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التنهني اليفشٌ والذعه االدتناعٌ وعالقتهنا بالتينر لذى عًية 
 مً األحذاخ اجلاحنني جبذة

  شٌَٟ ذلُذ ايعُأأ. 

 ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْظا١ْٝ كظِ عًِ ايٓفعبطايب١ َادظتري 

  باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜداَع١ املًو عبذ ايعضٜض 

 فاط١ُ خًٝف١ ايظٝذ .أ.د

 ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْظا١ْٝ أطتار بكظِ عًِ ايٓفع 

    باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜداَع١ املًو عبذ ايعضٜض 
  :املشتدلص 

التراسددْ اذتيلَددْ عر ة م ددْ ةلددكٌٔ الددك وا الم لددُ ًالددتلت ار.ك دديلُ ًالكم ددم     هددت  
ًالكدقدددن ةدددا ةدددتٔ ال تمددددْ فدددا الدددك وا الم لدددُ ًالكم ددددم ً ددد ل  ال تمدددْ فدددا الددددتلت          
ار.ك يلُ ًالكم م لدتٔ لَمدْ ةدا ااخدتاا ادتديضتا ودتّ  ًمٍردي  ة م دْ ةلدكٌٔ الك ديٍا             

لم لددددُ ًالددددتلت ار.ك دددديلُ ًالكم ددددم و  ددددي  ر ددددكت  ا لددددكٌٔ  ال ددددمًم   ةلددددكٌٔ الددددك وا ا
( ةا ااختاا ادتيضتا وتّ، وماًخ  مل يرهت فا ٠١١ارمكصيدِ  ًووٌن  لَمْ التراسْ ةا )

(، ًةقَدديك ٩١٠٢( ليةددي   ًت وي َددن ةقَدديك الددك وا الم لددُ ةددا علددتاد التهية ددْ )     ٠١-٠٠)
(، ًةقَددديك الكم دددم ةدددا علدددتاد فتراندددْ ٩١٠٢)الدددتلت ار.ك ددديلُ ةدددا علدددتاد ال مددد ِ ً  ددديٌ  

ن الدك وا الم لدُ ًالدتلت ار.ك ديلُ مدت خققدي ةلدكٌٔ        م(  ًوٌصل  نكيٖج التراسدْ عر  ٩١٠٩)
ةا الكم م لتٔ لَمْ التراسْ  ًً.ٌد لتمْ ارو ي َدْ   ي عر .ينب ً.ٌد ةلكٌٔ ةمو   ي ةمخ ر

 د ل  ً.دٌد لتمدْ ارو ي َدْ سديل ْ      ( فا الك وا الم لُ ًالكم م ١٠ً ١سيل ْ لمت ةلكٌٔ )
( فددا الددتلت ار.ك دديلُ ًالكم ددم ًلددتق ً.ددٌد  ددمًم فددا ةكٌسدديي  در.ددي       ١٠ ١لمددت ةلددكٌٔ ) 

ال َمددْ   الددك وا الم لددُ و دد ٔ عر ا لددكٌٔ ارمكصدديدِ  ًً.ددٌد  ددمًم فددا ةكٌسدديي  در.ددي   
     ٌ ٔ ارمكصديدِ ا مو د ،   ال َمْ   التلت ار.ك يلُ و د ٔ عر ا لدكٌٔ ارمكصديدِ لصديس ا لدك

ًً.ددٌد  دددمًم فدددا ةكٌسدديي  در.دددي  ال َمدددْ   الكم دددم و دد ٔ عر ا لدددكٌٔ ارمكصددديدِ لصددديس    
 ا لكٌٔ ارمكصيدِ ا مخ ض  

 ول ي  ة كيخ٣َْ الك وا الم لُ، التلت ار.ك يلُ، الكم م، ااختاا ادتيضتا ال

Psychological empowerment and social support and their relation with 
bullying among a sample of juvenile delinquents in Jeddah 
Amal Mohamed Al-amry  & Prof, Fatma Khalifa Elsayed 

Abstract:  
This study aimed to discover the extent of psychological empowerment, 

social support and bullying among a sample of juvenile delinquents in Jeddah 
and to examine the relationship between psychological empowerment and 
bullying and for the same sample and the relationship between social support 
and bullying, The study also aimed to examine the differences in psychological 
empowerment, social support and bullying in relation to economic status. The 
research sample consisted of (100) juvenile offenders in Jeddah ranging in 
age from (11-18) years. The researcher used a range of scales: psychological 
empowerment scale (Al-dhamsha, 2019), social support scale (Alanzy, 
Tashtosh, 2017) and bullying scale (Badrana, 2012). The study produced a 
range of findings: there is low levels of psychological empowerment, social 
support and high levels of bullying. Another finding is that there was a 
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statistically significant negative correlation between psychological 
empowerment and bullying, and a statistically significant negative correlation 
between social support and bullying. Also there were no significant 
differences in psychological empowerment related to economic status, while 
significant differences were found in social support related to economic level 
in favor of high economic level, and differences in bullying related to 
economic status in favor of became low economic statue. 
Key words: Psychological empowerment., Social support., Bullying., 
juvenile delinquents.  

 :مكذمة 
خظُ ااختاا ادتديضتٌن فيهك ديق الودمن ةدا التارسدا ًال ديخما ًفد ل  ةدا         
م.لددوت .وددٌد  دد نّ، ووددت  عر وقددٌٍت سددلٌ وت ًوقددتٍت المليٍددْ الويةلددْ  ددت         

ْ  ًعليدّ دزتوت   اجملك    ًة  زٍيد ّ الكقتق اذتريرِ ازداد  ه ي الظيهمّ  يص
  اجملك  ددي  الميةَددْ، ً  ةمخلددْ اذتتاقددْ ٍكٌمددا للَوددي فمدديٕ  خصددَي  اا ددماد    
ًحتتٍددت اللددلٌا   ا لددكق  ٤ لدد ا و ددت ةٌا.وددْ .مددًٌ ااخددتاا  ةددت ت  رَٖلددَي       
للكصددتِ دتددماٖت الو ددير، ًمددت ٍلثددجل ااخددتاا ادتدديضتٌن للكم ددم لك ددٌٍض الددمق   

ِ ٍ ددينٌن ةمددى  ًمصدد م الكم ددم ةددا مفددمز ا  ددوت  الددو وٌا.ددى ااخددتاا سددٌإ       الدد 
 ينٌا ةكم مٍا اق ضديٍي للكم م، ًانيتمي  ةدا ا لدلًلَْ اجملك  َدْ ظتدب ال  د       
للدددٓ عظتددديد خلدددٌظ  ٌا.ودددْ يددديهمّ اللدددلٌ َي  ا مدم دددْ ل خدددتاا ادتددديضتا،       

ٍ    ديٕووت ال اوَدْ ًحت د     ًدل وت ا.ك يلَي ، ًال    للٓ متوَموت ن لَي  لك  
 ا للًلَْ 

ن يددديهمّ .مدددًٌ ااخدددتاا مخدددت مفدددمز ا  دددوت  الدددو وٌا.دددى مِ زتك ددد  ةدددا        ع
اجملك  ددددي ، ار منمددددي نتخددددت زٍدددديدّ ة ددددترووي ًاسددددكدتاا م ددددي  .تٍددددتي ةموددددي   

سل َى ولدِ عر وجل ن لثلْ الكم َْ ًالكقتق  ا (    ي من  ي آقير٩١٠١)اذتماخ ْ،
صدددد د  هدددد ي الظدددديهمّ ةددددا الكدددددتٍي  الددددو ًا.ودددد  ةلسلددددي   لل ثك  ددددي ، ًم

(  خَددف   ددل    الك يةدد  ةدد  هدد ي الظدديهمّ ال تٍددت ةددا        ٩١٠١الرتفَددْ)المدٍ ين،
ااسدددم ًا لسلدددي  الك لَ َدددْ فكدددٌ ن خَددديّ   َ َدددْ  ددد ي ال ٗدددْ   ضدددٌٕ ا  ددديٍن   

  Boboc,2017)ًالقَت الليٖتّ   اجملك   )

الدددو و دددينُ ةدددا  مدددمّ ادتدددماٖت هدددُ ةمخلدددْ  ًو كدددك م مدددم ا ماخددد  ال  مٍدددْ 
ا ماهقددْ، نظددما  لومددمّ الددكونا    .ٌانددب الم ددٌ ادتلدد َْ ًال قلَددْ ًار.ك يلَددْ   

(   ًنكَثْ لرتا ت ولد  ارن  دير  ًالكدٌوما   دي     ٩١٠٢ًارن  يلَْ)الل َدا، 
ٓ ٍلدِ عر ختّ   سدلٌا ا ماهدن   و يةلدى ةد  ان دمٍا مً ةد  ااودى  دي ٍدلقم للد          

وٌا قى الم لُ ًوظوم للَى ف دض ا  دوت  اللدلٌ َْ الدو ودمو ه فود ي ا مخلدْ        
 (  ٩١٠٢)للٌان،

ٍ ت الكم م مخت ا  وت  الو ووتد ااةا الم لُ ًار.ك يلُ، ًهدٌ ةدا  مخدت    
ا ويظ ال تًان جتيي ان دمٍا سدٌإ  دجلن فصدٌرّ .لدتٍْ مً ل ظَدْ مً ن لدَْ  دي         

َ  ا ًٍرتا الكم م مقدم ( ، ٩١٠٢ٍلقم للَوت  )فموين، للدٓ ضدديٍيي ًٍدلقم     ي ًاضدد  ي سدل 



 (ASEP)دراسات عربًة يف الرتبًة وعله اليفص 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

295 
 

للٓ صدْ ا ماهن الم لَْ ًو ٌم وقتةْ الم لُ اللٌِ ،    ٌر ا ماهدن فديلق ٌظ   
(  ان ٩١٠٢مً الم ض ةا م د  ممممندى ٍرتودب للَدى ال د ٌر فدياةا مً لتةدى )ا دٌة ،        

 ظدت اااديا الدو    الكم م ٍلقم سل ي  للٓ    ةا ا كم م ًضدَْ الكم دم ار ان  ة 
وميًلدد  يدديهمّ الكم ددم اهك ددد  فرددديٍي الكم ددم ً  ٍدددكت ارهك دديق فيدتمدديي فقدددتر        

 (   Malhi,2022 يٍ )

ًعتكيح ال مد   خَيوى الٌَةَْ عر در.ْ ةا الك وا الم لدُ  ٌا.ودْ اازةدي     
الددو ٍك ددم   ددي لَدقددن لم لددى ارودد ان   يدد  الرددوٌ ي  الددو وددلقم سددل ي  للددٓ  

 (  ٩١٠١القييًنْ ًالل ي مْ،خَيوى)

  ددددي ٍددددلدِ الك ددددم  ا ددددويظ اجلسدددديّٕ الم لددددَْ ًادتلدددد َْ ًارن  يلَددددْ ٣      
ارضددديمافي  الم لدددَْ لدددتٍوت  يل مددديد     ددديلم ض ًاجله ددديظ عر يودددٌر ملدددما 

ًالقلن ًا  وت  الللٌ َْ، ًهمي ٍجلوُ دًر ااسمّ  جلًظ ةلسلْ ل  لَْ الكم ْٗ 
تلت الم لُ ًار.ك يلُ  ي لى دًر   يظ     دض  ار.ك يلَْ ًدًرهي   وقتٍت ال

ملددما  الصددتةي  الم لددَْ ل   دديظ ًزٍدديدّ الك يلدد  ار.ك دديلُ، ً وددا من ٍددٌ م  
ااصتميٕ التلت الم لُ ًار.ك ديلُ لل ماهدن ا لديٕ الَدى ًٍ ٌضدٌنى ةدي سد ن من        

َدٌظ  ا كقتي ًةي زاظ ٍ كقتي   خَيوى ااسمٍْ  يصْ عاا  ينٌا ٍ دير ٌنى ن دا ا   
(  ةددا  ١٤ عر من )ن  ددي م دد ,ًارهك يةددي ، فدد  ًمددت ٍ ددينٌن ةددا ن ددا ا  ددوت       

 (  ٩١٠٢ادتماٖت س  وي الك م  لإلسيّٕ)افٌ فوم،

ًٍ ت التلت ار.ك يلُ ا قتق ةا الما تٍا ةا مهدت ال ٌاةد  الٌميَٖدْ لل تٍدت     
ا  دوت    ةا ا  وت  الم يَْٖ، خَف ٍليلت ا ماهقا للٓ زٍيدّ القدترّ للدٓ خد    

 ( ٩١٠٢ًٍ  ز لتٍوت مٌالت الللٌا الصدَم) المفيف ْ،

  :مشهلة الذراسة 
ًو كددك ةمخلددْ ا ماهقددْ ةمخلددْ مزةددي  خَددف وظوددم  َوددي الوددمن ةددا ا  ددوت        
الللٌ َْ ًمت وكدٌظ عر اضيمافي  ن لَْ ًلقلَْ ًةا مفمز ا  وت  الو متَد   

(  ًو دددت ة دددولْ الكم دددم ةدددا   ٩١٠٢،هددد ي ا مخلدددْ ادتمدددًٌ ًاردةدددين ًالكم م)للدددٌان  
ا  ددوت  ارتيددنّ الددو ووددتد ارةددا الم لددُ ًار.ك دديلُ ًفدديلم ت ةددا الدد  ر       
ٌٍ.ددت ارهك دديق ااةمدد  فودد ي ا  ددولْ   اجملك دد  اللدد ٌدِ، ً ددي ٍ ٍددت ةددا و دديمت   
هدددد ي ا  ددددولْ لددددتق الكصددددتِ  ددددي ةددددا م دددد  الٌالددددتٍا ًار صدددديَٖا الم لددددَا      

(  ًم دير   ٩١٠٢ة دم كوت فٌسديٖ  الكدت   ا ميسد ْ )فمودين،      ًار.ك يلَا، مً ل دتق 
من ا  ل ددا   ا ددتارك ر ٍددتر ٌن  يددم   (Rigby & Bagshaw,2003) دراسددْ

( ٠٢٤( ةموت  ن ةوكت مسيسي في  ولْ   خا من )٠١٤ة ولْ الكم م، ًمن خٌالُ )
 دددولْ، ةدددا الكتةَددد  م ددديرًا عر ضدددمًرّ الكوددديوا ًال  ددد  ة دددي  للكصدددتِ  ددد ي ا     

( من الكم دددم ٍدددلدِ عر  لدددن زتدددمق فيلملددد ْ لل كم دددم، ً لدددن       ٩١٠٢ًٍ دددنل تي )
ًمةدما  ن لدَْ فيلملد ْ للردديٍي       ان خصَي  لتٍوي  ٌ   يةض، ًملن  د ن 

ًٍ ت القصٌر   الك وا الم لُ ال ِ عتت ةا سلٌا ال ما لدتٔ ا دماهقا مخدت    
قرددَْ،  دد اد  ةددا خثددت   مهددت ااسدد يع   لددتق وقددتٍت ة يدتددْ خقَقَددْ لكلدد  ال   

ا  ولْ ًمصد د  اان ديْ ا قتةدْ  دن  ي َدْ   لدتح ا  دول٤ْ   دي من ا ماهدن          
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ادتينم ٍم ٌ   ضٌٕ الكونا  ال لٌَلٌ.َْ ًارن  يلَْ ًار.ك يلَدْ  دي ظت لدى    
(  ًو دددن التراسدددي  عر ٩١٠٢م مدددم لمضدددْ للقَددديق فددديلومن ةدددا ادتدددماٖت )سدددلَت،   

  ًميٍْ ال دمد ةدا الك دم  رزةدي  اذتَديّ ًدًري ال  ديظ        مه َى التلت ار.ك يلُ
(  ًو ددن ٩١٠٢  محيٍددْ ال ددمد ةددا شتددي م اجلسدديّٕ ًا مٍددي  الي ٌلددْ )افددٌ فوددم،   

( ٩١٠٢ة تر  .دماٖت ااخدتاا   ةم د  ماديا ادتم دْ فدٌزارّ التا لَدْ لل ديق )        
ةدا ادتدماٖت    (٠٥٩,٢٩( ًةمودي مرديٍي اللدممي  )   ٠٢١٢١عر من زت ٌع ادتماٖت فلغ )

من ادتدماٖت   ال يخدْ    (،   دي ٠٢١ًالقريٍي اا تمَْ ًارلكتإ للٓ الم ا فلغ )
(، ٥ ٥٢٩، قددت ةوددْ ا ومةددْ ))٩٢ ٢٥٥( .م ددْ، ولَوددي ا تٍمددْ ا مددٌرّ فددد ) ٠٢ ٢٢٠فلودد )

(، خَددف من ادتددماٖت ومو دد     ددت ا ميقددكا ً  ا تٍمددْ ا مددٌرّ   ١ ٠١٢ ثدديزان فددد )
 دددتر  ادتم دددْ م مدددم فيلملددد ْ  مدددي ن ا  لودددْ )ةم ددد  ماددديا   ن لدددوي ومو ددد  ة

 (   ٩١٩١ ادتم ْ،

من ارهك يق فمليٍدْ ند رٕ دار ا تخظدْ ار.ك يلَدْ ًال  د  للدٓ ودترٍ وت للدٓ         
اللدددلٌ َي  الٌميَٖدددْ ًال ت.َدددْ مةدددم ضدددمًرِ ًالددد   لددديلتووت للدددٓ ةٌا.ودددْ   

   ِ ٍ َ ددٌن  َددى ًٍددلدِ فوددت   ال ٌاةدد  الددو وددلدِ عر سددٌٕ ووددَ وت ةدد  ا ددَه الدد 
ال  عر اروويع ا خيل ي  الللٌ َْ ًادتماٖت ان من لوت ًان اجملك د  ، لد ا   
 جلن ال يخمْ وم   للٓ ادتيضتا ةا ن رٕ دار ا تخظْ ار.ك يلَْ ودتّ الد ٍا   
متةٌا  مّ مً لتّ ةما  لل دي  ْ، ًمت ومٌل  مريٍيهت حت  ع دير الكم دم سدٌإ    

، لد ل  يودم  اذتي.دْ عر    ي الورتًنَد  ا مً وم دم  ي مً ا.ك يلَ ي لتٍمً . َي  جلن ل ظ
ارهك ددديق فتراسدددْ الكدددجلقنا  اجلظتيفَدددْ لم ددد  ةلدددكٌٔ الدددك وا الم لدددُ ًالدددتلت     
ار.ك دديلُ رت ددض اللددلٌا الكم ددمِ لددتٔ ااخددتاا ادتدديضتا  ًةددا  ددتظ زٍدديرّ 

ْ ًاا صددديَٖا ال يخمدددْ عر عخدددتٔ دًر رليٍدددْ ااخدددتاا ًلقيٖودددي ةددد  عدارّ ا لسلددد  
الم لدَا اورددم من الوددمن ةدا ااخددتاا ا قددَ ا فيلدتار  يرسددٌن الكم ددم فجل ددويلى    

 ا خكل ْ 

ن ه ي التراسْ ولله الرٌٕ للٓ دًر الك وا الم لدُ     دض   إً ي س ن   
اللددلٌا الكم ددمِ لددتٔ ااخددتاا ادتدديضتا ةددا  ددتظ وقٌٍددْ .ٌانددب ال خصددَْ         

الكولددب للددٓ ة دديلم الَددجلك ًاجلخ ددي  ًا  ددوت    ًو  ٍدد  مددتراووت ًةلدديلتووت  
اللددلٌ َْ، ًوقددتٍت الددتلت ار.ك دديلُ  ددت لٌمدديٍكوت ةددا ال تٍددت ةددا ا  ددوت         

 ار.ك يلَْ ًارمكصيدٍْ ًارن  يلَْ 

 ًوكدتد ة ولْ التراسْ   الكليؤر  الكيل٣َْ
 ةي ةلكٌٔ الك وا الم لُ لتٔ لَمْ ةا ااختاا ادتيضتا مبتٍمْ .تّ؟ 
 ي ةلكٌٔ التلت ار.ك يلُ لتٔ لَمْ ةا ااختاا ادتيضتا مبتٍمْ .تّ؟ة 
 ةي ةلكٌٔ الكم م لتٔ لَمْ ةا ااختاا ادتيضتا مبتٍمْ .تّ؟ 
   ْفددا الددك وا الم لددُ ًالكم ددم لَمددْ ةددا ااخددتاا      ارو ي َددْ هدد  وٌ.ددت لتمدد

 ؟ّمبتٍمْ .ت
   ْارو ي َددْهدد  وٌ.ددت لتمدد  ْ ةددا ااخددتاا  فددا الددتلت ار.ك دديلُ ًالكم ددم لَمدد

 ؟ّمبتٍمْ .ت
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     ِهددد  وٌ.دددت  دددمًم    در.دددْ الدددك وا الم لدددُ و ددد ٔ عر )ا لدددكٌٔ ارمكصددديد
 ل سمّ(  لَمْ ةا ااختاا ادتيضتا مبتٍمْ .تّ؟

  ِه  وٌ.ت  مًم    در.ْ التلت ار.ك يلُ لتٔ و  ٔ عر )ا لكٌٔ ارمكصيد
 ل سمّ(  لَمْ ةا ااختاا ادتيضتا مبتٍمْ .تّ؟

 ٌت  مًم    در.دْ الكم دم و د ٔ عر )ا لدكٌٔ ارمكصديدِ ل سدمّ(  لدتٔ        ه  و.
 لَمْ ةا ااختاا ادتيضتا مبتٍمْ .تّ؟

