.87 المجموع
بدرجة حرية بيف و ) 1.01(قدرت بػ أف قيمة اختبار ؼ المحسوبة )44بينت نتائج الجدوؿ رقـ (

ىي قيمة أكبر مف و ) 0.44( تساوؼ Sig والقيمة المعنوية ) 381( وداخل المجموعات) 48(المجموعات
ال توجد  أنو أؼقد تحققت الدراسة فرضية دالة إحصائيا مما يؤكد بأف ىي ليست و ) 0.05( مستوػ الداللة

فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي 
 . كاديميباألغواط تعزػ إلى المستوػ األ

 ونصيا: ةسعاتال الجزئية الفرضية الدراسة في ضوء تفسير نتائجمناقشة و  01-20
نحو التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوجو 

 .ثميجي باألغواط تعزى إلى متغير المستوى الدراسي
أنو ال توجد فروؽ ذات داللة و  فرضية قد تحققتبأف  )44مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( كد لناتأ  

 إلىإحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط تعزػ 
مف خبلؿ االطبلع عمى التراث النفسي رض مع جل الدراسات السابقة فاعىذا يتو  ،المستوػ الدراسيمتغير 

بعد التدرج يمتمكوف مستوػ أعمى  طمبة دراسات ماوالرابعة و  طمبة السنوات الثالثة أفالدراسات أثبتت أغمب 
 يامن االعتباراتبيعي جدا لمعديد مف ىذا أمر طالثانية و طمبة السنوات األولى و مف التديف مقارنة مع 
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الطمبة  التي يتمتع بيا تبراكذلؾ الخو االتزاف االنفعالي و  لدػ الفئة العمرية األكبر سنا النضج مستوػ 
 .أخبلقيانظاما قيميا و  يـاباكتسمف فرص كبر سنيـ يزيدىـ و 

ظاىر   أثرحيث ال يكوف لممستوػ الدراسي  إنسانيبأف التديف مكسب  النتيجة الحالية نفسر  
أؼ ال يمكف  ،سيمة التطبيق لكل فرد ميما كاف جنسو أو لونو أو مستواه األكاديميفتعاليـ الديف واضحة و 

زما بالتديف يكوف لدؼ توجو مصبح مأ بمغ مستوػ دراسي أكبر فبمجرد أفف أليـ الديف شرط أاأف التـز بتع
 االلتزاـ، بالممارسة و ابي نحو التديف وذلؾ ايج

طمبة  عدد أفراد العينة مفأفراد العينة مف طمبة الميسانس و  عدد بيف الفارؽ  إلىنعزو ىذه النتيجة   
ىي ٪ و 87.90دا بنسبة تمثيل قدرت بػ فر  378الماستر حيث بمغ عدد طمبة الميسانس في عينة الدراسة 

الفراؽ بيف ٪ و 12.10بنسبة تمثيل طالبا و  52عددىـ الماستر البالغ نسبة كبيرة جدا مقارنة بعدد طمبة 
 .في التوجو نحو التديفالفئتيف ىو سبب عدـ وجود فروؽ 

بأف التديف عنصر يشمل كل مستويات الطمبة دوف  النتيجة ىذه طالبف  يفسر الكما يمكف أ   
عدـ وجود فارؽ  لىإيمكف أف نعزو ىذه النتيجة  كذلؾ . و رآخء أؼ أنو ال يركز عمى مستوػ دوف استثنا

طمبة سنوات بيف طمبة السنة األولى و  4) حيث يعتبر فارؽ lmdزمني شاسع بيف المستويات في نظاـ (
  ،نحو التديف لدػ أفراد العينة السنة الثانية ماستر فارقا غير مؤثر عمى مستوػ التوجو

وف اتجاىات ايجابية نحو الطمبة الشباب لدييـ وعي كبير ويمتمك الى أفنتيجة ىذه الدراسة  تعزػ   
ليـ مستويات مرتفعة مف التديف عمى الرغـ مف اختبلؼ مستوياتيـ فالمستوػ الدراسي لـ يكف التديف و 

 .عامبل مؤثرا عمى طبيعة اتجاىاتيـ نحو لمتديف
التي أثبتت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا  )2012(عزيرو ،دراسة اتفقت نتائج دراستنا مع نتائج   

 كانتو الحاصميف عمى شيادات في ما بعد التدرج دات في التدرج و في التديف بيف الحاصميف عمى شيا
في أبعاد التديف تعزؼ  إحصائيةبينت عدـ وجود فروؽ ذات داللة  قد )2006رضواف ،دراسة (الحجار و 
 .لممستوػ الدراسي 

وجود فروؽ ذات داللة  والتي أثبتت )2018مع نتائج دراسة (الطروانة، اختمفت نتائج دراستنا  
ذلؾ لصالح طمبة الدارسات يف تعزؼ لمتغير الدرجة العممية و في درجة التديف عند الطمية الجامعي إحصائية
ػ التديف تعزػ لممستوػ د فروؽ في مستو وجعمى أنو ت) 2009(القحطاني ،دراسة كما بينت نتائجالعميا، 

 .  ذلؾ لصالح طمبة السنة الثالثة جامعياسي و الدر 
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 التي نصيا:و  ةعاشر الفرضية الجزئية ال الدراسة في ضوء .عرض وتحميل نتائج01-21
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوجو نحو التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار 

 .كاديميط تعزى إلى متغير التخصص األ ثميجي باألغوا
لحساب الفروؽ بيف  Anova One Wayاختبار تحميل التبايف لمتحقق مف ىذه الفرضية استخدـ الطالب 

   :كما يمي االختباروجاءت نتائج في درجات التديف  ألفراد العينة) كاديميةالمجموعات (التخصصات األ

 45جدول رقم 
 إليجاد الفروق بين المجموعات  Anova One Wayاختبار تحميل التباين 

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 )ف(
 المحسوبة

 يمـــــــــةق
 الداللة

 0.925 0.713 3.609 48 173.232 المجموعات بين
 5.065 381 1929.754 المجموعات داخل

 429 2102.986 المجموع
بدرجة حرية بيف و ) 1.71( قيمة اختبار ؼ المحسوبةأف  )45يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ (

وىي قيمة أكبر مف ) 0.92( تساوؼ  Sig والقيمة المعنوية) 381( داخل المجموعاتو ) 48( المجموعات
ال توجد فروؽ  وأنوفيي ليست دالة إحصائيا مما يؤكد لنا بأف الفرضية قد تحققت ) 0.05( مستوػ الداللة

التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط ذات داللة إحصائية في مستوػ 
 .كاديميتعزػ إلى التخصص األ

 ونصيا: ةعاشر ال الجزئية الفرضية الدراسة في ضوء نتائجمناقشة وتفسير  01-22
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوجو نحو التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار 

 .كاديمياط تعزى إلى متغير التخصص األ باألغو ثميجي 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ ال أنو ) 45بيف الجدوؿ رقـ (  

لقد أثبت التراث  كاديمي.متغير التخصص األ إلىالطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط تعزػ 
ود عبلقة بيف أغمب الدراسات بينت وجالتديف لدػ الطمبة و  لو عبلقة معالنفسي أف التخصص الدراسي 

األدبية عموما طمبة التخصصات الدينية و  يعتبربصيغة أخرػ  التوجو نحو التديف أوالتخصصات الدينية و 
   .التقنيةبطمبة التخصصات العممية و  مرتفع نحو التديف مقارنتو ػ مستو  يمتمكوف 
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) التي أظيرت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف 2018نتائج دراستنا مع دراسة (عمامرة ، اتفقت  
) التي أثبتت عدـ 2015الطمبة في مستوػ التديف نعزػ إلى التخصص األكاديمي، ودراسة ( قريشي، 

صص وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة في مستوػ التديف بأبعاده تعزؼ إلى متغير التخ
) عدـ وجود أثر جوىرؼ ذو داللة إحصائية بيف لمتفاعل بيف 2011،أكدت دراسة (عقيبلفكما األكاديمي. 

نتائج دراسة  وبينتمتغير مستوػ االلتزاـ الديني ومتغير نوع الكمية لدػ طمبة جامعة األزىر، 
النتائج التي  بأنو ال وجود لفرؽ داؿ إحصائيا بحسب المستوػ الدراسي وىي نفس )2013(البروارؼ،

) عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2006، أما دراسة (الحجار ورضواف،)1996توصمت إلييا دراسة (أميف،
 احصائية في بعد التديف الجوىرؼ تعزػ لمتغير الكمية.

) التي أثبتت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2002نتائج الدراسة مع دراسة (الصنيع، ختمفتا  
بينت  التي) 1990دراسة (حوالة ، واختمفت كذلؾ معفي مستوػ التديف وذلؾ لصالح طمبة كمية الشريعة ، 

ت دراسة أف دراسة العموـ الدينية تخفض مستوػ التوتر النفسي لدػ الطالب وتزيد قي مستوػ تدينو، وسار 
) في نفس االتجاه الذؼ يرػ أف طمبة التخصص الديني يمتمكوف مستوػ أعمى في التديف 2006(بوعود ،

) 1992) ودراسة (حمادة ،1991سوسو،أبو مقارنة بطمبة التخصصات الغير الدينية وترػ دراسة كل مف (
 .في مستوػ التديف تعزؼ لمتخصص األكاديمي  ذات داللة احصائية نو توجد فروؽ أ

يعتبر التخصص الدراسي عامبل مؤثرا عمى مستوػ تديف األفراد حيث دلت دراسة   
) أف طمبة الجامعة في التخصصات العممية أكثرا التزاما مف طمبة التخصصات 2005(الحمداني،
الذيف يدرسوف بالتخصصات التربوية  ) أف الطمبة الذكور واإلناث2006وبينت دراسة (بركات،ػ األخرػ،
 تدينا مف طمبة التخصصات األخرػ. أكثرالتربية 
 حيثلمتخصصات التي مستيا الدراسة  طبيعة المناىج الدراسية المقررة الى تعود النتيجة الحالية  
درس لطمبة  وكل التركيز عمى التعممات الدينية ي  ، في متشابيةات مساقو   مقوف تعمماتيت طمبتيا أف

 .التخصصات الشرعية
برغـ مف اختبلؼ  أيضا تساوؼ الفرص لدػ الطمبة ىذه النتيجة سببيكوف  أفكما يمكف   

لمعرفة اأو المعمومة  أفذلؾ باعتبار و االطبلع عمى الديف و اكتساب القيـ الدينية في تخصصاتيـ األكاديمية 
 .سيل ل معيا جد  التعامو  إليياىذا ما يجعل الوصوؿ ، و الدينية أصبحت في المتناوؿ عند الجميع
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عف آخر  إلىمكسب إنساني ينتقل مف جيل رث و إالديف  أف إلى الحاليةالنتيجة  الطالبيفسر   
ذلؾ دوف مراعاة و  تجاىات ايجابية عف التديفاغرس قيـ و  إلىطريق التنشئة االجتماعية التي تيدؼ 

  .والمتعددة المتغيرات المختمفة
حيث بينت العديد مف الدراسات أف  لدػ أفراد العينة مستوػ الطموح إلىىذه النتيجة  الطالب عزوي  

حصوليـ عمى  إلمكانيةوذلؾ نظرا  التخصصات التقنية خصوصا طمبة مرتفع طمبةالمستوػ الطموح عند 
ىذا ما ينعكس عمى مستوػ تدينيـ فكمما ارتفع ما يجعميـ أكثر اتزاف انفعاليا و منصب عمل بعد التخرج م
  .ػ التديفو مستوػ الطموح ارتفع مست

ماـ بالتميز تستنيض الطالب الى االىت النتيجة الحالية أف الدرسة في الفروع العممية والتقنيةنفسر   
-Self) وىي تزيد مف توقع الفعالية الذاتية (1998والتفوؽ (الحمورؼ والوىر، واالستعداد لممنافسة

efficacy،(  حيث يقوـ طمبة التخصصات العممية عند مواجيتيـ مواقف صعبة ومشكبلت بمحاولة فيـ
طبيعة ىذه المواقف والمشكبلت وتحميميا بكل جزئياتيا ومف ثـ الوصوؿ إلى خطوات تخضع لمترتيب 

ات يعزز تنبني االتجاى االستيعاب الذؼو التسمسمي والتحميمي الواقعي والموضوعي الذؼ يتيح الفيـ الجيد 
   .االيجابية

 والتي نصيا:حادية عشر .عرض وتحميل نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية ال01-23
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوجو نحو التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار 

 ي .القرآنثميجي باألغواط تعزى إلى متغير التعميم 
عينتيف مستقمتيف(الطمبة  لحساب الفروؽ بيف T-testت تيست لمتحقق مف ىذه الفرضية استخدـ الطالب 

الجدوؿ التالي يبيف مخرجات ىذا في درجات التديف و  الذيف درسوا بالكتاب والطمبة الذيف لـ يدرسوا)
 االختبار 

  46الجدول رقم 
 لعينتين مستقمتين ( T -test) اختبار ت

ط ســـــــــــالمتو  العدد العينة
 الحسابي

االنحــــــــــراف 
 المعياري 

ـــــــــــــــات  درج
 قيمـــــــــــــــــــــة  قيمة)ت( الحرية

 االحتمالية
الذين الطمبة 

 درسوا في الكتاب
357 2.453 0.203 427 4.48 0.00 

الذين لم الطمبة 
 يدرسوا في الكتاب

72 2.334 0.216 
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ىذا االختبار أحد االختبارات المعممية  حيث يعد )T- test(قيمة اختبار  )64يمثل الجدوؿ رقـ (
وبقيمة  )4.48(بمغت قيمة ت تاست  ،وسطات الحسابية لعينتيف مستقمتيففي إيجاد الفروؽ بيف المت

ومنو نقبل  ،)0.05(وىي قيمة ذات داللة دالة احصائية ألنيا أقل مف مستوػ الداللة  )0.00(معنوية 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة  فرضية الدراسة التي تقوؿ أنو

، ولتحديد وجية ىذا الفرؽ تمت المقارنة يالقرآنالشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط تعزػ إلى التعميـ 
) والذيف لـ يدرسوا M=2.45 , SD=0.20بيف المتوسطات الحسابية لمطمبة الذيف درسوا بالكتاب (

) والفرؽ ىنا لصالح الطمبة الذيف سبق ليـ أف تمقو تعميما قرانيا ألف M=2.33 , SD=0.21( بالكتاب
داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو  ، وبالتالي توجد فروؽ ذات)2.45ػ(المتوسط الحسابي ليـ قدر ب

 لصالح الطمبة يالقرآنالتديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط تعزػ إلى متغير التعميـ 
 الذيف درسوا بالكتاب.

