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  :السدتخمص

ىجفت الجراسة الحالية إلي الكذف عن فاعمية بخنااج  إرااا ف فاي يحداقن ي اجذخ الاحات 
لجف يالجقح ضحايا التشسخ السجرساي فاي السخةماة ادبتجا،ياةد تكاج يكينات عقشاة الجراساة فاي اا ميا 

بتجا،يااة د تيخاتةاات ( يمسقااح ا تيمسقااحة جاان يالجقااح الراا ين المميااا جاان السخةمااة اد42الشيااا،ي جاان  
اااا وستيسااا  عساااخف  24 - 9أعساااارىن جااان   ( عاااام تيااان ي دااايسين إلاااي ججسااايعتقن 2,01( عاج 

( يمسقااحا تيمسقااحةد تدسااتخججت 24جتداااتاتان أةااجىسا يجخاويااة تاابااخف ضاااوظة كاايام  اا  جشيسااا  
جرسي (د جقياس ضحايا التشسخ الس4,22الباةثة جقياس ي جذخ الحات إعجا   سشاء فخاج عثسان د 

لمسخةمااة اتبتجا،يااة  إعااجا  / الباةثاااة( د الوخناااج  ادراااا ف  إعاااجا  / الباةثااة( د أساا خت نتاااا،  
الجراسة عمي تجي   فاخت   الاة إةراا،يا  باقن جتيساظي ريات  رجاات يالجقاح السجسيعاة التجخاوياة 

يعاة تريت  رجات السجسيعة الزاوظة في القياس البمجف عمي جقياس ي جذخ الاحات لراالا السجس
التجخاويةد تتجي  فخت   الة إةرا،يا  بقن جتيسظي ريت  رجاات يالجقاح السجسيعاة التجخاوياة فاي 
القياسقن ال ومي تالبمجف عمي أوما  جقياس ي جذخ الحات لراالا القيااس البماجفد تأيزاا أتضاحت 
الشتااا،  عمااي أنااو ت ييجااج فااخت   الااة إةرااا،يا بااقن جتيسااظي رياات  رجااات يالجقااح السجسيعااة 

 تجخاوية في القياسقن البمجف تالتتبمي عمي جقياس ي جذخ الحات ومج يظوقق الوخناج ال

 الوخناج  ادراا ف. –ي جذخ الحات    –الكمسات الس تاةية: ضحايا التشسخ السجرسي 
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Abstract: 

This current study aims at Evaluating the effectiveness of a counseling 

program to improve self-esteem among the bulling victims of primary 

school bulling , the participants of the study include (24) children (male - 

female) primary from grad4 to grad 6  and ranged in age from (9-12) years, 

divided into an experimental and a control group officer of (12) pupils  for 

each. The reasearcher used the experimental one study group method ,and 

used The tools of (self-esteem) Scale prepared by (Sana Faraj Osman, 2014) 

,and Scale for the bulling victims  (prepared by the reasearcher), The 

counseling program (prepared by the researcher, The study Result: study 

confirmed the existence of statistically significant differences between the 

average grades of students of the experimental group and the grades of the 

group controlled in the distance measurement on the measure of self-esteem 

in favor of the experimental group and the presence of statistically 

significant differences between the average grades of students of the 

experimental group in the tribal and distance measurements on the 

dimensions of the self-assessment measure in favor of the distance 

measurement. 

Key words : Bullying victims -   Self - Esteem - Counseling Program 
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 ج ججة البحث:
تعددمرحهةمددطرولة ملددطرحددمراحددفرولسهوةددنراددحرة ددشكروفيدددشخرةةددلرتلذدد نراة ددشر خردد طرولة ددنر

اشفحلسدش رمسهةمدطرولة ملدطرحدمرروولسددلبلم طر رلدن لمح دشك نإعدمو رولة د حهةمدط َكمي دش ادح احسةل دش وتكُسدم
فر رةةددلراخراا ددش رولةددم رحددفرس ددش رولسدددلبلنرواسددش رلوألسشسدد شاروللددحرتدددعحرل ددشر س دد ر و رولعددش

رولسجلس .
وتدثرهرعمدة فرسدم مشرحدشرُيددسحرمددمممروللشسده رولدن ريدثرهروالا دش روحمرولسذشكنروللحريلعهضرل شررررر

دددشرعمدددحرولةشلددد راددد حر س ددد رولسجدددشالاروعمدددحرولشسدددش رولسمسسدددحرمذددد نرعدددش ر روادددحر دددنرردددمسكرخرمصم
شراددحرولم ددثرولددهوحمر روألحددهر وفترددشالارووفي جددشسرولسعهاددحروولسعممحددشتحراصدد حثر ددشحهكراك ددهر ددةمعم
ولن رُيحلفرعمحرولسخلرةمروول شة ةمروولسدهيةمروولسعمسدةمراخرت دلفره دنظرولسدشحهكرعمدحرولرد حةمرر ر

ر(.2رصر 3102ر)ولبزشكر
ددشرحدد ر  ددش كر01ر رص3104)رروتثكدمرحشددحرولددمحشخررررررر (راخروللشسددهريددو و رةجسدشمرواسددمميمشروخرمصم

ولعشدداروالسدده رالددمروالا ددش  رةةددلرايددالريشلذددهرمسعددمالارعشل ددطراددحرولعميددمرحددمرايحددش رولعددشلفر ريسددهومر
رمفرووللبمةمررلسذشحمكرولعشارولسم م راحروالاال روللم  و مي طرةةلريعمروللم  و مخرهةئطرخر طرلملع

(روللشسددهرولسمسسددحر ددشحهكرمددشارولعددشلفركمددالريذددلكحرحش ددشرو عددشيحر1ص ر3131ر)روتدده رحشددمر  ددش ررر
حدمرو الت ددش رو  حددلرولس لسدمخرل ددالرمشلعسم ددطروللهيم دطرويشذدد كروأل  ددش رسدلنرعال  ددشرلخةمست ددش رو لدد ر

ددشرمةددهرعددش  رحددمرولس لسددةمرمبزددشيشر وحذدد الاروللهي ددطرحشددنرو ددثرام ددن روتمبددظرتمدد رولسددشحهكروحلسشحم
ر.ووللعم فراحر س  رايحش رولعشلف

لنوروحلفرول شة مخروللهيم مخروولش دةمخرمسمالمعروللشسهرلسشرلالرحدمرثردشسرسدمل طرام مدطروألحدمرعمدحرررررر
و عدمرتبدميهررVolk, Veenstra & Espelageر(p 35 ,2017 )كدنرحدمرولسلشسدهرورالدح طروللشسده

شسددهروولزددحشيشرحددمرخددال رتشس ددطر ددمسوارول دده رولنوت ددطروو  ددالريجشه ددطرلعددالتروللولددنواراةددمرولسددموخنروف
ولموخمح رإ شحطرعال شارإ لسش  طريش حط رويبمسرحشريلمواهرلم ه رحمرتمواقرويسهكرإيجشه طرلمح شكرمبدمسر

 حشريلسل رهمس شارحهت عطرحمرتبميهرولنوار
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 ثانيا: جذ مة الجراسة
حدمروألا دش رادحرسدمرولة ملدطرر%3322اخرادحر سوسدلالرإلدحررStephen( 2004رp 40 ,ا  ه)رررررر

يس ممخرالحشيشرتشسهرحمرا هوي فر رهةشسشروألا ش روألصدرهرسدششراك دهرعهالدطرللشسدهرا دهوي فرعمدة فرا دفر
يلعهالمخرلإلعلمو رحسمرحفراحري ىرحهةمل فرولعسه طر روحفرايزشراحرخةدهروللعدهضرلإلعلدمو رحدمر

را هوي فروألكلهرسشش.
(رو ددماراخر3102دددارولبددمححراددحرولماليددشارولسلحددمكروألحه   ددطرعددش ر)وحددنورحددشراكمتددطريلددش  رولسررررر

(رسددشطر ددمرتعهالددمور04ر-01%(رتبه  ددشمرحددمراددالارولسددموس راددحرول ئددطرولعسه ددطرحددمر)30اك ددهرحددمر)
ر.رلملشسهراحرولسمسسطرواخروللشسهراص ارحشلذهمورعمحريةشقركلةهراحرولسشش  روولعسنروولذموسع

وللشسدهرولم سدحرروحش دش(راخرلملشسدهرا د شالمرحخلم دطرDemirbag, etal. ,2017اوالدحثر سوسدطر)رررر
واخةدهورر(ر%322هةشسشروللشسهروالي عشلحر)(رر%0023وللشسهروللميحرهشد طر)ر( ر%0,20ريحمثرهشد طر)

واخرلمزدددحشيشرحذددد الاري دددد طرو  لسش  دددطر(ر%ر23,ولجشددددحرولرددده ارا م دددفرةدددمورشرهشدددد طر)روللشسددده
يهرولددنواروللددحرحددمر دد ي شراخرتددثرهرعمددحرولةشلدد رالددح طروللشسددهروتحرددةم طرحلعددم كرواحس ددشرتددميحرتبددم

رلم لهوارولالةبطرحمرة شتال
كسددشراوالددحثروللبددشس هروللددحراصددمست شرحشسسددطروأل رولسلحددمكرلملهي ددطروولعمددم ر)ولةميددد م(راددحرعددش ررررر

حمةمخراشل دشرادحرولسمسسدطريذدل رحدمروللشسدهرحدهكرر021المرولعشارالمروألا ش راخرحشريبشسارر3104
%رحدمرولةدالار د شو رالدمروللشسدهر3 3,هرعمحروأل نر روخرمصشر سش رااه ق شرةةلر م ركنر  

%روحددحراعمددحرحددمريددد راوسويدددشر)ر0 0,م  دد شلالرولسخلم ددطر راحددشرولذددهقروألوسدد رابددمرح مدددثرولشددد طر
ر(ر.ر3104ولةمي د فر ر

يحرحددمرواكددمارولمسوسددشارتدد رةهروللشسددهرولدددملحرعمددحرالددحشيشظرةةددلراخرولة ددنرالددح طروللشسددهريعددشرررر
حددمرولددنحشارلمسمسسددطروابددموخروولخددم رر(3101)تددميحرتبددميهرولددنوارحشلددالرإسددسشعةنر رولمةددمكرولش ددد طر