 :أهذاف الذراسة 
 ووت  التراسْ اذتيلَْ عر٣

  ٌٔلتٔ لَمدْ  ًالتلت ار.ك يلُ ًالكم مالك وا الم لُ    ةا حتتٍت ةلك
 ةا ااختاا ادتيضتا وتّ 

  لدددتٔ لَمدددْ ةدددا ااخدددتاا  الدددك وا الم لدددُ ًالكم دددمالو دددا لدددا ال تمدددْ فدددا
 ادتيضتا وتّ 

   لددتٔ لَمددْ ةددا ااخددتاا   م ددمالو ددا لددا ال تمددْ فددا الددتلت ار.ك دديلُ ًالك
 ادتيضتا وتّ 

 ُٔو د   ًالتلت ار.ك يلُ ًالكم م ًالدو  الو ا لا ال مًم   الك وا الم ل 
 تاا ادتيضتا وتّ عر )ا لكٌٔ ارمكصيدِ ل سمّ(  لتٔ لَمْ ةا ااخ

 :أهنًة الذراسة 

 :األهنًة اليظرية 
         وم   مه َْ ه ي التراسْ ةا مه َدْ ا ٌضدٌع الد ِ وميًلكدى رت دض الكم دم لمدت

ااخدددتاا ادتددديضتا ودددتّ ًالددد ِ ٍكيلدددب مدددتر ةميسدددب ةدددا الدددك وا الم لدددُ 
 ًالتلت ار.ك يلُ  

     ددتةي  المليٍددْ   ةٌا  ددْ الددتلٌا  اجلنلددينَْ ًال ي َددْ الددو وددتلٌا عر وقددتٍت 
ار.ك يلَْ ل خدتاا ادتديضتا، ًالدو . لكودي ا  لودْ مخدت مهدتا وي المَٖلدَْ         

( خَدف وكيلد  عر حتلدا  د وْ اذت يٍدْ ار.ك يلَدْ لود         ٩١٢١لمؤٍْ ا  لوْ )
 ال ٗي  ا لك َتّ ةا  تةي  الكم َْ ار.ك يلَْ 

 جلظتيفُ ال ِ ةٌا  ْ ارجتيهي  اذتتٍمْ   للت الم ا ً يصْ للت الم ا ا
ٍوكت فك  ٍ  مترا  ار ماد ًالرت َ  للٓ ةويةا القٌّ فتر  ةا الرت َد  للدٓ   

 نٌاخُ ال ث  ًارخكَيح 
      وٌ.ددت دراسددْ )  خددتًد ا ددتع ال يخمددْ للددٓ مٌالددت ال َينددي ( وميًلدد  اددف  

 ًدراسْ الك وا الم لُ لتٔ لَمْ ااختاا ادتيضتا  
    اللددد ٌدِ فددا ا دددماهقا ًً.ددٌد  دددمن ةدددا    زٍدديدّ ة دددتر  الكم ددم   اجملك ددد

 مريٍي ادتمم ًالو اسكتل  عر ضمًرّ ال دف خٌظ ااختاا ادتيضتا 
  و اٍت صٌر ًم ويظ الكم م ا ك ملْ   اجلٍ إ ال تنُ ًالم لُ ًالل ظُ مدٔ عر

و ددٌي   ووددٌٍا  خصددَْ ااخددتاا، ًلدد ل  امدد  هدد ي التراسددْ الكم ددم لمددت        
 ظتيد اذتلٌظ   يدتْ ه ي الظيهمّ ااختاا ادتيضتا جل
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      َْوليلت التراسْ اذتيلَْ   من ووٌن نٌاّ جل.مإ ة ٍدتا  ةدا التراسدي  ا لدكق ل
خددٌظ ةددي لتمددْ الددك وا الم لددُ ًالددتلت ار.ك دديلُ فدديلكم م لددتٔ ااخددتاا         

 ادتيضتا 
       ٓكم اجمليظ اةيق ال يخما ر.مإ دراسي  وكمديًظ ةدكونا  التراسدْ ن لدوي للد 

 لَمي  م مٔ 

 :األهنًة التطبًكًة 
وجلوُ مه َْ التراسْ الكي َقَْ ةا مه َْ ال معتْ الدو وميًلكودي هد ي التراسدْ     

 )ااختاا ادتيضتا( ًال   وا من ولوت نكيٖج التراسْ  ٣

   ةليلتّ ا لٌٗلا ًةكخ ِ القمار ًا صيُٖ دًر ا تخظْ ار.ك يلَْ   ًض
وصدددٌر ةقدددرتً  ودددا ةدددا  تلدددى علدددتاد    وٌصدددَي  ًمسددديلَب ةلدددكدتقْ ًًضددد    

ااخددتاا ادتدديضتا لم دد  ةلددكٌٔ الددك وا الم لددُ لكدلددا مددتراووت ًجتمفددْ   
 نقي  القٌّ لتٍوت 

           مت ولديلت نكديٖج التراسدْ   وصد َت فدماةج ار ديدٍْ ًوٌلٌٍدْ ولدوت   حتلدا
 الك وا الم لُ لتٔ ااختاا ادتيضتا 

  ً لت.َدددى ًار ددديدٍْ رت دددض ةلدددكٌٔ  ولددديلت التراسدددْ   علدددتاد فدددماةج ًميَٖدددْ 
 الكم م لتٔ ااختاا ادتيضتا 

 :مصطلحات الذراسة 
  ٌالتنهني اليفشPsychological empowerment 

ٍ م  فجلنى خيلْ دا لَْ ٍ  م فوي ال مد ودلدِ عر ارو ديع خيلدْ ال د ٌر في قدترّ      
(  ٩١٠٢ال اوَددْ ًعزالددْ مِ صدد ٌفي  وقددا مةدديق وددٌ ني مِ ة لٌةددي   يللددْ )مفٌلَ ددْ،  

ًهدددددٌ زت ٌلدددددْ ةدددددا ارتصددددديٖ  الم لدددددَْ الدددددو وكرددددد ا ااه َدددددْ ًالو ددددديّٕ       
 (٩١٩١ًارسكقتلَْ ًالكجلقن)خو ُ،

ًٍ ددم  فجلنددى ة وددٌق حت َدد ِ للو دديّٕ ال اوَددْ ٍكثلددٓ   مرفدد  ةددتر ي  هددُ ٣    
 (Burcu,2016ا  مٓ ً الو يّٕ ًارسكقتلَْ ًالكجلقن  )

تا لَْ لل مد ضتدٌ اال ديظ ًاادًار   ٍ ك الك وا الم لُ لا خيلْ التا  َْ ال
 Nasrollahi,    Verki)الو ٍقٌق فوي، ًالو وٌلت لتٍدى ةقدترّ ًاسدكقتلَْ ًودجلقن    

,2016) 

( منى ل لَْ حتلا ة يلم الو يّٕ ال اوَْ فا ملرديٕ  ٩١٠٢ًٍ م ى التهية ْ )
 اجملك   ةا  تظ حتتٍت الظمً  الو ول ب ال  ٌر فيل ث  ًالكخل  ةموي 

(  انددى  ددكّ ال ددمد   الكد َدد  الدد اوُ  ٩١٠١) George & Zakkariaٍ م ددى ً
 الو وقٌق للٓ ادراا مرف ْ لٌاة  ٣ا    ًالو يّٕ ًالكجلقن ًوقمٍم ا صن  

ًمت رخظ  ال يخمْ ف ت اسك ماضوي   وٌق الك وا الم لدُ ًف دض و مٍ يودى    
ٌر ًدا د  دا لدُ ٍ د ز مدترّ     انوي   الويلب او ق  للٓ  ان الدك وا الم لدُ هدٌ  د     

ار ماد ًٍليلتهت للٓ حتلا .ٌدّ خَيووت، ًةا همي  وا ارتمًح فدجلن الدك وا   
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الم لُ ةمن دا لُ ٍل م لل مد من ٍترا فجلن لتٍدى القدترّ للدٓ عصتديز ا وديق،  دي       
 ٍ ٍت ةا   يلَكى ًالمقْ فيلم ا ًارسكقتلَْ ًالقترّ للٓ اختيا القمارا   

مد٣ْ فجلنددى عخلديك ال دمد فيلو دديّٕ ًمترودى للدٓ اختدديا القدمار ، ًهددٌ       ًو م دى ال يخ 
 د ٌر ن لدُ دا لددُ ٍ  د  للددٓ حت َد  ال دمد ضتددٌ متراودى ًٍددت   ل  كدى لتم دديظ        
للددٓ مِ ل دد  فودد  .تٍددْ ً ددثيلْ  ًٍقدديك ع.ماَٖددي  فيلتر.ددْ الددو عتصدد  للَوددي      

 ال مد للٓ ةقَيك الك وا الم لُ ا لكختق   التراسْ اذتيلَْ 

   ٌالذعه االدتناعsocial support 

للٓ انى مخت  ٌاٖدت الكويةد  ار.ك ديلُ خَدف ولديلت      لتلت ار.ك يلُ ٍمظم ل
المًافه الٌقَقْ للٓ ادراا ار دماد ًارسدكقمار ًارنك ديٕ ًارخدرتاق ًجتمدب ارقدير       
اللددل َْ لل  لددْ ار.ك يلَددْ، ًٍلددو  الك يةدد  ةدد  ارزةددي  ًٍلدديلت للددٓ الكوَددا      

ٍ ددن عر عةوينَددْ ً.ددٌد م ددخيك ةقددمفا  ياسددمّ مً ااصددتميٕ مً   ن للددٓ الكوددَ
من الدتلت     يادتنان عت ٌن ال مد ًٍوك ٌن فى، ًٍق ٌن عر .ين ى لمت اذتي.ْ  

ٍ ددك لددا ال  لَددي  ا لدديلتّ الددو ٍكلقيهددي ال ددمد ةددا       ًمدديُٖ ةلددك م  ار.ك دديلُ
مً  ة َمدْ   خَديّ   فوض المظم لا مِ يد ان مٍا للٓ ا كت  م وي ي ًصٌرهي 

 (Cogan,et al٩١٩٩,ال مد)

ٍ م  فجلنى   َْ ةا ا  لٌةي  الو وك لن فوَ َدْ اذتدب ًارخدرتاق ًالكقدتٍم      ً
ًالددددو ٍك يد ددددي ال ددددخ  فَمددددى ًفددددا ال دددد وْ ار.ك يلَددددْ الددددو ٍمك ددددُ الَوددددي      

(  ًٍ دددم  فجلندددى مداّ ةلددديلتّ مً ة يًندددْ ةل ٌسدددْ مً  دددن ةل ٌسدددْ      ٩١٠٢).دددمادا ،
ً  ددن ةتر ددْ ًام َددْ مً ا رتاضددَْ ٍددكت اذتصددٌظ للَوددي ةددا ال ددم يٕ       ةتر ددْ م

 (  ٩١٠٢) يها، ا لمتما مً ال  وي  ال خصَْ ل  ماد

ًٍ ددددن الددددتلت ار.ك دددديلُ عر ا ددددٌارد الم لددددَْ ًا يدٍددددْ الددددو وٌ مهددددي  دددد وْ   
ا.ك يلَددددْ  لدددديلتّ اا ددددماد للددددٓ الك يةدددد  ةدددد  الكددددٌوم  ًمددددت ٍددددجلوُ هدددد ا الددددتلت   

فجل ويظ شتكل ْ،   ليلتّ ال خ    مدإ ا وديق الٌَةَدْ، مً وقدتٍت    ار.ك يلُ 
المصدددَدْ لصددددتٍن لمددددتةي ٌٍا.دددى ةٌم ددددي  صدددد  ي ، مً وقدددتٍت المليٍددددْ ًالك ددددي ا    

 ( Cherry2020ًارهك يق)

ًو م ددى ال يخمدد٣ْ ً.ددٌد م ددخيك ٍقكددتٔ فوددت   ستددَه ال ددمد  وددموت وقددتٍت  
لددديلتا  الدددو ودددمثت لدددا م دددخيك  ا لددديلتّ ًارخدددرتاق ًالكقدددتٍم ًالمصدددم  مِ ا 

ٍ دد مًن ف دد ٌر ال ددمد ًٍقددتق الددتلت ا  مددٌِ القددٌِ  لدديلتّ ال ددمد للددٓ اذتصددٌظ   
ًٍقدديك ا.ماَٖددي٣ فيلتر.ددْ الددو عتصدد  للَوددي    للددٓ اخكَي.يوددى ًحتقَددن مهتا ددى  

 ال مد للٓ ةقَيك التلت ار.ك يلُ ا لكختق   التراسْ اذتيلَْ 

  التينر  bullying 
فجلنددى  ددو  ةددا م ددويظ ال ددتًان ةك  ددت ًةقصددٌد، ٍصددتري ال ددمد       ٍ ددم  الكم ددم  

فددتنَي ةددك لت ةددا ال َٗددْ ٍوددت  عر عٍقدديع ااأ فددين مٍا  ً ل ظَددي  ددجلن مً ةيدٍددي م
ًهدٌ ارل ديظ ال تًانَدْ     (٩١٠٢الد ٍا ر ٍلدكيَ ٌن الدت يع لدا من لدوت )ارت دي ،      

لكٌازن خَف ر  ودا  ا ك  تّ الو حتتا ةمارا ًوومارا   ع ير لتمْ متَ   ف تق ا
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الكم دم هدٌ هثدٌق ةٌ.دى ةدا       ( ٩١٠٢للرددَْ من ودتا   لدا ن لدوي فلدوٌلْ )للدُ،      
 ( Barash,2001 )  خ  عر آ م، سٌإ  جلن لتًانَي  اق ل ظَي  اق ةيدٍي 

ًو م ى ال يخم٣ْ انى نٌع ةا منٌاع ال تًان ادتلتِ مً الل ظُ ٍودت  عر عٍد إ   
ٍصددتر ةددا  خصددَْ لتًانَددْ فودد  م ددويلى ضتددٌ   ار ددمٍا ً ارلكددتإ ًالددكوثت ًهددٌ

 ددخ  آ دددم، ًورتودددب للَدددْ آقدددير ن لددَْ ًا.ك يلَدددْ ًدراسدددَْ    ًٍقددديك ا.ماَٖدددي ٣   
يلتر.دددْ الدددو عتصددد  للَودددي ال دددمد للدددٓ ةقَددديك الكم دددم ا لدددكختق   التراسدددْ     ف

 اذتيلَْ 
( عر ازدٍدديد خددير  الكم ددم،   ددي ٍ ددن ةم دد        ٩١٩١)  يدديفُ ًآ ددمًن   ًم ددير
( ةماهددن   ا  لوددْ  ٠٢١١١للددٓ م مددم ةددا )   (Ditch the label) كم ددمةوددي م ال

ا كددتّ ، ًوٌصدل  المكديٖج عر من ًاخدت ةدا مصد   د  مرف دْ  د ين و دم  للكم دم            
 ٥٠٤ مضدٌا لإلسديّٕ الل ظَدْ ً )   و ( ١٢٤( ًمن ) ٩١٠٢( لا ليق )٩٥٤ف ٍيدّ مترهي )

 ٩٠٤ك اجلنرتندددد ، ًو مضددددٌا لإلسدددديّٕ لدددد  ( ٩٢٤و مضددددٌا لم ددددم ال دددديٖ ي ، ًمن )  (
و مضٌا لتلكتإ ادتلتِ    ي م دير الدُ من م مدم نصدا ةدا وقد  مل ديرهت لدا         

(  دددا ملدددوت ارسدددكيتع    ٩١٤( ليةدددي  و مضدددٌا للكم دددم   ةمخلدددْ ةدددي، ًمن )   ٩٥)
( ةدددا الددد ٍا و مضدددٌا للكم دددم  ٢٢٤و مضددٌا فيسدددك مار للكم دددم الل ظدددُ،   ددي من )  

 ٢٢ر من نصدا مًلٗد  زادًا ةدا القلدن ً من )     ين  لتٍوت م وير انكديرٍدْ، ًم دير ع  
( ةدددموت ٠٠٤إ من لددوت، ًمن ) ٍدد  ( و مضددٌا جل  ٩٢٤( ةددموت  دد مًا فير كٗدديع ً)    ٤

( ةا اا خيك لا ٩٢٤خيًظ ارنكدير  مكَثْ ة ي مّ ةا ال ليثْ،   ي فلغ )
و مضدوت للكم دم لدك اجلنرتند ،   دي من ال َيندي  اجلخصديَْٖ ر و دك لدا اذتثددت          

 ُ  لظددديهمّ الكم دددم ًالددد  فلددد ب الي َ دددْ ارت َدددْ للدددلٌا الكم دددم          اذتقَقددد

(DitchtheLabel.org,2022)  

  األحذاخ اجلاحننيJuveniles delinquency    

ٍ ددت .مددًٌ ااخددتاا ةددا ا  ددوت  الم لددَْ الددو حتكدد  ةوينددْ فدديرزّ   زتدديظ      
ًالم لدَْ  ال لٌق الم لَْ ًار.ك يلَْ، ًومو ه فيل تٍت ةا ا كونا  ال ٌَلٌ.َدْ  

ًار.ك يلَْ، ًو ن التراسي  ال ل َْ خٌظ ادتيضتا   شتكلا اجملك  ي  للدٓ  
ا ددكت  الظددمً  ا لدٍددْ عر .مددًٌ ااخددتاا ةددا فَٗددْ عر م ددمٔ ًةددا .ددينم عر        

 (  ٩١٩١.ينم آ م )ال ٌهيلُ،

 ددم  اذتددتا ادتددينم فجلنددى ال ددخ  الدد ِ حتدد  سددا الميةمددْ ل ددمي ليةددي ،         ًٍ 
عوَين ااخدتاا   ( ٩١٠٢اروو ى  خ    ن الكك .م ْ )الل َت،ًٍمووب   ت  لٌ 

م  يظ ا.ك يلَْ ة يدٍْ  صلدْ اجملك   ًالو و كك .م ْ ااا   ل  ة  ال يلوا 
انكوددديا القٌالدددت ار.ك يلَدددْ ًلدددتق الكقَدددت في  ددديٍن الدددو     ( ٩١٠١)ارتمًصدددُ،

ا  هدٌ ان وديك عر   عتتدهي اجملك   ال ِ ٍ َش  َدى ا مددم  ًمن اللدلٌا ارضتدم    
 زت ٌلْ اضيمافي  ا.ك يلَْ ًضوٌ ي  امكصيدٍْ للٓ  خصَْ اذتتا ا مدم 

(Kanjanawong,2007) 

و مٍ ددددددددي  دتمددددددددًٌ    American(2022) Psychological Association  مًرد  
ااخددتاا ٣ انددى سددلٌا  ددن مددينٌنُ ةددا م دد  ميصددم )لدديدّ ةددي ٍددكت حتتٍددتي للددٓ انددى    
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( ليةدي  ( ٍ كدك .م دْ .ميَٖدْ لمدت الو دير  يلكخمٍدب        ٠١ خ  ٍقد  ل دمي لدا )   
 ًاللممْ ًار كصيع ًاذتمم ال  ت ًارلكتإ ادتلَت 

ًٍ ددم  لل دديٕ الددم ا اذتددتا ادتددينم٣ هددٌ الدد  ال ددخ  الدد ِ ٍ ددينُ ةددا          
اضيماع   الللٌا، ًٍم.د  الد  ارضديماع عر لٌاةد  شتكل دْ مد  عر نقد        

 ( ٩١٠٢ف ض المٌاخُ الم لَْ )ال ٌصي ،

ًو م دددى ال يخمددد٣ْ اللدددلٌا الودددن سدددٌِ الددد ِ ٍصدددتري ا دددماهقا ادتددديضتا      
ًٍقيك فيلتر.دْ الدو   ةتٍمْ .تّ ًٍوٌن  ن ةكٌا ن ة  مٌانا اجملك د  اللد ٌدِ   

 عتص  للَوي ا  دٌك   ار ك ير ا لكختق   التراسْ اذتيلَْ

  :حذود الذراسة 

    ٓ ومديًظ لتمدْ الدك وا الم لدُ      اذتتًد ا ٌضٌل٣َْ ٍم   ةٌضدٌع التراسدْ للد
 ًالتلت ار.ك يلُ فيلللٌا الكم مِ لتٔ لَمْ ةا ااختاا ادتيضتا وتّ 

  ّاذتتًد ا وين٣َْ ت وي َن التراسْ للٓ ف ض دًر ا تخظْ ار.ك يلَْ وت 
 ( ُ ٠٠٠٢-٠٠٠٩اذتتًد ال ةين٣َْ ت وي َن التراسْ   ال يق ادتية ) 
 راسْ للٓ لَمْ ةا ااختاا ادتيضتا اذتتًد ال  م٣ٍْ   ق  الت 

    الذراسات الشابكة 
مية  ال يخمْ فير تع للدٓ اادع الم لدُ لإلخي دْ مبدكونا  التراسدْ ًالدو       
وكرددد ا الوكدددب ال مفَدددْ ًاا.م َدددْ ًاجملدددت  ا كخصصدددْ ًالدددتًرٍي  ًا دددلمتما         

تسددك يدّ ال ل َدْ الرتفٌٍددْ، ًالدد  لت دتع للددٓ ال تٍددت ةدا التراسددي  اللدديفقْ ل   
ةمودددددي   صدددددَي ْ اجل دددددير المظدددددمِ ًالك دددددم  للدددددٓ ةموثَدددددْ التراسدددددْ ًاادًا     
ا لددددكختةْ  مدددد  هدددد ي التراسددددي   ًسددددكقٌق ف ددددم  التراسددددي  اللدددديفقْ ال مفَددددْ   
ًاا.م َْ ة ي   خلب ا كونا  ًسَكت وميً ي ةا اامتق عر ااختا للٓ المدٌ 