 ونصيا: حادية عشرال الجزئية الفرضية الدراسة في ضوء تفسير نتائجمناقشة و  01-24
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوجو نحو التدين لدى الطمبة الشباب بجامعة عمار 

 ي.القرآنثميجي باألغواط تعزى إلى متغير التعميم 
داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة  توجد فروؽ ذات )64( رقـ بيف الجدوؿ  

 الطمبة الذيف درسوا بالكتابلصالح  يالقرآنالشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط تعزػ إلى متغير التعميـ 
  الذيف درسوا في الكتاب.

 القرآفوتحفيع تقـو عادة بتعميـ  ،داخل كل مدينةىي المكاف مبلصق لمجامع و  ةيالقرآنالمدرسة   
حفع بعض األحاديث ويكمف ة كالعقائد و جانب التربية الديني إلى يالقرآنالرسـ تعميـ القراءة والكتابة و و 

) كما تعرؼ بالكتاب وىي 109.،ص2014س،(وان األخبلقيةلمتربية الدينية و  ل يمتددورىا في التحفيع ب
عند  القرآفالقيمة التي يحظى بيا  إلى طالب النيجة الحاليةيفسر الو تعميـ الكتابة  كممة مشتقة مف الكتب و 

 ت وليا ما ينعكس عمى مستوػ تدينيـ، و ىذتو وحفظو و و تبلتعممو و  إلىكل المسمميف مما يجعميـ يتسابقوف 
اىتماما كبيرا حي تشجع أبنائيا عمى الذىاب لمكتاب في سف  يالقرآنالتعميـ بدوف استثناء  األسرة الجزائرية
 .الكريـ القرآفالمغة و و  األخبلؽمبكرة جدا لتعمـ 
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في المجتمع تجعل الكثير  تقديرمف احتراـ و  القرآفإف المكانة االجتماعية التي يتميز بيا حافع   
بالطبع عمى مستوػ  ايجابيا ما يؤثرىذا و  القرآفمف أجل تعمـ ة يالقرآنمف الشباب يقبموف عمى المدارس 

 . لمكل فرد ضرورؼ  ي تعميـأفراد العينة أف التعميـ القرآن ٪  مف 44، حيث يعتقد نسبة التديف
تاب الك  داخل في المجتمع و  الكريـ القرآفمعمـ  يفسر الطالب النتيجة الحالية الى قيمة ومكانة  

ديف جد ىذا ما يجعل اتجاىاتيـ نحو التالكثير مف الشباب االقتداء بو و  ؿو انموذجا ايجابيا يححيث يعتبر 
 .٪100بنسبة  1993 إلى 1985الكريـ مف  القرآفولقد ارتفع عدد مناصب معممي مرتفعة ايجابية و 

كل األطراؼ سواء الييئة الوصية ة في الجزائر في الوقت الراىف اىتماما مف طرؼ يالقرآنتشيد المدارس 
وذلؾ عف طرؽ اعتبارىا مؤسسة رسمية وىذا ما تنص عمية المادة  المحسنيف أومف جمعيات المساجد و 

 إلىمف الكتاتيب  يالقرآنحدث سمؾ خاص بمعممي التعميـ " ي  ي الجريدة الرسمية والتي نصت عمىاألولى ف
تـ تعزيز و  )663.ص،1980،(الجريدة الرسمية ةيالقرآنبالمدارس أقساـ عصرية متصمة بالمسجد تسمى 

عصرنة  إلىالت و امحال ) وتيدؼ ىذه08،ص1994(الجريدة الرسمية، صدر بمرسوـ تنفيذؼ اإلجراءىذا 
تسيل عميو الحفع خدـ المتعمـ و توفير وسائل تىذه المدارس مف ناحية الطرؽ البيداغوجية و  تطويرو 
عمييا  ىذا ما يفسر اإلقباؿو  فر كل ظروؼ الراحة لطالب العمـكذلؾ تحسيف الجوانب الفيزيقية حيث تو و 
 ىذا ما يساىـ في إكساب المتعمـ اتجاىات ايجابية نحو التديف لدػ الشباب .و 

خصائص الدراسة في بعض  إلىة كذلؾ يالقرآنارتفاع مستوػ التديف لدػ طمبة المدارس نعزو   
بيف أعضاء  والتجانس النفسياالشتراؾ حيث ، باعتبارىا توفر العمل في جماعات الروح الجماعيةكالكتاب 

فيي  القرآفتحفيع  إلىكوف ىذه المدارس تسعى و  ،ضيـ البعضاحتراـ بعيمكنيـ مف التفاىـ و الكتاتيب 
  )212،ص.2011(بكراوؼ،تشجع التنافس والمثابرة

محافظة عمى المحاربة االستعمار ومحو األمية و في  ودورىاة يالقرآنالبعد التاريخي لممدارس إف   
تراما كبيرا في المجتمع الجزائرؼ،باإلضافة جعميا تمقى اح وتنميتيا وتعزيز الموروث الثقافي لممجتمعالمغة 
الثقة التي تحظى بيا مف طرؼ أولياء الكتاتيب في الحي أو القرية و  الدور االجتماعي الذؼ تمعبو إلى

 .اليـ دينيـالتزاميـ بتعيا عامبل مؤثرا في تديف الشباب و كميا أسباب تجعل من، األمور
 أوة حيث ال يخمو أؼ حي يالقرآناالنتشار الواسع لممدارس  إلى ىذه النتيجةنفسر كما يمكف أف   

ـ أماف لممجتمع تعمل عمى المدينة مف مدرسة قرآنية جعميا تكوف صما أومنطقة سكنية سواء في الريف 
رشاد كل فئات المتوعية و  شكبلت االجتماعية المفات و اآلوقايتيـ مف جتمع والشباب خاصة وتعمل عمى ا 

ىذا ما يظير في مستوػ تصادفيـ و  تعمل عمى مساعدتيـ عمى تخطي العقبات التيالتي تصادفيـ و 
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الجائزة الدولية لمقراف الكريـ  كإحداثمف أغمب األطراؼ  القرآفقاه حفظة مف التشجيع الذؼ يتكما أ ،تدينيـ
ة عمى ر ينعكس ذلؾ مباشالفراف و  الشباب عمى حفع إقباؿرا في يكب راليا دو  القرآفأو مسابقة فرساف 

 .مستوػ تدينيـ
) التي أثبتت نجاعة المنياج التربوؼ لممدارس 2003اتفقت نتائج دراستنا مع دراسة (سميماني،  
 إلى) لتؤكد نتائج دراستنا حيث خمصت 2005جاءت دراسة (العايب ،و ، األخبلقيةة في غرس القيـ يالقرآن

فوقا في الدراسة مف ىـ أكثر ت ةيالقرآنأف تمقوا تعميما تحضيرا في المدرسة أف األطفاؿ الذيف سبق ليـ و 
 أف) حيث أثبتت 2008(عدواف، إلييانفس النتائج توصمت  .ىذا النوع مف التعميـ يتمقوالـ  نظرائيـ الذيف

 .تطوير المغة العربية لدػ أطفاؿ الكتاتيب تنمية و  منيا الكتاب تعمل عمىالمؤسسات التربوية البديمة و 
 االستنتاج العام

ىدفت الدراسة إلى الكشف عف مدػ تأثير التنشئة االجتماعية في تكوف اتجاىات التديف لدػ   
، وكشف طبيعة مستوػ التوجو نحو التديف إف كاف مرتفعا الطمبة الشباب بجماعة عمار ثميجي باألغواط

ؼ عمى تأثير أساليب التنشئة االجتماعية وبعض مؤسستياعمى تديف الشباب أو منخفضا  ومحاولة التعر 
المستوػ الدراسي ونوع التخصص عمى نوع االجتماعي والفئة العمرية و وتحديد طبيعة تأثير متغيرات ال

 التديف.
بعد متابعة ىذه الدراسة مف مختمف جوانبيا ومف خبلؿ مناقشة النتائج في ضوء اإلطار النظرؼ   

 والدراسات السابقة وآراء الباحث يمكف تمخيص االستنتاج العاـ في النقاط التالية:
تؤثر التنشئة االجتماعية في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي  .1

 باألغواط. 
في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي  تؤثر أنماط التنشئة األسرية .2

 باألغواط.
 تؤثر مؤسسة الجامعة في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط. .3
 تؤثر وسائل اإلعبلـ  في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط. .4
 .اعة الرفاؽ في تكويف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواطجم ال تؤثر .5
تؤثر مؤسسة المسجد في تكويف اتجاىات ايجابية لمتديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي  .6

 باألغواط.
 .لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي باألغواط مرتفع التديف مستوػ التوجو نحو .7
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فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار  توجدال  .8
 ثميجي باألغواط تعزػ إلى متغير الفئة العمرية (السف) .

فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار  توجد .9
 وذلؾ لصالح اإلناث. وع االجتماعي (الجنس)ثميجي باألغواط تعزػ إلى متغير الن

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار  .10
 .كاديميثميجي باألغواط تعزػ إلى متغير المستوػ األ

بجامعة عمار توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب ال  .11
 .كاديميثميجي باألغواط تعزػ إلى متغير التخصص األ

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ التوجو نحو التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار  .12
 ية . القرآنيمصالح الطمبة الذيف درسوا بالمدرسة القرآنثميجي باألغواط تعزػ إلى متغير التعميـ 

 االقترحاتو  وصياتتال
 يناء عمى نتائج الدراسة التي التوصل الييا نوصي بمجموعة من التوصيات التالية:

 ؛دعـ السمات االيجابية في الطمبة وتشجيعيا وتحفيزىـ عمى االنجاز األكاديمي -1
 ؛مناخ مبلئـ لطمبة الجامعة لمساعدتيـ عمى اشباع حاجيتيـ توفيرالعمل عمى  -2
اشراؾ  عة واالحياء الجامعية خصوصا مف خبلؿتفعيل دور خبليا االصغاء عمى مستوػ الجام -3

 شرعية باالسراؼ عمى ىذه الخبليا؛العمـو الطمبة العمـو االجتماعية و 
 ؛االىتماـ بالممتقيات والندوات التي تيتـ بالديف والتديف -4
تصميـ وبناء برامج ارشادية لمرفع مف مستوػ التديف التي تيدؼ الى تشجيع وتدعيـ الدراسات  -5

 ؛لدػ الشباب
 بصفة عامة. الشبابو  الطمبة ضرورة االىتماـ بالعوامل المؤثرة في الرفع مف مستوػ التديف لدػ -6
 ؛اشراؾ الشباب في اتخاذ القرارات وفتح المجاؿ أماميـ الثبات الوجود وتحقحق الذات -7
 ؛توعية أولياء األمور بأىمية التنشئة االجتماعية السوية تأثيرىا عمى األبناء -8
حماية وتعزيز القيـ السامية التي تجسدىا مؤسسات التنشئة االجتماعية المختمفة ومراقبة ما يمكف  -9

 ؛والذؼ قد يخل بالدور الرئيسي ليذه المؤسساتأف تنشرة بعض المؤسسات (وسائل االعبلـ) 
رفع مستوػ الخطاب الديني لكي يرقى الى مستوػ متطمبات وحاجيات شباب تحسيف و  -10