ر(ر 3112)(ر دعمسرمشلموي دطروولبمدقروف لسدشعحرتح دطرعلدمولعش ر3103ر)وألحمرولش دحرسةمرولل شصر
Syah (2020)ولعددش رركسددشرتلعددم رثرددشسروللشسددهرولزددشسكرلمسلشسددهروولزددح طرهددنرإلددحرولسشددش رولسمسسددحر

ر(ر3113))حرة حرحسمم ر
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همسوسدطرلمسبشسيدطرهدةمرمعد رر Han, Kang ,Choe & Kim  (2020وةدمي شر دش ركدالرحدمر)رررررر
 و رولعشلفرولسخلم طراحرةدشاريد رو معروللالحةنرالحشيشرلملشسهرعمراه قرولسدارولسبةعحرولمولحر

(% ر7,5 - 35,8 طرتلهووحرهةمر)ام مراخرول شمشخرا نر ولطراحريد رو معروالا ش رالحشيشروللشسهرهشد
(%رادحرولماليدشارولسلحدمكر2 - 61,7(% رهةشسدشر و اريدد طروللعدهضرلملشسدهرولدحرر)10 - 50تدشيموخر)

 -64,4(% روتخةثرحنكرولشدد طرادحركمس دشرولجشمي دطرولدحر)62ر-ر8( روحمي ركمي ر)USوالحه   طر)

(% رةةلرسوعثرولمسوسدطر2 - 66 رحريد رل شراحرولرةمرللرنرولحر)ا(%ر رهةشسشر و ارولحر2,4
ولسهو رول بشل دطر وارولردمطرمددمممروللشسده رواليلسدش رلمسمسسدط روتد رةهر وسرولمولدميمروحالحداروفيدنو ر

ر.ي دالر
لنورتدعحرولمسوسطرولحشل طرولحررتبميفرههيشح رإس ش  رللحدةمرتبميهرولنوارلم راا دش رالدحشيشروللشسدهر

ر.راحرولسهةمطروفهلمو  ط
ر-هضرولدشهقرألمعش رولسذ مطرتللممسرولسذ مطراظروف شمطرعمظروألسئمطروآلت طر:وحمرخال رولعررر
هدةمرحلمسدةحرستد ر س دشارتالحةدنرولسجسمعدطروللجه ل دطروستد رحنرتم دمرادهوقر ولدالرإةردش  شر:ر0 ر

رر س شارولسجسمعطرولزشمةطراحرولق ش رول عم رعمحرحق ش رتبميهرولنوارلرشلارولسجسمعطروللجه ل ط
اددهوقر ولددالرإةرددش  شرهددةمرحلمسددةحرستدد ر س ددشارتالحةددنرولسجسمعددطروللجه ل ددطراددحررحددنرتم ددم:ر3 ر

 ولق شسةمرولبلمحرورول عم رعمحرامعش رحق ش رتبميهرولنوارلرشلارولق ش رول عم .

تم مراهوقر ولطرإةرش  شرهةمرحلمسةحرست ر س شارتالحةنرولسجسمعطروللجه ل طراحرولق شسدةمرر:2 ر
رتةلةقروللهيشح ررحهوسرالهكرعمحرتبميهرولنوارمعمول عم رووللل عحرعمحرحق ش ر

 ثالثا: أىجان الجراسة 
إخل شسراعشل طرههيشح روس ش  راحرتحدةمرتبميهرولنوارلم رتالحةنرالدحشيشروللشسدهرولسمسسدحرحدمر -

إكدددددشاروللالحةددددنرمعدددد رولس ددددشسوارح ددددنرتبددددميفرولددددنوارووللددددمس  رعمددددحروالسددددلهخش روةددددنرخددددال ر
 روللمسةددنرمسس ددهكرولجدددسحروولذخرددحرووال لسددشعحروولل شعددنرولسذدد الار رورولعسددنرعمددحروحلسددش

 ح روالخه مر روسا رولمعحرولميشحرلملالحةنرللحدةمرتبميهرولنواروألخال حرلالر.

إسدلسهوسراعشل دطروللهيدشح روفس دش  رولسددلخم رمعدمرتم  دالر)خدال رالدهكرولسلشمعدط(رل سدشررحبقرحدمولل -
ريلعمقرهلحدةمرتبميهرولنوارلم رالحشيشروللشسه.
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 راوما: أىسية الجراسة  
ته  راحس طرولمسوسطرإلظراحس طرولسلرةهواروللدحرسدم رتلششول دشروحدظرردالثرحلرةدهواروحدحرالدحشيشر

رر-وللشسهروتبميهرولنوارووللهيشح روفس ش  رولسبم روتشبدفرإلحراحسةلةم:
ر:روألحس طرولشسه ط:ر -0

سمسسدحرورتدميحرتبدميهرولددنوارحروحدمروللشسدهرولردخ تلس دنراحس دطرولمسوسدطرادحرتشدشو رحلرةدهري ددحرررر
لددم روألا ددش رالددحشيشرلملشسددهر وخددنرولسمسسددطروولددن راصدد ار ددشحهكرت ددم رولسجلسدد رو س ددنرخةددهرعمددظر

راهشش شش.ر
روألحس طروللةل ق ط:ر -3

تكسمراحس طرولمسوسطروللةل ق طراحرحدشعمكروألا ش رالحشيشرسدمممروللشسدهرادظرتحددةمرتبدميهر (ار
شريجعدنرلدمي فرولبدمسكرعمدظرولدلخممرحدمرحسشسسدطرولنوارولسلميحرلمي فرولن ريعشيمخرحشدال رحسد

سدددمممروللشسدددهرعمدددة فروحمو  دددالرولة دددنرولسلشسددده رو لددد رحدددمرخدددال رههيدددشح روس دددش  رإيلبدددش حر
يحلمىرعمظرمع رول ش شارولسلشمعطروللحرتدشعمرعمظرتحدةمرتبميهر ووت فرهش د فروتحدةمر

رول بطرمشلش ى.
(رعشحددشر03ر-5يشروللشسددهرلفا ددش ر)كسددشريبددم رول حددلرولحددشلحرا وكر ميددمكروحددحرحق ددش رالددحش (ار

ولددن رحددمرخاللددالريس ددمرتحميددمرولة ددنرالددح طروللشسددهرم معددش كرولسخلم ددطرويشللددشلحريدددشعمراددحر
 إعمو روترس فروللهوح رووفسلهوت ج شاروللحرتعسنراحرحمو  الرحنورولبرمس.

 باجدا: جرظمحات الجراسة 
مخرولدماشعرعدمراي دد فرمشل دشرعشدمحشر"را دخشصرالريددلة عروولسمسسدحر:رحدفوألا ش رالحشيشروللشسهرررر

يلعهالمخرلإلسش كرم اعش رسمل طرحمر خمراورحجسمعطرا خشصرا دم رحدش فراوراكلدهرسدششراورةجسدشر
هش الرحلةلدالرويردمسكرحلكدهسكرمةه بدطرح ش دهكراورمةدهرح ش دهكره دم رإكدهوح فرعمدحراعدنر د رووفيرد شعر

ر.ل فروراهضرولد ةهكرعمة فرر"
رر-تبميهرولنوا:
(رم يددالرتبةدد فرحددمرول دده رلنوتددالراةددم رعمددحرحددم را سددالروتبلمددالر, رصر,310ر)هوتررشددش راددرالتعهادد

إ لسشعح(رو س د را ووسحدشرر-ي دحرر- دسحرر-لنوتالر رمحةلريذسنر س  ر موي رولذخر طر)عبمحر
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 رو  مخرحنوروللبميهرإيجشه شراورسدمل مشرو ددعحرول ده رللحددةمرولددملحرحشدالر روالهدمراخري دمخرحدنوروللبةد فر
روو ع مش.ر

روللهيشح روفس ش  :
(رم يدددالر"رههيدددشح رحخةددد رحدددشسفرادددحرالدددم راسدددىرعمس دددطر05رص ر3111ر)يعهادددالرةشحدددمر حدددهوخرررررر

للبدددميفرولخدددمحشاروفس دددش يطرولس ش دددهكرومةدددهرولس ش دددهكراه يدددشرو سش  دددشرلجس ددد رحدددمرتزدددس فرحثسددددطرحدددشر
ولسلعبدنروللحبةدقررولدموعحر)ولسمسسط(رح الره م رحدشعمت فرادحرتحبةدقرولشسدمرولددم روولق دش رمشفخل دشس

وللموادقرولش ددحر وخددنرولسثسددطروخشس  ددشرو بدم رهلخة ةددطروتش ةدنظروتبة سددالرلجشدالرواه ددقرحدمرولسدددثلةمر
ر.رولسثحمةمر"

  -سا سا: ادطار الشظخف لمجراسة: 
يعللدددهروللشسدددهرولسمسسدددحرحدددمراةدددمراحدددفرولسذددد الاروللدددحرتعدددشيحرحش دددشرحعسدددفرولسدددموس رر-تس ةدددم:ررررر

وول شيم ددددطراددددحر س دددد رايحددددش رولعددددشلفرابددددمر ددددنارسددددمممروللشسددددهرواليل ددددشظروولددددمعحروفهلمو  ددددطروولسلمسددددةطر
وف لسدددشعحريسدددهورلك دددهكر دددةمعالرهدددةمروألا دددش رخدددال رولعبدددميمرولسشالدددةةمروحدددنورحدددشراكمتدددالر سوسدددطريددددهور

ر.ر(ر03 رر3105ر)علمول لشحر
طر(رعمدحرايدالر"رسدمممرسدملحرحبردم ريلردارمشلميسمحد03رص 3102ر)و ثكمرحجم رولمسم حررررررر

ووفسلسهوس طرحمر شي رولسلشسهرفلحشقروأل  رم ه رثخهر)الح طراورحلشسهرعم ال(روتكمخرحنظروألاعدش ر
ولدددددمل طرل س ددددطر  دددددس طر ري ددددد طر رإ لسش  ددددطره ددددم رإيددددنوجظراورحزددددشيبلالراورعولددددالرحددددمرولسجسمعددددطر

ولسلشسددهرو سدل عش ظرحدمروأليذدةطرولجسش  دطر رو ذدلهورلحدموثرحدنورولددمممرعدم روللدمو خرادحرولبدمكرهدةمر
روولزح طر)عال طر مكرمةهرحلسشرمط(را رصعميطرولماشعرحمري دالر"

وللشسدهرولسمسسدحرم يدطر"رسدمممرعدموويحرحلكدهسريهتك دالرعمدحررZych,etal.( 2020,p 50و عده ر)ررر
ولسدم رولةم ددنرمعدد رولةدالارعمددحرا ددهوي فرولدنيمرالريدددلة عمخرولددماشعرعدمراي ددد فرمددد ملطرو دددلسهر

ر"و دل رل فرإ  ش  رو  مخرلالرعمو  رخةةهكرعمحرولسم رولبرةهروولةم نحع فرعمكرسشموار سوس طر
 :ر ا،د تاختط التشسخ

ر:ولسذشسكمخراحرحم اروللشسه
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إخرلدمممروللشسهرااهواشمرحخلم طرحذشسكمخراحرحنورولسم ارو عللهوخرحمراسشس شارحنورولددمممررررررر
ر-شسكمخريس ددمرتمخ ردد فركددشألتح:ورهددموي فرامددمري ددمخرحشددشمرحددشريدددسحرمدددمممروللشسددهرورحددثال رولسذدد

و س شششروخري رنرالحشيشروللشسدهرعمدحرولشحدمررولسلشسه رولزح ط رولسلشسه/ولزح ط رواخةهورولسذشحموخر
رر-وللشلح:

 -( :  (Bullying victimsضحايا التشسخ السجرسي 
رولزح طرم يالر"ر ل رول ه رولن رالريدلة  رولماشعرعمري دالرNewman  ( 2010,p 6 يعه ر)ررررر

و لعهضرإلحروفينو روللدميحروولم سدحرحدمر لدنرولسلشسه)ولسذدشم (رو عدشيحرحدمرولعولدطروولخدم روولبمدقر
روتميحرتبميهرولنوار".