 الكيل٣ُ

  أخرىىفشًة هني اليفشٌ أو أحذ أبعاده وعالقته مبتغريات الذراسات اليت تياولت التن: أواًل 

ُ  الدك وا  ( مقدم ٩١٠٢) Flaherty. Et.al  د   دراسدْ      حتلدا     الم لد

 ّ ْ  الصدٌر ُ  ًاللدلٌا  ال اوَد ٔ  الد او ْ  لدت ت  ال لَدي، ًمدت   التراسدي    دتع  ةدا  لَمد
ُ  فديلك وا  ال د ٌر  لك  ٍد   فمنديةج  ويدٌٍم  ْ  م د   ةدا  الم لد   دتع  ةدا  سد  

 ارٍملمتٍْ ادتية ي  عختٔ   ارتكّ اًِ ةا الوَ َيٕ ال لَي ختص  سي الترا

  دتظ  اجلظتيفُ، ًةا ال اوُ ًالللٌا ال اوَْ للصٌرّ لكدلا نظمووت  ٌسَلْ

 ةلكٌٔ عر من التراسْ ه ي نكيٖج وٌصل  ًاسكختاق ارسك َيني ، ا قيفت  ع.مإ

ُ  الدك وا  ٔ  الم لد ُ   د ن  ف دو   ٍلدوت  ال لَدي   دتع التراسدي    لدت    ًعظتديف
ْ  صدٌرهت  حتلدا  ْ  ا تر دْ ًاللدلٌ َي    ال اوَد  ةدا  ف دتد  وكدجلقم  ًالدو  ال اوَد

 .ًال خصَْ الكترٍ َْ ال ٌاة 

( هدددت   اسكو دددي  ال تمدددْ فدددا الدددك وا الم لدددُ   ٩١٠٢) Huangاةدددي دراسدددْ 
لل دٌي ا ًسدلٌ وت ارسددك يمُ، ًاسكو د   دًر الٌسددي ْ   الو ديّٕ ال اوَددْ       

(  يل ددددي    مرفدددد  .ية ددددي  .مددددٌع الصددددا،    ٢٢٢ل تمددددْ  ًووٌندددد  ال َمددددْ )  هدددد ي ا
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ًاسكختة  التراسْ ةقَيك الك وا الم لُ ًميوم  المكيٖج من الك وا الم لُ 
ًالو يّٕ ال اوَْ مد  عر سدلٌا اسدك يمُ   دي وٌسدي  الو ديّٕ ال اوَدْ . َٖدي           

 ال تمْ فا الك وا الم لُ ًالللٌا ارسك يمُ  

( هت   عر وقََت فمنيةج الدك وا الم لدُ لدتٔ    ٩١٠٢) Zemerman دراسًْ 
 ل ددْ ا ددتارك ا كٌسدديْ ةددا  ددتظ وصدد َت ةمودديح و لَ ددُ   دديظ  لدديلتّ اليل ددْ    
ا كلدديع المقددْ   من لددوت ًالددك ون ف ددو  نقددتِ خددٌظ زتددك  وت ، ًال  دد  ةدد      

  ْ (  يل دي   ٢٢٢ةدا )  الما تٍا اختاا ووَن ا.ك يلُ عظتيفُ ، ووٌن  لَمدْ التراسد
( ةترسددْ ةكٌسدديْ، ميوددم  نكدديٖج التراسددْ من اليل ددْ الدد ٍا ولقددٌا ا مودديح   ٠٢ةددا )

الك لَ ُ ا ص ت  ين لتٍوت ةلكٌٔ م ك ةا الدك وا الم لدُ ًنكديٖج عظتيفَدْ     
 ةقيرنْ فيليل ْ ال ٍا   ٍكلقٌا الكت   ،  ي ميوم  المكيٖج   يلَْ الكنيةج 

( ةا ة م ْ ال تمْ فا الك وا الم لُ ًالدٌلُ  ٩١٠١متوم  دراسْ الل تِ ) 
ال اوُ لدتٔ اا صديَٖا ار.ك ديلَا   ًزارّ الكم َدْ ار.ك يلَدْ،   دي هدت          
عر   دددا ال دددمًم   ةلدددكٌٔ الدددك وا الم لدددُ ًالدددٌلُ فيلددد ا  و  دددي  دددكونِ       

( ةددددا اا صدددديَٖا ١١)ادتددددما، ًسددددمٌا  ارتددددكّ( ووٌندددد  لَمددددْ التراسددددْ ةددددا )  
لَا، .مٔ ا كَيرهت فيليمٍقْ ال  ٌاَْٖ ال لَيْ، ً  ن للَوت ةقَيك ار.ك ي

الدددك وا الم لدددُ ًةقَددديك الدددٌلُ الددد اوُ  ميودددم  نكددديٖج التراسدددْ ً.دددٌد لتمدددْ   
عظتيفَْ دالْ عخصيَٖي فا ةكٌسيي  الٌلُ ال اوُ ارتيك ًفا ةكٌسيي  الدٌلُ  

مندى ر وٌ.دت لتمدْ دالدْ     ال اوُ ال يق ًالتر.دْ الولَدْ للدٌلُ الد اوُ،   خدا ود ا       
عخصيَْٖ فا الدٌلُ الد اوُ ارتديك ًفدا الدك وا الم لدُ،   دي مًضدد  نكديٖج          
التراسْ ً.ٌد لتمْ عظتيفَْ دالْ عخصيَٖي فا ةكٌسيي  الٌلُ ال اوُ ال يق ًفا 
التر.ْ الولَْ للٌلُ الد اوُ ًفدا الدك وا الم لدُ،   دي ميودم  المكديٖج فجلندى ر         

 عخصيَٖي فا ةكٌسيي  الٌلُ ال اوُ ًفا الك وا الم لُ   وٌ.ت لتمْ دالْ

  لكٌٔ الٌسَه التًر للٓ ( ًالو هت   عر الك م ٩١٠٢دراسْ الومداًِ ) ً 

ُ  الدك وا  ْ    الم لد ّ   ال تمد ْ  فدا القَديد ْ  ًارضتما دي   الكدٌٍلَد  اللدلٌ َ

مبددتٍمٍي   ( ةددا ال دديةلا٢١٠ال  دد ، ًووٌندد  ال َمددْ ةددا ) فَٗددْ دا دد  لل دديةلا
ارتتةي ، ًاسكختق ةقَيك القَيدّ الكدٌٍلَْ ًةقَيك الك وا الم لُ ًةقَديك  

الددك وا  من ال دددف نكدديٖج ارضتما دي  اللددلٌ َْ دا دد  فَٗدْ ال  دد ، ًمًضددد   
ْ  ارضتما دي   ًنٌلَْ ةلكٌٔ   ٍلقم الم لُ ٕ   قدت  لل ديةلا،  اللدلٌ َ  ُف دت  .دي

ْ  فيرسدكقتلَْ    ال د ٌر  ٓ  الكدجلقن    ااًر ا مو د  وي َدن    ارضتما دي   للد

ْ  اللَيسدي   ٕ  فَم دي  ، الكمظَ َد ّ  ُف دت ال د ٌر   .دي ْ    فيدتدتار ّ  ةمو د  ةدا  ةكدجل م

 الدك وا  عر من نكديٖج ال ددف   مًضدد   ، ًم دنا ،  ال يةلا سلٌ َي  للٓ الكجلقن

 ُ ُ  ف دو   ًسدَيي  دًرا ٍل دب  الم لد ْ  عخدتاا   دتظ  ةدا  . ٖد ْ  لتمد ةد    و يللَد
 لل يةلا الللٌ َْ ارضتما ي  ةا الكقلَ    دًرهي ةا و  ز ٍلَْالكدٌ القَيدّ

ْ  دا د   ٔ  ً.دٌد  يد     مندى  اوردم  ال  د ، خَدف   فَٗد  الدك وا  ةدا  ةمو د   ةلدكٌ

ْ   ودجلقن  ٍ داد ال يةلا لتٔ الم لُ  اضتما ديووت  ةدا  الكقلَد     القَديدّ الكدٌٍلَد

 .  الللٌ َْ
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ا ةلدكٌٔ الدك وا الم لدُ    ( ًالو      ل٩١٩٠ً  دراسْ المًامْ ًص يدِ)
لددتٔ ا لددما   ستي ظددْ عرفددت   ضددٌٕ ف ددض ا ددكونا ، ًمددت  دديرا   التراسددْ           

عنديا(  دا ٍ َ دٌن   ستي ظدْ عرفدت ًالقدمٔ        ٠٢٢ا دٌر،   ٢١( ةلمي  ًةلمْ )٠٢٢)
الكيف دددْ لل دي ظدددْ، ًاسدددكختة  ةقَددديك الدددك وا الم لدددُ، ًميودددم  المكددديٖج من 

  لددُ لددتٔ ا لددما  ددين ةكٌسدديي ، ًمددت فلودد  نلدد كى ا لددكٌٔ الولددُ للددك وا الم 
( ًميودددم  المكدددديٖج ً.دددٌد  ددددمًم اا  درلددددْ عخصددديَْٖ   ةلددددكٌٔ الددددك وا    ٢٠ ٢)

الم لُ و  ٔ ل ٗدْ ةدكون ال  د  )ٍ  د ( ٍردي  عر الد  ً.دٌد  دمًم اا  درلدْ          
عخصيَْٖ   ةلكٌٔ الك وا الم لُ و د ٔ  دكون ادتدما لصديس الد  ٌر، ًلدتق       

ًم اا  درلددْ عخصدديَْٖ   ةلددكٌٔ الددك وا الم لددُ و دد ٔ  ددكون اذتيلددْ   ً.ددٌد  ددم
 .ار.ك يلَْ

 :الذراسات اليت تياولت الذعه االدتناعٌ وعالقته مبتغريات أخرى ثاىًا 

( ًالو هت   للك م  للدٓ الدتلت ار.ك ديلُ لدتٔ وتةد ّ      ٩١٠١دراسْ  يهم) 
( ول َدد  ًول َدد ّ ةددا   ٥١١الصددا اللدديدك ارفكددتاُٖ ،ًووٌندد  لَمددْ ال دددف ةددا )      

الصا )الليدك ارفكتاُٖ( ا كن  فيمٍقْ ل ٌاَْٖ   قَْ ةدا ةدتٍمٍي  )الودم     
( ول َددد  ًول َددد ّ ٠١١ً المصدددي ْ( فَم دددي فلوددد  لَمدددْ الكدلَددد  اجلخصددديُٖ للدددٓ )  

،ًاسددكختة  التراسددْ ةقَدديك الددتلت ار.ك دديلُ، ًوٌصددل  ال يخمددْ عر المكدديٖج       
ارفكدتاُٖ ٍك ك دٌن فيلدتلت ار.ك ديلُ، ًوٌ.دت      انو٣َْ من وتةَ  الصدا اللديدك   

 مًم اا  درلْ عخصيَْٖ للٓ ةقَيك التلت ار.ك يلُ ً ن ةدكون المدٌع )ا دٌر    
عندديا( ًلصدديس الدد  ٌر ًوٌ.ددت  ددمًم اا  درلددْ عخصدديَْٖ للددٓ ةقَدديك الددتلت      –

 -اجتدديي اللددٌإ–ار.ك دديلُ ً ددن ةددكون اجتدديي ا  يةلددْ الٌالتٍددْ )اجتدديي القلددٌّ  
يي اره ددديظ( ًلصددديس اجتددديي اللدددٌإ، ًوٌ.دددت  دددمًم اا  درلدددْ عخصددديَْٖ للدددٓ  اجتددد

اللوا  -ةقَيك التلت ار.ك يلُ ً ن ةكون ةوين اللوا )اللوا ة  الٌالتٍا
 .اللوا ة  ارميرع( ًلصيس اللوا ة  الٌالتٍا -ة  اخت الٌالتٍا

لدددتلت ( الدددو وٌصدددل   عر حتتٍدددت الدددتًر الٌسدددَه    ٩١٠٢ً  دراسدددْ مفدددٌ فودددم)   
ااصددتميٕ   ال تمددْ فددا الك ددم  رتددكا  اجلسدديّٕ مبمخلددْ الي ٌلددْ ًاضدديماع    
ال خصَْ الكثم َْ لتٔ لَمْ ةا ا ماهقا ، ًحتتٍت ال مًم فدا اا مدم ًاامد     
و مضددي  رتددكا  اجلسدديّٕ للددٓ  دد  ةددا الددتلت ا ددترا ةددا ااصددتميٕ ، ًاضدديماع       

ةماهددن، في مخلددْ المينٌٍددْ مبصددم  ( ٠١١ال خصددَْ الكثم َددْ ، ًووٌندد  ال َمددْ ةددا ) 
(  ددن ة مضددا لإلسدديّٕ، ًم ددير  نكدديٖج  ٠١٥( و مضددٌا لإلسدديّٕ )  ٠١٠ًت ا كَددير )

التراسدددْ عر م دددٌظ الم دددٌاح ا  دددرت  خَدددف  دددجلن الدددتلت ا دددترا ةدددا ااصدددتميٕ     
ٍكٌسددده ال تمددددْ فددددا الك ددددم  رتدددكا  اجلسدددديّٕ مبمخلددددْ الي ٌلددددْ ًاضدددديماع   

 ماهقاال خصَْ الكثم َْ لتٔ ا 

( ًالددو هددت   عر ة م ددْ ةددتٔ لتمددْ الددتلت الم لددُ  ٩١٩١دراسددْ التًسددمِ )ً
ار.ك دديلُ فيلرددوٌ  الم لددَْ، ًعر الك ددم  للددٓ ةلددكٌٔ مف دديد الددتلت الم لددُ    
ار.ك يلُ ًةتِ عنك ير الروٌ  الم لَْ لتٔ ر.يظ ال م ْ ًال دمًم   الدتلت   

 م ْ   ضٌٕ ةدكون ارتدكّ   الم لُ ار.ك يلُ ًالروٌ  الم لَْ لتٔ ر.يظ ال
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( ر.دد  ةددا ر.دديظ   ٠١١ًا لهدد  التراسددُ ًاذتيلددْ ار.ك يلَددْ ًووٌندد  ال َمددْ ةددا )    
( ليةدددي  ًوٌصدددل  نكددديٖج ٢١ -٩١ال دددم ْ فتًلدددْ ميدددم ٍدددرتاًً مل ددديرهت ةدددي فدددا ) 

التراسددْ عر منددى ٌٍ.ددت ارو ددي  لولددُ فددا الددتلت الم لددُ ار.ك دديلُ ًالرددوٌ     
 ي ان ةلكٌٔ ف دت الدتلت الم لدُ ار.ك ديلُ ةدا      الم لَْ لتٔ ر.يظ ال م ْ ، 

ااسمّ مللٓ ةا ف تِ ااصتميٕ ًزةدتٕ ال  د ، ًوٌ.دت  دمًم اا  درلدْ اخصديَْٖ       
  الردوٌ  الم لدَْ لصديس ا لهد  اامد  ًر وٌ.دت  دمًم اا  درلدْ اخصدديَْٖ           

 الروٌ  الم لَْ للديلْ ار.ك يلَْ  

الو دددا لدددا ال تمدددْ فدددا الدددتلت      ( ًالدددو هدددت   عر ٩١٩١دراسدددْ  اللددد تِ،) 
ار.ك دديلُ ا دددترا ًنٌلَدددْ اذتَددديّ لدددتٔ ةمضددٓ ال  ددد  الولدددٌِ، عا ووٌنددد  لَمدددْ   

ْ    ستي ظْ .ما، ًاسكختة  ةقَيسُ التلت ٠٩٢التراسْ ةا ) ( ةمٍري  ًةمٍر
ار.ك دديلُ ا ددترا ًنٌلَددْ اذتَدديّ، ًميوددم  نكدديٖج التراسددْ لددتق ً.ددٌد  ددمًم دالددْ   

  اسدددكثيفي  م دددماد ال َمدددْ   ةلدددكٌٔ الدددتلت ار.ك ددديلُ     عخصددديَٖي    ةكٌسددديي 
ا ترا الب ةكونِ ادتما ًةدتّ اجلصديفْ فدي م ،   دي ميودم  المكديٖج مٍردي         
ً.ٌد لتمْ ةٌ. ْ دالْ عخصيَٖي  فا ةلدكٌٔ الدتلت ار.ك ديلُ ا دترا ًةلدكٌٔ      

  .نٌلَْ اذتَيّ لتٔ ةمضٓ ال    الولٌِ

  التينر وعالقته مبتغريات أخرىثالجًا: الذراسات اليت تياولت 

(  ودت   َ دْ لتمدْ ااةدا الم لدُ فديلكم م ا ترسدُ        ٩١٠٢خيًل  دراسْ ل تّ )
لددتِ ا ددماهقا، ًالك ددم  للددٓ ال دددمًم فددا ا ددماهقا   ةقَدديك ااةددا الم لدددُ         

عنيقدددي م( ةدددا  ٥١ –ا دددٌرا   ٥١( )٠١١ًالكم دددم ا ترسدددُ، ووٌنددد  لَمدددْ التراسدددْ ةدددا)   
(ليةي ، ً جلن ةا  ٠٥ – ٠٠مخلْ اجللتادٍْ، ورتاًً مل يرهت ةي فا ) ا ماهقا   ا 

ً.ددٌد لتمددْ سدديل ْ دالددْ عخصدديَٖي فددا ااةددا الم لددُ         -مهددت نكدديٖج التراسددْ ٣   
لتق ً.ٌد  مًم فا در.ي  لَمدْ التراسدْ ةدا الد  ٌر ًاجلنديا       –ًالكم م ا ترسُ 

ْ التراسدْ ةدا الد  ٌر    ً.دٌد  دمًم   در.دي  لَمد     –للٓ ةقَيك ااةدا الم لدُ     
 ًاجلنيا للٓ ةقَيك )الكم م(   اجتيي ال  ٌر 

( الددو   ددد   لددا ةدددتٔ  يللَددْ فدددماةج    ٩١٠١) Hannah et alً  دراسددْ   
( فمنيةج للٌميٍدْ ةدا الكم دم   قد      ٠١١الٌميٍْ ةا الكم م   ا تارك، ًت وقََت )

ٖج التراسددْ من (  يل ددي ، ًةددا  ددتظ وي َددن الكندديةج  جلندد  مهددت نكددي     ٩١١١١للددٓ)
-٠٢فماةج الٌميٍدْ ةدا الكم دم وقلد  ةدا سدلٌ َي  الكم دم   ا ترسدْ ادٌالُ )          

 (  جلخت منٌاع التلت ار.ك يلُ  ٩١٤

( هت   عر الك دم  للدٓ لتمدْ الكم دم ًال تمدي       ٩١٠١) Konishi et alدراسْ
ةدا  ار.ك يلَْ، ً  ق  اسك ينْ الكم م ًال تمي  ار.ك يلَدْ للدٓ لَمدْ ال ددف     

(  يل ددددي  ً يندددد  مهدددددت المكدددديٖج من الكوددددَنا    ةدددددكونا  التراسددددْ )لدددددتد      ٩٢٢)
ااصتميٕ، القدترّ الكمي لدَْ، ًمَ دْ الد ا (  يند  ةمو يدْ فديلكوَنا    سدلٌا         

 الكم م 
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( هدددت   الو دددا لدددا در.دددْ و دددم  ا ٌهدددٌفا   ٩١٠٢دراسدددْ الومدددترِ ًآ دددمًن ) 
( ٩٠١ُ، ًووٌن  لَمْ ال دف ةا )ا يد َي  للكم م، ًةتٔ خي.كوت لإلر يد الم ل

(  يل ددددْ، ًالك ددددت  التراسددددْ للددددٓ ا قدددديفت      ٢٢(  يل ددددي  ً)٠٠٢ يل ددددي  ةٌهٌفددددي  ) 
ةدددا  (٢٠٤ال خصددَْ  ددد ى ا  كٌخددْ دت ددد  ال َينددي ، ًوٌصدددل  التراسدددْ عر من )   

( و مضددٌا ١٥٤اليل ددْ امددمًا فك مضددوت لل مددا ًارلكددتإ  ددتظ ةماخدد  خَدديووت، )  
( و مضدٌا للكم دم ف دو     ١٢٤( و مضدٌا للكم دم ادتلدتِ، ً)   ٠٥٤للكم م الل ظُ، ً)

( و مضٌا للكم م ف و   دن ة ي دم، لد ا  قدت  دينٌا ضدديٍي لل مدا        ٠٠٤ة ي م ً )
 ًارلكتإ الل ظُ ًادتلتِ 

( ًالددو   دد   نلدد ْ انك ددير الكم ددم اجللورتًنددُ لددتٔ  ٩١٠٢دراسددْ القديددينُ)
 ْ فددا الكم ددم اجللورتًنددُ ًال ٌاةدد     ددتع ا مخلددْ ا كٌسدديْ، ًالك ددم  للددٓ ال تمدد

ارت ددا الوددكٔ لل خصددَْ لددتٔ  ددتع ا مخلددْ ا كٌسدديْ، ًالك ددم  للددٓ م مددم       
(  ٠٢٩لٌاةدد  ال خصددَْ عسددويةي   الكم ددم اجللورتًنددُ  ووٌندد  لَمددْ ال دددف ةددا )  

(،  ٠٥عر  ٠٢ يل ي  ةا  تع ا مخلدْ ا كٌسديْ ، ًوماًخد  مل ديرهت ال ةمَدْ فدا )       
ةقَددديك الكم دددم ارلورتًندددُ ًةقَددديك ال ٌاةددد  ارت لدددْ الودددكٔ      ً  دددن ال يخدددف 