 ؛اليوـ
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 ف تقترح الدراسة بعض المواضيع ذات الصمة بموضوعنا وىي:أويمكف 
 دراسة تأثير متغيرات أخرػ غير التنشئة االجتماعية  عمى متغير التديف. -1
 دراسة موضوع تأثير األسموب التسمطي في التنشئة االجتماعية عمى التديف لدػ الشباب. -2
 دراسة تأثير مؤسسات التنشئة االجتماعية عمى مستوػ التديف. -3
 حميل محتوػ ما تنشره  وسائل االعبلـ المختمفة مف القيـ الدينية أو ما تسعى لتقميصو.ت -4
 القياـ ببحوث حوؿ التديف عمى فئات أخرػ مف المجتمع. -5
 دراسة الفروؽ في ستوػ التديف بيف أنماط التديف الشائعة في المجتمع الجزائرؼ لدغ الشباب. -6
 ناسب مع البيئة الجزائرية.اء مقاييس محمية لقياس مستوػ التديف تتبن  -7
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 الخاتمة
مرورا بإجراءات الدراسة الميدانية وعرض وتفسير نتائجيا  النظرؼ  بعد متابعة الدراسة في جانبيا  

الحظنا أف موضوع "التنشئة االجتماعية وتكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة الشباب بجامعة عمار ثميجي 
ييتـ بفئة  الشباب التي تمثل العمود الفقرؼ في المجتمع الجزائرؼ  ع ميـ جدا ألنوو باألغواط" موض

الجامعة، كونيـ يتميزوف بمستواىـ العممي وقوة  خاصة مف فئة طمبة كانواف الشبابإأىمية دراسة وتزداد
جسدية ومعرفية و كذلؾ لما تعانيو ىذه الفئة مف مشكبلت وما ليا مف انشغاالت الواجب عمى المجتمع 

ىذا  ليحم كما أف يساعدىـ عمييا لتجاوزىا ألف الشباب ىـ أ ولى الناس بتحديد واقع ومستقبل أؼ مجتمع 
العديد مف المتغيرات التي تكتسب أىمية يتداخل فييا البعد الديني المعرفي والثقافي والسياسي  الموضوع

، وعمية جاءت ىذه الدراسة لمكشف عف انشغاالت الطمبة الشباب مف خبلؿ التعرؼ عمى واالجتماعي
 .مستوػ االلتزاـ الديني الذؼ يمتمكونو

عند الحديث عف التنشئة االجتماعية نجد أف ليذه األخيرة العديد مف التعريفات في الكثير مف   
البعض اآلخر نقل لخبرات ليا فيعتبرىا البعض عممية تعمـ و حو نقاشا كبيرا التخصصات مما شكل 

يا إناجتماعية مف أجل التكيف واالندماج وعند أطراؼ أخرػ ىي اكتساب اتجاىات ومعارؼ ومعتقدات 
تتضمف التفاعل الدائـ و ديناميكيةتتميز بالعممية مستمرة تبدأ مع الفرد منذ والدتو وال تنتيي إال بموتو 

عممية تقوـ بيا العديد مف المؤسسات وتتنوع  وىي والمتغير ، يكتسب بيا الفرد الثقافة وينقميا لآلخريف .
 .أساليبيا
 العديد مف وجيات النظر  عمـ النفس توجد التديف مف  عموـ مختمفة، وفي  موضوعلقد تجاذبت   

اإلنسانواف التديف وااللتزاـ ىو ىروب مف الواقع ديف مصدر ضبط وحصر وحد مف حرية تالالتي اعتبرت 
ومف وجية نظرنا نعتبر التديف مصدر لمصحة النفسية و التوافق االجتماعي  أفيعتقد  آخروبيف رأؼ 

النديف محرؾ كل مجتمع وأساس تطوره وارتقائو، يعتبر التديف مف بيف أىـ العناصر الحساسة التي 
يستوجب عمينا التركيز عمييا واالىتماـ بيا ألف أؼ انحراؼ في فيـ الظاىرة خصوصا مف جانب فئة 

 .بصفة عامة الشباب قد يشكل خطرا عمى الشباب بصفة خاصة وعمى كياف المجتمع 
توصمت الدراسة بعد تفريغ نتائجيا إلى أف التنشئة االجتماعية توثر في تكوف اتجاىات التديف لدػ الطمبة  

  .الشباب وأف ىؤالء الطمبة ليـ مستوػ توجو مرتفع نحو التديف
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 .دار العمـ والثقافة لمنشر والتوزيع. لمطفلفق النفسي اوالمجتمع، والتو  ةالمدرس). 2003.(صفوت مختار ،وفيقت
 .دار اليدػ .مفاىيـ أساسية في عمـ النفس االجتماعي ).2006.(الياشمي ،لوكياو نصر الديف،  ،جابر

 .مكتبة االنجمومصرية .عمـ النفس االجتماعي بيف النظرية والتطبيق ).2003.(حسنيالجبالي، 
 .تحميل اجتماعي لبناء األسرة وتغيير اتجاىات األجياؿ:األسرة العربية  .)1998(.الجوالني، فادية عمر

 االسكندرية لمكتاب .
 .عالـ األفكار .إحصاءات السكاف في الجزائر). 2017جويدة، أميرة.(

محاضرات في القياس االتجاه والرأؼ العاـ مطبوعة لطمبة السنة الثالثة عمـ اجتماع ). 2016صبرينة. ( حديداف،
-http://dspace.univ                                                     االتصاؿ جامعة جيجل 

setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/795/%D8%AD%D8%AF%D9%8A
%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%
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 .مؤسسة اإلسراء لمنشر. نشأة الديف). 1991.(عمي مصطفى ،حسف
 ). دار المعارؼ.2. (ط.االتجاىات التطبيقية:عمـ النفس).1975حسف، دمحم عبد الباسط.(

. المكتب العربي عمى التعامل مع التمفزيوف دور األسرة والمدرسة في تربية الطفل ). 2016حميدة ، راضية.(
 لممعارؼ.

 .دار العودة .موسوعة عمـ النفس والتحميل النفسي). 1994(.عبد المنعـالحنفي، 
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 .رمتاف لمتوزيع  ).2.ط(عمـ االجتماع الديني ).1990.(عبد هللاالخريجي، 
 .مكتبة القاىرة الحديثة. االجتماع الديني ).1964.(أحمدالخشاب، 
 .العربية النيضةدار . واقع ومناىج األطفاؿرياض  ).1987.(رناد يوسفالخطيب، 
 . دار الغرب لمنشر والتوزيع . مبادغ التنشئة االجتماعية). 2005عبد العزيز.(خواجة، 
 . مكتبة الكتاب العربي.الضبط االجتماعي ومعوقاتو في المجتمعات التقميدية). 2017عبد العزيز.(خواجة، 
 . المكتبة األنجمومصرية.عمـ االتجاىات النفسية االجتماعية..)ت.دعمى حسيف.( ،وتحسيف، عزيز حنا داود،
 دار المستقبل لمنشر .سيكولوجية الطفولة ).1984.(نبيل ،محفوظ، و ميشيل ،دبابنة

 . منشورات كمية اآلداب.الطفل والصحافة المسموعة والمرئية بالمغرب). 1988(.الدريج، دمحم 
منشورات  .ةالجزائري الجامعة في الديمقراطية إشكالية .)2001.(وسفارؼ، ميمود لوكيا، الياشمي،و  ،فضيلدليو،

 جامعة قسنطينة.
 .دار المعرفة الجامعية. التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي )..تد..(رشاد صالحدمنيورؼ، 

 .عويدات لمنشر.)، مترجـشاىيف(فؤاد موسوعة عمـ النفس. ).تد.(.فرنسوازبارو، و   ،روالفدوروف، 
 .دار المعرفة .،أصولو ومبادئوعمـ النفس االجتماعي). 2006.(عبد الفتاح دمحمدويدار،

 .الؼزبٕت الىٍضت مكتبت).3(ط.َدَرالحضبوت األسزة بٕه َتىشئتً ومُالطفل (.ثد.) دٔبة، فُسٔت
 .لمطباعة والنشردار الكتاب العربي ). 7.ط( أصوؿ عمـ النفس ).1968.(حمد عزتأراجح، 
 .دار المسيرة .عمـ النفس االجتماعي ).2011.(دمحم شحاتةربيع، 

 ). دار النشر لمجامعات.4(ط. مناىج البحث في العمـو النفسية والتربوية).2004رجاء، محمود أبوعبلـ .(
 ب الجامعةمؤسسة شبا .دراسة في عمـ اجتماع األسرة -األسرة والمجتمع. )أ2003(.حسيف عبد الحميدرشواف، 
مؤسسة شباب . االتجاىات والقيـ والميوؿ مف منظور عمـ االجتماعب).2018.(حسيف عبد الحميدرشواف، 

 .الجامعة 
 .مؤسسة الوراؽ لمنشر. عمـ النفس االجتماعي). 2003.(كامل عموافالزبيدؼ، 
 .اإلسبلميةكمية الدعوة ). 3.ط( فكرا و سموكا ومنيجا االعتداؿ في التديف: ).2008.(دمحم مصطفى ،الزحيمي

فيـ وتحميل البيانات  spssالنظاـ اإلحصائي ). 2012الزعبي، دمحم ببلؿ ، وطبلفحة، عباس.(
 .). دار وائل لمنشر2(ط.اإلحصائية
 .دار قرطبة .مؤسسة التنشئة االجتماعٌة(. 7002زعٌمً، مراد.)

 .دار القمـ .مشكمة الفمسفة). 1962.(إبراىيـ  ،زكريا
 .عمـ الكتاب .عمـ النفس االجتماعي).1984.(حامد عبد السبلـ زىراف، 
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 دارالشزَق،).3(ط. َوظزٔبتً َالمزاٌك للطفل الىمُالىفسٓ.  (0991.)مصطفّ سٔذان، دمحم
 .دار الكممة لمنشر والتوزيع.الديف والتديف في العالـ المعاصر ).2014.(سرات ، الحسف

 .ىبة النيل العربية لمنشر). 5.ط(النظرية والتطبيق القياس النفسي،، )2008(عبد الرحماف، ،سعد
 . دار الغريب.تحميل النظـ السموكية). 1995.(، عميالسممي

 .دار الشروؽ ). 02،ج1(ط.الديف والبناء االجتماعي ).1981.(نبيل دمحم توفيقالسمالوطي، 
 .المناىج لمنشر والتوزيع دار. األدياف في العمـ). 2015.(ىدػ عميوالشمرؼ،  ،سعدوف محمودالسمالوؾ، 

عمـ النفس االجتماعي ).2004، وطريف، شوقي فرج، وشحاتة، عبد المنعـ محمود.(عبد الحميـ دمحمالسيد، 
 .ابتراؾ لمنشر). 2.ط(المعاصر

 .دار المعرفة الجامعية .األسرة والمجتمع). 2002وآخروف.(عبد العاطي  ،السيد
 .دار يافا دار مكيف). 1.ط(االجتماعيةالتنشئة ). 2006.(دمحم عرفاتالشرايعة، 
 .لمنشر األياـدار . عمـ النفس االجتماعي رؤية معاصرة). 2015.(نبيمة عبد الكريـالشرجبي، 
 .دار النيضة العربية. الجتماعادراسات في عمـ ). 1974.(مصطفى دمحم، الشعبيني

دار الكتاب لمفرؾ . وطالبات الجامعةبعض محددات االتجاه الديني لدػ طبلب  .)1985شعيب، عمى محمود.(
 .التربوؼ 

 .مؤسسة شباب الجامعة .نحو تربية إسبلمية ).1983.(حسفالشقاوؼ، 
 .دار الفرابي ، محقق).ميل أحمد خميل. (خنحو نظرية جديدة في عمـ االجتماع الديني ).2003.(يوسفشمحت، 
 .دار الشروؽ لمنشر والتوزيع  .عمـ النفس االجتماعي). 2014.(نادر طالبشوامرة، 

. مطابع الفرزدؽ الشريعة اإلسبلمية ودورىا في مقاومة االنحراؼ ومنع الجريمة). 1983الصالح، دمحم بف أحمد.(
 التجارية.

 .مثقافة والنشرلاإلدارة العامة . التديف والصحة النفسية). 2000.(صالح بف براىيـ بف عبد المطيفالصنيع، 
 .دار الكندرؼ . أساسيات التنشئة االجتماعية لمطفولة). 1994.(مصطفى محمودوحوامدة ، احمد صوالحة، دمحم

 . مركز عباد.سيكولوجية القيادة). 1997عمى سعيد أحمد.( الطارؽ،
 ).دار المسيرة.5(ط.مدخل الى منياج البحث في التربية وعمـ النفس). 2014عباس واخروف.(

 لمكتاب. مركز اإلسكندرية. موضوعات في عمـ النفس االجتماعي ).2002.(سموػ دمحم عبد الباقي،
 . دار أسامة لمنشر والتوزيع.تصميـ االختبارات). 2011عبد الرحماف، أحمد دمحم.(

 ر.ىبة النيل العربية لمنش). 5.ط( القياس النفسي، النظرية والتطبيق ).2008، سعد.(عبد الرحماف
 .  دار الثقافة. عمـ النفس االجتماعي إلىالمدخل ). 2009.(باسـ دمحموولي، دمحم جاسـ ،العبيدؼ، 
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 .لمنشر .إثراءعمـ النفس االجتماعي ).2009.(عدناف يوسفالعتوـ، 
تقرير فيما إذا كانت الدراسة ممكنة التطبيق  ).الدراسة االستطبلعية2019،09،23(عدواف، يوسف السعدؼ.