(رالعدددها فرمددد ي فرر"حجسمعدددطرحدددمروألا دددش رولدددنيمرتبددد ر0,1رصر 3101ر)احشحشلدددطرإسدددسشعةنرررررررر
و ددش رإلدة فرمردمسكر ددميطر دفرسدمو راكدشخر لد رمردمسكراه يدطراور سش  دطر ر وفسدش كرحدمر حالرفعمة 

اورل س طراوري د طراورإ لسش  طراورولكلهوي الراور يش شرروتكمخروفسدش كرمذد نرحلكدهسروحبردم رومشل دشر
رحشرتكمخرولزح طرا نر مكرحمرولسلشسهرر".ر

   -سسات الزحايا:
رخرالدحشيشروللشسدهرحدفرولةم دطرولدنيمريعدو وخرسدممما(ر31رصر 3112ر) راهدمرول لدمحرريذةهررررررر

 حال  دددفرولسلشسددده مرحش يدددشروعشاق دددشرمعدددم ر دددمست فرعمدددحرولدددماشعرعدددمراي دددد فراورإعةدددش حفرحردددهوا فر
وحموابل فرلجس  رام شارولسلشسهرمد ملطرو مرتس هرعمة فرمع رولعالحشاروف لسش  دطرح دنرولعولدطرور

مي فرمع ر مالروألصم ش رو  لبهوخرإلحرح شسواروللموصنرح روأل هوخرواليذشسكمخرك ةهوراحروأليذةطرول
وألعددهوضروألكش يس ددطرح ددنرصددعميطراددهحروألسددئمطرووللحرددةنرولمسوسددحرولسددشخ  رولددمي فرتبددميهر وار

ر.حلميحرو ةجش رعمرولنحشارلمسمسسطر"
(راخرولة دددنرالدددح طرسدددمممروللشسدددهريعدددشيحرحدددمرمعددد ر22ص ر3102ر)وتحدددم راسدددسش رحةدددهررررررر

ةهومشاري دد طركشفة دشورووفكلئدشاروفالةهومشارسمو رولجدميطرلزدعاروللش دطراور  دش كرولدم خراورإالد
و الددةهواراددحرولشةدددقروولكددال روعددم رولبدددمسكرعمددحروللموصددنرول عدددش رحدد روآلخدده مرحسدددشريجعمددالرعهالدددالر
لدددمممرحذددشا طروأل ددهوخرووحشسسددل فرعم ددالرصددمسرسددمممروللشسددهرحددمرالددهاروسكددنرو ادد روال ددش ر شسةددطر

 .و سل عش 
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   -أنساط الزحايا:
رر-ل شة مخرل سشرهةش فرت عشرلحشلطركنراه راس ال:لمزحشيشرايسشاشمرحخلم طرو مرحةورو

ر-الحشيشروللشسهرولسمسسحرإلحريسةةمرحسش:رWong ( 2009 ,p 86صشار)
ولزح طرولدملحر)مةهرعدمو ح(:روحدمروللمسةدنرولسدلددمفرلمسلشسدهروالري عدنر دةئشريددل وروآلخده مر

ولخددم روولحددنسرو سةددنرولدد ىرحدددئمالرعددمروللعددهضرلملشسددهروالريددموا رعددمري دددالرو و ددفرولبمددقروولذدد رور
 لم  ش رووفسلدال .

ولزح طرولسدل ور)ح ش س(روحمولن ري ةهرولسلشسهرمدممكالرح نرولمسىروولحهكشاروحدفرا م دالروحدفر
للرددشثرووللمرددمروول زددم رعمددحرولسلشسددهرحددمرولسمو ددارو حلددمخرو ورحددووترةددش رويددش سمورحددشريشدددحلمخر

رطرول جم رعمة ف.حسشريما رولسلشسهرفينو ظر روري رهوخرألي د فراحرةشل
 أنساط  أا ال( التشسخ السجرسي

لملشسهرا  ش روصمسرحخلم طرورك ةهكروحدلم شارحلعم كراحر س طرو مكروفينو رورحش شرحشحمر        
خ دددح:رولسدددشحهرولدددن ريلس دددنرادددحروآلردددشسرولجددددس طرووفحشيدددشارولم س دددطرلمزدددح طرو س دددمروحدددشحمرر دددشحه

مر ش ره دنورول عدن راحدشرولخ دحراةلس دنرادحرولجشيد رولم سدحرحالةسل شرووللعه رعمة شرمد ملطروحعهاطرح
رر-ولس لما ولش دح رروال لسشعح روفلكلهويحرولسشلذهرحنظروأليش رول سشريمحرتمال ارحنظروأليسشو:

  -أوما  ر،يدية ىي: أربعبت دين التشسخ إلي  Smith  ( 2001 ,p 44 كام  
نرحدمر)ولذدلش ف رولل ميدم رولددخه طر(رو لزدسمركدEmotional Bulling  وللشسدهروالي عدشلظر) -2

 حمرولزح ط روالسل عش رحمروال هوخ روال ال رووللحمثرمش شعشارو رمرحو  طروحخو ط.

(رو ذدددسنرولزدددهارووالصدددةمو رمشلزدددح طروسددده طرPhysical Bullingوللشسدددهرولجددددمىر) -4
 حسلمكشتالرولخشصطروحزشيبلطروولبهصروولما رولسلعسم.

و لزددددسمروللحدددده رولجشدددددحراورولددددلمسىرلفعزددددش ر(رSexualرBullingوللشسددددهرولجشدددددحر) -3
  ولجشد طرووللعم بشارولسخجمطرعمروآلخه م.ر

وللشسدددهرولعشرددده ررو لزدددسمرولدددد روولبدددن رلمخددده مرمردددمسكرحلعسدددمكرلمميشيدددالراورولشدددد راور -2
 ح شيل فروف لسش  ال.
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 -أسباب ةجتث التشسخ:
و ددمعرولذددخمرالددح طرلملشسددهرلبددمرتعددم ارولعموحددنروللددحرتدددشحفراددحرةددموثر ددشحهكروللشسددهروررررررررر

وحش دشروألسد شارولمسور دطروولسمسسد طرووألسده طرورولش ددد طرواسد شارتلعمدقرمدشأل هوخراي دد فرواسد شارتلعمددقر
رمشلسجلس رووسش نروفعال .

 (Self-Esteem ي جذخالحات             
يس دمراخريحبدقرريعمرتبدميهرولدنواراةدمروألمعدش رولس سدطرادحرولذخرد الروتد رةهمورادحرولددممم رإ رالرررررر

رص ر3100ر)ح  م رتبميهرولنوار رعلمرولمحشاررا سشرووالحشرلمذخر طر وخراخرتلزسمرحلرةهوتشش
ر(.ر314

اخرتبددميهرولددنوارحددمرمس شمددالروسل رددشسرولذددخمرلجمويدد ررDabai (2016 ,p 353و ثكددمر)رررررر
يبددمح شرلمخدده مراددحر خرددةلالروتبددميهظرلبمسوتددالرو س ددهر لدد راددحروألعسددش رولسمكمددطرلددالرواددحروآلسو روللددحر

رتبميهظرل فروتبميهحفرلالروربلالرهش دالروحةملالريحمر وتالرو مسوتالرولسخلم ط.ر
"ر  شسكرعمررتبة فرحشريبم رمدالرول ده ررال(رتبميهرولنوارم ي51صر 0553)رولخمرعلمرولهةسمرسم سشخ

رعددمركميددالرتبددميهروتعلةددهرسددممكظريعلددهرول دده رحددمرخاللددالرعددمرحددمىرتبددميهظرلنوتددط وحددنورريحددمر وتددالرازددالم
ر.وللبميهرحمر لنرول ه ريع ىر عمسظرمشلجموسكروولك شيط

تعدده رول شة ددطرتبددميهرولددنوارم يددالر"روللرددمسوارووألاكددشسروللددحريلم ع ددشرول دده رلش دددالريحددمر مسوتددالر
و سلعمو وتالر)وفي عشل طر رولسعهل طر رولجدس طر روف لسش  طر روروألخالق طر(ركسشريمسك شرحمرهش دالراور

 مرسمو ومركشخرحنوروللرمسرسملحرا رإيجشهحراإ وركشخرإيجشهحرسلكمخرلميدالرتبدميه واركسشريمسك شروآلخهر
رحهت  رو  وركشخرسملحرس  مخرلميالرتبميه وارحشخ  ر".