% ( ٠٢ ٢٢لل خصَْ، سمْ ، ًوٌصد  ال ددف عر انك دير الكم دم اجللورتًندُ فملدَْ )       
لتِ  تع ا مخلْ ا كٌسيْ ،   ي وم جل  ال ٌاة  ارت دا   ال خصدَْ فديلكم م    

يٕ  ال صديفَْ  اجللورتًنُ لدتٔ  دتع ا مخلدْ ا كٌسديْ   ستي ظدْ اذتم.دْ ، ً.د       
  جلمٌٔ ااف يد عسويةي   الكم ل فيلكم م اجللورتًنُ  

(  الو اسكوت   دراسْ ا مي  ااسمِ ًلتمكى فيلكم م ٩١٩١دراسْ للُ ًال قُ)
(  يل ي  ً يل ْ ةا ا مخلْ المينٌٍدْ، ًاسدكختة    ٠٠١ا ترسُ ، ًووٌن  ال َمْ ةا )

صددددل  التراسددددْ عر ً.ددددٌد لتمددددْ ةقَيسددددُ ا مددددي  ااسددددمِ ًالكم ددددم ا ترسددددُ، ًوٌ
ارو ي َددْ لولددَْ فددا ا مددي  ارسددمِ ًالكم ددم ا ترسددُ ًً.ددٌد  ددمًم فددا ةددكونِ         

 –لددتد سددمٌا  و لددَت ارع ًارق   –التراسددْ و  ددي  لل تٍددت ةددا ا ددكونا  ةمدد  اللددا   
الددت   ال ددومِ ل سددمّ ًا ودديرا  ار.ك يلَددْ ًالرددوٌ  ا ترسددَْ ً ددجلن الددت      

كدد  ا مو ددْ اا ددنّ ةددا خَددف الكددجلقن، ًً.ددٌد لتمددْ ارو ي َددْ    ال ددومِ ل سددمّ عت
لولدَْ فدا الدت   ال ددومِ ل سدمّ ًالكم دم الل ظدُ  فَم ددي وٌ.دت لتمدْ لولددَْ         

فا الت   ال دومِ ل سدمّ ً دت ةدا الكم دم ادتلدتِ         ٥٤ًة مٌٍْ لمت ةلكٌٔ 
مّ ًفا الكم دم  ًالكم م اجللورتًنُ ، فَم ي ر وٌ.ت لتمْ فا الت   ال ومِ ل س

ادتملُ    ي وٌصل  التراسْ عر ً.ٌد لتمْ ارو ي َْ ةٌ. ْ فدا ةدكون اللدا    
ًوٌ.ت لتمْ ارو ي َدْ   –الكم م الل ظُ  –الكم م ادتلتِ  -ً ت ةا ٣ الكم م

ةٌ. ْ فا ةكون اللا ًالكم م اجللورتًنُ ،   خا ر وٌ.ت لتمدْ ارو ي َدْ فدا    
 اللا ًالكم م ادتملُ 

( اسددددكوت   فمدددديٕ ةقَدددديك للكم ددددم اجللورتًنددددُ لل كم ددددم     ٩١٩٠اسددددْ لدددديةم) در
(   يل ددي  ٢١٠ًالردددَْ ، ًحتتٍددت نلدد ْ انك دديري فددا اليددتع ًووٌندد  ال َمددْ ةددا)    

(  يل دْ مبكٌسده   ٢٢٢(  يل دي  ً) ٠٩ً يل ْ ةا  تع .ية ْ مميّ اللدٌٍا فٌامد  )  
م اجللورتًندددُ  ( ليةدددي  ، ًاسدددكختة  هددد ي التراسدددْ ةقَددديك الكم ددد     ٢٢٠ ٩٩ل دددمِ )
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لل كم ددددم ً للردددددَْ ةددددا علددددتاد ال يخددددف  ًم ددددير  التراسددددْ عر نلدددد ْ  يرسددددْ     
(  ٥٤ ٠٢(  ليدددتع ال وددديلٌرٌٍك ،ً)٢٤ ٩٢اللدددلٌ َي  الكم مٍدددْ لل كم دددم فلوددد )

(  ٢٤ ٠٢ليدددتع التراسدددي  ال لَدددي   فَم دددي فلوددد  نلددد كوي الٌام دددْ للدددٓ الرددددَْ ) 
 سي  ال لَي (  ليتع الترا٩٤ ٢٢ليتع ال ويلٌرٌٍك ً)

 : رابعًا: الذراسات اليت تياولت ديىح األحذاخ 

( مرفد  ادي  ن لدَْ ا دماد عت لدٌن      ٩١٠٥را.   دراسْ   يظ التٍا ًآ مًن )
اللددلٌا اجل.ماةددُ، ت حتلَدد  لددتد ةددا ال دددٌا ًالتراسددي  اللدديفقْ الددو وميًلدد     

  اللدددلٌا ال دددتًانُ ًالك دددك  ا  دددم  ًال خصدددَْ ًاطت دددي  الرددد ه الددد اوُ،     
لتمددكوت فيللددلٌا اجل.ماةددُ، ًوٌصددل  التراسددْ عر منددى مددت م.مٍدد  لددتّ دراسددي       
فيسددكختاق  ددياح لددتّ لتراسددْ اددي  ال خصددَْ لددتٔ  دد  ةددا اا ددماد ال دديدٍا       
ًالد ٍا لددتٍوت سدلٌا ع.ماةددُ، ًةددا ادي  ال خصددَْ الددو ارو يد  ف ددو   دد ن     

ةددا اللدد ي  ا م ٗددْ   فيللددلٌا اجل.ماةددُ ال تًانَددْ ًالك ددينُ خَددف منو ددي ٍ كددكان  
فيللددلٌا اجل.ماةددُ لدددتٔ الو ددير، ًم ددير  ف دددض التراسددي  عر ارو ددي  ال صددديفَْ       
ًال تًانَْ ًال  ٌر   م ٗي  فللٌا ادتميً،   ي م ير  نكيٖج التراسْ منى ٍومدم  
لددتٔ اجملددمةا اللددلٌ َي  ا ردديدّ لل ثك دد  ًال هينَددْ ًال صدديفَْ، ًعر ً.ددٌد       

لددتٍوت سددلٌا ع.ماةدددُ ًسددلٌا ةمددددم ، ًمن     ضدد ه ااوددُ ةدددمخ ض لددتٔ الددد ٍا   
الللٌا ال تًانُ ًال ما ةا الل ي  الو ومو ه ف و  مسيسُ ًة ي م فيللدلٌا  
اجل.ماةددُ، مةددي فيلملدد ْ للك ددك  ا  ددم   لددت ٌٍ.ددت ا.ك دديع  دد ن للددٓ ارو ي ددى        

 فيلللٌا اجل.ماةُ 

ما  لمدت  ( هدت   عر و دم   للدٓ ستدت دا  ال دٌد عر ارضتد      ٩١٠٢دراسْ ال د اق ) 
ااخددتاا ادتدديضتا   اجملك دد  ااردنددُ، ًالددو   قدد  للددٓ لَمددْ مصددتٍْ مٌاةوددي     

( خدددتقي ا دددمما، ةدددا دًر الرتفَدددْ ًالكجلهَددد    ال يصددد ْ ل دددين ًةدددتٍمو عرفدددت      ٢٢)
ًالمصددَ ْ  ًميوددم  المكدديٖج من مسدد يع ال ددٌدّ عر ارضتددما  مددت ملدد ٣ الم قددْ         

ال ددددٌارع، ًالكوَددددب لددددا ا ترسددددْ    اللددددَْٗ، ًمردددديٕ الٌمدددد  فيلولدددد ، ًالكلددددو      
ًاسدددك  يظ ااهددد  ال دددتّ   ا  يةلدددْ، ً َددديع ًلدددُ ااةدددم لدددا ا مددد ظ  ًمدددت مد  دًر   
الرتفَددْ ًالكجلهَدد    ااردن دًرا ةو ددي   اذتددت ةددا ال ددٌد عر ارضتددما ،   ددي مد   
ضددوٌ ي  الٌصددت ار.ك دديلُ دًرا  دد نا   لددٌدّ اذتددتا ادتددينم عر ارضتددما ،    

ٍمّ ااصددتميٕ اللدَٗا، ًمردديٕ ًمدد  ال دمائ دًن  يٖددتّ، ًو يةدد  ااهدد    فلد ب٣ ةلددي 
ة ى   دتٍت ا َ دْ ًارخدرتاق، ًن كدى ةدا م د  م دماد اجملك د    دخ  ةمددم ،           

 ًنظمّ اجملك   لى   خ   ن ةم ٌع  َى  

( للدددٓ   َ دددْ ال تمدددْ فدددا ال ٌاةددد  ارت لدددْ   ٩١٩١ًو م ددد  دراسدددْ ا مددديخُ  ) 
الو ددديّٕ ال اوَدددْ، ًا مًندددْ الم لدددَْ، ًال دددمًم فدددا  الودددكٔ لل خصدددَْ، ً ددد  ةدددا

ادتديضتا ً دن ادتديضتا   ولد  ا دكونا ، ً د ل  القدترّ الكم لٍدْ لل ٌاةد           
ارت لددْ الوددكٔ لل خصددَْ فيلو دديّٕ ال اوَددْ ًا مًنددْ الم لددَْ  ًللددٓ لَمددْ ةددا        

 ( ٠١ -٠٢(  خَددف ةددا ادتدديضتا، ً ددن ادتدديضتا، وماًخدد  مل دديرهت فددا )     ٩١١)
سدددمْ،   دددن للدددَوت ةقَيسدددا الو ددديّٕ ال اوَدددْ ًا مًندددْ الم لدددَْ  مسددد م  المكددديٖج  
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المَٖلَْ من ادتيضتا م مدم لصديفَْ ةدا  دن ادتديضتا ًمن لدتٔ  دن ادتديضتا         
ةلكٌٍي  ليلَْ ةا ارن لي  ًارن كديً للدٓ ارتدكّ، ًا ق ٌلَدْ، ًٍقظدْ الرد ن،       

 ةقيرنْ فيدتيضتا  ً  ل  ال  يلَْ ال اوَْ، ًا مًنْ الم لَْ

 التعلًل العاو على الذراسات الشابكة: 

     التراسي  الليفقْ لا ال تمْ اللدل َْ فدا الدك وا الم لدُ ًالكم دم،      
ًالتًر اجلظتيفُ للدك وا الم لدُ للدٓ اللدلٌا الكوَ دُ ل   ديظ ، ًدًر الدك وا        

 الم لُ   الكقلَ  ةا الللٌا ا مدم   

   قْ عر ً.ددٌد لتمددْ عظتيفَددْ فددا الددتلت ار.ك دديلُ     ًوٌصددل  التراسددي  اللدديف
ً.ٌدّ اذتَيّ ًارو يع ةلكٌٔ  يللَدْ الد ا  ًدًري مٍردي    اطت دي  ار كٗديع      

 ًال  لْ ار.ك يلَْ ًف ض ا  يرسي  ال ياّ 
       ميودم  ف ددض التراسدي  ال تمددْ اللدديل ْ فدا الكم ددم ًارةدا الم لددُ ، ًاو قدد

 ُ ةقَيك الكم م لصيس ال  ٌر  للٓ ً.ٌد  مًم فا ادتملا لل
      ْاو قدد  التراسددي  اللدديفقْ للددٓ من الك ودد  ارسددمِ اخددت اهددت ال ٌاةدد  ا لدٍدد

رضتما  ااختاا ًالظمً  ارمكصيدٍْ اللَْٗ ًر قيٕ اللٌٕ ،   ي ميوم  من 
الروه ار.ك يلُ ًةليٍمّ ااصتميٕ اللَٗا ًًمد  ال دمائ اهدت مسد يع لدٌدّ      

 اذتتا لتضتما  
  هددد ي التراسدددْ لدددا التراسدددي  اللددديفقْ فكميً دددي الدددك وا الم لدددُ لدددتٔ  متَددد  

ااخددتاا ادتدديضتا  ددي لددى دًر   وم َددْ القددترا  ًجتمفددْ نقددي  القددٌّ ًحتلددا    
 اسكختاةوي فتر  ةا الرت َ  للٓ نٌاخُ ال ث  ًارخكَيح 

  فروض الذراسة:  
     ادتديضتا   ٌٍ.ت ةلكٌٔ ةمخ ض   الك وا الم لُ لدتٔ لَمدْ ةدا ااخدتاا

  ّوت
    دددت ةلددددكٌٔ ةددددمخ ض ةددددا الددددتلت ار.ك ددديلُ لددددتٔ لَمددددى ةددددا ااخددددتاا.ٌٍ

 ادتيضتا وتّ 
  ّت ةلكٌٔ ةمو     الكم م لتٔ لَمى ةا ااختاا ادتيضتا وت.ٌٍ 
    وٌ.دت لتمددْ اا  درلددْ عخصدديَْٖ فددا الدك وا الم لددُ ًالكم ددم لددتٔ لَمددْ ةددا

  ّااختاا ادتيضتا وت
 رلْ عخصيَْٖ فا الدتلت ار.ك ديلُ ًالكم دم لدتٔ لَمدْ ةدا       وٌ.ت لتمْ اا  د

  ّااختاا ادتيضتا وت
       وٌ.دددت  دددمًم اا  درلدددْ عخصددديَْٖ   در.دددْ الدددك وا الم لدددُ لدددتٔ لَمدددْ ةدددا

 عر )ا لكٌٔ ارمكصيدِ ل سمّ(   ٔااختاا ادتيضتا و  
 ا وٌ.دددت  دددمًم اا  درلدددْ عخصددديَْٖ   در.دددْ الدددتلت ار.ك ددديلُ لدددتٔ لَمدددْ ةددد

  عر )ا لكٌٔ ارمكصيدِ ل سمّ( ٔااختاا ادتيضتا و  
          وٌ.دددت  دددمًم اا  درلدددْ عخصددديَْٖ   در.دددْ الكم دددم لدددتٔ لَمدددْ ةدددا ااخدددتاا

 عر )ا لكٌٔ ارمكصيدِ ل سمّ(   ٔادتيضتا و  
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 :ميهر البحح 
اسددكختة  ال يخمددْ ا ددموج الٌصدد ُ ف ددقَى اررو ددي ُ ًا قدديرن لتراسددْ لتمددْ     

ةدددا الدددك وا الم لدددُ ًالدددتلت ار.ك ددديلُ لدددتٔ لَمدددْ ةدددا ااخدددتاا  الكم دددم فوددد 
ادتيضتا    دًر ا تخظْ ار.ك يلَْ وتّ، ًهٌ ا دموج ا تٖدت للتراسدْ اذتيلَدْ،     
خَف من ه ا ا موج ٍلكختق لٌصا ييهمّ ة َمدْ ًصد ي  دمَقدي  ،ًو لدن ال تمدي       

  فا ةكون ة ا ًةكون ا م

 ذراسةعًية ال: 
 عًية االستطالعًة  أوال: ال 

(  ٢١ميةد  ال يخمدْ فكي َدن اادًا  للدٓ لَمددْ مًلَدْ اسدكيتلَْ، ووٌند  ةددا )       
خدددتقي  ةدددا ااخدددتاا ا قدددَ ا فدددتار ا تخظدددْ ار.ك يلَدددْ ودددتّ، ًالددد  فودددت       
الكدقن ةا ارتصيٖ  اللدَوٌةرتٍْ لد دًا  ا لدكختةْ   التراسدْ، لإل  ٗمدين      

 ًض   لقَيسى  ةكوي ًمترووي للٓ مَيك ةيٕللٓ ةت

   ثاىًا: العًية األساسًة 

الك دددت  ال يخمدددْ   خصدددٌ ي للدددٓ لَمدددْ ال ددددف للدددٓ اليمٍقدددْ القصدددتٍْ،        
(  خدددتقي  ةدددا ااخدددتاا  ٠١١ًا دددك ل  لَمدددْ ال ددددف للدددٓ لَمدددْ ع يلَدددْ مدددترهي )   

ا قدددَ ا فدددتار ا تخظدددْ ار.ك يلَدددْ ودددتّ  حتددد  ا دددما  ًزارّ ا دددٌارد ال  دددمٍْ       
( دارا    ا  لوددْ ةموددي دًر لل تخظددْ  ٠٢ْ ًالددو و ددم  للددٓ ) ًالكم َددْ ار.ك يلَدد

ار.ك يلَْ ًدًر للكٌ.َى ار.ك يلُ ًدًر لمليٍْ ال كَي  ، ً  ةتٍمْ .دتّ دارٍدا   
اخددته ي لمليٍددْ ال كَددي  ادتيضتددي  ًدار ا تخظددْ ار.ك يلَددْ لمليٍددْ ااخددتاا        

( وماًخدد  مل دديرهت  ٩١٩٩ْ،ادتدديضتا،  )ًزارّ ا ددٌارد ال  ددمٍْ ًالكم َددْ ار.ك يلَدد    
( سمْ ًادتدتًظ الكديلُ ٌٍضدم  صديٖ  لَمدْ ً قدي لد  ض ا دكونا          ٠١-٠٠فا)

 الت ٌ.ما َْ  

 (. ٜٛضح خصا٥ص ع١ٓٝ ايبحح ٚفكا يًُتػريات ايذميٛغشاف١ٝ 1دذٍٚ )

 % ايتهشاس ْٛع١ املتػري ايذميٛدشايف

 ايٓٛع 

 72 72 ايزنٛس

 28 28 االْاخ

 ايعُش

 8 8 ط١ٓ 11-14

15-18 92 92 

 املظت٣ٛ االقتصادٟ

 

 

 36 36 ضعٝف

 32 32 َتٛطط

 32 32 َشتفع

ٍكرددم ةددا ادتددتًظ اللدديفن من لَمددْ  الدد  ٌر   التراسددْ هددُ اا مددم ووددمارا،     
%( ، ً يند  اٍردي   ٩١%(  ختقي،   خا  ين  لَمْ ارنيا اام  وودمارا ) ٢٩فٌام  )

ودمارا، فَم دي ودٌزع ا لدكٌٔ ارمكصديدِ      (  سمْ اا مم و٠١-٠٥ال ْٗ ال  مٍْ ةا )
 ف و  ةكٌازن للٓ لَمْ التراسْ 
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 ذراسةأدوات ال: 
 مكًاض التنهني اليفشٌ   -1

(  فكيددٌٍم ةقَدديك الددك وا الم لددُ ًالدد ِ ٍ دد   للددٓ    ٩١٠٢مدديق )التهية ددْ،
ل ددمٍا  قددمّ فيرلك دديد للددٓ  ددٌاح لَوددم  المتقددُ ًت حتتٍددتهي   مرف ددْ اف دديد    

ااقدددم، ارسدددكقتلَْ، الكدددجلقن  ًمدددت ت الك ددديد ةقَددديك ودددترح لَودددم   ًهددد٣ُ ا  مدددٓ، 
المتقددددُ   وقددددتٍم اسددددكثيفي  ا  دٌصددددا )داٖ ددددي ، مخَينددددي ، ندددديدرا ( ًت عليدددديٕ        

( للٓ الكٌالُ للدوت للدٓ در.دْ اسدكثيفْ ا  دٌصدا للدٓ ا قَديك        ٢،٩،٠ااًزان)
( ةددا ارتددكإ  ٠١للددٓ )(  قددمّ ٩١ت لددم  ا قَدديك فصددٌروى ااًلَددْ ًا وددٌن ةددا )   

ًا خكصا ًملريٕ هَْٗ الكترٍا، ًفميٕ للٓ ةتخظي  ًآرإ ًو تٍت  ا و دا  
( للٓ     قمّ ً ين ال  ةل م للدٓ صدتم ال قدمّ     ١١ قت او ق  للٓ نل ْ )

فيسددكختاق  مٍقددْ الكث ٖددْ المصدد َْ ًاسددكخماح ة يةدد  ق ددي   مًن ددي  ال ددي فددا    
 يل دي ةدا  ديرح لَمدْ التراسدْ خَدف فلدغ ة يةد          ( ٢١لَمْ اسكيتلَْ ةوٌنْ ةا )

 ( خَف و كك ه ي المل ْ ةق ٌلْ ا ما  التراسْ ٢٢ ١الم ي  لل قَيك )

 :ٌاخلصائص الشًهىمرتية ملكًاض التنهني اليفشٌ  يف البحح احلال 
ميةد  ال يخمدْ فدإ.مإا  وقدما ةقَديك الدك وا الم لدُ، خَدف متكد  ا قَديك           

 لكيل٣َْفيرتصيٖ  اللَوٌةرتٍْ ا

 أوال: صذم املكًاض 
 أ. صذم االتشام الذاخلٌ  

مية  ال يخمْ الديع ة يةد  اررو دي  فدا در.دْ  د  ل ديرّ ًالتر.دْ الولَدْ،          
 فيمٍقْ ة ية  ارو ي  فنسٌن، ً ين  المكيٖج   ي ٍل٣ُ

 ( َعاَالت استباط عباسات َكٝاغ ايتُهني ايٓفظٞ 2دذٍٚ ) 

 0.01عٓذ َظت٣ٛ  **داي١ 

ةددا  ددتظ ادتددتًظ اللدديفن  ٍكرددم من  َدد  ل دديرا  ا قَدديك  يندد  دالددْ لمددت   
(   ددي ٍددتظ للددٓ  ١٢٢ ١-٠٠٢ ١ًوماًخدد  ة دديةت  اررو ددي  لل  دديرا  فددا )  ١٠ ١