 مف  23/09/2019 بتاريخسترجع مفيسبوؾ ،  ، وتستحق االستمرار فييا
https://www.facebook.com/Yadouane?epa=SEARCH_BOX 

 دار ابف كثير. خطوات البحث العممي مف تحديد المشكمة إلى تفسير النتيجة.ت).د.حسيف عقيل.( عقيل،
 .. المكتب الجامعي الحديثالمدخل إلى عمـ النفس االجتماعي. ت)د.دمحم شفيق.( ،زكيعكاشة، محمود فتحي، و 

دار  .أساليب البحث العممي: النظرية والتطبيقمناىج و  ).2000.(عثماف دمحم ،وغنيـ ،عمياف، ربيحي مصطفى
 صفاء لمنشر والتوزيع .

 دار النيضة العربية .االتجاىات الوالدية في تنشئة الطفل القاىرة .)1974(.إسماعيل دمحم وآخروف عماد الديف، 
القياس ). 2010والسبيعيي تركي، وتركي، آمنة عبد هللا.(ان، عمر، محمود أحمد، وفخرو،حصة عبد الرحم

 . دار المسيرة.النفسي والتربوؼ 
 .دار الشروؽ . التنشئة االجتماعية). 2004.(معيف خميلالعمر، 
مؤسسة  .في التطبيع االجتماعي لمطفل في األسرة الجزائرية األمياتأساليب ). 1987.(ملأمعروؼ ، عواد

 .الرسالة
 . دار المعارؼ.القياس النفسي بيف النظرية والتطبيق). 1998عباس،محمود.( عوض،

 . دار الفكر الجامعي .سيكولوجية التنشئة االجتماعية). 1985العيسوؼ، عبد الرحماف.(
 .. الييئة العامة لمكتاباإلعبلـ والمجتمع). 1995غازؼ، زيف عوض هللا .(

 . دار وائلاالجتماعي في مجاؿ رعاية الشبابالعمل ). 2009، محمود فيصل.(غرايبة
 .دار جانديف لمنشر .االتجاىات النفسية، مكتبة المجمع العربي لمنشر ).2007.(دمحم عبد العزيزالغرباوؼ، 

 . الشباب الجزائرؼ والتأثير الديني اسبلموفوبيا الشرؽ . )2019( .غزيزو،عبد الرحماف
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=639633&r=0 

دار  .االتجاىات الوالدية في التنشئة االجتماعية وعبلقتيا بمخاوؼ الذات لدػ األطفاؿ ).2000.(فاطمة الكتاني
 .الشروؽ لمنشر

 .فديفادار الر . عمـ النفس االجتماعي دراسة لخفايا اإلنساف وقوػ المجتمع ).2016.(النعيميفجر جودة 
 . مكتبة النيضة.أضواء عمى الشخصية والصحة العقمية). 1970فراج، عثماف.(
 دار الفكر العربي القاىرة .عمـ النفس االجتماعي رؤية معصرة ).1999.(سعد عبد الرحماف ،فؤاد البيي السيد

 ). مؤسسة الرسالة بيروت. 5(ط.العبادة في اإلسبلـأ). 1977القرضاوؼ، يوسف.(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=639633&r=0


 

243 
 

 . دار الغريب لمطباعة.الخصائص العامة لئلسبلـب). 1977القرضاوؼ، يوسف.(
.دار االجتماع في عمـ ميدانية دراسة :العربية المدينة مجتمع في المتغيرة األسرة).1999، عبد القادر.(القصير

 العربية والنشر.النيضة لمطابعة 
    مطبوعات  .بات الجامعيات نحو مينة التمريضبناء مقياس التجاىات الطال ).1987الكبسي، وىيب مجيد.(

 جامعة بغداد
 .مكتبة الفبلح. عمـ النفس االجتماعي والحياة المعاصرة). 1992.(أحمد مبارؾالكندرؼ، 

 ت.دار عويدا). 1، مترجـ)،(ط.خميل احمد خميل(: موسوعة الالند الفمسفية ترجمة ).2012، أندريو.(الالند
 .دار الشروؽ ).2.ط، مترجـ)(سموػ المبل( عمـ النفس االجتماعي). 1993مبرت، والس، (و وال، وليـالمبرت، 
مركز ديبونو لتعميـ  ).3.ط( أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية ).2014.(سوسف شاكر مجيد،

 .التفكير
 .المكتبة االنجمو مصرية  .المرجع في القياس النفسي). 2004إسماعيل.(بشرػ دمحم، 

 .دار المسيرة. القياس النفسي والتربوؼ ). 2010.(آخروف محمود أحمد عمر و 
 .دار طميطمة. مقدمة في عمـ النفس االجتماعي ).2016(.دمحممسمـ، 

 .دار الكتاب الحديث .االجتماعية واالنحراؼ االجتماعيالتنشئة (. 7000مصباح، عامر.)
 منشورات كمية اآلداب. .الطفولة والشباب). 1991مصطفى حدية.(
 .دار الشقيرؼ  .مناىج البحث في العمـو التربوية والنفسية واالجتماعية ).2013.(مطحنة وآخروف 

 .دار الفكر ).2.ط( عمـ النفس االجتماعي ).2007.(خميل عبد الرحمافالمعايطة، 
 ). المكتبة العصرية.1(ط.لدراسة القياس النفسيمدخل ). 2009معمرية، بشير.(

العممية لكتابة رسائل الماجستير  األسس. )1992حمد.( أمحسف ،والخضيرؼ، دمحم عبد الغنيمعوض، 
 المكتبة االنجموالمصرية. . والدكتوراه

 الجامعية.). ديواف المطبوعات 2(ط.اإلحصاء والقياس النفسي والتربوؼ ). 2003مقدـ، عبد الحفيع.(
 .دار النيضة العربية). 5.ط(النمو النفسي. )1983(.والمميجي ،حممي ،المميجي ، عبد المنعـ

التحميل اإلحصائي لمبيانات باستخداـ برنامج ). 2014منسي، محمود عبد الحميـ، والشريف، خالد حسف.(
SPSS  دار الجامعة الجديدة .1(ج .( 

 .البٕطبش للىشز َالتُسٔغ  .سٕكُلُجٕت الذٔه َالتذٔه(. 2442دمحم ػبذ الفتبح .) ،المٍذْ

مركز دار الحضارة لتنمية الفكر  .التنشئة االجتماعية وااللتزاـ الديني). 2017.(صادؽ عباسالموسوؼ، 
 .اإلسبلمي
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 دار المؼزفت. .وفس الذػُة بٕه الىظزٔت َالتطبٕكػلم (. 9111).رشبد ػبذ الؼشٔش ،مُسّ

 .دار العمـ والمعرفة لمنشر . التنشئة االجتماعية وعبلقتيا بالمشاركة السياسية). 2010.(طاىر عمي ،موىوب
 .دار الفكر العربي .األطفاؿرياض ). 1989.(ىدػ محمودالناشف، 

. دار الحامد لمنشر  spssاإلحصاء التحميمي مع تطبيقات برمجية ). 2015النجار، نبيل جمعة صالح.(
 والتوزيع.

 دار نشر الثقافة. .نشأة الديف ).1994.(ساميعمي النشار، 
 الوراؽ لمتوزيع و النشر.  .مناىج البحث العمميطرؽ و .)2015(اخروف.النعيمي و 
 دار صفاء لمنشر. ).2.ط( التنشئة االجتماعية لمطفل ).2013. (حمدأعمر ىمشرؼ، 
 .دار المسيرة .عمـ النفس االجتماعي ).2001.(حمد عبد المطيفأوحيد، 

في تشكيل اتجاىات الشباب نحو  CNNدور نشرات األخبار في قناتي الجزيرة و  .)2012الوزاف، عبد هللا.(
 .. المكتب العربي لممعارؼالقضية الفمسطينية

 .00-02رقم  ،لقانون التوجٌهً للتربٌة الوطنٌة(. ا7002وزارة التربٌة الوطنٌة .)فٌفري  

 .للىشزَالتُسٔغ دمشك جبمؼت. التزبُْػلم االجتمبع . (0991(.أسؼذ َطفت، ػلٓ
(بنيوية الظاىرة المدرسية ووظيفتيا  عمـ االجتماع المدرسي ).2004.(عمي جاسـوالشياب،  ،سعدأعمى وطفة، 

 .المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع. ةاالجتماعي
 مكتبة السنة.. اإليماف أركانو،حقيقتو، نواقضو). 1991ياسيف، دمحم نعيـ.(

 األطروحات والرسائل الجامعية :ثالثا
 رسالة ماجسيتر]االلتزاـ الديني وعبلقتو بالتوافق النفسي لدػ طمبة جامعة بغداد ).1996عبد الحميد.( ،أميف

 جامعة بغداد.. [غير منشورة
البدني عبلقة بعض نظـ التنشئة االجتماعية باتجاىات التبلميذ نحو ممارسة النشاط  ).2014.(، كماؿبف الديف

 .03جامعة الجزائر، [أطروحة دكتوراه منشورة] الرياضي التربوؼ 
 أطروحة دكتوراه]تنعي لدػ الشباب المدمف عمى االنتر الشعور باالغتراب االجتما). 2014بف عمارة، سمية.(

 . جامعة ورقمة.[منشورة
أطروحة ]األخبلقي في الجامعةالثقافة الدينية لمطالب ودورىا في عبلج االنحبلؿ ). 2011بف مقمة، رضا.(

  .2الجزائر. جامعة [دكتوراه منشورة
https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjJ-9PHUfIrydm-
maiiynLkbs_FdHtmidGWdE_yJ0wPR2FWkIXDyAn7BIfnOM- 

.جامعة بسكرة .[]رسالة ماجستيرالتديف وعبلقتو ببعض المتغيرات النفسية االجتماعية). 2007بوعود، أسماء.(   

https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjJ-9PHUfIrydm-maiiynLkbs_FdHtmidGWdE_yJ0wPR2FWkIXDyAn7BIfnOM-
https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjJ-9PHUfIrydm-maiiynLkbs_FdHtmidGWdE_yJ0wPR2FWkIXDyAn7BIfnOM-


 

245 
 

. جامعة الحاج [منشورة ]رسالة ماجستير). مستوػ التديف وعبلقتو بالسموؾ االجرامي 2012بوعوف، فوزية.(
 .لخضر باتنة

خيضر  دمحم جامعة. [ماجستير ]رسالة الجدارية الكتابات نحو الجامعييف الطمبة اتجاىات). 2014، كنزة .(رجبا
 بسكرة.

االجتماعية العنف والحوار في األسرة  وعبلقتيما بتشكل اليوية أسموبي التنشئة ). 2017(زىية. ،جدوؼ 
 2.جامعة وىراف.[ منشورة ]أطروحة دكتوراه االجتماعية لممراىق
رسالة ]االلتزاـ الديني وعبلقتو باألمف النفسي لدػ طبلب جامعة صنعاء). 2001.(الجميمي، حكمت عبد هللا

 .جامعة صنعاء. [منشورة ماجستير
  . [أطروحة دكتوراه منشورة] التنشئة االجتماعية وعبلقتيا بظيور العنف لدػ األطفاؿ. (2018) .وفاء، حديداف

 .01جامعة الحاج لخضر باتنة
عبلقة بعض أساليب المعاممة الوالدية ببعض سمات شخصية االبناء ). 2000، بندر بف سعد ساعد.(الحربي

 . جامعة أـ القرػ.[منشورة رماجستي ]رسالة مف طبلب المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة
أساليب التنشئة األسرية وعبلقتيا بكل مف التفاؤؿ والتشاؤـ لدػ عينة  .)2010الحربي، عبد هللا بف دمحم اليادؼ.(

 . جامعة أـ القرػ.[منشورة ر]رسالة ماجستي مف تبلميذ المرحمة المتوسطة والثانوية بمنطقة جازاف

المفاىيـ الدينية لدػ شرائح مف الشباب المصرؼ  والقمق األخبلقي وعبلقتو بالقيـ ). 1990.(، دمحم السيدحوالة
  .جامعة عيف شمس [منشورة ]رسالة ماجستير الجامعي
]رسالة  دور الجامعة في التنشئة السياسية لطمبة السنة األولى والثانية عموـ سياسية). 2008حوامد، كريمة.(
en-batna.dz/index.php/theses-http://theses.univ- .باتنة جامعة.[منشورة ماجستير

ligne/doc_download/2358 
 األسرة،المدرسة ومسارات التعمـ (العبلقة ما بيف خطاب الوالديف والتعممات المدرسية). 2013.(زعيمية، منى
 قسنطينة. جامعة منتورؼ  .[منشورة رسالة ماجستير]لؤلطفاؿ

]رسالة ية قسنطينةالدراسة ميدانية بو  ي في التربية الخمقية لمطفل،القرآندور التعميـ  ).2013، صميحة.(سميماني
 .نةجامعة قسنطي [منشورة يرماجست