 -أىسية  ي جذخ الحات: 
اخرتبميهولدنواراحدهمورالدهوس مشرحدمرا دنرسدالحطروفيددشخرحدمررRefandi ( 2018,p 20يذدةهر) 

 د طرإلحركميالرالهوسكرعشاق طر رالموخرو م ر مسرحعةمرحمرتبدميهر س  رولشموةحروخشصطرولششة طرولش
ولنوارلم رولة نرادم رتكمخرولح شكر ش طروحثلسطرإلحرةمركلةهرح رعم رإ د شعرك ةدهرحدمرولحش دشار

دشرا دمر دش سرعمدحرإكلذدش ر وفيددشي طروألسشسد ط دشرادحروللعمد فرايزم ورح سم لميدال روتشس دطرتبدميهرولدنوار دو م
ريجشه طراحري م روللالحةن.ولس شه فرولنوت طروف
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  -جدتياات ي جذخ الحات:
   -تبرا،ص أفخا ه: ي جذخ الحات السخي عأ. 

تبميهرولنوارولسهت د روسدةمطرتس ششدشرحدمروللك دفرحد رراخر(32رصر ,310ر)ال حالر ي رتذةهرر
ولسح  رولخدشس ح.راشلة دنرولدن رتعدهضرلردعميشارحمسسد طروكدشخريلسلد رهلبدميهرحهت د رلنوتدالريددلة  ر

خمو رإسددددلهوت ج شارحششسدددد طرلحددددنرولسذدددد الارهةشسددددشروآلاددددهو رحشخ زددددمورتبددددميهرولددددنوارل دددددلخمحمخروسددددل
لردعميشارحمسسد طركدشفيةمو رعمدحرولدش ىراوررفإسلهوت ج شارحعشكددطرادحراممد روألة دشخرعشدمرتعهالد 

ر.فاورولس شلرطراحريبمرولنواراورإيكشسرصعميشت رفعم روفارشحرعمرحذشكم 
(رراخرحشددشمرمعدد رولدددسشار003رصر 3102ر)ر رعلددمرولددهةسم رعمددحروتبددمرريدده ركددالرحددم

ولعشحدددطرلدددنو رتبدددميهرولدددنوارولسهت ددد رحدددح:رسدددهعطرواليدددمحشترووفيلسدددش رادددحرا رح دددشخ رك دددهكرواليلش  دددط ر
ولك شيددطرولنوت ددطروولذددعمسرمشلق سددطروولل ددشج  رولبددمسكرعمددحرحمو  ددطروللحددم روولمو ع ددطراددحرحمو  ددطرع ددهوار

رذشعه.ولش ىر رو مسكروللح فراحرولس
   -تبرا،ص أفخا ه: ب. ي جذخ الحات السشخ ض

يلزدددارتبدددميهرولدددنوارولددددملحرحدددمرخدددال راسدددممارول ددده روتردددهاشتالرولخشصدددطروتعشحالتدددالراورحدددمر
تعلةددهظرعددمرحذددشعهظرتجددشظري دددالروتجددشظروآلخدده م رحسددشريجعمشددشريبددم راخرلدد ىرلميددالر كددش رو لسددشعحراور

ر(,2رصر 0542ر)سعميالره ش سر.رولخهوترعمرولم ش طراحروللعشحنراورعم رتبميهرولنوا
اخروال دخشصر و رتبدميهرولدنوار Malik, & Varghese ( 2020,p 57) و ذدةهركدالرحدم

ح ددنرولبمددقرووللددمتهروولعمووي ددطروولعولددط روالكلئددشا رحذددشكنراددحرركولسددشخ  ري ددمخرلددمي فرحذدد الارك ةددهر
 مروخريث  رللشدشو رعبمرولرمو شاروالعاروال و روالكش يسح روسممك شارحعش يطرلمسجلس  روحمرولسس

رولكحم روولسخمسوارواة شيشمرواليلحشس.ر
  -المياج  السؤثخة في ي جذخ الحات:

 تيتسث  في: -ال ظخاة أت ال خ ية : المياج  -أتت:
روألاكشسرولنوت طررر-ولخرش مرولجدس طرت(ر-ا(رررولبمسوارولعبم طررر-ا(
رشمعررولعسهروولر-وللةمعشارولذخر طررو(ر-ه(رر س طرولشز ررر- (

روال لرش  روولس شح ولمال ررر- (
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   التشٍغٌأ/ ًوسا فتحٌ  ,عوض د/ كشٍوخ  ,شوظ .د/ ًعَوخ أ                                                        

 الماياج  اتجتساعقاة:   -ثانيا:
و برددمرمشلعموحدددنروال لسش  دددطركددنرحدددشريحددد  رمدددشل ه رو ددثرهرادددحرتكم شدددالررلش دددالرووللدددحرتلس دددنرادددحرررررر

ووللةئ دطرولسح ةدطراشفيددشخريلدشترلملةئدطرووللهي دط رادالر دمو رادحراخرلكمة سدشرتد رةهمورعمدظر وألسه ط وللشذئط
رر-ممرول ذهرو خر شت فروحمراحفرحنظرولعموحن:سم

 وألصم ش ر-ر,رولسجلس رر-2رولسمسسطرر-3روألسهكرر -0

 -أوما  ي جذخ الحات:
(رةةدلرWorth(روولق سدطر)Competenceيلكمخرتبميهرولدنوارحدمرمعدميمراسشسدةمرحسدشرولك دش كرر)ررر

مشلق سددطروكددالرحددمرحددنيمريلذدد نرتبددميهرولددنوارحددمرخددال رولل شعددنرحددشرهددةمرولذددعمسرمشلك ددش كروولذددعمسر
ر(.رMurk , 1999ول عميمريعلسمرعمحروألخهرحسشريعةحرتبميهرولنوارولدسطرولميششح   طر)

  -البمج ااتل   ي جذخ الحات السمخفي(:  -أتت:   
همسوسطرحماثرولحرحعهاطرولعال طرهةمرتبدميهرررSimon & Simon (  1975,p 100لبمر ش ر)ررررررر

رشلش  رإلح:ولوتمصمثررولنوارووللحرةنرولمسوسح
تبدميهرولدنواريعللدهرر رورو م رعال طرإست شا طرحم  دطرهدةمرتبدميهرولدنوارووللحردةنرولمسوسدح

الدهوسكروفحلسدش روولعششيدطرهلبدميهر روايزدشررولسث هروألازنرلملحرةنرولمسوسحرعشدمروللالحةدن
 .رولنوارلم روللالحةنرإ وراس يشرتحدةمرإيجش حفرولمسوسح

  -ني  ي جذخ الحات الجدسي(: البمج الثا  -ثانيا:
(رهمسوسدطرامعدش رتبدميهرولجددفروعال ل دشرهلبدميهرولدنوارلدم ر(Mendelson , etal., 1995و دش رررررر

عش (روتمصمثرولمسوسطرإلحراخرتبميهرولنوارولكمحرر02-4مع رول ل شارولمتحرتلهووحراعسشسحمرهةمر)
جدددفرولسعددوورمددشآلخه مروولددم خرولشدددلحرلددم روألا ددش ريلدد رهرم ددنرحددمرمعددم رولسس ددهرولعددش روتبددميهرول

رلمنواريهت  رهلبميهرولجدف
 البمج الثالث   ي جذخ الحات ادجتساعي(  -ثالثا:

ر(رم يددالرك ددفريدده رول دده ري دددالراددحرحددنورول عددمراددح,4,رص ر3115ر)وتحددم ظرسددمم رعمددحر
 مر رالم رعال لالرمشآلخه مروك ق طرسج طروآلخه مرلالرو لس نراحروفةلهو رووللبميهرحمروآلخهر
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وولسذددشسكطروف لسش  ددطرووللعلةددهرعددمرولددنواراددحرو ددم روآلخدده مر روولبلددم رووفسلحدددشخرحددمر
روآلخه مروولبمسكرعمحرإ شحطرعال طرإ لسش  طريش حطرمشآلخه م.

 -البمج ادن مالي:راوم ا: 
عمدحرو دم ررعال دالرهدةمركدالمرحدمرتبدميهرولدنوارووفي عددشالاررTesser ( 2004,p 185يثكدمر)رررررر
ثرهركنرحش سشراحروآلخهرو ل رهرمالر راشفي عشالارُترةدهرحدمرتبدميهرول ده رلنوتدالرويدموسظريدثرهرادحرةةلري

وفي عشالار روتبميهرولنوارولسهت  ريهت  رمشفي عالاروفيجشه دالركشلمواع دطرلإليجدش روولهالدشرعدمرولح دشكر
حدمرحبدمسكرول ده رعمددحررهةشسدشرتبدميهرولدنوارولسدشخ  ريدهت  رمشفي عدشالارولددمل طروولددمممرولددملحرل بمدن

رحمو  طرولرعشارووفة شاشا.
  -ي جذخ الحات اابالكي  اليازع الجذشي(: -: باجدا  

إخروللمويدطرولحق ق ددطرلملهي دطرولرددح حطروتكدم مرولذخردد طرو عس دشري ددمخرحدمرخددال رولدمو عرولددميشحررررر
 دددشكراحس ددطروق سدددطر رووألخدددالقروللددحرتعةددحرلمحرف)وفيسددشخرمددشلروولكلددد روولهسددشالا(را ددمريلزدددسمرولقدد 

وفيسدشخرمدشلريعةدحرول ده ر ددمكروربدطرارشدش رولسحدمروولردعميشارو دددلة  رولدلخممرحدمرحسمحدالرواةوويددالرور
ر(013)ابش رتعشلحر}رو ز رعش فرإصُهحفرووألمال روللحركشيثرعمة فر{روألعهو ر

 الوخناج  ادراا ف  -السحير الثالث:
حدددمرولخدددمحشاروللدددحرتلزدددسمرولشذدددشاشار(رمسجسمعدددطر31رصر 3113ر)و حدددم ظرح دددم رحجددده      

وفس دددش يطرولسخلم دددط روللدددحرت دددم رولدددحروةدددموثرترةةدددهرحعدددةمرادددحرةشلدددطراوحم دددارحعدددةمررحدددشرلم ددده راور
لمجسشعدددطرو لددد رحدددمرخدددال رإكلددددشارولخلدددهوارولجميددددمكروللدددحرتددددشعمرعمدددحرولشسدددمرولعبمدددح روولس شددددح ر

رطرووللعم س ط.وألكش يسح رو مريذلهمراحرتش ةنظر  شارعمكرالسمرولسثسدطروللهيم 
حدددمر"رحجسمعدددطرولجمددددشاروفس دددش يطروللدددحرتبدددم رول شة دددطرمإعدددمو حشرادددحرر-وللهيدددشح روفس دددش  رإ هو  دددش:

رولسمسسطرل ئالروألا ش رالحشيشروللشسهرولسمسسحر".
 ساوما : الجراسات الداو ة: 