 ارو ي ي  .َتي فا ال  يرا  ًالتر.ْ الولَْ لل قَيك 

 ب. الصذم البيائٌ  

ا قَديك فيلتر.دْ الولَدْ لل قَديك      مية  ال يخمْ اليع ة يةد  ارو دي  مف ديد   
 فيسكختاق ة ية  ارو ي  فنسٌن، ً ين  نكَثْ ة يةت  اررو ي   يلكيل٣ُ

 عباس٠ َعاٌَ االستباط عباس٠

َعاٌَ 

 االستباط

 َعاٌَ االستباط عباس٠

1 0.839** 2 0.591** 3 0.553** 

4 0.791** 5 0.671** 6 0.477** 

7 0.480** 8 0.626** 9 0.413** 

10 0.618** 11 0.661** 12 0.533** 

13 0.587** 14 0.533** 15 0.627** 

16 0.701** 17 0.527** 18 0.730** 

19 0.696** 20 0.730** 
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 (. َعاَالت استباط ابعاد َكٝاغ ايتُهني ايٓفظٞ َع ايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ 3دذٍٚ )

 األثش ايهفا٠٤  االطتكالي١ٝ  املع٢ٓ ايبعذ

َعاٌَ 

 االستباط 

0.714** 
 

0.850** 
 

0.677** 
 

0.784** 

          0.01** داي١ عٓذ 

ٍكرددم ةددا ادتددتًظ اللدديفن من ة دديةت  اررو ددي  فددا اف دديد ةقَدديك الددك وا      
خَدددف وماًخددد  ة ددديةت  اررو دددي  فدددا    الم لدددُ ًالتر.دددْ الولَدددْ لدددى ةمو  دددْ،  

 ، ًهُ مَت ةمو  ْ ١٠ ١( ، ً َ وي اا  درلْ عخصيَْٖ لمت ١٥١ ١-٢٢٢ ١)

 كًاض:ثاىًا: ثبات امل 
 أ. معامل ثبات الفا نروىباخ

مية  ال يخمْ اليع ة ية  ال ي  مًن ي  لو  ف ت ةا مف يد ةقَيك الك وا 
 الم لُ، ًالتر.ْ الولَْ، ً ين  ة يةت  ال ي  مًن ي   يرو٣ُ

 (. َعاَالت ثبات أيفا نشْٚباخ ملكٝاغ ايتُهني ايٓفظٞ ٚأبعاد4ٙدذٍٚ ) 

 األثش فا٠٤ايه االطتكالي١ٝ املع٢ٓ ايبعذ

ايذسد١ ايه١ًٝ 

 يًُكٝاغ

 0.862 0.593 0.814 0.744 0.653 َعاٌَ ايفا نشْٚباخ

ةا  تظ ادتدتًظ اللديفن  ٍكردم  من مدَت ة يةد  ق دي  ال دي  مًن دي  ل ف ديد          
 يندد  مددَت ةمو  ددْ، خَددف وماًخدد  مددَت ة يةدد  ق ددي  ال ددي  مًن ددي  ل ف دديد فددا    

ي  ال دددي  مًن دددي  الولدددُ لل قَددديك  ( ،   خدددا  دددين ة يةددد  ق ددد ١٠٠ ١ -٥٢٢ ١)
 (  ًهُ مَ ْ ليلَْ وتظ للٓ متك  ا قَيك فتر.ْ ليلَْ ةا الم ي  ١٢٩ ١)

 ب. معامل التذزئة اليصفًة  

للكدقددن ةددا ق ددي  الكث ٖددْ المصدد َْ ميةدد  ال يخمددْ فكقلددَت ل دديرا  ةقَدديك      
رو ي  الك وا الم لُ عر ل يرا   مدٍْ ًل يرا  زً.َْ، ًةا قت خليع ة ية  ار

فماًن ًة يدلْ .ك ين، ً ين  -فا المص ا، ًال  فيسكختاق ة يدلْ س نةين
 المكيٖج   ي ٍل٣ُ 

 (. َعاٌَ ثبات ايتذض١٥ ايٓصف١ٝ ملكٝاغ ايتُهني ايٓفظ5ٞدذٍٚ ) 

 َعاٌَ دتُإ بشإٚ-َعاٌَ االستباط طبريَإ َعاٌَ االستباط ايٓصفٞ

0.721 0.698 0.718 

فن ٍكردددددم من ة يةددددد  اررو دددددي  فدددددا المصددددد ا    ةدددددا  دددددتظ ادتدددددتًظ اللدددددي  
ًمَ دْ ة يةد     ٢٢١ ١فدماًن  -( ،   خا  ين  مَ ْ ة ية  سد نةين ٢٩٠ ١ ١)ر=

ًهددُ مددَت ةمو  ددْ وددتظ للدٓ متكدد  ةقَدديك الددك وا الم لددُ فتر.ددْ   ٢٠١ ١.ك دين  
 ليلَْ ةا الم ي  

 :مكًاض الذعه االدتناعٌ: -ثاىًا 
   :وصف املكًاض 

(  ف مددديٕ ةقَددديك الدددتلت ار.ك ددديلُ ، ًالددد ِ    ٩١٠٢مددديق ) ال مددد ِ ً  ددديٌ ، 
(   قمّ ةٌزلدْ للدٓ قتقدْ اف ديد ًهد٣ُ دلدت ال يٖلدْ، دلدت ااصدتميٕ،          ٢٠ٍكوٌن ةا )
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دلددت ةلسلددي  اجملك دد  ، ًمددت ت الك دديد ةقَدديك وددترح لَوددم  المتقددُ   وقددتٍم       
للٓ الكدٌالُ  ( ٢،٩،٠اسكثيفي  ا  دٌصا )داٖ ي ، مخَيني ، نيدرا ( ًت علييٕ ااًزان)

م  للدوددت للددٓ در.ددْ اسددكثيفْ ا  دٌصددا للددٓ ا قَدديك  صددتم ا كدد٣ٌٔ ت لدد   
( ستو دددا ةدددا اًِ  ٠١(  قدددمّ، للدددٓ ) ٢٠ا قَددديك فصدددٌروى ااًلَدددْ، ًا ودددٌن ةدددا )   

ار كصدديك   ادتية ددي  اللدد ٌدٍْ ، ًمددت افددتٔ ا و ددٌن ال تٍددت ةددا ا تخظددي  
(    ي ت خليع ١١٤خَف ت و تٍ  ف ض ال قما ، ًخ   ف روي فمل ْ او يم)

( سثَمي ، ت ٢١لَْ ورت )درر  صتم ال ميٕ ةا  تظ وي َقْ للٓ لَمْ اسكيت
ا كَددديرهت ةدددا زتك ددد  التراسدددْ ًةدددا  ددديرح لَمكودددي، ًمدددت ت خلددديع ة ددديةت          
اررو ي  فا التر.ْ للٓ     قمّ ًالتر.ْ الولَْ لل قَيك ًاجمليظ ال ِ ومك ُ 
الَْ ، ًوماًخ  مَت اررو ي  فا  قما  ا قَيك ة  التر.ْ الولَْ مت وماًخ  فا 

 ددين خلدديع ة دديةت  اررو ددي  فددا اجملددير  ف  رددوي ًالتر.ددْ   ( ، ١١ً ١ – ٠٥ ١)
(ً َ وددي دالددْ اخصدديَٖي ، ًو كددك ةل ددما  .َددتّ      ٢٠ ١ – ٥٥ ١الولَددْ لل قَدديك ) 

 للدوت للٓ صتم ااداّ  

 :اخلصائص الشًهىمرتية ملكًاض الذعه االدتناعٌ يف الذراسة  احلالًة 
 قَيك التلت ار.ك يلُ  مية  ال يخمْ فإ.مإا  الكدقن ةا الصتم ًالم ي 

  يلكيل٣ُ

 أوال: صذم املكًاض 
  ٌصذم االتشام الذاخل 

ميةد  ال يخمددْ الديع ة يةدد  اررو دي  فددا در.دْ  دد  ل ديرّ ًالتر.ددْ الولَددْ      
 فيمٍقْ ة ية  ارو ي  فنسٌن، ً ين  المكيٖج   ي ٍلُ

 (. استباط عباسات َكٝاغ ايذعِ االدتُاعٞ بايذسد١ ايه6١ًٝدذٍٚ ) 

 َعاٌَ االستباط عباس٠ َعاٌَ االستباط عباس٠ َعاٌَ االستباط عباس٠

1 0.611** 16 0.620** 31 0.880** 

2 0.574** 17 0.763** 23 0.622** 

3 0.700** 18 0.563** 33 0.541** 

4 0.745** 19 0.480** 34 0.760** 

5 0.725** 20 0.754** 35 0.814** 

6 0.479** 21 0.620** 36 0.680** 

7 0.730** 22 0.563** 37 0.737** 

8 0.616** 23 0.761** 38 0.844** 

9 0.802** 24 0.684** 39 0.718** 

10 0.814** 25 0.731** 40 0.855** 

11 0.654** 26 0.662** 41 0.622** 

12 0.520** 27 0.571** 42 0.734** 

13 0.763** 28 0.480** 43 0.543** 

14 0.465** 29 0.516** 44 0.869** 

15 0.589** 30 0.677** 45 0.790** 

 0.01** داي١ عٓذ 

ةددا  ددتظ ادتددتًظ اللدديفن ٍكرددم من  َدد  ل دديرا  ا قَدديك  يندد  دالددْ لمددت     
(   دي ٍدتظ   ١١٠ ١-٠٢٠ ١، ًخَف وماًخ  ة يةت  اررو دي  لل  ديرا  فدا )   ١٠ ١

 للٓ ارو ي ي  .َتي فا ال  يرا  ًالتر.ْ الولَْ 
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 يائٌ  الصذم الب 

مية  ال يخمْ اليع ة يةد  ارو دي  مف ديد ا قَديك فيلتر.دْ الولَدْ لل قَديك        
 فيسكختاق ة ية  ارو ي  فنسٌن، ً ين  نكَثْ ة يةت  اررو ي   يلكيل٣ُ

 (. َعاَالت استباط ابعاد َكٝاغ ايذعِ االدتُاعٞ َع ايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ7دذٍٚ ) 

 ايعا١ً٥ دعِ دعِ اجملتُع دعِ األصذقا٤ ايبعذ

 **0.744 **0.791 **0.867 َعاٌَ االستباط

          0.01** داي١ عٓذ 

ٍكردددم ةدددا ادتدددتًظ اللددديفن من ة ددديةت  اررو دددي  فدددا اف ددديد ةقَددديك الدددتلت  
ار.ك دديلُ  ًالتر.ددْ الولَددْ لددى ةمو  ددْ، خَددف وماًخدد  ة دديةت  اررو ددي  فددا         

 ، ًهُ مَت ةمو  ْ ١٠ ١( ، ً َ وي اا  درلْ عخصيَْٖ لمت ١٢١ ١-٢٠٠ ١)

 ثاىًا: ثبات املكًاض 
 أ. معامل ثبات الفا نروىباخ

 مية  ال يخمْ اليع ة ية  ال ي  مًن ي  ،ً ين ة ية  ال ي  مًن ي  

 (. َعاَالت ثبات أيفا نشْٚباخ ملكٝاغ ايذعِ االدتُاعٞ ٚأبعاد8ٙدذٍٚ ) 

 يًُكٝاغ ايذسد١ ايه١ًٝ دعِ ايعا١ً٥ دعِ اجملتُع دعِ األصذقا٤ ايبعذ

 0.869 0.854 0.841 0.743 َعاٌَ ايفا نشْٚباخ

 ب. معامل التذزئة اليصفًة  

للكدقددن ةددا ق ددي  الكث ٖددْ المصدد َْ ميةدد  ال يخمددْ فكقلددَت ل دديرا  ةقَدديك     
الدددتلت ار.ك ددديلُ عر ل ددديرا   مدٍدددْ ًل ددديرا  زً.َدددْ، ًةدددا قدددت خلددديع ة يةددد       

فدددماًن ًة يدلدددْ  -ةيناررو دددي  فدددا المصددد ا، ًالددد  فيسدددكختاق ة يدلدددْ سددد ن   
 .ك ين، ً ين  المكيٖج   ي ٍل٣ُ 

 (. َعاٌَ ثبات ايتذض١٥ ايٓصف١ٝ ملكٝاغ ايذعِ االدتُاع9ٞدذٍٚ ) 

 بشإٚ-َعاٌَ االستباط طبريَإ َعاٌَ االستباط ايٓصفٞ

َعاٌَ 

 دتُإ

0.859 0.741 0.833 

( ، ١٥٢ ١ةا  تظ ادتتًظ الليفن ٍكرم من ة ية  اررو ي  فدا المصد ا )ر=  
 ١٢٢ ١ًمَ دْ ة يةد  .ك دين     ٢٠٠ ١فدماًن  -  خا  ين  مَ ْ ة يةد  سد نةين  

 ًهُ مَت ةمو  ْ  

 :مكًاض التينر : -ثالجا 
 :وصف املكًاض 

(  فٌض  ةقَيك الللٌا الكم دمِ، ًالد ِ ٍكودٌن ةدا مرف دْ      ٩١٠٩مية  )فترانى،
قددما  ةددا  (  قددمّ ، اللددلٌا الكم ددمِ ادتلدد ُ، ًمتملددى ال     ٢٢اف دديد ةٌزلددْ للددٓ )  

(، اللددددلٌا ٩٠-٠١(، اللدددلٌا الكم ددددمِ الل ظددددُ، ًمتملدددى ال قددددما  ةددددا )  ٢-٠)
(، اللدددلٌا الكم دددمِ ضدددت   ٢٠-٩٩الكم دددمِ ار.ك ددديلُ، ًمتملدددى ال قدددما  ةدددا )    
( ًللدوددددت للددددٓ وقدددددتٍما    ٢٢-٢٩ كلوددددي  ان ددددمٍا، ًمتملددددى ال قدددددما  ةددددا )    

تق٣ُداٖ دددي ٣ ا لدددكثَ ا للدددٓ  قدددما  ا قَددديك، ت ارلك ددديد للدددٓ ةقَددديك ودددترح ق 
 (٠(، نيدرا ٣ ًٍ يُ القَ ْ)٩(، مخَيني ٣ ًٍ يُ القَ ْ)٢ًٍ يُ القَ ْ)
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 :اخلصائص الشًهىمرتية ملكًاض التينر يف الذراسة  احلالًة 
 مية  ال يخمْ فإ.مإا  الكدقن ةا الصتم ًالم ي   قَيك الكم م  يلكيل٣ُ

 أوال: صذم املكًاض 
  ٌصذم االتشام الذاخل 

الديع ة يةدد  اررو دي  فددا در.دْ  دد  ل ديرّ ًالتر.ددْ الولَددْ     ميةد  ال يخمددْ  
 فيمٍقْ ة ية  ارو ي  فنسٌن، ً ين  المكيٖج   ي ٍل٣ُ

 (. استباط عباسات َكٝاغ ايتُٓش بايذسد١ ايه١ًٝ 10دذٍٚ )

 َعاٌَ االستباط عباس٠ َعاٌَ االستباط عباس٠ َعاٌَ االستباط عباس٠

1 0.551** 14 0.699** 27 0.560** 

2 0.614** 15 0.653** 28 0.742** 

3 0.670** 16 0.497** 29 0.641** 

4 0.735** 17 0.532** 30 0.719** 

5 0.629** 18 0.683** 31 0.826** 

6 0.519** 19 0.769** 32 0.633** 

7 0.638** 20 0.564** 33 0.745** 

8 0.596** 21 0.812** 34 0.644** 

9 0.819** 22 0.769** 35 0.818** 

10 0.714** 23 0.801** 36 0.755** 

11 0.498** 24 0.590** 37 0.522** 

12 0.511** 25 0.687** 38 0.734** 

13 0.863** 26 0.545** 39 0.643** 

 0.01** داي١ عٓذ 

ةددا  ددتظ ادتددتًظ اللدديفن ٍكرددم من  َدد  ل دديرا  ا قَدديك  يندد  دالددْ لمددت     
(   دي ٍدتظ   ١٢٠ ١-٠٢٠ ١ دي  لل  ديرا  فدا )   ، ًخَف وماًخ  ة يةت  اررو١٠ ١

 للٓ ارو ي ي  .َتي فا ال  يرا  ًالتر.ْ الولَْ 

 : ٌالصذم البيائ 

مية  ال يخمْ اليع ة يةد  ارو دي  مف ديد ا قَديك فيلتر.دْ الولَدْ لل قَديك        
 فيسكختاق ة ية  ارو ي  فنسٌن، ً ين  نكَثْ ة يةت  اررو ي   يلكيل٣ُ

 الت استباط ابعاد َكٝاغ ايتُٓش َع ايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ(. َعا11َدذٍٚ ) 

 ايتُٓش االدتُاعٞ ايتُٓش ايًفظٞ ايتُٓش اجلظُٞ ايبعذ

 َعاٌَ االستباط 

0.698** 
 

0.794** 
 

0.816** 
 

          0.01** داي١ عٓذ 

ٍكرددم ةددا ادتددتًظ اللدديفن من ة دديةت  اررو ددي  فددا اف دديد ةقَدديك الكم ددم           
 ْ -٢٢١ ١لدددى ةمو  دددْ، خَدددف وماًخددد  ة ددديةت  اررو دددي  فدددا )     ًالتر.دددْ الولَددد

 ، ًهُ مَت ةمو  ْ ١٠ ١( ، ً َ وي اا  درلْ عخصيَْٖ لمت ١٠٢ ١

 ثاىًا: ثبات املكًاض 
 أ. معامل ثبات الفا نروىباخ

ميةدد  ال يخمددْ الدديع ة يةدد  ال ددي  مًن ددي  ،ً ددين ة يةدد  ال ددي  مًن ددي           
  يلكيلُ 
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 أيفا نشْٚباخ ملكٝاغ ايتُٓش ٚأبعادٙ (. َعاَالت ثبات12دذٍٚ ) 

 ايتُٓش اجلظُٞ ايبعذ

ايتُٓش 

 ايًفظٞ

 ايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ ايتُٓش االدتُاعٞ

 0.814 0.812 0.739 0.665 َعاٌَ ايفا نشْٚباخ

 ب. معامل التذزئة اليصفًة  

للكدقددن ةددا ق ددي  الكث ٖددْ المصدد َْ ميةدد  ال يخمددْ فكقلددَت ل دديرا  ةقَدديك     
 دديرا   مدٍددْ ًل دديرا  زً.َددْ، ًةددا قددت خلدديع ة يةدد  اررو ددي  فددا        الكم ددم عر ل

فددماًن ًة يدلددْ .ك ددين، ً يندد   -المصدد ا، ًالدد  فيسددكختاق ة يدلددْ سدد نةين  
 المكيٖج   ي ٍل٣ُ 

 (. َعاٌَ ثبات ايتذض١٥ ايٓصف١ٝ ملكٝاغ ايتُٓش13دذٍٚ ) 

 َعاٌَ دتُإ بشإٚ-َعاٌَ االستباط طبريَإ َعاٌَ االستباط ايٓصفٞ

0.764 0.832 0.790 

( ، ٢٢٠ ١ةا  تظ ادتتًظ الليفن ٍكرم من ة ية  اررو ي  فدا المصد ا )ر=  
(  ًمَ دددْ ة يةددد  .ك دددين  ,١٢٩فدددماًن )-  خدددا  ينددد  مَ دددْ ة يةددد  سددد نةين  

 (  ًهُ مَت ةمو  ْ  ,٢٢١)

  عرض ىتائر الذراسة ومياقشتها: 
ظ اسددكختاق ا ك دددير  ميةدد  ال يخمددْ فددديلكدقن ةددا الكتالَدددْ ال َينددي  ةددا  دددت     

  ل مثمً ، ً ين  نكَثْ الكدقن   ي ٍل٣ُ-ارلكتالَْ اننٌ 

 (. ْتا٥ر اختباس اعتذاي١ٝ ايبٝاْات14دذٍٚ )

ةا  تظ ادتتًظ الليفن ٍكرم متك  ال َيني  فيرلكتالَْ،  دي . د  ال يخمدْ    
 ، ًالكدقن ةا  مً  ال دف ولكختق ااسيلَب ال يراةرتٍْ   الك ية  ة وي

 مسري ْٛف-اختباس نًُٓذشٚف األبعاد املتػري

Kolmogorov- Smirnova 

 ًٜٚو-اختباس ػابريٚ

Shapiro-Wilk 

 ايذالي١ ١ احلش١ٜدسد اإلحصا٤ات ايذالي١ دسد١ احلش١ٜ اإلحصا٤ات

ايتُهني 

 ايٓفظٞ

 0.823 220 0.978 *0.200 220 0.015 املع٢ٓ

 0.965 220 0.964 *0.200 220 0.014 االطتكالي١ٝ

*0.200 220 0.027 ايهفا٠٤

 0.974 220 0.557 

 0.577 220 0.975 *0.200 220 0.029 األثش

 0.869 220 0.968 *0.200 220 0.023 َكٝاغ ايتُهني ايٓفظٞ
ايذعِ 

 االدتُاعٞ

 0.888 220 0.957 *0.200 220 0.036 دعِ االصذقا٤

 0.883 220 0.979 *0.200 220 0.032 دعِ اجملتُع

 0.991 220 0.969 *0.200 220 0.042 دعِ ايعا١ً٥

 0.878 220 0.965 *0.200 220 0.039 َكٝاغ ايذعِ االدتُاعٞ

 0.868 220 0.956 *0.200 220 0.036 اجلظُٞ ايتُٓش

 0.887 220 0.963 *0.200 220 0.032 ايًفظٞ

 0.949 220 0.973 *0.200 220 0.042 االدتُاعٞ

 َكٝاغ ايتُٓش

0.039 220 0.200* 0.977 220 0.858 
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 :ييص الفرض األول على أىه "  يىدذ اخنفااض يف مشاتىى    عرض ىتًذة الفرض االول ومياقشتها
 التنهني اليفشٌ لذى عًية مً األحذاخ اجلاحنني جبذه.