أطروحة دكتوراه ] االجتماعية والدافعية لبلنجازالبناء القيمي وعبلقتو بالتنشئة ).2005السيد، ابراىيـ السيد أحمد.(
  . جامعة الزقازيق.[منشورة

 ير]رسالة ماجستالتوجو نحو التديف وعبلقتو بمستوػ تقدير الذات لدػ طمبة الجامعة. )2009(.براىيمياشبمي، 
 ..جامعة الجزائر[منشورة

http://theses.univ-batna.dz/index.php/theses-en-ligne/doc_download/2358
http://theses.univ-batna.dz/index.php/theses-en-ligne/doc_download/2358
http://theses.univ-batna.dz/index.php/theses-en-ligne/doc_download/2358
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رسالة ]وطالبات المعاىد األزىريةالتديف وعبلقتو بسمات الشخصية لدػ طمبة ). 1995شادية، سيد أحمد.(
 .جامعة األزىر .[منشورة ماجستير

 االتجاىات نحو ظاىرة اإلرىاب وعبلقتيا بالتديف والشعور باالنتماء لدػ الشباب). 2012شرناعي، سعاد .(
 .2جامعة الجزائر. [منشورة الجزائرؼ ]أطروحة دكتوراه

الحزبية وعبلقتيا باالتجاىات التعصبية لدػ طبلب الجامعات في أساليب التربية ). 2010شمح، عمر عبد هللا .(
 جامعة األزىر. .[منشورة رسالة ماجستير]محافظة غزة

أنماط التنشئة الوالدية وعبلقتيا بالخجل لدػ طمبة لدػ طمبة الصف ). 2008شوامرة، نادر طالب عيسى .(
 .جامعة القدس .[منشورة ]رسالة ماجستير األوؿ في محافظة راـ هللا و البيرة

]أطروحة االتجاه نحو التديف وعبلقتو باألمف النفسي والتوافق االجتماعي). 2015مخطارؼ، نصيرة.(-طالح
 .2جامعة الجزائر .[منشورة دكتوراه

 ]رسالة دكتوراه التنشئة االجتماعية ودورىا في نمو التفكير اإلبداعي لدػ الشباب السورؼ ). 2010.(ىناءالعابد، 
 St.Clements، جامعة .[منشورة

]رسالة ية وتأثيرىا عمى ميارتي القراءة والكتابةالقرآنالتربية التحضيرية في المدارس  ).2015، وىيبة .(العايب
 .جامعة الجزائر. [غير منشورة رتيماجس

الحاج  جامعة [منشورة ر]رسالة ماجستياتجاىات المرأة الجزائرية نحو القنوات الدينية). 2011عباس، سعيدة .(
 .لخضر باتنة

دراسة مقارنة لمفروؽ بيف ذوؼ االضطرابات النفسية (العصابية) واألسوياء  ).1990عسيرؼ، مسفر عامر أحمد.(
 جامعة أـ القرػ. [منشورة ر]رسالة ماجستيفي مستوػ التديف في االسبلـ 

بالتوافق النفسي لدػ طمبة جامعة االتجاه نحو االلتزاـ الديني وعبلقتو . )2011(.نياد محمود دمحم ،عقيبلف
 .غزة  جامعة األزىر ،[]رسالة ماجستير األزىر بغزة

رسالة ]تشكل اليوية واألنا والتحديات الثقافية التي تواجو الشباب الجامعي). 2011العكاشي، بشرػ أحمد.(
 .جامعة بغداد .[ماجستير

التحصيل واالتجاىات نحو المدرسة عند  أثر الجنس وأنماط التنشئة األسرية عمى). 1993العويدؼ، حسف.(
 .جامعة عماف. []رسالة ماجستيرعينة أردنية مف طمبة الصف العاشر

التديف وعبلقتو بالكفاءة االجتماعية وأنماط التنشئة األسرية لدػ طمبة ). 2009القحطاني، مسعود بف حسيف.(
 .جامعة مؤتة ،[]رسالة ماجستير جامعة تبوؾ
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الُػبئٕت  ثالتذٔه َػاللتً بكل مه التفكٕز َفبػلت الذاث لذِ مزضّ االضطزابب(. 2495لزٔشٓ، فٕصل.)

-http://theses.univ .جبمؼت الحبج لخضز. [مىشُرة أطزَحت دكتُراي]الملبٕت 

batna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4668&Ite

mid=4 

مف الرسوـ المتحركة في اكتساب قيـ العولمة لدػ الطفل تأثير الجيل الجديد ). 2017لبصير، سفياف .(
 .2جامعة الجزائر .[]أطروحة دكتوراه غير منشورةالجزائرؼ 

). االلتزاـ الديني وعبلقتو بالصحة النفسية لدػ عينة مف  طبلب كمية التربية بجامعة 1999المحيش، عمى .(
 .جامعة األزىر [منشورة الممؾ فيصل باإلحساء ]رسالة ماجستير

]رسالة  التوجو نحو التديف وأثره في مواجية الضغوط النفسية لدػ طمبة نظاـ ؿ.ـ.د). 2016(دمحم. ،مرزوؽ 
 . بوضياؼ المسيمةجامعة دمحم.[منشورة ماجستير
أطروحة  ]اليوية االجتماعية والثقافية لعدـ اندماج الجيل المغاربي الثاني في فرنسا). 1997مسمـ، أحمد.(
 جامعة وىراف. .[دكتوراه

وجية التديف وعبلقتيا بالصحة النفسية لدػ األخصائييف ). 2017.( بنت أحمد بف راشد المصميحة، أحبلـ
 .جامعة نزوػ  .[شورةنم ]رسالة ماجستير االجتماعييف في مدارس محافظة مسقط

. [دكتوراه ]أطروحة التربية البيئيةمؤسسات التنشئة االجتماعية ودورىا في تنمية قيـ ). 2016مطورؼ، أسماء.(
 .جامعة دمحم خيضر بسكرة

التنشئة االجتماعية وعبلقتيا بتقدير الشخصية لدػ عينة مف ). 2010المعشي، دمحم بف عمي بف مساوؼ.(
 . جامعة أـ القرػ.[منشورة دكتوراه ]أطروحةالجانحيف وغير الجانحيف بمنطقة جازاف 

]رسالة الجزائرؼ  الطفل في وتأثيرىا اإلعبلمية الجديدة الوسائط عبر االلكترونية األلعاب). 2012فاطمة.( ،ىماؿ
 . باتنة لخضر الحاج جامعة .[ماجستير

 المجلت والدوريات العممية المحكمة :رابعا
االتجاه نحو االلتزاـ الديني وعبلقتو بالتكيف النفسي واالجتماعي وبعض المتغيرات  ).2006زياد.( ،بركات

 .132-95، )64(16. الثقافة النفسية المتخصصةمجمة  بالطالب الجامعي. المرتبطة
ية في الحد مف ظاىرة العنف القرآندور المدارس  ).2011شريف.( عبد العالي ومرشدؼ، بكراوؼ،

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/75892 
 ).05،(واالنسانية االجتماعية العموـ مجمة التنمية، تحديات واجية فيـ الجامعة دور). 2006، كماؿ.(بمخيرؼ 

 .ةالدولي والدولية الوطنية االقتصاديةو  السياسية التحوالت ظل في الجزائرية الجامعة). 2008بف عيسى عبلؿ.(
 .)03(.اإلنسانية والدراسات البحوث مجمة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/75892
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/75892
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مجمة الحكمة لمدراسات التربوية ). النمو الديني ومنشأ التديف لدػ اإلنساف، 2013بف مصمودؼ، عمي.(
 .)01(01 والنفسية.

شباع الحاجات النفسية1999توفيق، زكريا احمد.(  ).23(03 .. مجمة كمية التربية). العبلقة بيف مستوػ التديف وا 
، مجمة إضافات حالة الشباب المغربي نموذجا. :الظاىرة الدينية).مقترب منيجي لدراسة 2016جرموني، رشيد.(

)35،( 24-74 . 
 ،مجمة جامعة دمشقعمانية، ). التنشئة السوية لؤلبناء كما يدركيا الوالداف في األسرة ال2010الجندؼ، نزية.(

26،)03 (57-89 .
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories.pdf 

 ).202(04دراسات تربوية. مجمة،قتو بنوع التخصصااللتزاـ الديني وعبل .)1989(.حافع، أحمد

ة ). التوجو نحو التديف لدػ طمبة الجامعة اإلسبلمي2006الحجار، بشير إبراىيـ، رضواف سعيد عبد الكريـ.(
  .289-269،)01(14.مجمة الجامعة االسبلميةبغزة. 

http://www.iug.ps/bitstream/handle/20.500.12358/23874/1092-3396-1-
PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

، ائريةالجتماعي والتنشئة االجتماعية في األسرة  الجز التغير ا ، سبتمبر).2018حسرومي لويزة، دريد فطيمة .(
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/65766 )27، (االجتماعية والبحوث الدراسات مجمة
وعبلقة ذلؾ بالمستوػ العمرؼ والجنس  الناقد). تطور القدرة عمى التفكير 1998، محمود.(ىند والوىر الحمورؼ،

 .126-112،)1( 25،مجمة دراسات العمـو التربويةوفرع الدراسة، 
مجمة ). دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في غرس قيـ المواطنة لدػ الشباب الجزائرؼ. 2020حيتامة، العيد.(

 .393-384، )09(03 الميداف الرياضية واالجتماعية واالنسانية.
).االنفتاح الثقافي لدػ عينة مف طمبة الجامعات األردنية الحكومية وعبلقتيا 2017خزعمي، قاسـ دمحم محمود.(

 83.-59)، 2(44. مجمة العمواـ التربويةبالتزاميـ الديني. 
مجمة ). التديف والشخصية األحادية العقمية في بعض شرائح المجتمع الكويتي. 2000عثماف حمود.( الخضر،

 . )10(،نفسيةدراسات 
-178 )،11( ،مجمة الواحات لمبحوث والدراسات مستويات الديف وأشكاؿ التديف، ).2011.(فضيل خضرؼ،

190. 

 ).02(،مجمة االتحادات العربية لمتربية وعمـ النفسالطالب المراىق وأزمة اليوية. ). 2006دعدع، الشيخ.(

http://www.iug.ps/bitstream/handle/20.500.12358/23874/1092-3396-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.iug.ps/bitstream/handle/20.500.12358/23874/1092-3396-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/65766
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ومشكبلت الجامعات الجزائرية دراسة ميدانية بجامعة  LMDإصبلح التعميـ العالي الراىف  .(د.ت.)ليمى زرقاف،
. 208-189).16،(مجمة االداب والعمـو االنسانية.فرحات عباس

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/12164 
   .)20(،العربي الفكرمجمة  لمعمـ، االجتماعية والوظيفة الجامعة" .)1981.(السيد دمحمسميـ، 

التوجو نحو التديف (الظاىرؼ والجوىرؼ) وعبلقتو بتقدير الذات كأىـ  ).2020.(بف لكحلشبمي، براىيمي، سمير 
 72-56 ،)13(12، مجمة البحوث والدراسات العممية. مظير مف مظاىر الصحة النفسية

مجمة جامعة  ). العبلقة بيف أنماط التنشئة األسرية وتحقيق المراىق ليويتو النفسية.2012(الشقراف، حناف.
 .)05،(النجاح لؤلبحاث

). العبلقة بيف مستوػ التديف والقمق العاـ لدػ عينة مف 2002(.، صالح بف ابراىيـ، بف عبد المطيفالصنيع
مجمة الممؾ سعود لمعموـ التربوية والدراسات  ،بالرياض اإلسبلميةطبلب جامعة اإلماـ دمحم بف سعود 

 .234-208 ،)1(01 اإلسبلمية،
مجمة العموـ اإلنسانية  ،التنشئة االجتماعية في األسرة الجزائرية الخصائص والوظائف .)2015طباؿ، رشيد.(

 208.-199)، 4،(واالجتماعية
مجمة األردنية ). درجة التديف ومقاومة اإلغراء والعبلقة بينيا لدػ طمبة جامعة مؤتة. 2018الطروانة، صبرؼ .(

 .339-329، )08(14، في العمـو التربوية
ة ). دور جماعة األقراف في تدعيـ كل مف االستقبللي1992دمحم ، السيد، سميماف عبد الرحماف ( الظريف، سعد

 .)37(،11،مجمة الخدمة االجتماعية ،والسموؾ القيادؼ لدػ المراىقيف
). مشاىدة القنوات الفضائية وكيفية تأثيرىا عمى التنشئة االجتماعية لمناشئة، 2019عابد، حفصة، زوزو، رشيد.(

 .50-29)،03(02، عمـو اإلنساف والمجتمع مجمة
 .  )9(01). التفاعل بيف اآلباء واألبناء كعامل تربوؼ ، مجمة كمية التربية،1989عبد الرحماف ،صالح عبد هللا .(

 08 ،مجمة أبحاث اليرموؾ. مراحل التطور الديني عند عينة مف أطفاؿ البيئة األردنية. )1992عبلونة، شفيق.(
)02،(55- 78. 

. المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية). التديف وعبلقتو بالتوافق االجتماعي. 2018عمامرة، سميرة .(
 . )01(الديمقراطي العربي،  المركز

 ). دراسة نفسية مقارنة بيف المتدينيف جوىريا والمتدينيف ظاىريا في االتجاه 1994غبلب، محمود، دسوقي، دمحم .(
 .375-337،)3(4،مجمة دراسات نفسية  ،الخصائص الشخصيةنحو العنف وبعض 
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).التديف والصحة النفسية في الجزائر: تبريرا لمعبلقة االيجابية بيف االسبلـ وعمـ النفس. 2014غمارؼ، طيبي.(
 www.cilecentre.org. 86-65، مجمة التشريع االسبلمي واألخبلؽ

مؤتو لمبحوث ). التديف وعبلقتو بالجمود الفكرؼ. 2008القحطاني، حسف بف سعيد، طبلفحة، فؤاد طو.(
 .238-219،)4(،23والدراسات،

https://elibrary.mediu.edu.my/books/2015/MEDIU4657.pdf 
 تنمية المواردمجمة ، الجامعي التديف وعبلقتو بسموؾ المواطنة لدػ الطالب، ديسمبر).2015فيصل.( ،قريشي

 https://www.univ-setif2.dz/images/PDF/revue/0602/D1.pdf ).11،(البشرية

 .343-317 ،)01( ،مجمة العمـو االجتماعية وأنماط التديف في الجزائر،).اليوية 2017بارؾ،عمي طالب.(م
، أفريل، ماؼ، جواف). االتجاه نحو العولمة، التديف، الشعور باالنتماء، مجمة شبكة العمـو 2005، بشير.(معمرية

 .)6النفسية العربية،(
). بعض العوامل المؤثرة عمى االلتزاـ اإلسبلمي لدػ طبلب التعميـ الثانوؼ. 1986معوض، صبلح الديف .(

 .242-189، )08(1ج، مجمة كمية التربية بالمنصورة
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 ات وممتقيات مؤتمر 
عبلقة أساليب التنشئة االجتماعية داخل األسرة بتوافق ). 10-9،أفريل،2013لبوز، عبد هللا، وحجاج عمر.(

، قسـ الممتقى الوطني الثاني حوؿ: االتصاؿ وجودة الحياة في األسرة. [عرض ورقة]ةالتمميذ داخل المدرس
  العمـو االجتماعية، جامعة قاصدؼ مرباح ورقمة. الجزائر.
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 الملحق 



 

 

 

  (01ممحق رقم )
 جامعة غرداية

 كمية العموم االنسان واالجتماعية

 استمارة تحكيم مقياس

 إعداد الطالب : قويدري بشير

 طويل دمحم  :الدكتور إشراف األستاذ

 االسم والمقب: .............................

 :............................ الدرجة العممية

 التخصص: ...............................

 أستاذي الكريم)ة(:

" ، ن اتجاىات التدين لدى الشباب التنشئة االجتماعية وتكوفي إطار إنجاز بحث عممي ، ىدفو الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه،، الموسومة بػ "
ركتنا في تقويمو، مف سيادتكـ مشا  قمنا ببناء استبياف يقيس التنشئة االجتماعية (أنماط الوالدية + مؤسسات التنشئة االجتماعية ) الرجاء

 ولتسييل ميمتكـ نقدـ بعض المعطيات المساعدة :

 ونرجوا منؾ تحكيميا وتعديل ما ترونو مناسبا وذلؾ مف حيث:

 مدػ وضوح التعميمات المقدمة ألفراد العينة. -1
 مدػ مبلئمة المثاؿ التوضيحي.  -2
 مدػ كفاية بدائل األجوبة.  -3
 مدػ جودة الصياغة المغوية لمبنود.-4

 .انتماء البند لمبعد المناسبمدػ  -5

عممية دينامية تتضمف التفاعل و التغير، فالفرد في تفاعمو مع أفراد جماعتو يأخذ و يعطي   التعريف اإلجرائي لمتنشئة االجتماعية : -1
 ، فيما يتعمق بالمعايير واألدوار االجتماعية واالتجاىات النفسية والشخصية الناتجة في المحصمة ىي نتيجة ليذا التفاعل. 

 مدى وضوح التعميمات: )1
 التعميمات

، “التنشئة االجتماعية تقيس نضع أمامؾ مجموعة مف الفقرات
وذلؾ بقراءة كل فقرة واإلجابة عمييا بدقة منؾ إبداء رأيؾ  نرجو

في المكاف الذؼ يناسبؾ مع العمـ (×) وموضوعية بوضع عبلمة 
بأف اإلجابة ستحاط بالسرية التامة و سوؼ تستخدـ ألغراض 

 البحث العممي فقط

 التعديل غير واضحة  واضحة 

   

 



 

 

.........مبلحظات:.....................................................................................................................
.......................................................................................................... 

 ال التوضيحي:مدى مناسبة المث )2
 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  يفرضاف قواعد كثيرة و يصراف عمى إلزامي بتطبيقيا

     

 

 غير مناسب اقتراح البديل مناسب بدرجة متوسطة مناسب جدا المثال

   

 ................................................................................................................مبلحظات: 

 مدى كفاية بدائل األجوبة:

 غير كافية اقتراح البديل  كافية بدرجة متوسطة كافية جدا   بدائل األجوبة

    أبداا –نادرا -أحياناا -غالبا-دائماا 

 مبلحظات:...................................................................................................... 

 :   مدى جودة الصياغة المغوية لمبنود 4

 البديل غير واضحة واضحة الفقرات البعد

 

 بعد :

المعاممة 
 الوالدية 

 

 

 

 

 

    يمنحاني الكثير مف العطف واالىتماـ 

    يستمعاف آلرائي وأفكارؼ بصدر حب 

    يصراف عمى تحديد ما ىو مسموح لي و ما ليس مسموح

    يحدداف موعد الخروج و الدخوؿ إلى البيت بالضبط 

    يضعاني في اعتبارىما عند تخطيط أؼ شيء

    إلزامي بتطبيقيايفرضاف قواعد كثيرة و يصراف عمى 

    يتركاف لي الحرية كما أريد  

    يتخاصماف فيما بينيما  

    يعبراف عف فخرىما بما افعمو و أحققو



 

 

 

 

 

 

 

 

بعد  وسائل 
 اإلعبلـ

    يحدداف لي مف ينبغي أف أصادقو أو أخالطو

    يفرضاف نظاما لممياـ والواجبات التي يجب أف أقـو بيا

    يصراف عمى إتباع تعاليميما 

    يغضباف مني و يصرخاف في وجيي ألتفو األسباب .

    يتوقف تعامميما معي عمى حالتيما المزاجية .

    يوداف تحديد و تقييد كل ما افعمو

    يميزاف بيف إخوتي 

    يغضباف مي لفترة طويمة إذا و قع بيننا خبلؼ

    ال يستقراف عمى رأؼ واحد 

    ميما اختمفنا فإننا نحل المشكبلت معا 

    يريداف التحكـ في كل أمورؼ 

    يحاولنا أف يحققا لي السعادة 

 أتابع الحصص و البرامج الدينية
    أتابع المواقع االلكترونية الدينية 

    أطالع الصحف و المجبلت الدينية

    التواصل االجتماعيأتابع الصفحات الدينية عمى مواقع .

    مواقع التواصل االجتماعيأتفاعل مع المنشورات الدينيةعمى 

أتأثر بما ينشر في الصفحات الدينية عمى مواقع التواصل  
 االجتماعي

 
  

    أفضل القنوات الدينية عمى القنوات األخرػ 

    أتأثر بما يبث عمى القنوات الدينية .

    أنتقد ما يقدـ في القنوات الدينية 

    وسائل اإلعبلـ تساىـ في تزايد تديف الشباب 

 وسائل اإلعبلـ تنشر االسبلموفوبيا



 

 

 

 البديل ال تنتمي تنتمي  الفقرات البعد

 

 بعد :

جماعة 
 الرفاؽ 

 

 

    أبحث عف تكويف عبلقات جديدة

    أغير جماعة أصدقائي باستمرار

    أؤثر عمى رفاقي 

    أتأثر بأصدقائي 

    أقـو بأعماؿ لست مقتنعا بيا لكي ألرضي أصدقائي 

    أسعى إلرضاء أصدقائي 

    أقدـ النصح و اإلرشاد إلى أصدقائي

    أطبق نصائح رفاقي .

    يدور النقاش بيف أصدقائي حوؿ مواضيع الديف 

    أشارؾ مع أصدقائي في أعماؿ خيرية و تطوعية 

 البديل  ال تنتمي تنتمي الفقرات البعد
 بعد :

 المسجد 

    أتأثر بالخطاب الديني

    أنفذ ما يطمب مني مف في المسجد 

    أعتقد أف الخطاب المسجدؼ يؤثر في كل تصرفاتي 

    أتطوع إلى األعماؿ الخيرية التي تطمب منا في المسجد 

    يجمب الخطاب المسجدػ الشباب إلى التديف .

    المسجد مؤسسة ال تقـو بواجبيا كما  ينبغي  .

    الخطاب المسجدؼ صار روتينيا و مألوفا .

    األئمة ال يمتمكوف قوة تأثير عمى الشباب  

    المسجد ىو أكثر مكاف أرتاح فيو 



 

 

    أدعو الناس إلىالصبلة في المسجد

ملحظات ىامة ترونيا: 

...............................................................................................................................
.................................................................... 

 قائمة المحكمين( 02ممحق رقم )

 االنتماءجامعة   االسم والمقب الرقم
 جامعة غرداية عمم النفس المدرسي جمعة أالد حيمودةأ.د/  01
 جامعة عمار ثميجي االغواط عمم النفس االجتماعي سفيان لبصيرد/  02
 المركز الجامعي أفمو عمم النفس العيادي فيصل قريشيد/  03
 االسلمية والحضارة باألغواطمركز البحث في العموم  عمم النفس الالجتماعي توفيق برغوتيد/  04
 المركز النفسي للسعافات النفسية برلين، ألمانيا العلج النفسي  جاسم المنصورد/  05
 العراق ،مديرية التربية محافظة البصرة عمم نفس الشخصية خمف مشطر د/  06

 

 

 

 

 البديل ال تنتمي  تنتمي  الفقرات البعد
 بعد :

المؤسسات 
 التعميمية

    أشارؾ في النوادؼ  العممية
    أنخرط في المنظمات الطبلبية

    أرػ أف المؤسسات التعميمية تدفعني لمتديف
    أرػ أف المؤسسات التعميمية ترسخ تعاليـ دينية نقية 
    أعتقد أف المؤسسات التعميمية ىي السبب في التديف 

أعتقد أف االختبلط بيف الجنسيف في المؤسسات التعميمية أمر 
 مقبوؿ

   

أعتقد أف التخصص في دراسة العمـو الشرعية أولى مف التخصص 
 في دراسة العمـو األخرػ .

   

    أعتقد أف التعميـ في الكتاتيب ضرورؼ 
    أقمد كل  ما يفعمو أساتذتي 

    تنظـ المؤسسات التعميمية محاضرات و ندوات دينية
    توفر لنا المؤسسات التعميمية اإلمكانيات و الوسائل لمعبادة



 

 

 مقياس التنشئة االجتماعية (03ممحق رقم)

التنشئة االجتماعية و تكوف اتجاىات التديف لدؼ الشباب " إليؾ عزيزؼ الطالب (ة) مجموعة في إطار دراسة موضوع موسـو بػ"   
ال توجد إجابة ) في الخانة التي تراىا مناسبة لرأيؾ .  Xمف العبارات نرجو منؾ إبداء رأيؾ، وذلؾ بقراءة كل عبارة و وضع إشارة (

نما اإلجابة الصحيحة ىي التي تنط  بق عميؾ.صحيحة وأخرػ خاطئة، وا 

 .نعدكـ أف إجابتكـ ستستخدـ ألغراض البحث العممي و ستحظى بالسرية التامة و نشكركـ عمى حسف تعاونكـ 

 السن :.......................  

 الجنس :..........................

 المستوى الدراسي ) السنة الحالية (: ...................................

 .............................................التخصص : 

 ية )الكتاب(:  نعم                         ال        القرآندرست في المدرسة 

 مقياس التنشئة االجتماعية  -1

الر
 قم

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات

      يمنحني والداؼ الكثير مف العطف و االىتماـ 01
      حبر يستمعاف آلرائي و أفكارؼ بصدر  02
      يصراف عمى تحديد ما ىو مسموح لي و ما ليس مسموح 03
      يحدداف موعد الخروج و الدخوؿ إلى البيت بالضبط 04
      يضعاني في اعتبارىما عند تخطيط أؼ شيء 05
      يفرضاف قواعد كثيرة 06
      القواعديصراف عمى إلزامي بتطبيق ىذه  07
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 مقياس التدين االصمي(03ممحق رقم)

يتكوف ىذا المقياس مف ستيف عبارة، حوؿ موضوعات مختمفة، وقد جعل لكل عبارة ثبلثة خيارات، والمطموب منؾ أف تقرأ كل 
 عبارة واختياراتيا ومف ثـ تختار واحداا فقط مف الخيارات الثبلثة وتضع إشارة ( / ) عمى المربع المقابل لذلؾ الخيار. 