  راسات يشاتلت ضحايا التشسخ تعالكتة  ببمض الستغقخات الش دية -أتت: 

هدةمروللشسهوالدحشيشرتشسدهروأل دهوخروحدماثرولدحررولعال طهمسوسطرر(,Hunterر.etalر,ر2007 ش ر)
حعهاطرحم روللذشمالرهةمرالحشيشرتشسدهروأل دهوخرمشلسدموس رووللشسدهرتجه ل دشرو  دلسمثرعةشدطرولمسوسدطرعمدحر
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(رعشحددشرولددنيمريحزددهوخرولسددموس ر02ر-ر4ولددنيمرتلددهووحراعسددشسحفرهددةمر)رحددمرولددنكمسور(رتمسةددن0,35)
شميطرواسددددلخمحثرإسددددلل شخر وتددددحرللقدددد فروللشسددددهروالددددحشيشروللشسددددهرمشلسددددموس رورحق ددددش رولعشحددددطروفسدددد لم

(رواسدد هارولشلددش  رعددمراخر3111(رل ددشيلهر)WCCL(روحق ددش روللك ددفر)0540وفكلئددشارللةهلدددمخر)
رمددلروللالحةدددنرتعهالددمورلملشسدددهرحدددمر لددنرا دددهوي فروا  دددهرالددحشيشروللشسدددهرحددددلم شارعشل ددطرحدددمرولذدددعمسر

شخ زطرحمرولد ةهكرولسلرمسكركسدشراادش وورمد ي فريددلخمحمخرإسدلهوت ج شارحخلم دطرمشلل ميمروحدلم شارح
رلملك فرووخرولسلشسهوخرا  هوورحدلم شاراعمحرحمراعهوضروفكلئشا.ر

وألحدددمرولش ددددحرلدددم روللالحةدددنرولسلشسدددهوخروالدددحشيشررهمسوسدددطر(3103ر)لل دددشصو دددش رسدددةمرهةشسدددشر
حماثرولمسوسطرولحرا فرال عطرعال طروألحدمرولش ددحرإكمةش   ط(رورر–وللشسهرولسمسسحر) سوسطرس  محله طر

(رتمسةددددنموروتمسةددددنكرمشلردددد م ر)ولخددددشحىر021مددددشلسلشسه مروالددددحشيشحفروو ددددلسمثرعةشددددطرولمسوسددددطرعمددددظر)
( روتس مدددثرا ووارولمسوسدددطرولسددددلخمحطرادددحر00.52ول دددشيظروفعدددمو  (رمسلمسددد رعسددده ر)ر–وفهلدددمو حر

للشسده/رولزدح ط رواسد هاريلدش  رولمسوسدطرعدمرو دم رحق ش روألحمرولش ددحر)إعدمو رول شةدل( روحق دش رو
عال طرإست شا طرسشل طر ولطرهةمر س شاروألحمرولش دحرو س شاركدنرحدمرسدمممروللشسدهروالدحشيشروللشسدهر

رو يح شضرتبميهرولنوا.ررروايزشر
(رهمسوسدطرمعشدموخرAng, Chong, Lee, Liew, Tang, Liew, 2018كسدشر دش ركدالرحدمر)
ولمسوسدطروفسلكذدشل طرولدحرا دفرروللشسهرلدم رتالحةدنرولسمسسدطروفهلمو  دطروحدماثتبميهرولنواروولسةنريحمر

ك دددفريدددمسمراا دددش رولسهةمدددطروفهلمو  دددطرسدددمممروللشسدددهروولكذدددارعدددمرتبدددميهرولدددنوارواردددهظرعمدددحرخلدددهوار
عال ددطر(رعشحددشم رورا ددشساريلددش  رولمسوسددطرإلددحرو ددم ر03-3حدد راا ددش رتلددهسووحراعسددشسحفرحددشهةمر)هروللشس

وحددحروللددميحررايددموعروللشسددهررإةرددش  مشرهددةمرتبددميهرولددنوارورسددمممروللشسددهروكذدد ثرايزددشمر ولددطرإيجشه ددطر
روللشسهرولبش فرعمحرولشمعروولم سح روف لسشعح 

(رعال دطرولددمممروللمكةدم رمدشللشسهرلدم رادالارولسهةمدطروالهلمو  دط ر3131ر)وةم راةسدمرمذدةه
 رووللشسدده روامعددش رولدددمممروللمكةددم رووللعدده رعمددحرول ددهوقرهددةمرولددنكمسرووفيددشثراددحرولدددمممروللمكةددم

ر43(رتمسةددنروتمسةددنكر)021ولسشلئددطرمددشللشسهروولم ددمعرالددح ط رةةددلرا ه ددثرولمسوسددطرعمددحرعةشددطر موح ددشر)
الدددقرعمدددة فرحق دددش روللشسدددهررهومددد رولدددحرولردددارولددددش  روالهلدددمو ح ولردددارولإيدددشث(رحدددمر34 كدددمس ر
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 م رعال طروست شا طرسشل طرهةمرولدمممروولدمممروللمكةم ر)ته سطروتعه  رول شةل( را  هارولشلش  رور
روللمكةم رووللشسهرلمةالاراحرمعمروللعلةهرعمرولنوارووللشسهرولجشدحروولجدسح

 -ثانيا:  راسات يشاتلت التشسخت ضحاياه تعالكتو  بت جذخ الحات:
(رال عطرولعال طرهدةمرتبدميهرولدنوارPollastri, Cardemil & O,Donnell,2010 احمر)

(راشل دددشمرادددحرولسهةمدددطر213لدددم رولسلشسددده مروولزدددحشيشروت ل دددثرعةشدددطرولمسوسدددطرحدددمر)روولددددمممروللشسددده ر
ولسلمسةط اس هاريلش  رولمسوسدطرعدمرو دم رعال دطرهدةمرةدموثروللشسدهرروتبدميهرولدنوارولسدشخ  رلدم ر
وفيشث راحرةةمرايالرلفريللةمروست دشورهدةمرسدمممروللشسدهروتبدميهرولدنوارلدم رولدنكمس رركسدشرتلدةمرو دم ر

ر اللطرإةرش  طرهةمرولنكمسرووفيشثراحروللشسهرولم سحراحرإتجشظروفيشث.راهوقر وار
(رعمرمعد رولسلرةدهوارولش دد طرلدم رالدحشيشروللشسدهر3101)ركسشركذ ثر سوسطرحشلطروسسشعةن

ولسمسسحراحرولسهةمطروفهلمو  طروحماثرولمسوسطرولحروللعه رعمحرولعال طرهةمرالحشيشروللشسهرولسمسسحر
حر)ةشلددالرولبمددقروتبددميهرولددنوارووألحددمرولش دددحروولمةددمكرولش ددد ط(روحعهاددطرول ددهوقروحلرةددهوارولمسوسددطروحدد

هةمرحهت عحروحشخ زحرالحشيشروللشسهرولسمسسحراحرالم رولسلرةهوارحمالمعرولمسوسدط.روتكميدثرعةشدطر
تمسةنمورحمرولرارولهوم روولخدشحىروولددش  روفهلدمو حرمسميشدطر شدش ريلدهووحرر(4,)ولمسوسطروألسشس طرحمر

(رعشحمش.روتفرإسلخمو رولسش  رولمص حراحرحنظرولمسوسطرو مرتس مثرا ووارولمسوسطر03-5هةمر)راعسشسحف
احر)حق ش رالدحشيشروللشسدهرولسمسسدح  ر ش سدطرتبدميهرولدنوارلفا دش  روخل دشسرولذدعمسرمشلمةدمكرولش دد طر

مسسددحرلفا ددش (.رواسدد هارولشلددش  رعددمرو ددم رعال ددطرإست شا ددطر ولددطرإةرددش  مشرهددةمرالددحشيشروللشسددهرولس
ر(.وولسلرةهوارحمالمعرولمسوسطر)ةشلطروسسطر مق رتبميهرولنوا روألحمرولش دح رولمةمكرولش د ط

(رعمحرول دهوقرادحرتبدميهرولدنوارهدةمرولسلشسده مروالدحشيشر3131ر)وتعهاثر سوسطرححررخ ش طر
هروللشسددهرللالحةددنرولسهةمددطروفعمو يددطرةةددلرحددماثرولمسوسددطرولددحرا ددفرال عددطرعال ددطرتبددميهرولددنوارمددشللشس

وتمسةددنكرمشلسددموس روفعمو يددطررو(رتمسةددن11لمسلشسدده مراورولزددحشيشرةةددلرإ ددلسمثرعةشددطرولمسوسددطرعمددحر)
(ر ر3101(رإيدددشثروتدددفرتةلةدددقرحق دددش رتبدددميهرولدددنوارإعمو )اةسدددمرحلدددملح ر31(ر كدددمسرو)31همو ددد ر)

(روتمصدمثريلدش  رولمسوسدطرولدحرو دم رعال دطر3103وحق ش روللشسهر/رولزح طرإعمو ر)سدةمرولل دشصر ر
وست شا ددطر ولددطرإةرددش  شمرهددةمرتبددميهرولددنواروالددحشيشروللشسددهروو ددم رتددميحرتبددميهرولددنوارلددمي فر روايزددشرر
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و دم راددهوقر ولددطرإةردش  شمرهددةمر س ددشاروللالحةددنرولسلشسده مروولزددحشيشراددحرامعدش رتبددميهرولددنواروولمس ددطر
رولكم طرللبميهرولنوا.