ًللكدقن ةدا صددْ ال دم  ميةد  ال يخمدْ الديع ةكٌسده در.دي   الدك وا          
الدتر.ي  للدٓ ا قَديك ا لدكختق        الم لُ لل َمْ ًارضتدما  ا  َديرِ ًةكٌسده   

 ال دف، ًادتتًظ الكيلُ ٌٍضم المكيٖج الو ت الكٌص  علَوي  

 (. َظت٣ٛ ايتُهني ايٓفظٞ يذ٣ ع١ٓٝ َٔ األحذاخ اجلاحنني15دذٍٚ ) 

 االحنشاف املعٝاسٟ املتٛطط احلظابٞ َكٝاغ ايتُهني ايٓفظٞ
َذ٣ َتٛطط دسدات 

 ايع١ٓٝ

 َظت٣ٛ ايتُهني ايٓفظٞ

أل
ا

د
ا
ع

ب
 

 َٓخفض 2.6-1.8 2.991 11.991 املع٢ٓ

 َٓخفض 3.1-2.4 3.970 19.225 االطتكالي١ٝ

 َٓخفض 2.7-2.1 3.321 15.145 ايهفا٠٤

 َٓخفض 2.9-2.5 2.014 12.103 األثش

 َٓخفض 3.4-2.7 4.205 31.087 ايذسد١ ايه١ًٝ ملكٝاغ ايتُهني ايٓفظٞ

ي  الك وا الم لُ لتٔ لَمْ ةا  تظ ادتتًظ الليفن ٍكرم من ةكٌسه در.
 -٢,٩(، خَف ٍقدددد  ه ا ا كٌسه   ا دتٔ فا )١١٢ ٢٠ااختاا ادتيضتا،  ين )

(،  ددي ٍ ددن عر ةلددكٌٔ ةددمخ ض ةددا الددك وا الم لددُ،   ددي خصددل  لَمددْ     ٠,٢
ال دددف للددٓ ةلددكٌٔ ةددمخ ض للددٓ مف دديد الددك وا الم لددُ )ا  دد ، ارسددكقتلَْ،  

 الو يّٕ، ااقم( 

( الو وٌصل  عر من ةلدكٌٔ  ٩١٠٢ن ه ي المكَثْ ة  نكيٖج دراسْ ادتو  )وك 
 قتان ا  مدٓ .ديٕ مبلدكٌٔ ةمو د ، ًاطت دي  ةلدكٌٔ ارهك ديق ار.ك ديلُ لدتٔ          

صددل  عر من ٌ( الددو و٩١٠٢ااخددتاا ادتدديضتا، ًةدد  نكدديٖج دراسددْ اافددمً ًالمددٌر )     
ا مدم ، ًة  نكيٖج دراسْ  الك وا الم لُ ٍلدِ عر الكقلَ  ةا  يرسْ الللٌا

 (Flaherty. Et.al.الدو وٌصدل  عر من  ٩١٠٢ )  ٔ  ف دو   ٍلدوت  الدك وا  ةلدكٌ

ُ   د ن  ْ  صدٌرهت  حتلدا    ًعظتديف ْ  ا تر دْ ًاللدلٌ َي    ال اوَد  ًالدو  ال اوَد

ْ  ال ٌاةد   ةدا  ف دتد  وكدجلقم  ًال خصدَْ، ًوك دن هد ي المكَثدْ ةد  دراسدْ        الكترٍ َد
( الدو وٌصدل  عر من ان دتاق ااةدا     ٩١٠١.stander & rotmannسكينتر ًرًمثدين ) 

الٌيَ ُ ال ي  ُ  ين لى وجلقن ةوت للٓ قتقْ مف يد ةدا مف ديد الدك وا الم لدُ     
( الددو وٌصددل  عر انددى    ٩١٠٢هددُ ) الو دديّٕ ، ًا  دد  ًااقددم( ، ًدراسددْ )الوددمداًِ، 

قَددديدّ يددد  ةلدددكٌٔ ةمو ددد  ةدددا الدددك وا الم لدددُ لدددتٔ ال ددديةلا ٍددد داد ودددجلقن ال      
الكدٌٍلَْ ا   الكقلَ  ةا ارضتما ي  الللٌ َْ دا   فَْٗ ال     ًمدت ا كل د    

( ةدا  ٩٤ ٢٠( الدو وٌصدل  عر ةلدكٌٔ )   ٩١٠٢نكيٖج التراسْ لا دراسْ )المٌا.ددْ، 
الدك وا الم لددُ لددتٔ ا دماد ال َمددْ، ًً.ددٌد لتمددْ ارو ي َدْ فددا الددك وا الم لددُ    

( عر دًر ةوت للك وا الم لُ   وم َْ ٩١٩١)ًالكٌ.ى اذتَيوُ  ًمت م ير اذتو ُ
 متراووت ًةويراووت ًزٍيدّ ارنك يٕ جملك  وت 

(  للدٓ من الدك وا   Conger & Kanungoًم دت  دٌاح  ٌصتدًٌ ً دجلنمثٌ)    
الم لُ ةماد    وٌق القٌّ، مِ انى ٍ ن عر ةي فتا   ال مد ةا مترّ   اللَيمّ 

ا هدد ي القددترّ، ًجتمفددْ نقددي  القددٌّ لددتٍوت   للددٓ من دديكى الٌَةَددْ ً دد ٌري فدديةكت 
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ًحتلا اسكختاةوي، ًٍ لُ ةا  جلن اجلنلدين لَمدن فقترودى للدٓ اادإ الد اوُ دًن      
خي.دددْ عر رميفددددْ  ير.َددددْ لدددد ل  داٖ ددددي ةدددي ٍوددددٌن الددددك وا الم لددددُ ل خددددتاا   

 ادتيضتٌن ةمخ ض  

مً ًوددمٔ ال يخمددْ ان ة ظددت ااخددتاا ادتدديضتا ٍوٌنددٌن ةددا ال ددمعتْ ا و  ددْ     
ا مًةددْ ةددا المليٍددْ ااسددمٍْ مً  ددا ٍم ددلًن   يدد  مسدديلَب ًالتٍددْ  ددن سددٌٍْ     
و كقددددت عر اخكددددٌإ الي دددد  ًةمالدددديّ ة دددديلمي ًاخكَي.يوددددى  َم ددددجل الي دددد  للددددٓ  
اذتمةددين ةددا اذتددب ًارهك دديق، ً َدديع الددتلت الم لددُ  ككوددٌن لتٍددى لددتق المقددْ          

لدما  و دن لتضديمافي     فيلم ا ًلتق القترّ للٓ ارسكقتلَْ، ًوظودم للدَوت م  
الم لددَْ لددتٍوت  يل مدديد ًالقلددن ًا  ددوت  اللددلٌ َْ، ًةددا قددت اروودديع ال  دد          
ادتينم، ًمت خص  ا ماد ال َمْ للٓ ةلكٌٔ ةمخ ض للٓ اف يد الك وا الم لدُ  

 & Thomasًهدد ا ةددي ٍ لددمي  ددٌاح )-) ا  مددٓ، ارسددكقتلَْ، الو دديّٕ، ااقددم( 

Velthouse لُ زت ٌلْ ةا ا تارا الو وكجلقم فيل َٗدْ ا َيدْ   ( ان الك وا الم
 ددددي مدٔ عر وددددجلقم  -ًالددددو ولدددديلت اا ددددماد للددددٓ الكٌ.ددددى عر ةودددديهت فم ددددي    

 سلٌ وت ًمترووت للٓ ال  ٌر فيلقٌّ ًوٌ.ووت عر ال    ا مدم  

 :ييص الفرض الجاىٌ على أىه " يىدذ مشتىى مايدف    عرض ىتًذة الفرض الجاىٌ ومياقشتها
 لذعه االدتناعٌ لذى عًيه مً األحذاخ اجلاحنني جبذة.مً ا

للكدقددددن ةددددا صدددددْ ال ددددم  ميةدددد  ال يخمددددْ الدددديع ا كٌسدددده اذتلدددديفُ        
ا  َيرِ لتر.ي  ا قَيك ا لدكختق   ال ددف، ًادتدتًظ الكديلُ ٌٍضدم      ًارضتما  

 المكيٖج الو ت الكٌص  علَوي 

 ألحذاخ اجلاحنني(. َظت٣ٛ ايذعِ االدتُاعٞ  يذ٣ ع١ٓٝ َٔ ا16دذٍٚ ) 

 االحنشاف املعٝاسٟ املتٛطط احلظابٞ َكٝاغ ايذعِ االدتُاعٞ

َذ٣ 

َتٛطط 

دسدات 

 ايع١ٓٝ

َظت٣ٛ 

ايذعِ 

 االدتُاعٞ
د
ا
ع

ب
أل

ا
 

 َٓخفض 2.4-2.9 2.907 14.334 دعِ األصذقا٤

 َٓخفض 1.5-2.1 1.570 6.092 دعِ اجملتُع

 َٓخفض 1.8-2.4 2.006 8.145 دعِ ايعا١ً٥

ه١ًٝ ملكٝاغ ايذسد١ اي

 ايذعِ االدتُاعٞ

 َٓخفض 2.9-2.3 2.705 12.618

(  ٍكرم من ةكٌسده در.دي  ةقَديك الدتلت ار.ك ديلُ       ٠٢ةا  تظ ادتتًظ ) 
( ، خَدددف ٍقددددددد  هددد ا ا كٌسددده    ٢٠١ ٠٩لدددتٔ لَمدددْ ااخدددتاا ادتددديضتا ،  دددين ) 

ض ةددا الددتلت  (  ،  ددي ٍ ددن عر ً.ددٌد ةلددكٌٔ ةددمخ     ٢ ٩-٢ ٩ا ددددددددددددددددتٔ فددا ) 
ار.ك يلُ لتٔ لَمْ التراسْ،   ي خصل  لَمدْ ال ددف للدٓ ةلدكٌٔ ةدمخ ض      

 دلت ال يٖلْ  -دلت اجملك   -للٓ مف يد التلت ار.ك يلُ )دلت ارصتميٕ

(  الو وٌصل  عر من الدتلت  ٩١٠٢ًوك ن ه ي المكَثْ ة  نكيٖج دراسْ مفٌ فوم )
م  رتدددكا  اجلسددديّٕ مبمخلدددْ  ا دددترا ةدددا ااصدددتميٕ ٍكٌسددده ال تمدددْ فدددا الك ددد  

الي ٌلددددْ ًاضدددديماع ال خصددددَْ الكثم َددددْ لددددتٔ ا ددددماهقا، ًةدددد  نكدددديٖج دراسددددْ    
(Herrenkohl,et. al, منددى لددتق ً.ددٌد للددتلت ار.ك دديلُ ً ً.ددٌد مخددتاا  ٩١٠٢ )
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ا.ك يلَْ  لٌٕ ة يةلْ اا  يظ، ًاجله يظ الٌالتِ، ًا َ  دت يلْ الم يم )ر يم 
ين(  ٍقدددٌد عر و دددي ُ ا خدددترا ، ًةددد  نكددديٖج دراسدددْ   اللدددٌٕ ا  دددث ا للدددٓ اجلدةددد 

(Moreno, et. al, الددو وٌصددل  عر من اضدديمافي  الك يلدد  ار.ك دديلُ ٩١٠٢  )
لددتٔ ا لدديٕ علددَوت و َددن   دديٕووت ار.ك يلَددْ ، ااةددم الدد ِ . دد  و يلدد  ا لدديٕ      

 ٌد(  الو وٌصل  عر ً.د ٩١٠١علَوت م مم ص ٌفْ، ًة  نكيٖج دراسْ لتٕ التٍا )

 ارو ي  ً.ٌد وقدتٍم الد ا  ًالدتلت ار.ك ديلُ ًال تًان، ًو ا فا لتمْ اظتيفَْ

ُ     ةدا   د   فدا  داظ عخصديَٖي  سدل   ْ  ةدا  وقدتٍم الدد ا  ًالددتلت ار.ك ديل  .ود

 م مٔ  .وْ ةا ًال تًان

( عر منددى ٍصدديخب و ددم  ااخددتاا لإلسدديّٕ ا كقدديرهت    ٩١٠٢ًمددت م ددير ) م ددير، 
ّ الم لَْ ةا مسمهت ،  يلتلت ار.ك ديلُ ٍل دب دًرا هيةدي    للتلت ااسمِ ًا لينت

  الٌميٍْ ةا ارضيمافي  الم لَْ ًال قلَْ    ي ان ةلدكٌٔ الدتلت ار.ك ديلُ    
ا ددمخ ض مددت ٍوددٌن لمضددْ رتيددم ويددٌٍم اجتيهددي  لتاَٖددْ  ًسددلٌ َي  لتًانَددْ     

لكٌا ن (    ي ٍلوت التلت ار.ك يلُ   ا٩١٠١  ي .يٕ   دراسْ )لتٕ التٍا، 
اجلظتدديفُ ًالم ددٌ ال خصددُ لل ددمد ًظت دد  ال ددمد ممدد  وددجلقما  لمددت ولقَددى ضددوٌ ،           
ًٍل دددت للدددٓ الددد  المظمٍدددْ ال ميَٖدددْ خَدددف ول دددت للدددٓ من ارتصددديٖ  الو َدددْ  
ل  وْ ا لدينتّ ودلقم للدٓ الك ديلت  ا ك يدلدْ فدا اا دماد، ًللدٓ ل لَدي  الكٌا دن           

  و  ٍدد  ا ٌا.وددْ اجلظتيفَددْ  دد ي ةدد  مخددتاا اذتَدديّ الرددي يْ، ًول ددب دًرا  ةو ددي 
 ااختاا دًن اختاا مِ آقير سل َْ للٓ الصدْ الم لَْ لل مد 

ًوددمٔ ال يخمددْ من مخددت مهددت مسدد يع ادتمددًٌ   سددا ااخددتاا هددٌ  َدديع الددتلت          
ار.ك ددديلُ، خَدددف ٍم دددي ااخدددتاا ادتددديضتٌن   فَٗدددْ و كقدددم للدددتلت ًا لدددينتّ          

 يٖلدْ مً ااصدتميٕ، ًهدٌ ةدي ٍدت  وت لك دٌٍض       ًارخكٌإ سٌإ ةا م د  ااسدمّ مً ال  
هدد ا الددمق  ةددا الددتلت ًارخكددٌإ عر اللثددٌٕ عر سددلٌ َي  ةمدم ددْ وددلدِ فوددت   

 عر ادتمًٌ ًهت   سا ة ومّ   

 :ييص الفرض الجالح على أىه "  يىدذ مشاتىى مرتفا     عرض ىتًذة الفرض الجالح ومياقشتها
 جبذة.مً التينر لذى عًيه مً األحذاخ اجلاحنني 

للكدقددددن ةددددا صدددددْ ال ددددم  ميةدددد  ال يخمددددْ الدددديع ا كٌسدددده اذتلدددديفُ        
ًارضتما  ا  َيرِ لتر.ي  ا قَيك ا لدكختق   ال ددف، ًادتدتًظ الكديلُ ٌٍضدم      

 المكيٖج الو ت الكٌص  علَوي  

 (. َظت٣ٛ ايتُٓش يذ٣ ع١ٓٝ َٔ األحذاخ اجلاحنني17دذٍٚ ) 

 املتٛطط احلظابٞ َكٝاغ ايتُٓش

 االحنشاف

 املعٝاسٟ

َذ٣ َتٛطط 

 دسدات ايع١ٓٝ

َظت٣ٛ 

 ايتُٓش

د
ا
ع

ب
أل

ا
 

 َشتفع 4.1-3.5 3.622 30.461 ايتُٓش اجلظُٞ

 َشتفع 3.4-2.6 3.010 28.076 ايتُٓش ايًفظٞ

 َشتفع 4.5-3.7 5.346 33.154 ايتُٓش االدتُاعٞ

 َشتفع 5.9-4.6 6.272 43.125 ايذسد١ ايه١ًٝ ملكٝاغ ايتُٓش
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(  ٍكردم من ةكٌسده در.دي  ةقَديك الكم دم لدتٔ لَمدْ        ٠٢)  ةا  دتظ ادتدتًظ  
( ، خَف ٍقدددد  ه ا ا كٌسه   ا ددددددددددددددتٔ فدا  ٠٩٥ ٠٢ةا ااختاا ادتيضتا  ين )

(  در.دددْ،  دددي ٍ دددن عر ً.دددٌد عنك دددير ةمو ددد  ةدددا الكم دددم لدددتٔ لَمدددْ    ٢ ٥-٢ ٠)
د الكم دددم ) التراسدددْ،   دددي خصدددل  لَمدددْ ال ددددف للدددٓ ةلدددكٌٔ ةمو ددد  للدددٓ مف دددي  

 ادتل ُ، الل ظُ، ار.ك يلُ( 

(  الددو وٌصددل  عر  ٩١٩١ًوك ددن هدد ي المكَثددْ ةدد  نكدديٖج دراسددْ للددٓ ًال قددُ )   
ً.ٌد لتمْ ارو ي َْ لولَْ فا ا مي  ارسمِ ًالكم م ا ترسُ، ًةد  نكديٖج دراسدْ    

 دن  (  الو وٌصل  عر ً.ٌد لتمْ ارو ي َْ لولَْ فا اف يد الكٌا٩١٠٢ال همانُ )
(  الددو وٌصددل  عر  ٩١٠٢ارسددمِ ًالكم ددم اجللورتًنددُ، ًةدد  نكدديٖج دراسددْ  مٍددب )      

ً.ٌد لتمْ ةٌ. ْ فا سدلٌا الكم دم ً د  ةدا ال صديفَْ ًالصدماع ااسدمِ لدتِ         
زت ٌلددددْ ا كم ددددمٍا ًلتمددددْ سدددديل ْ فددددا سددددلٌا الكم ددددم ً دددد  ةددددا ارن لددددي      

ْ  ددٌا ًا ددمٍا  ًالك يسدد  ااسددمِ لددتِ زت ٌلددْ ا كم ددمٍا، ًةدد  نكدديٖج دراسدد    
(Cook, et al. الددو وٌصددل  عر من ال ددخ  ا كم ددم للددُ ار ددمٍا هددٌ   ٩١٠١  )

ال  ال خ  ال ِ لدى سدلٌا هديق ًفديرز، ًلدى الدما  متمد  .د ٕ ةدا ووٌٍمدى، ًاً           
   يّٕ ا.ك يلَْ ًحتتٍي  و لَ َْ ًٍك   اجتيهي  سل َْ 

ا  دوت  الدو    ٍ دينٌن فتر.دْ  د نّ ةدا     اًومٔ ال يخمدْ من ااخدتاا ادتديضت   
و ٌد عر وتنُ ةلكٌٔ ةكيل دي  الم دٌ ف دو  لديق ًا لدكٌٔ الصددُ لدتٍوت ًلدتق         
وق دد  اجملك دد   ددت،  وددت ٍ كقددتًن عر وقددتٍم الدد ا  ًالصددتفْ الم لددَْ ً يل ددي ةددي  
ٍ دد مًن فيلَددجلك ًاجلخ ددي  ًر  كلوددٌن القددترّ للددٓ ةٌا.وددْ ا ٌامددا الرددي يْ،    

 ٌ ٍض هدددد ا الددددمق    اللثددددٌٕ عر سددددلٌ َي   ًفيلكدددديلُ  ددددإنوت ٍلثددددلًن عر و دددد
و  مهت فيلقٌّ ًو ٌ  المق  لتٍوت  َ يرسٌن الكم م للٓ ممدمانوت مً زةتٖودت،   

عر  من هددد ي ا  دددولْ ودددمو ه فيل تٍدددت ةدددا ا دددكونا      ٩١٩١,Cohen)خَدددف ٍ دددن ) 
ا ك لقددْ فيلي دد  ةمدد ٣ وددتنُ   ة وددٌق الدد ا ، ً قددتان ارةددا الم لددُ ًاضدديماع    

نلددديع ار.ك دديلُ ًالٌخددتّ الم لددَْ ًمصددٌر   ا ودديرا  ار.ك يلَددْ       ا دد اح ًار
ًمسدديلَب ا  يةلددْ الٌالتٍددْ التسددٌٍْ، ً  ضددٌٕ الدد  ٍمظددم  مًٍددت عر ال تًانَددْ      
للٓ منوي خيلْ في مَْ، ًص ْ ن لَْ وم ٌ لدتٔ ال دمد فيمٍقدْ  دن ليدٍدْ ٍلدٌدهي       

ٍ وٌ ةموي ال دمد ًجت لدى   الكميمض ًٍ ك الكميمض لا ارضيمافي  الم لَْ الو 
ٍ دف لا شتمح للك  ن لا ةو ٌويوى ا كميمرْ، ًالو ووٌن فدتًرهي  دمد   د  مً    
ان ودديك لكثدديرع ليٍ ددوي ال ددمد ًوما  دد  لتٍددى ً لقدد    سددلٌ َيوى ًم  يلددى         

لددك لت ار.ك دديلُ عر من ال ددتًان  ا نظمٍددْ نو دد َم دديًة يةتوددى صدد ى لتًانَددى، ف 
 َيددْ ةمدد  منددٌاع اللددلٌا اا ددمٔ، ًٍددمٔ من مسدديلَب     سددلٌا ةددك لت ةددا ال َٗددْ ا  

الكم دددْٗ ارتي ٗدددْ ول دددب دًرا   ا كلددديع سدددلٌا الكم دددم ةدددا  دددتظ ا تخظددددْ         
ًالكقلَت للم ياح ار.ك يلَْ ا كيخدْ   ال َٗدْ ا َيدْ   ارسدمّ ًًسده اامدمان       

ْ   ا ترسدددْ،   دددي ول دددت نظمٍدددْ اجلخ دددي  ًال دددتًان للدددٓ من ا لدددكٌٍي  ال ل َددد  
ًار.ك يلَْ ًارمكصيدٍْ ا مخ ردْ لد  ض اليل دْ ودلدِ عر خمةدين نلد  ٍمدكج        
لمددى اطت دددي    ا ددد يع خي.ددديووت ااسيسدددَْ  ددي ٌٍلدددت لدددتٍوت مدددترا   ددد نا  ةدددا   
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اجلخ ددي  ًال دد ٌر فدديلظلت ار.ك دديلُ، ًهدد ا مددت ٍددلدِ عر متددمدهت ً يرسددكوت         
 لللٌا ارسكقٌإ 

 ييص الفارض الرابا  علاى أىاه تىداذ عالقاة رات داللاة         ا:عرض ىتًذة الفرض الراب  ومياقشته
 إحصائًة بني التنهني اليفشٌ والتينر لذى عًية مً األحذاخ اجلاحنني جبذه.