 إيماني با 1

 مما ثل إليماف أكثر الناس تديناا      

 مماثل إليماف أوسط الناس تديناا     

 مماثل إليماف أقل الناس تديناا     

 المبلئكة وعبادتيـ  2

 يدفعوني لبلستزادة مف العبادة كثيراا      

 يدفعوني مف لبلستزادة مف العبادة     

 ال يغيروف في عبادتي     

 المنزلة الكتب السماوية 3

 متفقة فيما بينيا في األصوؿ     

 متفقة فيما بينيا في األصوؿ والفروع     

 يخالف بعضيا بعضاا      

 أعرؼ مف الرسل 4

 معظميـ          بعضيـ          دمحماا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص     

 يـو القيامة 5

 أىتـ بو كثيراا       أىتـ بو بعض الشيئ       أنساه لكثرة المشاغل      



 

 

 القدر 6

 قسمة هللا العادلة لخمقو           يسمـ بو اإلنساف     

 مفروض عمى اإلنساف رضى أـ لـ يرض      

 محبتي  لدمحم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 7

 أكثر مف محبتي لنفسي               مثل محبتي لنفسي     

 أكثر مف محبتي ألقرب أقربائي       

 صبلة الفريضة 8

 أودييا دائماا في أوقاتيا              أودييا غالباا في أوقاتيا     

 أودييا أحياناا في أوقاتيا      

 أودؼ الصبلة في جماعة  9

 دائماا                 غالباا                  أحياناا       

 المكاف الذؼ أصمى فيو 10

 المسجد في كل األوقات              المسجد في معظـ األوقات      

 المسجد أحياناا       

 صبلة النافمة 11

 أكتفي بصبلة الفريضة             أحرص عمييا أحياناا       

 أحرص عمييا دائماا       

 زكاة الفريضة 12

 أخرجيا إذا طمب مني إخراجيا      

 أخرجيا في الوقت المناسب لظروفي المالية        أخرجيا في وقتيا      

 الصداقة 13

 نادراا ما أتصدؽ          أتصدؽ أحياناا            أتصدؽ دائماا       

 في رمضاف 14

 يبقى أسموب حياتي كما ىو عميو في غيره     



 

 

 أزيد في عبادات التطوع قميبلا         أزيد في عبادات التطوع كثيراا       

 صياـ التطوع 15

 أكتفي بصياـ رمضاف          أقـو بو أحياناا          أحرص عميو كثيراا      

 الحج 16

 ال أفكر فيو اآلف         أفكر في أدائو في أوؿ فرصة       أديتو      

 العمرة 17

 ال أفكر فييا اآلف        أؤدييا أحياناا           أحرص عمييا كثيراا       

 األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر 18

 قـو بو دائماا نادراا ما أقـو بو           أقـو بو أحياناا          أ      

 طاعة الوالديف 19

 نادراا ما أقـو بيا لكثرة مشاغمي          أقـو بيا أحياناا       

 أقـو بيا دائماا       

 صمة األرحاـ 20

 أتكاسل عنيا كثيراا          أقـو بيا أحياناا رغـ متاعبيا      

 أقـو بيا في جميع األحواؿ      

 الزواج 21

 يحميني وزوجتي والمجتمع           يحميني مف الوقوع في األثـ      

يق مجاؿ متعتي        يض 

 االختبلط بالمرأة األجنبية 22

 أقـو بو عند الضرورة فقط           أقـو بو في المناسبات االجتماعية     

 أقـو بو تمشياا مع الحياة العصرية      

 مف البنوؾأخذ الربح عمى الماؿ  23

 أتجنبو         أجد فيو بعض الفائدة          أجده مناسباا لمحياة العصرية     

 الخمر 24



 

 

 ال أشربيا         أشربيا أحياناا        أشربيا غالباا ألشعر بالنشوة     

 أداء الشيادة 25

 أؤدييا في جميع األحواؿ         أؤدييا إذا سمحت لي الظروؼ     

 ال أؤدييا ألتجنب الوقوع في المشكبلت      

 دفع الماؿ لمحصوؿ عمى ما ال يستحقو اإلنساف 26

 أحذره         الجأ إليو عند الحاجة        يسيل لي كثيراا مف المصالح     

 أخذ ممتمكات اآلخريف دوف عمميـ 27

 راا ال أتسامح فيو        أتسامح فيو إذا كاف اآلخذ مضط     

 ال بأس بو إذا كاف المأخوذ قميبلا       

 الحمف عمى أمر غير صحيح 28

 سيل عمي تجنبو       أمارسو أحياناا         أمارسو كثيراا       

 قوؿ الكبلـ عمى غير حقيقتو 29

 نادراا ما أمارسو         أمارسو أحياناا         أمارسو كثيراا       

 اآلخريفالتجني عمى  30

 يصعب عمي عممو       أعممو في بعض األوقات      

 أعممو ألستطيع العيش مع الناس اليـو      

 المكاسب التي أحصل عمييا مف طريق فيو شبية 31

 آخذىا لزيادة دخمي         آخذىا إذا كنت محتاجاا إلييا     

 أتحاشى أخذىا      

 تقميد غير المسمميف 32

 ال بأس بو في ديارىـال بأس بو لظروؼ العصر الحالي          

 ال يأتي منو إال الضرر

 تقميد الرجل لممرأة 33

 فيو أضرارال بأس بو في بعض الظروؼ    ال بأس بو   



 

 

 ؽ اآلخريفإىدار حقو  34

 ألجا إلى تركوألجا إليو في قميل مف األحياف ألجا إليو أحياناا 

 الناس التظاىر بإتقاف العمل أماـ 35

 أبتعد عنوأقـو بو في بعض األوقات أقـو بو لتسييل مصالحي  

 نقل الكبلـ بيف الناس لئليقاع بينيـ 36

 أتجنب عممو مع األصدقاءأعممو مع الناس الذيف يعادونني  

 أتجنبو

 أستخدـ الشتائـ في كبلمي 37

 نادراا أحياناا   غالباا   

 إذا واعدت إنساناا  38

 أذىب إليو إذا كاف عزيزاا عمي  أتركو وأعتذر بالمشاغل والنسياف  

 أذىب إليو في الموعد ببل  تأخير

حر 39  الس 

 أتجنبويمفت نظرؼ إذا كاف الساحر بارعاا يعجبني كمما شاىدتو  

 معاممتي لمجار 40

 جيدةحسنة   غير حسنة  

 معاممتي لمناس 41

 جيدة مع مف أعرؼجيدة في الغالب  

 جيدة مع مف لي معو مصالح  

 تقصير المباس إلى الكعبيف 42

 أتغاضى عف ذلؾ في بعض المناسبات ألتـز بو في كل مبلبسي   

 أتجنب ذلؾ حتى أبدو أنيقاا 

 لبس الذىب والحرير 43

 ألبسيما في المناسبات أتحاشى لبسيما      



 

 

 ألبسيما حتى أكوف متميزاا عف اآلخريف

 إذا كاف عندؼ محل واستخدمت الميزاف 44

 أرجح الكفة التي لي إذا كاف المشترؼ أجنبياا أعادؿ الكفتيف   

 أرجح الكفة التي لي لزيادة أرباحي

 تصوير الكائنات الحية 45

 أمتنع عنو بالنسبة لصور اإلنسافأمتنع عنو   

 أمارسو بوصفو ىواية

 إذا قدمت خدمة إلنساف 46

 أتناسيا إال إذا كنت محتاجاا إليوأتناسيا  

 أذكره بيا حتى ال ينساىا  

 االستماع لكبلـ اآلخريف دوف عمميـ 47

 أمارسو لمعرفة ما يدور بيف الناسأتسمى بو أحياناا  أتركو  

 االشتراؾ في الجياد 48

 أشارؾ بالماؿ لمساعدة المجاىديفأشارؾ بكل ما أممؾ   

 أشارؾ بالنصح والمشورة لممجاىديف

 شعر المحية 49

 أحمقو كموأحمق بعضو  أتركو وال أخذ منو شيئاا   

 إذا كنت ولي يتيـ 50

 أعمل عمى تنمية مالو وآخذ منو ما أستحقأعمل عمى تنمية مالو    

 أعمل عمى استفادتي مف مالو بقدر اإلمكاف

 األطعمة الواردة مف الببلد غير اإلسبلمية 51

 أشترييا بعد استشارة البائعأشترييا إذا أعجبتني  

 أشترييا بعد استشارة مف أثق بمعرفتو بيا

 الصبر 52



 

 

 أصبر دائماا أصبر أحياناا    نادراا ما أصبر   

 النظر إلى المرأة األجنبية 53

 أنظر إلييا إذا كانت شابةأنظر إلييا ألرػ مدػ جماليا  

 أصرؼ النظر عنيا

 إذا رأيت نعمة عمى إنساف 54

 أتمنى حصولي عمى مثمياأتمنى تحوليا منو إلي  

 أتمنى لو المزيد 

 القرآفأقرأ ما تيسر مف  55

 في كل يـوفي كل أسبوع   في أوقات متباعدة  

 أردد ذكر هللا 56

 في بعض األوقاتفي قميل مف األوقات لكثرة مشاغمي  

 في كل األوقات

 إذا رأيت شخصاا يسخر مف آخر ممتـز بالديف 57

 أتدخل بما ال يغضب الطرفيفال أتدخل في األمر  

 أتدخل قدر استطاعتي لمنع الساخر

 الموسيقى واألغاني 58

 أبتعد عف سماعياأسمعيا أحياناا   أسمعيا كثيراا  

 عندما يتحدث شخص عف أمور الديف 59

 أستمع إليو قميبلا ثـ أنصرؼأنصرؼ عنو  

 أستمع إليو حتى ينتيي  

 لؾ مف أجلإذا التحقت بالدراسة يكوف ذ 60

 تحسيف مكانتي االجتماعيةتحسيف مستوػ دخمي  

 تحسيف نفسي والناس اآلخريف

 منخفضمتوسط     مرتفع     مستوػ تديني بشكل عاـ :   



 

 

 اذن االستاذ الصنيع (04ممحق رقم )

 )المكيف(مقياس التدين المعدل  (05ممحق رقم )

 إيماني باهلل 01
مماثل إليماف أوسط الناس   الناس تديناا  مماثل إليماف أكثر

 تديناا 
  مماثل إليماف أقل الناس تديناا  

 الملئكة وعبادتيم هلل 02
يدفعوني لبلستزادة مف العبادة 

 كثيراا 
يدفعوني مف لبلستزادة مف  

 العبادة
  ال يغيروف في عبادتي 

 الكتب السماوية المنزلة 03
متفقة فيما بينيا في األصوؿ   متفقة فيما بينيا في األصوؿ

 والفروع
  يخالف بعضيا بعضاا  

 أعرف من الرسل 04
  دمحماا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  بعضيـ  معظميـ

 يوم القيامة 05
  أنساه لكثرة المشاغل  أىتـ بو بعض الشيء  أىتـ بو كثيراا 

 القدر 06
مفروض عمى اإلنساف رضي   قسمة هللا العادلة لخمقو

 أـ لـ يرض
  يسمـ بو اإلنساف 

 محبتي  لدمحم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 07
  أكثر مف محبتي ألقرب أقربائي  مثل محبتي لنفسي  أكثر مف محبتي لنفسي

 صلة الفريضة 08
  أودييا أحياناا في أوقاتيا  أودييا غالباا في أوقاتيا  أودييا دائماا في أوقاتيا

 جماعةأودي الصلة في  09
  أحيانا  غالبا  دائماا 

 صلة النافمة 10
  أحرص عمييا دائماا   أحرص عمييا أحياناا   أكتفي بصبلة الفريضة

 زكاة الفريضة 11
أخرجيا في الوقت المناسب   أخرجيا إذا طمب مني إخراجيا

 لظروفي المالية
  أخرجيا في وقتيا 

 الصدقة 12
  أتصدؽ دائماا   أحياناا أتصدؽ   نادراا ما أتصدؽ

 في رمضان 13
يبقى أسموب حياتي كما ىو 

 عميو
  أزيد في عبادات التطوع كثيراا   أزيد في عبادات التطوع قميبلا  



 

 

 صيام التطوع 14
  أحرص عميو كثيراا   أقـو بو أحياناا   أكتفي بصياـ رمضاف

 الحج و العمرة 15
في أوؿ أفكر في أدائيما   ال أفكر فييما اآلف

 فرصة
  أديت واحد منيـ 

 األمر بالمعروف والنيي عن المنكر 16
  أقـو بو دائماا   أقـو بو أحياناا   نادراا ما أقـو بو

 طاعة الوالدين 17
  أقـو بيا أحياناا   أقـو بيا دائماا   نادراا ما أقـو بيا لكثرة مشاغمي

 صمة األرحام 18
  أقـو بيا أحياناا رغـ متاعبيا  في جميع األحواؿأقـو بيا   أتكاسل عنيا كثيراا 