 ستشسخان تضحايا التشسخ ال راا  تعالج راسات يشاتلت الوخاج  الس ججة د  -ثالثا:
(رمدددشللعه رعمدددحراشعم دددطروللدددمس  روللمكةدددم رادددحرتشس دددطر دددمسكر,310 دددش ر)اةسدددمر راهدددمر  دددم ر

تمسةددنومرحددمرولددنكمسر و رر01الددحشيشروللشسددهرعمددحرحمو  ددالرسددمممروللشسدده روتكميددثرعةشددطرولمسوسددطرحددمر
-01حدددمر)رصدددعميشارولدددلعمفرمسميشدددطروله دددشضر رحدددمرولردددارولخدددشحىروولددددش  رادددحرولسدددم رولعسددده ر

(رتالحةدن ر3(رتالحةدنروالدشمةطر)4حلمسدةحرولدنكش  روتدفرتبدد س فرولدحرحجسدمعلةمرتجه ل دطر)رعشحش(03
وتفروللحبقرحمروللجشيىرهةمرولسجسدمعلةمرادحرولعسهوولدنكش روسدمممرالدحشيشروللشسده رووسدلخم رول شةدلر

(ر مددط ر33حدمر)حق ش رولدمممروللمكةم رو ش سطرولخلهوارولذخر طرووللهيشح روللمكةم رولن رتكمخر
ولمو ددد ر-وللعو دددور-والسدددلهخش ر-ولشسن دددطر-و ةلدددم روللهيدددشح رعمدددحراش دددشارحخلم دددطرح دددنر)لعددد رولدددموس

عمدحرحمو  دطرراشعم دطروللدمس  روللمكةدم رادحرتشس دطر دمسكرالدحشيشروللشسدهرعدمرولسشولح( رواس هارولشلدش  
رسمممروللشسه.ر

ش  رويلبددش حرتكددشحمحرللمكةددمراشعم ددطرههيددشح روس ددرمق ددش ر(3104)حددم ر سددش ر  رركسددشر شحددث
(را ددالرحددمر21ولددنوارلددم رعةشددطرحددمروالا ددش رالددحشيشروللشسددهرولسمسسددح رتكميددثرعةشددطرولمسوسددطرحددمر)

(ر02الدشمةط(رمسلمسد رعسده ر)ر01تجه ل دط رر01الحشيشروللشسهرحبدسةمرولدحرحجسدمعلةمرمشللددشو ر)
 دددط رو شحدددثرهلةلةدددقرحق دددش روللعدددهضرلملشسدددهرحدددمروعدددمو رول شةرحق دددش رتمكةدددمرولدددنوا وا بدددثرعشحدددشمر

(ر مددددط روا  ددهارولشلدددش  رتحدددمرحدددلم رتمكةدددمرولددنوارلدددم ر02وللهيددشح رعمددحر ددد ه مرح ددمخرحددمر)
الدحشيشروللشسددهرمعدمروللعددهضرلملهيدشح روالس ددش   روايزدشمرعددم رو دم راددهوقر ولدطرلددم روادهو رولسجسمعددطر

رمعمرحهوسرالهكرحمرولم ث.روللهيشح روالس ش  طرتل  روللجه ل طرمعمرحلشمع
تبدميهرولدنوارلدم ررللحددةمرط سوسد(ر,Utami, Wibowo ر Japar , 2020كدالرحدمر)ره روا 

االارالدحشيشروللشسدهرولسمسسدحرعدمراه دقرههيدشح رإس دش  ر دش فرعمدحرو داروالاكدشسرولددمل طروتبش دشار
(رتمسةددنرمشلرددارولعش ددهرلسعهاددطرولةددالار41تكميددثرعةشددطرولمسوسددطرولسلم  ددطرحددمر)روللددمس  روللمكةددم  

رفرُاخلةهرحمرهةش فرولةالارولنيمرلمي فرتبدميهر وارحلدميحرو سدلخمحثرولمسوسدطرولسدش  رالحشيشروللشسهر
ولكسددحرمشالالددشاطرولددحروللرددس فروللجه لددح رو سددلخمحثرولمسوسددطرحق ددش رالددحشيشروللشسددهرولسمسسددحرولددن ر
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(رواسدد هارولشلددش  رعددمراخر0521)رRosenberg(روحق ددش رتبددميهرولددنوارلهو يلددهترOlwausاعددمظر)
مو رإيبددش روالاكددشسرولددمل طروولددمعحرمددشللخممرحددمروالاكددشسرولرةدهرحهمددماراة ددشريو ددمرحددمروللدمخنرمإسددلخ

تبدددميهرولدددنواروايزدددشمروللدددمس  روللمكةدددم ريو دددمرول بدددطرمدددشلش ىرحدددمرخدددال رتعمددد س فروللرددده رولجةدددمروابدددشمر
رتبميهرولنوارلم رالحشيشروللشسه.ررتحدةمفةل ش شت فرو مرا  هراعشلةلالراحر

   -ثاجشا: فختض البحث:
احرالم رحذ مطرول حلروولمسوسشارولدشمبطر راإخرول حلرولحشلحريدعحرلملحبقرحمرصدحطرررررررررررر

ر-ول هوضروللشل طر:
ستدد رروتم ددمراددهوقر ولددطرإةرددش  شمرهددةمرحلمسددةحرستدد ر س ددشارتالحةددنرولسجسمعددطروللجه ل ددطررر -0

رادددحرولق دددش رول عدددم رعمدددحرامعدددش رحق دددش رتبدددميهرولدددنوارلردددشلاولسجسمعدددطرولزدددشمةطر س دددشار
 .ولسجسمعطروللجه ل ط

رةمتم مراهوقر ولطرإةرش  شمرهةمرحلمسةحرست ر س شارتالحةنرولسجسمعدطروللجه ل دطرادحرولق شسد -3
 رولق ش رول عم .رول عم رعمحرحق ش رتبميهرولنوارلرشلاولبلمحرور

الرتم دددمرادددهوقر ولدددطرإةردددش  شرهدددةمرحلمسدددةحرستددد ر س دددشارتالحةدددنرولسجسمعدددطروللجه ل دددطرادددحر -2
ووللل عددحرعمددحرحق ددش رتبددميهرولددنوارمعددمرحددهوسر دد هرويرددارعمددحرتةلةددقرولق شسددةمرول عددم ر

رروللهيشح 
  : تيتسث  فى اآليى: ياسما: ةجت الجراسة 

 عقشة الجراسة: 

(رتمسةدددنروتمسةدددنكرمشلردددار311ت ل دددثرعةشدددطرةددددشارولخردددش مرولدددد  محله طرلمسق دددش رحدددمر)
لخدددشحىروولددددش  روالهلدددمو حرهددد ع رحدددموس رإ وسكرسددده رولم دددشخروللعم س دددطر)حمسسدددطر راه دددمرولهومددد روو

وفهلمو  دددطروولسمسسدددطرولشسم   دددطروفهلمو  دددطروولددددال روفهلمو  دددطرولسذدددلهكةمر(رمسحشاسدددطرولسشمل دددطرو لددد ر
للةلةدددقرا ووارولمسوسدددطروةددددشارولردددمقروول  دددشارورايزدددشرةددددشاروللحمةدددنرولعدددشحمحرلسق دددش رالدددحشيشر

حخلم ددددطرعددددمرعةشددددطرةدددددشارولخردددددش مرراخلةددددهارولعةشددددطروألسشسددددد طرلممسوسددددطرددددفررللشسددددهرولسمسسددددح و
الددقرعمددة فرحق ددش رالددحشيشروللشسددهررور(رتمسةددنوروتمسةددنك011حددمرهددةمرعةشددطرُكم ددطر موح ددشر)رولددد  محله ط

(رحمروللالحةنرةرممورعمدحر س دشارعشل دطر24ولُسدلخم راحرحنكرولمسوسطر)إعمو رول شة ط(راس هرعم ر)
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محرحق ش ررالدحشيشرتشسدهرت عدشرألمعدش رولسق دش رولسخلم دطر رردفرتدفرتةلةدقرحق دش رتبدميهرولدنوارإعدمو رع
(رعمددحرحددثال رولزددحشيشرلسعهاددطروللالحةددنرحشخ زددحرتبددميهرولددنواروكددشخر,310)سددشش راددهوترع سددشخر ر

ولشحدمرر(رو مرتفرتبدة فرولعةشطرول عم طرعذمو  شمرإلظرحجسمعلةمرحلجشيددلةمرمشللددشو رعمدظ,3عم حفرر)
ر-وللشلح:

(رتمسةدددنور03(رتمسةدددنوروتمسةدددنكرر رحجسمعدددطرالدددشمةطرو موح دددشر)03حجسمعدددطرتجه ل دددطرو موح دددشر)
وتمسةددنكرمشلرددارولهومدد روولخددشحىروولدددش  رمشلسهةمددطروفهلمو  ددطرمسمسسددطرولذدد ةمرولسددشلكحرمددإ وسكرسدده ر

قروللهيدشح ر رو دمرتهووةدثرولم شخروللعم س طرمسحشاسطرولسشمل طروتفرإخل شسحفرمسمسسطرووةمكرلد ملطرتةلةد
رر(.2,.0و يحهو رحع شس ر مسظر)(رعشحشمرر0121(رعشحمشرمسلمس رعسه ر مسظر)ر03-5اعسشسحفرحشرهةمر)

 أ تات الجراسة:  -ب 
  إاتسمت  أ تات الجراسة عمي:

 (.4,22جقياس ي جذخ الحات إعجا   سشاء فخاج عثسان د أتت: 

(رللبدميهرولدنوارو دمرصدسسلالرحددل ةمكرحدمر,310 رتفروالسلعشيالرمسق ش رول شة طر)سدشش رع سدشخ
(ر  شسك رو مرتدفرتعميمدالر20حمر)ح ميالركلشمشارول شة ةمراحرولسجش  و لكمخرولسق ش رحمرخسدطرامعش ر

ددشرآلسو رولسح سددةم رواصدد ار)30وةددناثر) (ر  ددشسكراددحر1,(ر  ددشسكرحددش فركشيددثرحلذددشمالراددحرولسعشددحروابم
ر روامعش ظرحح:رصمستالرولش ش  ط

روارولجدسحرتبميهرولن -
رولهالشرعمرولنوار -
رتبميهرولنواروف لسشعحر -
رتبميهرولنواروألكش يسح -
رولك ش كرولنوت ط -

 -كاجت جرسسو السقياس ومس  صج  تثبات لمسقياس تجشيا:صج  السقياس:  -2
 .صج  اديدا  الجابمي  -.        ب صج  السح سقن   -أ 

 ين ةداب ثبات ادبتبار وظخا تقن: الثبات:   -4

 .الثانية: الثبات والتجد،ة الشرفيةد   .ااتلي: طخا ة أل ا  ختنباخ لمثبات
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 -:تكج كاجت الباةثة الحالية ومس  صج  تثبات ليحا السقياس جخة أبخف  التالي
 : ين التح ق جن صج  السقياس وظخا تقن تىسا أتا: صج  السقياس : 

 صج  اتيدا  الجابمي :

سق ددش رتبددميهرولددنوارمشسددلخمو رحعشحددنروست ددشورهةهسددمخرو لدد رعددمرتددفرةدددشارصددمقروالتدددشقرولددموخمظرل
(ريمالددارر0اه ددقرةدددشارحعشحددنروست ددشور س ددطركددنرح دده كرهمس ددطرولُ عددمرولددنىرتشلسددظرإل ددالروولجددمو ر)ر