ًللكدقدددن ةدددا صددددْ هددد ا ال دددم  ميةددد  ال يخمدددْ فيسدددكختاق ة يةددد  ارو دددي   
فنسٌن جلظتيد ال تمْ فا  ت ةا الدك وا الم لدُ ًالكم دم لدتٔ لَمدْ ال ددف،       

 نكيٖج الكدقن   ي ٍل٣ُ ً ين 

 (. َعاَالت االستباط بني نال َٔ ايتُهني ايٓفظٞ ٚايتُٓش يذ٣ ع١ٓٝ ايذساط١: 18دذٍٚ )

 0.01** داي١ عٓذ 

نتخددت ةددا ادتددتًظ اللدديفن ً.ددٌد لتمددْ ارو ي َددْ سدديل ْ دالددْ عخصدديَٖي لمددت    
(  فدددا  دددد  ةدددا الددددك وا الم لدددُ ًالكم ددددم، ًوماًخددد  ة دددديةت      ١٠ ١ةلدددكٌٔ ) 

( ، ًهُ مَت ة يةت  ارو ي  ةمو  ْ  ًٍ    ل ي ,٢٠١-،,٢٢١-اررو ي  فا )
 م  الك وا الم لُ زاد الكم م 

صدل  عر من  ٌ(  الدو و ٩١٠٢ًوك ن ه ي المكَثْ ة  نكيٖج دراسدْ اافدمً ًالمدٌر )   
لَ  ةا  يرسْ الللٌا ا مدم ، ًة  نكيٖج دراسْ الك وا الم لُ ٍلدِ عر الكق

 (Flaherty. Et.al.الدو وٌصدل  للدٓ من   ٩١٠٢  )  ٔ  ف دو   ٍلدوت  الدك وا  ةلدكٌ

ُ   د ن  ْ  صدٌرهت  حتلدا    ًعظتديف ْ  ا تر دْ ًاللدلٌ َي    ال اوَد  ًالدو  ال اوَد

ْ  ال ٌاةد   ةا ف تد وكجلقم ًال خصدَْ، ًةد  نكديٖج دراسدْ سدكينتر ًرًمثدين        الكترٍ َد
(stander & rotmann.الدددو وٌصدددل  عر من ان دددتاق ااةدددا الدددٌيَ ُ   ٩١٠١  )

ال ددي  ُ  ددين لددى وددجلقن ةوددت للددٓ قتقددْ مف دديد ةددا مف دديد الددك وا الم لددُ هددُ )      
( ان الددك وا الم لددُ ٩١٠٢الو دديّٕ ، ًا  دد  ًااقددم(  ًوك ددن ةدد  دراسددْ الوددمداًِ )  

 للٌا ا مدم   ٍ  ز ةا دًر القَيدّ الكدٌٍلَْ   الكقلَ  ةا ال

ٍم لًن   ي  فَْٗ ا.ك يلَْ  دن سدٌٍْ،    اًومٔ ال يخمْ  من ااختاا ادتيضت
ًٍ كقمًن لل كيل ي  ااسيسَْ،    ظ وت ٍك مضٌن لل ما ارسدمِ ًال مدا ةدا    
م   ال ةتٕ  َ  مًن فيجلخ ي  ًض ا المقْ فيلم ا ًلتق ارسدكقتلَْ ًوقدتٍم   

لقددددترّ للددددٓ اختدددديا القددددمار ًحت دددد  ا لددددلًلَْ، الدددد ا  ً الو دددديّٕ ال اوَددددْ، ًلددددتق ا
 َ كقتًن عر ا  مٓ مِ لتق ً.ٌد ومي ت فا ةكيل ي  التًر ًفا ة كقتا  ال مد 
ًمَ دددْ سدددلٌ ى،  َلثدددلًن عر الكصدددم  ف مدددا ةدددا م.ددد  اذت ددديي للدددٓ خَددديووت،  
للدصٌظ للٓ خي.يووت الرمًرٍْ، ةم  الي يق ًال ماع، ًوك ن هد ي المكَثدْ ةد     

 ٌاةددد  اللددديٖتّ الددو رفيددد  ارضتدددما  فددي كونا  ا خكل دددْ الدددو حتدددتد   نظمٍددْ ال 

 ايتُهني ايٓفظٞ

 ايتُٓش

 األثش ايهفا٠٤ االطتكالي١ٝ املعين

ايذسد١ ايه١ًٝ 

يًتُهني 

 ايٓفظٞ

 **,718- **,654- **,398- **,438- **,625- ايتُٓش اجلظُٞ

 **,543- **,712- **,566- **,537- **,441- ٞايتُٓش ايًفظ

 **,564- **,678- **,452- **,564- **,674- ايتُٓش االدتُاعٞ

 **,546- **,719- **,543- **,658- **,432- ايذسد١ ايه١ًٝ يًتُٓش
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اللدددلٌا اجلضتدددما ، ًرفيددد  ارضتدددما  فدددي كونا  ا خكل دددْ الدددو حتدددتد اللدددلٌا   
اجل.ماةدددُ، ةددد  خصدددم هددد ي ا دددكونا  ةدددمت ٣   ال ييلدددْ، اللدددا، ادتدددما، اذتيلدددْ     

در.دددْ ارو ي ودددي   المقي َدددْ، اذتيلدددْ اللدددومَْ، اذتيلدددْ الصددددَْ، ًوصدددمَ وي خلدددب   
فيدتم ْ، ًفيلكيلُ ارتمًح فجل مم ال ٌاة  اا  لتمْ، ًول ت ال  اٍردي  نظمٍدْ   
ار كت  الك يضلُ الو ومٔ من الللٌا افا ال َْٗ ار.ك يلَدْ،  ودٌ ردًد ال  د     

 ا ك ل ْ الو ٍكلقيهي ال مد ةا ادت يلْ ادتيضتْ الو ٍمك ُ علَوي 

 ييص الفرض اخلامص على أىه:  تىدذ عالقة رات داللة  شتها:عرض ىتًذة الفرض اخلامص ومياق
 إحصائًة بني الذعه االدتناعٌ والتينر لذى عًية مً األحذاخ اجلاحنني جبذه.

ًللكدقدددن ةدددا صددددْ هددد ا ال دددم  ميةددد  ال يخمدددْ فيسدددكختاق ة يةددد  ارو دددي   
ف، فنسٌن جلظتيد ال تمْ فا  ت ةا  التلت ار.ك يلُ ًالكم م لتٔ لَمْ ال د

 ً ين  نكيٖج الكدقن   ي ٍل٣ُ

 (. َعاَالت االستباط بني نال َٔ ايذعِ االدتُاعٞ ٚايتُٓش يذ٣ ع١ٓٝ ايذساط١: 19دذٍٚ ) 

نتخددت ةددا ادتددتًظ اللدديفن ً.ددٌد لتمددْ ارو ي َددْ سدديل ْ دالددْ عخصدديَٖي لمددت    
كم دددم، ًوماًخددد  ة ددديةت   (  فدددا  ددد  ةدددا الدددتلت ار.ك ددديلُ ًال  ١٠ ١ةلدددكٌٔ )

( ، ًهددُ مدددَت ة ددديةت  ارو ددي  ةمو  دددْ ًٍ ددد    ,١٠٩-، ١ ,٢١٠-اررو ددي  فدددا ) 
  ل ي م  التلت ار.ك يلُ زاد الكم م 

( الددو وٌصددل  عر  ٩١٩١ًوك ددن هدد ي المكَثددْ ةدد  نكدديٖج دراسددْ للددٓ ًال قددُ )      
نكديٖج دراسدْ    ً.ٌد لتمْ ارو ي َْ لولَْ فا ا مي  ارسمِ ًالكم م ا ترسُ، ًةد  

( الو وٌصل  عر ً.ٌد لتمْ ارو ي َْ لولدَْ فدا اف ديد الكٌا دن     ٩١٠٢ال همانُ )
( الو وٌصل  عر ً.ٌد ٩١٠٢ارسمِ ًالكم م اجللورتًنُ، ًة  نكيٖج دراسْ  مٍب )

لتمددْ ارو ي َددْ ةٌ. ددْ فددا سددلٌا الكم ددم ً دد  ةددا ال صدديفَْ ًالصددماع ااسددمِ    
مددْ ارو ي َددْ سدديل ْ فددا سددلٌا الكم ددم ً دد  ةددا        لددتِ زت ٌلددْ ا كم ددمٍا ًلت  

ارن لددي  ًالك يسدد  ااسددمِ لددتِ زت ٌلددْ ا كم ددمٍا  ًوك ددن ةدد  ةددي م ددير الَددى  
( ان الددتلت ار.ك دديلُ ل خدتاا ادتدديضتا عت ددَوت ةددا  ٩١٠١خٌا دا ًعفددماهَت ) 

ارضدديمافي  ًٍ ٍددت ةددا مددترووت للددٓ ةٌا.وددْ اجلخ ددي  ذت دديٍكوت ةددا ارضتددما    
 َى ًال ٌدّ ال

ٍلثلًن عر سدلٌا الكم دم نكَثدْ لوَديع      ادتيضتٌن  ًومٔ ال يخمْ  من ااختاا
نددٌن لمضددْ ٌالدتلت ار.ك دديلُ سدٌإ ةددا م د  ارسددمّ مً ا ترسدْ ًالدد ةتٕ،  ودت ٍو     

لل مددا ار.ك دديلُ، ًمسدديلَب ا  يةلددْ الوددن سددٌٍْ  ككوددٌن لددتٍوت اجتيهددي سددل َْ       
ثلًن عر ارنكقيق مً الت يع لا الم ا خٌظ ال ا  ًاجملك   ًاذتَيّ ف و  ليق  َل

 ايذعِ االدتُاعٞ

 ايتُٓش

دعِ 

 االصذقا٤

 دعِ اجملتُع

 دعِ

 ايعا١ً٥

ايذسد١ ايه١ًٝ يًذعِ 

 االدتُاعٞ

 **,435- **,381- **,490- **,563- ايتُٓش اجلظُٞ

 **,599- **,782- **,564- **,459- ُش ايًفظٞايتٓ

 **,657- **,543- **,669- **,657- ايتُٓش االدتُاعٞ

 **,812- **,781- **,784- **,654- ايذسد١ ايه١ًٝ يًتُٓش
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لٌٍْ  يلكم م للٓ زةتٖوت مً مممانوت ًال  الةا  تظ  يرسْ سلٌ َي   ن 
لك دددٌٍض ف دددض اذتي.دددي  التا لَدددْ لدددتٍوت  كدقَدددن الددد ا  ًال ددد ٌر فددديلقٌّ،      
ًول ت للٓ ال  نظمٍْ اجلخ ي  ًال تًان الو و ن عر منى لمتةي ٍ د م ال دمد   

  وكٌلت لتٍى الم  ْ ال تًانَْ ضت ةصدتر اجلخ دي  ًٍدم ا لدا     فيلمق  ًارخ ي
الكددٌوم المدديوج لددا الدد     ددو  ةددا م ددويظ ال ددتًان سددٌإ  ددين لددتًاني  ل ظَددي          
 يللددب ًال ددكت مً لددتًاني  فددتنَي   يلرددمع ًحتيددَت اا ددَيٕ، ًمٍرددي وك ددن هدد ي    

ْٗ المكَثدددْ ةددد  نظمٍدددْ الدددك لت ار.ك ددديلُ الدددو ول دددت للدددٓ من مسددديلَب الكم ددد     
 ارتي ْٗ ول ب دًرا   ا كليع سلٌا الكم م 

 :تىدذ فروم رات داللة إحصائًة يف متىسطات درداات   عرض ىتًذة الفرض الشادض ومياقشتها
 احلالة االقتصادية. متغري إىل ىالتنهني اليفشٌ لذى عًية مً األحذاخ اجلاحنني تعز

-Oneخديدِ  ًللكدقن ةا نكيٖج ال م  اسكختة  ال يخمْ حتلَ  الك ديٍا اا 

Way ANOVA  ُلل قيرنْ فا ا كٌسيي  ًالو ا لا ال مًم   الك وا الم ل
 لتٔ لَمْ ال دف ً قي لل لكٌٔ ارمكصيدِ ، ً ين  المكيٖج   ي ٍل٣ُ

 (. حتًٌٝ ايتبأٜ األحادٟ يًهؼف عٔ ايفشٚم يف ايتُهني ايٓفظٞ ٚفكا يًُظت٣ٛ االقتصادٟ: 20دذٍٚ )
 َظت٣ٛ ايذالي١ اختباس )ف(. َتٛطط املشبعات دسدات احلش١ٜ شبعاتدلُٛع امل ايتُهني ايٓفظٞ

 29.175 26 1069.234 بني اجملُٛعات

 51.324 186 1138.650 داخٌ اجملُٛعات 0.830 0.516

  235 12233.212 اجملُٛع

(  ،  ددي ٥٠٢ ١ةددا  ددتظ ادتددتًظ اللدديفن ٍكرددم من مَ ددْ ا ك ددير ) (  فلودد  )   
 دمًم   الدك وا الم لدُ لدتٔ لَمدْ ةدا ااخدتاا ادتديضتا         ٍتظ للٓ لتق ً.دٌد  

ًومٔ ال يخمْ من الك وا الم لُ ٍك م    القدترا    عر اذتيلْ ارمكصيدٍْ  ٔو  
ًا ودديرا  الددو متوددا ال ددمد ةددا ا  ددير ْ   حت دد  ا لددلًلَي  ًارلكدد اق ال ددمدِ       

   ٍ  دٌد فديلم   ًال يٖدتّ    الميف  ةا اخليسى فجلنى . ٕ ر ٍكث م ةدا اجملك د  ًصتيخدى 
للٓ اجملك    و ، ًفكٌ ن فَْٗ صدَْ ةا  تظ ارهك ديق فيان ديْ الدو و  د      

( ان ٩١٠١للددٓ و ددثَ  اا ددماد للددٓ اجلصتدديز، ًهدد ا ٍك ددن ةدد  ةددي م ددير لددى )مفددي زٍددت،     
الددك وا الم لددُ  دد ٌر دا لددُ ٍددت   ال ددمد ضتددٌ ل لددى ًٍ دد مي فجله َكددى   ًهدد ي         

.ك يلَْ م مم ةدا ارو ي ودي فيذتيلدْ ارمكصديدٍْ لل دمد،      ااةٌر وكجلقم فيل ٌاة  ار
فدجلن الدك وا الم لدُ ٍك مد         Tomas & Felthousًول دت للدٓ الد   دٌاح     

زٍيدّ   حت َ  ا ويق التا لَْ مِ منى خي   دا لُ ظتب من ٍ تم ةا ال ا  ٍكز ةا 
         ٍ قٌةدٌن فودي      تظ لتد ةدا ا دتارا الدو و ودا ةٌامدا اا دماد ضتدٌ ا وديق الدو 
 ًييٖ وت ًه ي ا تارا هُ )ا  مٓ ًالو يّٕ ًارسكقتلَْ ًالكجلقن(  

 :تىدذ فروم رات داللة إحصاائًة يف متىساطات درداات     عرض ىتًذة الفرض الشاب  ومياقشتها
 احلالة االقتصادية.متغري إىل  ىالذعه االدتناعٌ لذى عًية مً األحذاخ اجلاحنني تعز

-One م  اسكختة  ال يخمْ حتلَ  الك ديٍا ااخديدِ   ًللكدقن ةا نكيٖج ال

Way ANOVA      لل قيرنددددْ فددددا ا كٌسدددديي  ًالو ددددا لددددا ال ددددمًم   الددددتلت
  ٌ ٔ ارمكصددديدِ ، ً يندددد  المكدددديٖج  ار.ك ددديلُ لددددتٔ لَمددددْ ال ددددف ً قددددي لل لددددك

 ٍل٣ُ   ي
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 اي١ االقتصاد١ٜ (. حتًٌٝ ايتبأٜ األحادٟ يًهؼف عٔ ايفشٚم يف ايذعِ االدتُاعٞ  ٚفكا يًح 21دذٍٚ )

 دلُٛع املشبعات ايذعِ االدتُاعٞ
دسدات 

 احلش١ٜ
 َتٛطط املشبعات

 اختباس

 )ف(.
َظت٣ٛ 

 ايذالي١
 2970.712 36 5732.475 بني اجملُٛعات

 31.432 233 6744.901 داخٌ اجملُٛعات 0.000 89.031

  245 12366.865 اجملُٛع

(  لمددت ١٢٠ ١٢) (  فلودد  ) ةددا  ددتظ ادتددتًظ اللدديفن ٍكرددم من مَ ددْ ا ك ددير  
،  ي ٍتظ للدٓ ً.دٌد  دمًم   در.دي  الدتلت ار.ك ديلُ لدتٔ لَمدْ         ١١٠ ١ةلكٌٔ 

 ةا ااختاا ادتيضتا و  ِ عر اذتيلْ ارمكصيدٍْ 

 Scheffeًللو ددددا لددددا اجتدددديي ال ددددمًم، ميةدددد  ال يخمددددْ فيسددددكختاق ا ك دددددير        
 للقَيسي  ال  تٍْ، ً ين  المكيٖج   ي ٍل٣ُ 

 . اجتاٙ ايفشٚم يف ايذعِ االدتُاعٞ  ٚفكا يًحاي١ االقتصاد١ٜ( 22دذٍٚ ) 

ٍكرم ةا  تظ ادتتًظ الليفن من ال مًم   التلت ار.ك ديلُ  ً قدي للديلدْ    
 ا مو  ْ ارمكصيدٍْ  ين  لصيس اذتيلْ ارمكصيدٍْ 

( ان  د ٌر اذتدتا   ٩١٠٩ًوك ن ه ي المكَثْ ة  ةي وٌص  لدى )ال دمٍا ًآ دمٍا،   
فددديلمق  ًالودددنّ ةدددا اةدددكتا امماندددى ًلدددتق الرتافددده فدددا ا دددماد اسدددموى ٍت  دددى           

( ان ال دمد الد ِ ٍمك دُ عر  د وْ     ٩١١٢لللممي   ًوك ن ة  ةي م ير الَى ) معتدي ، 
 وٌ م لى ووَ ي  ًمترّ للٓ ةٌا.وْ ا  وت دلت ا.ك يلَْ وقتق لى ا لينتّ ا يدٍْ 

ًومٔ ال يخمْ من ااسم اا  اذتيلدْ ارمكصديدٍْ ا مو  دْ لدتٍوي ةقٌةدي  متومودي       
ةدددا وقدددتٍت الدددتلت ار.ك ددديلُ  ودددُ وك َددد  فيلم يهَدددْ ًودددٌ ن  ي دددْ ا كيل دددي      

ً ااسيسَْ  ي ٍكَم ال مصْ لكٌ ن التلت ار.ك يلُ، ًه ا ةي م ير علَى )دٍل دٌر  
سدكَمويرد (  عر من الدتلت ار.ك ديلُ ٍ دك لدا ال  لَدي  ا لديلتّ الدو ٍكلقيهدي          
ال مد ةا ان مٍا للٓ ا كت  م وي ي ًصٌرهي مً ٍقتةوي  ت ًمن ولقُ التلت مً 
وقت ْ لآل مٍا ٍمو ه ارو ي ي فيلصدْ ادتل َْ ًالم لَْ، خَف ٍ ك   التلت 

  ا  ي ددمّ ً ددن ا  ي ددمّ  ةمدد  القددمً      ار.ك دديلُ للددٓ اةددتاد ال ددمد في لدديلتا    
ًا  ي  ًا ليلتا  ا يدٍْ، ٍك ن ال  ة  المظمٍْ ال ميَْٖ الو و ن عر منى ليدّ 
ةي ٍوٌن وقتٍت ا ليلتا  ا يدٍْ ًالم لَْ ًااداَْٖ ةكتا     ال تمي  الك يدلَْ 