 الزواج 19
يق مجاؿ متعتي  يحميني مف الوقوع في اإلثـ  يحميني وزوجتي والمجتمع   يض 

 االختلط بالشخص األجنبي 20
أقـو بو في المناسبات   أقـو بو عند الضرورة فقط

 االجتماعية
  أقـو بو تمشياا مع الحياة العصرية 

 أخذ الربح عمى المال من البنوك 21
  أجده مناسباا لمحياة العصرية  أجد فيو بعض الفائدة  أتجنبو

 الخمر 22
  أشربيا غالباا ألشعر بالنشوة  أشربيا أحياناا   ال أشربيا

 أداء الشيادة 23
أؤدييا إذا سمحت لي   أؤدييا في جميع األحواؿ

 الظروؼ
ال أؤدييا ألتجنب الوقوع في  

 المشكبلت
 

 الرشوة 24
  تسيل لي كثيراا مف المصالح  الجأ إليو عند الحاجة  أحذرىا

 الحمف عمى أمر غير صحيح 25
  أمارسو كثيراا   أمارسو أحياناا   سيل عمي تجنبو

 قول الكلم عمى غير حقيقتو 26
  أمارسو كثيراا   أمارسو أحياناا   نادراا ما أمارسو

 اآلخرينالتجني عمى  27
أعممو ألستطيع العيش مع الناس   أعممو في بعض األوقات  يصعب عمي عممو

 اليـو
 

 المكاسب التي أحصل عمييا من طريق فيو شبية 28
  أتحاشى أخذىا  آخذىا إذا كنت محتاجاا إلييا  آخذىا لزيادة دخمي

 تقميد غير المسممين 29
  ال يأتي منو إال الضرر  في ديارىـ ال بأس بو ال بأس بو لظروؼ العصر 



 

 

 الحالي
 إىدار حقوق اآلخرين 30

  ألجا إلى تركو  ألجا إليو في قميل مف األحياف  ألجا إليو أحياناا 
 التظاىر بإتقان العمل أمام الناس 31

  أبتعد عنو  أقـو بو في بعض األوقات  أقـو بو لتسييل مصالحي
 بينيمنقل الكلم بين الناس لإليقاع  32

  أتجنبو  أتجنب عممو مع األصدقاء  أعممو مع الناس الذيف يعادونني
 
33 

 أستخدم الشتائم في كلمي
  أحيانا  نادرا  غالباا 

 إذا واعدت إنسانا   34
أتركو وأعتذر بالمشاغل 

 والنسياف
  أذىب إليو في الموعد ببل  تأخير  أذىب إليو إذا كاف عزيزاا عمي   

 لمجارمعاممتي  35
  جيدة  حسنة  غير حسنة

 معاممتي لمناس 36
  جيدة مع مف لي معو مصالح  جيدة مع مف أعرؼ  جيدة في الغالب

 إذا قدمت خدمة إلنسان 37
أتناسيا إال إذا كنت محتاجاا   أتناسيا

 إليو
  أذكره بيا حتى ال ينساىا 

 األطعمة الواردة من البلد غير اإلسلمية 38
أشترييا بعد استشارة مف أثق   أشترييا بعد استشارة البائع  إذا أعجبتني أشترييا

 بمعرفتو بيا
 

 الصبر 39
  أصبر دائماا   أصبر أحياناا   نادراا ما أصبر

 إذا رأيت نعمة عمى إنسان 40
  أتمنى لو المزيد  أتمنى حصولي عمى مثميا  أتمنى تحوليا منو إلي

 القرآنأقرأ ما تيسر من  41
  في كل يـو  في كل أسبوع  في أوقات متباعدة

 أردد ذكر هللا 42
في قميل مف األوقات لكثرة 

 مشاغمي
  في كل األوقات  في بعض األوقات 

 إذا رأيت شخصا  يسخر من آخر ممتزم بالدين 43
أتدخل قدر استطاعتي لمنع   أتدخل بما ال يغضب الطرفيف  ال أتدخل في األمر

 الساخر
 

 الموسيقى واألغاني 44
  أبتعد عف سماعيا  أسمعيا أحياناا   أسمعيا كثيراا 



 

 

 عندما يتحدث شخص عن أمور الدين 45
  أستمع إليو حتى ينتيي  أستمع إليو قميبلا ثـ أنصرؼ  أنصرؼ عنو

  spssمخرجات برنامج  (06ممحق )

 الخصائص السيكومترية لمقاييس الدارسة ثبات مقياس التنشئة

     

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,751 61 

 

 

T-Test 

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 1فئات

 03014, 10868, 2,7543 13 1,00 ك تدٌن

2,00 13 2,2970 ,14362 ,03983 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal ك تدٌن

variances 

assumed 

,787 ,384 9,154 24 ,000 ,45726 ,04995 ,35417 
,5603

6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,600 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,509 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,797 11 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,781 19 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,522 11 



 

 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  9,154 
22,35

0 
,000 ,45726 ,04995 ,35377 

,5607

6 

 

 تثبات مقياس التدين 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,706 46 

 

Correlations 

 ariman1 aris wajib manhiat ك تدٌن 

Pearson Correlation 1 ,879 ك تدٌن
**
 ,183 ,045 ,130 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,217 ,765 ,384 

N 47 47 47 47 47 

ariman1 Pearson Correlation ,879
**
 1 ,026 -,146 -,358

*
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,860 ,326 ,013 

N 47 47 47 47 47 

aris Pearson Correlation ,183 ,026 1 ,485
**
 ,304

*
 

Sig. (2-tailed) ,217 ,860  ,001 ,037 

N 47 47 47 47 47 

wajib Pearson Correlation ,045 -,146 ,485
**
 1 ,393

**
 

Sig. (2-tailed) ,765 ,326 ,001  ,006 

N 47 47 47 47 47 

manhiat Pearson Correlation ,130 -,358
*
 ,304

*
 ,393

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,384 ,013 ,037 ,006  

N 47 47 47 47 47 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
T-Test 

 االجتماعيةلمقياس التنشئة الصدق بطريقة المقارنة الطرفية 
Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 2فئات

total 1,00 13 4,0395 ,16756 ,04647 

2,00 13 3,1336 ,25699 ,07128 

 األولى الفرضيات الفرضية العامة

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 



 

 

1 ,384
a
 ,148 ,146 ,19445 

a. Predictors: (Constant), التنشئة_مقٌاس 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,804 1 2,804 74,157 ,000
b
 

Residual 16,183 428 ,038   

Total 18,986 429    

a. Dependent Variable: التدٌن_مقٌاس 

b. Predictors: (Constant), التنشئة_مقٌاس 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,593 ,098  16,231 ,000 

 000, 8,611 384, 029, 253, التنشئة_مقٌاس

a. Dependent Variable: التدٌن_مقٌاس 

 

 

 عامة الثانيةالفرضية ال

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

VAR00062 430 2.3791 .58976 

VAR00063 430 2.4721 .64625 

VAR00064 430 2.3000 .71660 

VAR00065 430 2.2907 .72366 

VAR00066 430 2.5721 .62442 

VAR00067 430 2.5419 .64187 

VAR00068 430 2.7721 .54977 

VAR00069 430 2.1698 .66306 

VAR00070 430 1.6512 .72850 



 

 

VAR00071 430 1.8302 .67352 

VAR00072 430 1.9721 .71882 

VAR00073 430 2.0372 .57005 

VAR00074 430 2.2907 .67015 

VAR00075 430 1.8721 .61064 

VAR00076 430 1.8744 .44570 

VAR00077 430 2.2581 .65552 

VAR00078 430 2.6581 .57278 

VAR00079 430 2.3279 .75535 

VAR00080 430 2.3977 1.11881 

VAR00081 430 2.3326 .78066 

VAR00082 430 2.8233 .45947 

VAR00083 430 2.8837 .38680 

VAR00084 430 2.3837 .73489 

VAR00085 430 2.9279 .28467 

VAR00086 430 2.6744 .51191 

VAR00087 430 2.7209 .47431 

VAR00088 430 2.7744 .46590 

VAR00089 430 2.6977 .58477 

VAR00090 430 2.4535 .78827 

VAR00091 430 2.6535 .63203 

VAR00092 430 2.4349 .70904 

VAR00093 430 2.7814 .53207 

VAR00094 430 2.1186 .59318 

VAR00095 430 2.4837 .63574 

VAR00096 430 2.5070 .58233 

VAR00097 430 2.5302 .60129 

VAR00098 430 2.6651 .57892 

VAR00099 430 2.3488 .78990 

VAR00100 430 2.3581 1.57844 

VAR00101 430 2.4814 .58607 

VAR00102 430 1.7767 .75504 

VAR00103 430 2.4488 .61522 

VAR00104 430 2.2209 1.23093 

VAR00105 430 1.9186 .60331 

VAR00106 430 2.6535 .56174 

 21037. 2.4339 430 التدٌن_مقٌاس

Valid N (listwise) 430   

 

 الفرضية الجزئية األولى



 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,248
a
 ,062 ,059 ,20402 

a. Predictors: (Constant), التنشئة_أنماط 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,171 1 1,171 28,129 ,000
b
 

Residual 17,816 428 ,042   

Total 18,986 429    

a. Dependent Variable: التدٌن_مقٌاس 

b. Predictors: (Constant), التنشئة_أنماط 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,092 ,065  32,042 ,000 

 000, 5,304 248, 018, 096, التنشئة_أنماط

a. Dependent Variable: التدٌن_مقٌاس 

 

 الثانية الجزئية الفرضية

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,112
a
 ,013 ,010 ,20929 

a. Predictors: (Constant), الجامعة 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,238 1 ,238 5,442 ,020
b
 

Residual 18,748 428 ,044   



 

 

Total 18,986 429    

a. Dependent Variable: التدٌن_مقٌاس 

b. Predictors: (Constant), الجامعة 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,325 ,048  48,723 ,000 

 020, 2,333 112, 016, 038, الجامعة

a. Dependent Variable: التدٌن_مقٌاس 

 

 

 الفرضية الجزئية الثالثة
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,271
a
 ,074 ,071 ,20272 

a. Predictors: (Constant), العالم_وسائل 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,398 1 1,398 34,008 ,000
b
 

Residual 17,589 428 ,041   

Total 18,986 429    

a. Dependent Variable: التدٌن_مقٌاس 

b. Predictors: (Constant), العالم_وسائل 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,137 ,052  41,262 ,000 

 000, 5,832 271, 015, 090, العالم_وسائل

a. Dependent Variable: التدٌن_مقٌاس 

 



 

 

 

 الرابعة الجزئية الفرضية

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,056
a
 ,003 ,001 ,21028 

a. Predictors: (Constant), الرفاق_جماعة 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,060 1 ,060 1,368 ,243
b
 

Residual 18,926 428 ,044   

Total 18,986 429    

a. Dependent Variable: التدٌن_مقٌاس 

b. Predictors: (Constant), الرفاق_جماعة 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,357 ,066  35,675 ,000 

 243, 1,170 056, 021, 024, الرفاق_جماعة

a. Dependent Variable: التدٌن_مقٌاس 



 

 

 

 الخامسة الجزئية الفرضية

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,354
a
 ,126 ,123 ,19696 

a. Predictors: (Constant), المسجد 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,383 1 2,383 61,443 ,000
b
 

Residual 16,603 428 ,039   

Total 18,986 429    

a. Dependent Variable: التدٌن_مقٌاس 

b. Predictors: (Constant), المسجد 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,929 ,065  29,598 ,000 

 000, 7,839 354, 018, 145, المسجد

a. Dependent Variable: التدٌن_مقٌاس 



 

 

 

 األونى الجزئية انفرضية
ANOVA 

age   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 32,665 48 ,681 1,076 ,345 

Within Groups 240,882 381 ,632   

Total 273,547 429    

 

 الفرضية الجزئية  الثانية
Group Statistics 

 

gander N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 mas 134 2,3756 ,23677 ,02045 التدٌن_مقٌاس

fem 296 2,4603 ,19195 ,01116 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

مقٌا

_س

Equal variances 

assumed 
6,722 ,010 

-

3,931 
428 ,000 -,08470 ,02154 -,12705 

-

,04235 



 

 

التد

 ٌن

Equal variances 

not assumed 
  

-

3,635 

215,3

21 
,000 -,08470 ,02330 -,13062 

-

,03878 

 

 

 

 انفرضية الجزئية انثبنثة 

ANOVA 

niv   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 68,493 48 1,427 1,017 ,446 

Within Groups 534,382 381 1,403   

Total 602,874 429    

 الرابعة الجزئية الفرضية

ANOVA 

specialite   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 173,232 48 3,609 ,713 ,925 

Within Groups 1929,754 381 5,065   

Total 2102,986 429    

 الخامسة الجزئية الفرضية

Group Statistics 

 
kotaab N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 oui 357 2,4537 ,20391 ,01079 التدٌن_مقٌاس

non 72 2,3342 ,21618 ,02548 

 

Independent Samples Test 



 

 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

_مقٌاس

 التدٌن

Equal 

variances 

assumed 

,055 ,815 4,487 427 ,000 ,11942 ,02661 ,06711 ,17173 

Equal 

variances not 

assumed 

  4,316 
98,13

6 
,000 ,11942 ,02767 ,06452 ,17433 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