ر ل .رر
 ( صج  اتيدا  الجابمى لس خ ات جقياس ي جذخ الحات 2ججتل    

 م

جماج  
اتريباط 

بجرجة الُبمج 
2 

 م

جماج  
اتريباط 

رجة الُبمج بج
4 

 م

جماج  
اتريباط 

بجرجة الُبمج 
3 

 م

جماج  
اتريباط 

بجرجة الُبمج 
3 

 م

جماج  
اتريباط 

بجرجة الُبمج 
2 

 م

جماج  
اتريباط 

بجرجة الُبمج 
1 

2 ,0,,1** 7 ,0131** 24 ,0323* 42 ,0213** 42 ,0223** 34 ,0,,,** 

4 ,0219** , ,0332* 23 ,0179** 44 ,0323* 41 ,047,* 33 ,0,,,** 

3 ,0433* 9 ,0142** 22 ,012,** 43 ,0147** 4, ,0477* 32 ,0412* 

2 ,0,22** 2, ,0119** 21 ,02,,**   47 ,0179** 31 ,02,1** 

1 ,0,,,** 22 ,0732** 2, ,01,4**   4, ,012,** 3, ,0174** 

, ,0,32**   27 ,0,44**   49 ,02,,** 37 ,01,2** 

    2, ,0133**   3, ,01,3** 3, ,0,79** 

    29 ,0,1,**   32 ,07,2** 39 ,01,7** 

    4, ,0299**     2, ,0,3,** 

 0,1,*  ال عشج جدتيف         0,2,** اةرا،يا عشج جدتيى         
اخرح ددده وارحق دددش رتبدددميهرولدددنوارل دددشرعال دددطروست شا دددطر وار اللدددطرريلزدددارحدددمريلدددش  رولجدددمو رولددددشهق

عدددمروللدددظرتشلسدددظرإلة دددش.رحسدددشريعشدددظراخرولسق دددش ريلسلددد رهمس دددطرعشل دددطرحدددمروالتددددشقروةردددش  طرهمس دددطرول ُر
ولدددموخمظرولدددنىريعشدددظراخرولس ددده وارتذدددلهمرادددظرق دددش رتبدددميهرولدددنوا روتدددفرةددددشارحرددد ماطرحعدددشحالار

ريمالار ل ر.ر(ر3)روالست شورهةمر س شاروألمعش روولمس طرولكم طرلمسق ش روولجمو ر
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 باط بقن  رجات أوما  جقياس ي جذخ الحاتجر يفة جماجالت اتري (4   ججتل
 اتجتساعي الك اءة الحايية الخضا عن الحات اتكا يسي الجدسي البمج

     2 الجدسي

    2 **7,3., اتكا يسي

   2 **122., **41,., الخضا عن الحات

  2 **,3,., **73,., **27,., الك اءة الحايية

 2 **193., **729., **4,,., **142., اتجتساعي

 **732., **22,., **7,4., **,2,., **737., السقياس    

 0,1,*  ال عشج جدتيف             0,2,** اةرا،يا عشج جدتيى        
يلزددارحددمريلددش  رولجددمو رولدددشهقراخرحعددشحالاروالست ددشورهددةمر س ددشاروألمعددش روولمس ددطرولكم ددطرلسق ددش ر

حسدشريعشدظراخرولسق دش ريلسلد رهمس دطرعشل دطرر1.10 اللدطرتبميهرولنوار وار اللطروةرش  طرعشدمرحددلم ر
حمروالتدشقرولموخمظرحسشريم رعمظراخرولسق ش رهم الرعش ريلسل رهمس طرعشل طرحمرولرمقروصدش قرلسدشر

روال رلق شسال.
 -صج  السحك   الرج  التالزجي ( : 

ظرولخدددشصرتدددفرتةلةدددقرحق دددش ر)حق دددش رتبدددميهرولدددنوارلكدددميهرسدددسلرته سدددطرلةمدددحرعلدددمرولحسةدددمرعلدددمولحشا
وتددفرةدددشارحعشحددنروالست ددشورهددةمر ر(رهشددمر14تمسةددنروتمسةددنكررو لكددمخرولسق ددش رحددم)ر11مشلسمسسددطرعمددحر

 س دددشارولسق شسدددةمرووعل شسحدددشرحث دددهورلردددمقرولسق دددش رةةدددلرهمدددنرحعشحدددنروست دددشورهةهسدددمخرهدددةمر س دددشار
 ددطر م ددطروحددحرق سددطرحهت عددطر ولددطروةرددش  شرتذددةهرولددحرصددمقرولسق ددش رالست شاددالرمعالر1.3,4ولسق شسددةمر

مسق ددش روخددهرصددش قرورشهددثرويددنل ريس ددمرولبددم راخرولسق ددش ريلسلدد رهمس ددطركلةددهكرحددمرولرددمقروصددشلار
 لملةلةقر.

 ثانيا  : الثبات: 

 ين ةداب ثبات اتبتبار وظخا تقن :

 ااتلي : طخا ة أل ا  ختنباخ لمثبات. 
 الثانية : الثبات والتجد،ة الشرفية:
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   . إعجا الباةثة( (24 – 9لألط ال   جقياس ضحايا سميك التشسخثانيا : 
روفعمو رحنورولسق ش ر شحثرول شة طرمشلخةمواروللشل ط:ر

رر-إعمو رولرمسكروألول طرلمسق ش رحمرخال :
حهو عطرولكل روولسهو  رووفاشسرولشسه رلممسوسشارولدشمبطرولخشصطرمدمممروللشسدهروولزدحشيشرووفسدل ش كر

روتحميمروللعه  شاروف هو  طرلفمعش .ررحش شراحرهشش رولسق ش روتحميمرامعش ظ
وراو  دشسوارتددد فراددحر وفادالعرعمددظرولسبدشي ىرولخشصددطرمدددمممروللشسدهرورولزددحشيشرووللدحرتزددسشثرامعددش م
هشدددش رولسق دددش  روولجدددمو روللدددشلحريمالدددارتمددد رولسبدددشي ىروللدددحرتدددفروفادددالعرعمة دددشرورسدددشحسثرادددحرإعدددمو ر

ررحق ش رول شة ط
 ي ساىست في اعجا  جقياس ضحايا التشسخ( الس اذيذ الداو ة الت1ججتا  

 أثعبد علوك التٌوش عٌـخ الٌشــش الوؤلــــــــف الوقَــــــــبط م

 هجبشش لو غَش هجبشش Olweus 1993ألولوٍظ  اعتجَبى الوشبغت / الضحَخ 1

علوك الوشبغجخ / الضحَخ  2

 لذى الوشاهقَي
 جٌغٌ -ًفغٌ-لفظٌ -جغذً 2004 هشبم الخولٌ

ٌوش لذى تالهَز علوك الت 3

 الوشحلخ الثبًوٍخ
 2002 دمحم كوب 

 غَش هجبشش  جغذً –لفظٌ )هجبششح

 غَشهجبشش  –) هجبشش 

األقشاى فٌ الجَئخ  تٌوشضحبٍب  4

 الوذسعَخ
 جٌغٌ –لفظٌ  –جغذً  2002 تحَخ عجذالعب 

لذى تالهَز  تٌوشعلوك ال 2

 الوشحلخ اإلعذادٍخ
 2010 أهل فوصى

اجتوبعٌ/لفظٌ 

 غذً/الكتشلوًٌلوغَشلفظٌ/ج

8 
هقَبط ضحَخ التٌوش 

الوذسعٌ لطالة الوشحلخ 

 العلَب ثكشكوك

 اجتوبعٌ  -جغذً  –لفظٌ  2011 أٍوي الصشاٍشح

 تٌوشهقَبط ضحبٍب علوك ال 9

 ثبًوًلل
 2011 هصطفٌ هظلوم

التعشض غَش  –التعشض هجبشش 

 هجبشش

 . غَش اللفظَخ -الجغذٍخ –اللفظَخ  2012 أهَوخعجذالعضٍض األطفب  تٌوشعلوك  10

ألطفب   لتٌوشهقَبط ضحبٍب ا 11

 أهشاض الكالم
 . عٌصشً -اجتوبعٌ -جغذً-لفظٌ  2012 أعوبء إثشاهَن هطش

هقَبط التٌوش الوذسعٌ  12

 للوششذٍي لوالوششذاد
 2020 خولخ عجذ الشحَن غٌَن

 -لفظٌ -اجتوبعٌ -جغوٌ

 الكتشلوًٌ -هوتلكبد
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 أتا: صج  السقياس:

  صج  السح سقن  -2 -:السقياس ومجة طخ  تىي ين التح ق جن صج 
 .الرج  الماجمي  -4

 الوشي  ذات التذبمات الجالة جع المياج  السدتخمرة (,الججتل    ذيضا
 المج  أركام الوشي  الماج 

 23 27 – ,2 – 32 – 49 – 42 – ,2 – ,2 – 23 – 22 – 9 – , – 2 – 4 التشسخ الجدجف
 23 17 – 29 – 32 – ,4 – ,4 – 41 – 42 – 44 – 29 – 27 – 22 – 24 – 1 التشسخ اتجتساعي

 9 12 – 22 – ,3 – 37 – 31 – 33 – ,3 – 43 – 3 التشسخ الش دي
 , 13 – ,1 – ,2 – ,2 – ,3 – 47 – 21 – ,2 التشسخ الجشدي
 , 11 – 21 – 23 – 24 – 34 – 7 التشسخ المشرخف 

 , 19 – ,1 – 12 – 22 – 39 –,4 التشسخ اتلكتختني
 صج  اتيدا  الجابمي: -2

تفرةدشارصمقروالتدشقرولموخمظرلسق ش رالحشيشروللشسهرمشسلخمو رحعشحنروست شورهةهسدمخرو لد ر
رعمراه قرةدشارحر ماطرحعشحالاروست شور س طركنرمعمرمشلمس طرولكم طرلمسق ش 

 ثانيا : الثبات: 

 ين ةداب ثبات السقياس وظخا تقن:
 لمثباتااتلي: طخا ة أل ا  ختنباخ 

 الثانية: الثبات والتجد،ة الشرفية:

 الوخناج  ادراا ف  إعجا  / الباةثة(. = 4
 شحددثرول شة ددطرمإعددمو رههيددشح رإس ددش  رإيلبددش حرل  ددمخروآل وكروله  ددد طرللحبةددقراحددمو رولمسوسددطررررررررر