 فا اا ماد ًالتلت ار.ك يلُ 

 تىدذ فروم رات داللة إحصاائًة يف متىساطات درداات     تها:عرض ىتًذة الفرض الجامً ومياقش
 احلالة االقتصادية. متغري  إىل ىالتينر لذى عًية مً األحذاخ اجلاحنني تعز

-Oneًللكدقن ةا نكيٖج ال م  اسكختة  ال يخمْ حتلَ  الك ديٍا ااخديدِ   

Way ANOVA       ٔلل قيرنددْ فددا ا كٌسدديي  ًالو ددا لددا ال ددمًم   الكم ددم لددت
 لديلْ ارمكصيدٍْ، ً ين  المكيٖج   ي ٍل٣ُ لل دف ً قي لَمْ ا

 َشتفع َتٛطط َٓخفض 

 29.510 14.732 - َٓخفض

 14.732 َتٛطط
- 12.134 

 12.134 29.510 َشتفع
- 
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 (. حتًٌٝ ايتبأٜ األحادٟ يًهؼف عٔ ايفشٚم يف ايتُٓش ٚفكا احلاي١ االقتصاد23١ٜدذٍٚ ) 

 َظت٣ٛ ايذالي١ )ف(. اختباس َتٛطط املشبعات دسدات احلش١ٜ دلُٛع املشبعات ايتُٓش 

 3246.254 13 9918.322 بني اجملُٛعات

 10.021 223 2435.563 داخٌ اجملُٛعات 0.000 199.041

  231 12331.342 اجملُٛع

(  لمدت  ١٠٠ ٠٢٢ةا  دتظ ادتدتًظ اللديفن ٍكردم ان مَ دْ ا ك دير ) (  فلود  )       
 ،  ي ٍتظ للٓ ً.ٌد  مًم   الكم م ً قي اذتيلْ ارمكصيدٍْ ١١٠ ١ةلكٌٔ 

 Scheffeك دددددير ًللو ددددا لددددا اجتدددديي ال ددددمًم، ميةدددد  ال يخمددددْ فيسددددكختاق ا        
 للقَيسي  ال  تٍْ، ً ين  المكيٖج   ي ٍل٣ُ 

 قتصاد١ٜاال يًحاي١ ٚفكا ايتُٓش يف ايفشٚم اجتاٙ(. 24دذٍٚ  )

 َشتفع َتٛطط َٓخفض 

 11.987 15.324 - َٓخفض

 7.654 - 15.324 َتٛطط

 - 7.654 11.987 َشتفع

لديلددددْ ٍكرددددم ةددددا  ددددتظ ادتددددتًظ اللدددديفن من ال ددددمًم     الكم ددددم ً قددددي ل     
 ارمكصيدٍْ  ين    اجتيي ا لكٌٔ ارمكصيدِ ا مخ ض 

(   دراسدددكى ان ا لدددكٌٔ  ٩١٩١وك دددن هددد ي المكَثدددْ ةددد  ةدددي م دددير الَدددى  )  دددوم،      
ارمكصيدِ ا مخ ض ظت   افميٖوي لمضدْ لللدخمٍْ ار اندى وٌصد  عر ان ا لدكٌٔ      

       ْ لللدخمٍْ ةدا    ارمكصيدِ ا مو د  ظت د  اا  ديظ ةدتللا ًٍ كدكًن المدمإ ًسدَل
( الو وٌصل  عر انى وٌ.ت لتمدْ  ٩١٩١ان مفا، ًختكلا ة  دراسْ )للُ ًال قُ،

لولددَْ فدددا الدددت   ال دددومِ ل سدددمّ ًالكم دددم اللل ظدددُ ًادتلدددتِ ًارلورتًندددُ   
(  من هميا لٌاةد  لدتّ ودلدِ عر عنك دير الكم دم      ٩١٠١ًوك ن ة  نكَثْ فا  ممَْ )

ال قددم ًلدتق وددٌا م  ددمك ال  دد   ددي ٍلدد ب   يل ييلدْ ًضدد ا ارمكصدديد ًعنك ددير  
ال  ٌر فيلَجلك ًوتنُ الٌضد  ارمكصديدِ ل سدمّ ةد  ازٍديد لدتد م مادهدي ٍدلدِ عر         
و  ددُ ال مددا  ٌسددَلْ ذتدد  ا  ددوت ، ًوك ددن هدد ي المكَثددْ ةدد  نظمٍددْ اجلخ ددي   
ًال دددددتًان الدددددو و دددددن عر  دددددا ا لدددددكٌٍي  ال ل َدددددْ ًار.ك يلَدددددْ ًارمكصددددديدٍْ  

ض اليل ددْ وددلدِ عر خمةددين نلدد  ٍمددكج لمددى اطت ددي    ا دد يع       ا مخ رددْ لدد   
خي.دديووت ااسيسددَْ  ددي ٌٍلددت لددتٍوت مددترا   دد نا  ةددا اجلخ ددي  ًال دد ٌر فدديلظلت   

 ار.ك يلُ، ًه ا مت ٍلدِ عر متمدهت ً يرسكوت لللٌا ارسكقٌإ  

ًومٔ ال يخمْ ان  يرسْ سلٌا الكم م وودٌن نكَثدْ لٌ.دٌد نقد    اذتي.دي       
اسيسَْ سدٌإ  يند  ةيدٍدْ مً ة مٌٍدْ لدتٔ ال دمد  َلثدجل ال دمد عر و دٌٍض هد ا           ا

لٌٍْ ضت ان مٍا   ديًلدْ لكدقَدن   الالمق  مب يرسْ ف ض الللٌ َي   ن 
ااوددى،  يا ددخيك الدد ٍا ٍ كقددمًن للدي.ددي  ااسيسددَْ  َلددٌن رروودديع ادتددماٖت       

لددينتّ ةددا م دد  ااهدد ، للدصددٌظ للددٓ اخكَي.دديووت الم لددَْ ا ك ملددْ   الددتلت ًا  
 ًال  ٌر فكدقَن ال ا  ًالقٌّ  
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 : التىصًات 
  ضدددٌٕ المكددديٖج الدددو وٌصدددل  الَودددي التراسدددْ اذتيلَدددْ وقدددتق ال يخمدددْ ف دددض     

 الكٌصَي ، ًهُ   ي ٍل٣ُ

  ضددمًرّ ال دددف   ارسددرتاوَثَي  ًالمظمٍددي  الددو ولدديلت للددٓ وم َددْ الددك وا
 فل   التلت ار.ك يلُ ل ختاا  الم لُ لك  ٍ  مترا  اا ماد، ًارهك يق 

   وصدد َت ًوقددتٍت الددكاةج ارر دديدٍْ اًلَدديٕ ااةددٌر لم دد  ةلددكٌٔ الددٌلُ لددتٍوت
ًو دددمٍ وت فجله َدددْ الدددك وا الم لدددُ ًالدددتلت ار.ك ددديلُ   محيٍدددْ مفمددديٖوت       

 ًحت َ هت ًو  ٍ  متراووت ًمتوَموت ةا ةٌا.وْ الظمً  الو وٌا.ووت 
 َْ ًٍوم ٌٍْ  لم   ةلكٌٔ الك وا الم لُ ل ختاا  ارهك يق ف    فماةج وتر

 ادتيضتا 
  وتلَت دًر اا صيُٖ الم لُ   ةلسلي  اجملك   ذت  ا  وت  الو ٌٍا.ووي

 ااختاا 
 ي  ااسيسَْ ةا ةلوا ً  يق ً ماع ل ختاا يوٌ ن ا كيل ي  ا يدٍْ  يذت.

 ادتيضتا 
    اا تمَددْ ًالٌا.ددب و مَوددي   وقددتٍت الددكاةج ارر دديدٍْ الددو وم دد  للددٓ القددَت

 لل  ً  لا الللٌا ا مدم  
    ُالك ددديًن فدددا ا ترسدددْ ًااهددد  ًا لسلدددي  اجلصدددتخَْ لكقدددتٍت الدددتلت الم لددد

 ًار.ك يلُ ل ختاا ادتيضتا 

  :املكرتحات البحجًة 
  ضددٌٕ ةددي مسدد م  لمددى المكدديٖج ، وقددرتً ال يخمددْ عةوينَددْ القَدديق في  ٍددت ةددا         

 ه ا اجمليظ، ًالو ر و اظ اي.ْ   ٍت ةا ال ددف ًالتراسدْ،   التراسي  ًال دٌا  
 ًةا ال دٌا ا قرتخْ ةيٍل٣ُ

       ع.ددمإ ة ٍددت ةددا التراسددي  الددو وكمدديًظ ةلددكٌٔ الددك وا الم لددُ لددتٔ  ددتع
 المينٌٍْ ال يةْ 

 يلَْ فمنيةج ار يدِ لكم َْ الك وا الم لُ لتٔ ااختاا ادتيضتا   
 ٌٔالكم م لتٔ ااختاا ادتيضتا ً ن ادتيضتا    يلَْ فمنيةج رت ض ةلك 
     ْيددديهمّ اضتدددما  ااخدددتاا   ا  لودددْ ال مفَدددْ اللددد ٌدٍْ مبدددي ٍكٌا دددن ةددد  رؤٍددد

  ٩١٢١ا  لوْ 

  قائنة املراد: 

 أوال: املراد  العربًة 
 خلربات ايتعشض بني ايعالق١ يف ٚطٝط نُتػري األصذقا٤ دعِ(. ٩١٠٣)ابٛ بهش، ْؼ٠ٛ نشّ -

 اجمل١ً. املشاٖكني َٔ ع١ٓٝ يذ٣ ايتذٓب١ٝ ايؼخص١ٝ ٚاضطشاب ايطفٛي١ مبشح١ً اإلطا٠٤

 .64-33(،27،)اجلُع١ٝ ايظعٛد١ٜ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ، ايٓفظ١ٝ يًعًّٛ ايظعٛد١ٜ

 ٚسٚحا١ْٝ يًكٝاد٠ األخالقٞ ايظًٛى بني ايعالق١(. ٩١٠٣ابٛ يٝف١، طٓا٤ َصطف٢ ذلُذ ) -

. ايعالق١ ٖزٙ يف تذاخًٞ ٚطٝط نُتػري ايٓفظٞ ُهنيايت يذٚس َٝذا١ْٝ دساط١: ايعٌُ َهإ

 .245-233(، 39)4،  املٓظ١ُ ايعشب١ٝ يًت١ُٝٓ اإلداسٟ يإلداس٠، ايعشب١ٝ اجمل١ً
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األحذاخ  يذ٣ ايتُٓش طًٛى خفض يف األخالقٞ ايزنا٤ فعاي١ٝ(. ٩١٠٢بٓٗإ، بذٜع١ حبٝب ) -

 .٩١٢-٠٩١(، 22،)اجمل١ً املصش١ٜ يًذساطات ايٓفظ١ٝاجلاحنني. 

 بعذ َا ضػٛط اضطشاب(.٩١٠٢دشادات، طاس٠ إمساعٌٝ. بين َصطف٢، َٓاس طعٝذ ٜعكٛب ) -

سطاي١ دتُاعٞ املذسى يذ٣ َشض٢ رٟٚ األطشاف املبتٛس٠ يف األسدٕ. اال ٚايذعِ ايصذ١َ

 .، ن١ًٝ ايرتب١ٝداَع١ ايريَٛىَادظتري، 

حنشاف األحذاخ يف إىل ا تؤدٟ اييت االدتُاع١ٝ ايعٛاٌَ(. ٩١٠٢احلشاحؼ١، سانإ ساضٞ ) -

 .٩٠٢ -٩١٢،(.٢)٢،دل١ً ايعًّٛ االدتُاع١ٝاألسدٕ ، 
 ايٓفظٞ ايتُهني ع٢ً قا٥ِ إسػادٟ بشْاَر فعاي١ٝ(. ٩١٩١حهُٞ، أمحذ بٔ ْاصش أمحذ ) -

 داَع١. داصإ تعًِٝ إداس٠ مبذاسغ ايجا١ْٜٛ املشح١ً طالب يذ٣ املذسط١ٝ احلٝا٠ دٛد٠ يتحظني

 .٩٢٩-٠٣١ ،(.٠١٣. )ايرتب١ٝ ن١ًٝ ايضقاصٜل،

ٕٚ ػؤ دا٥ش٠(.٩١٠٢اخلشٚصٞ، أ١َُٝ خًفإ .بَٝٛٞ، ذلُذ طٝذ. أبٛ ػٝب١، َصطف٢ بهش ) -

 .٩١٠-٠،ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االدتُاع١ٝاألحذاخ باجملتُع ايعُاْٞ .داَع١ ايظًطإ قابٛغ ،
. (٩١٩١خطابٞ، أمحذ بؼري ادسٜع أَني. عذاد١، صفا٤ أمحذ أمحذ .عبذ اهلل، ٖؼاّ إبشاِٖٝ ) -

اجمل١ً ايعشب١ٝ يًعًّٛ . االبتذا١ٝ٥ املشح١ً طالب يذ٣ بايتُٓش ٚعالقت١ ايتٛنٝذٟ ايظًٛى

 .٣٠-٢١(. ٠١)،ايرتب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ

 بايضػٛط ٚعالقت٘ االدتُاعٞ ايٓفظٞ ايذعِ(. ٩١٩١ايذٚطشٟ، خًف١ٝ بٔ ْاصش ايعُاسٟ) -

 ،ٚايٓؼش ايعًُٞاجمل١ً االنادمي١ٝ يألحباخ . قطش دٚي١ يف ايؼشط١ سداٍ يذ٣ ايٓفظ١ٝ

(17،)33-67. 

يٛقا١ٜ َٔ املخذسات يذ٣ ايطًب١ ٚا املعشيف االدتُاعٞ ايذعِ َصادس(.٩١٠١ايشبابع١، محض٠ ) -

 .٢٠٢-١١٣(، 11)3،دل١ً ايذساطات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ، داَع١ ايظًطإ قابٛغاملشاٖكني. 

 يذ٣ ايٓفظٞ نيايتُه َظت٣ٛ(. ٩١٩٠ايشٚاق١، َٓاس سحبٞ، ٚصُادٟ، أمحذ عبذ اجملٝذ، )  -

دل١ً داَع١ ايكذغ املفتٛح١ يألحباخ  املتػريات، بعض ض٤ٛ يف إسبذ ذلافظ١ يف املظٓني

  .78-55(، 16)12،ٚايذساطات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ

 َشض٢ يذ٣ احلٝا٠ بٓٛع١ٝ ٚعالقت٘ املذسى االدتُاعٞ ايذعِ(. ٩١٩١ايظعذٟ، سحاب عاسف، ) -

ذغ املفتٛح١ يألحباخ ٚايذساطات ايرتب١ٜٛ دل١ً داَع١ ايك فًظطني، يف ايهًٟٛ ايفؼٌ

 .154-99(،30)١11،ٚايٓفظٝ

 َٔ ع١ٓٝ يذ٣ ايزاتٞ بايٛعٞ ٚعالقت٘ ايٓفظٞ ايتُهني(.٩١٠٢ايظعذٟ، سحاب عاسف ) -

دل١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ . فًظطني يف االدتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ ٚصاس٠ يف االدتُاعٝني األخصا٥ٝني

 .١١٢-١٩١(، 19)4،ايعًُٞٚايٓفظ١ٝ، داَع١ ايبحشٜٔ، َشنض ايٓؼش 

دل١ً األحذاخ اجلاحنني يف اجلضا٥ش.  حلُا١ٜ ايكاْْٛٞ االطاس(.٩١٠٣ايظعٝذ، طحاسٙ ) -

 .٠٩١-٠١٢(.٠)٠٩،احلكٛم ٚايعًّٛ اإلْظا١ْٝ

 ايؼخص١ٝ بني احلظاط١ٝ بني ايظبب١ٝ ايعالقات منزد١(. ٩١٠١طًِٝ، عبذ ايعضٜض إبشاِٖٝ. ) -

دساطات عشب١ٝ يف . ايرتب١ٝ ن١ًٝ طالب يذ٣ نٝذٟايتٛ ٚايظًٛى ايتعًل أطايٝب َٔ ٚنٌ

 .٩٩١-٠٢٩،٠١١ ،(.٣٩،)ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع
 ع١ٓٝ يذ٣ ايزات بتٛنٝذ ٚعالقت٘ احلٝا٠ عٔ ايشضا(. ٩١٠١ّايظُٝحٝني، فاد١ٜ عاٜذ عك١ً. ) -

دل١ً دساطات ايعًّٛ . اجلٓٛب١ٝ ايباد١ٜ تشب١ٝ يف ايجا١ْٜٛ املذاسغ يف املشاٖكني ايطًب١ َٔ

 .377-٢١١، (44)،ب١ٜٛ، اجلاَع١ األسد١ْٝايرت
ٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ املكذّ ملشض٢ طشطإ ايجذٟ َ(.٩١٠٣ػاٖني، اميإ صابش صادم ) -

اجمل١ً ايعشب١ٝ يبحٛخ االعالّ ٚاالتصاٍ، داَع١ االٖشاّ دساط١ حت١ًًٝٝ َكاس١ْ.  مبصش:

 . ٠٣٢-٠١٩،(.٩١) ايهٓذ١ٜ

 تالَٝز يذ٣ املتػريات بعض ض٤ٛ يف االدتُاعٞ ايذعِ(. ٩١٠٢طاٖش، ػُٝا٤ ذلُذ عًٞ ) -

 .داَع١ عني مشع،قظِ عًِ االدتُاع ،سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠، االبتذا٥ٞ ايظادغ ايصف
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 األَٔ(.٩١٠١) عبذٙ، أمسا٤ صمحذ حاَذ .عالّ، طحش فاسٚم .ػاٖني، ٖٝاّ صابش صادم. -

يف ايرتب١ٝ، داَع١ عني دل١ً ايبحح ايعًُٞ . املشاٖكني يذ٣ بايتُٓش ٚعالقت٘ ايٓفظٞ

 .٩١٩-٠٢١(، 18)6،مشع

 بني ايذميٛغشاف١ٝ املتػريات بعض ض٤ٛ يف ايتُٓش أػهاٍ(.٩١٠٢)عًٛإ، عُاد عبذٙ ذلُذ.  -

 ١١٢-١٢٣ (،68)1،دل١ً ايرتب١ٝ، داَع١ االصٖش ن١ًٝ ايرتب١ٝ أبٗا، مبذ١ٜٓ املشاٖكني ايطالب

 نُا األطشٟ املٓاخ(. ٩١٩١ايػين. )  عًٞ، إهلاّ عبذٙ ذلُذ. ايفكٞ، َش٠ٚ عبذ املٓعِ عبذ -

دل١ً االقتصاد ايضساعٞ ٚايعًّٛ ُٓش املذسطٞ. داَع١ االصٖش، بايت ٚعالقت٘ األبٓا٤ ٜذسن٘

 .١٢١-١١١(. ٠٠)٠٠ ،االدتُاع١ٝ

 ايتُٓش(.٩١٠٣) ايكحطاْٞ، عبذاهلل طعٝذ عٕٛ اهلل طفشإ .ايؼعشاٟٚ، صاحل فؤاد ذلُذ -

 يف املتٛطط١ املشح١ً طالب يذ٣ يًؼخص١ٝ ايهرب٣ ُعاخل بايعٛاٌَ ٚعالقت٘ اإليهرتْٚٞ

 .داَع١ املًو عبذ ايعضٜضسطاي١ َادظتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ١. احلشد ذلافظ١

 مجعٞ اسػادٟ بشْاَر فاع١ًٝ(. ٩١٠٢ايكطا١ْٚ، دال١َ ذلُذ .ايظفاطف١، ذلُذ إبشاِٖٝ ) -

 يف املعٓفات ايٓظا٤ َٔ ع١ٓٝ يذ٣ ايٓفظٞ ٚايتُهني ايٓفظ١ٝ املش١ْٚ حتظني يف َعشيف طًٛنٞ

 .٠٢١-١،1داَع١ َؤت. األسدٕ دٓٛب

. دل١ً احله١ُ. نٓٛص احله١ُ اِٖ َٓاٖر ٚعٝٓات ٚأدٚات ايبحح ايعًُٞ(. ٩١٠١ذلُذ، دس. ) -

 يًٓؼش ٚايتٛصٜع.

 ٚايهفا٠٤ يًؼخص١ٝ ايهرب٣ اخلُظ١ ايعٛاٌَ(.٩١٩١)املٓاحٞ، عبذاهلل بٔ عبذ ايعضٜض َٓاحٞ.  -

حنني. اجلا ٚغري اجلاحنني َٔ يعٝٓتني تٓبؤ١ٜ ٚصف١ٝ دساط١ عٔ ١ايٓفظٝ ٚاملش١ْٚ ايزات١ٝ

 ٠٢١-٠١١(،8)1،دل١ً داَع١ املًو عبذ ايعضٜض، داَع١ املًو عبذ ايعضٜض

 يذ٣ بايتُٓش املٓب١٦ ايٓفظ١ٝ ايظُات(. ٩١٠١املَٛين، أْع عبذ احلُٝذ. حٛاػني، َفٝذ جنٝب ) -

 .٠٢١-٠ (،١2،). داَع١ عُإ األًٖٝاملشاٖكني
(. ٩١٩٠أحباخ ايتُٓش ) َشنض -

DitchtheLabel.orghttps://www.ditchthelabel.org/bullying-support-
hub / 

 https://www.moi.gov.sa(. ٩١٠٣َشنض أحباخ اجلشمي١ بٛصاس٠ ايذاخ١ًٝ ) -

 https://www.moi.gov.sa(. ٩١٩١َشنض أحباخ اجلشمي١،) -
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