وارلددم رولحشل ددطرولددن ريعلسددمرعمددحراسددشلة رواش ددشارإس ددش يطرحلشمعددطرتملبددحر س ع ددشرللحدددةمرتبددميهرولددن
عةشطرحمروا ش رالحشيشروللشسدهرولسمسسدحر رو يةال دشرحدمروفتجدشظروفيلبدش حرولدن ريعلسدمرعمدحراكدهكرايدالر
الريم ددمرإتجشحددشرإس ددش يشمراوريسه ددطرإس ددش يطرووةددمكر ددش سكرمس ه حددشرعمددحروللعشحددنرهددش ىرولمس ددطروولك ددش كر

 وول شعم طرح رولجموي رولسلعم كرلمسدله ميمرو خرةل ف..ر

ر)إعمو رول شة ط(س ش  رللحدةمرتبميهولنوارلم رتالحةنرالحشيشوللشسهرولسمسسحللهيشح روفو
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  اعتسجت الباةثة عمى جرا ر عجة فى بشاء الوخناج  تجشيا جا ذمى:
حمروفاشسرولشسه رورولشسه شارولش د طروولمسوسشارولدشمبطرولسهت ةطرمسمالمعر)وللشسدهرولسمسسدحر -

روالحشيشظروتبميهرولنوارلمي ف(
 روالس ددش يطروللددحرتددفروعددمو حشراددحرإاددشسرولمسوسددشاروول حددمثرولدددشمبطرلملعشحددنرحدد رمعدد روللددهوح -

رالحشيشروللشسهر.
روللهوح روفس ش يطرولسلرمطرمسمالمعرتحدةمرتبميهرولنوارلفا ش ر. -
ثسو روألسددددشتنكرولسح سددددةمراددددحرحجددددشالارولرددددحطرولش ددددد طروعمددددفرولددددش ىروللهيددددم رةددددم رحمالددددمعر -

روللهيشح روفس ش  .
 خل شسوارولدشمبطراحرحجش رولمسوسط.ولسبشي ىرووف -

رولمسوسطروللحرتجه  شرول شة ط. -
 جشي  الجراسة:  - ياسما:

إعتسجت الجراسة الحالية عمى السشيا اابو التجخاواي د تذلاك لمتح اق جان الياجن الخ،يداى 
لمجراسااة تىااي  راسااة أثااخ الوخناااج  ادراااا ف  جتغقااخ جداات  ( عمااي يحدااقن ي ااجذخ الااحات   جتغقااخ 

ى عقشاة جان التالجقاح ضاحايا ساميك التشساخ السجرساي د تكاج كاجات الباةثاة  بت داين عقشاو ياوع( لج
الجراسة إلى ججسيعتقن جتداتاتقن تجتجانداتقند إةاجاىسا يجخاوياة يان يمخازايا لمستغقاخ السدات   

  الوخناج  ادراا ف( د تاابخى ضاوظة لن يتمخض لموخناج  تكج بمت جن  بيل أف جتغقخات.
 م 4,42/  ,4,4جت  الدجشية: ال ر  الجراسي ااتل لممام الجراسي الح –عااخا 

   فشيات الوخناج  ادراا ف
  السشاكذة تالحيار Group discusion): يعللهراسممارولسشش ذطروولحموسرحمراحفروألسشلة ر

ول ش طرلإلس ش رولجسدشعح روحدحرإةدم رول ش دشارول شحدطرادحرحعسدفريسه دشاروفس دش روحدمراسدممار
برددددم رمةه بددددطرسددددم سطروي سددددممارحشةبددددحرعددددمراه ددددقرولحددددموسرولس ش ددددهرحدددد رادددده راورتعم سدددحرح

حجسمعددطرو دددسارلسذددشسكل فرولحددموسرولددن ريدددشعمحفرعمددحرإكلدددشارح ددشسواروللموصددنرولم سددحر
ووالسدددلسشعرولجةدددمرلمخددده مروتددددشعمحفرعمدددحرت دددش  روألاكدددشسروتعدددميم شرووكلذدددش رولةدددهقروللميمدددطر

 (.ر030ص ر,055ر) رولذششو ر.ررللحبةقروألحمو رمةه بطراك هروو ع ط
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   الشسحجة أتالتممن واالشسيذج أت ال اجتةModeling) :حدمرول ش دشارول شحدطرادحرعسم دطروفس دش ر
واة ددشريلخةددنررBanadura (1977,p29-45)رووللددحرتشلسددحرإلددحريسه ددطرولددلعمفروف لسددشعحرلددددد

سدددممكالروولدددلعمفررولسددلعمفري ددددالرح دددشخرولشسدددم تراوريالةددظرحدددشريردددة الرحدددمررددمواراورعبدددشارعمدددح
  يحمثرحمرخال رولهي رولس ش هرهةمرسمممرولشسم ترووفسلجشمشارولهحو طروولحد طرلمسالةظ.

   ي جين الحاتSelf - presentation) :وتلس نرادحرتبدميفرول ده رمعد رولسعممحدشارعدمري ددالر
راورص شتالرولذخر طراوعمراسهتالرواصدم ش الرلفا دش رولسذدشسكةمرادحروللهيدشح ر)كسدش رولمسدم ح

 (02رص ر0544)

  التاااااجرات عماااااي ادساااااتخباءRelaxation))  :يددددددلخم روفسدددددلهخش ركإسدددددلهوت جطرحردددددشة طر
لإلسددلهوت ج شاروألخدده رةةددلريعسددنرعمددحرخ دد روللبمرددشارولعزددم طرمددشللح فرإسو يددشمرو دددشعمر
عمحرتحدةمرالهيشارولبم روولم ر رو لعمفراة دشرولدلح فرادحرعزدالارولجددفركشلةدميمروولده مةمر

  .(0555ر)ةدةمراشحه.ررذمرحهكرويشفستخش رحهكراخه رووللش ىرمشل

   أسميب ة  السذ التProblem solving) 

(راخرولسه ددمريدددشعمرولعسةددنراددحرةددنرولسذدد مطرهش دددالر331صر ر0541ر)يذددةهر)ةشحددمر حددهوخر
 رادددددهضرول دددددهوض راسددددد شاروامعدددددش رولسذددددد مطرتحميدددددمرولسذددددد مط ر-وخةدددددموارةدددددنرولسذددددد الارحدددددح:

رتم  دددالرولسه ددمرلمعسةددنرمدددإ لهوحرلحددنرحس دددمروحبلددم رإ لسش  دددش  ر مطإسددلعهوضرححددشوالارةدددنرولسذدد
ولسه مريم الرولعسةنريحمرولمصم رلحدنرروال رخةطرللش ةنرولحمم رولسششس طروحهت طرةد روألولم ط 

رتش ةنرولخةطرلحنرولسذ مطر.حششس ررواخةهومر
    التجرات التي قجف لمحاتSelf- affirmation) : 

اخروللددمس  روللمكةدم ري ددم رإلدحرحدددشعمكروألا ددش ررAhmed, et.al (2016 ,p 60يده ر)
وخرمصشمرولُسدش رحعشحمل فراحرترةةهرصمسكرولنوارووللعلةهرعمراي د فرمد ملطرووللعلةهرعمرااكشسحفر
مذ نرحششس روحنورحمر  يالراخريو دمرحدمرتبدميهرولدنوارلدمي فروايزدشمريددلخم رحد روألادهو رادحرولسهوةدنر

رولعسه طرولسخلم ط
 لمت الجتر  Role playing) :و عللهرلع رولموسرحمراك دهراش دشاروللدمس  روللمكةدم ر دةمعشمر

الس ةددنرول دده رلمددموسرولددن ريرددع رولق ددش رمددالراددحرولمو دد رول عمددحر ددمريجعمددالراك ددهر سويددالمروال ددطرمددالر
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و علش رعم الرويشللشلحرتبنرسحللالرمالراحرولسمو ارولةل ع طرو ر اراك دهرو  دشمرمجمويد رولردعميطر
ر الروحمررفريعسنرعمحرتجشل ش.وللحريجمحشرل

   يبا ل الجترRole reversal  ) 
يدد تحرحلووحشددشمرحدد رلعدد رولددموسرول ددالريددلفرتددمس  رول دده رعمددحرولق ددش رهددموسريخددشلار خرددةلالرحدد ر
وللذدج  رعمدحرت دش  روأل ووسروع دىرولدموسرل بدم رول ده ر)ا(رهدموسرول ده ر)ا(رردفريبدم ركدنرحش سدشرمعسدنر

ر(.34,ص رر,055ر)لهةسمرسم سشخرولموسرولن ريبم رمالروآلخه.علمرو
   ال رةstory) 

ححراةموثروحمو ارُتح حرعمحر  نرة شيطرل شرهمويطروحمالمعروي شيطرلكحرتشسحر دمسكولةشل ر
رعمحروللخةنرووفسلسشعرولجةمرلمخه مروتو مرحمررهوتالرولمرم طر

    التخقImagery) 

 ر0552ر)هر رولذددددششو روحددددمرإةددددم راش ددددشاروفتجددددشكرولعباليددددحروفي عددددشلحرلددددددر)ثلدددد ى(رو ذددددة
(راخروللخةنريددلخم رللبدميهرإ سومرول ده رلسمو دارولسذد مطر لدنروارشدش رويعدمروفس دش رو دم   فر50,ص

يحددمروفسددلهخش رو مددالقروألعددةمروتخةددنرحم ددارولسذدد مطرحدد روللهكةددورعمددحراكلددهرعددم رحددمروآلةشسدد ىر
رولموخم طرلم ه روولمعحره ش.ررولسهت ةطرح رحم ارحعةمرلمسذ مطرمبمسروفح شخرووفترش رمشلسذشعهر

  اليعظ الجذشي 

تشلسددحرحددنظرول ش ددطرلم ش ددشاروفس ددش يطرولميش ددط روحددمرخالل ددشريددلفرعددهضرمعدد رولدددمسرووآليددشار
ولبهثي دددطرووألةش يدددلرولشلم دددطرولذددده  طروللدددحرل دددشرعال دددطرمشلجمددددط رةةدددلراخروألا دددش رادددحرحدددنظرولسهةمدددطر

رسسشعرولبهثخروولحميلرعمرولُدشطرولشلم طرولذه  ط.يلعسمخر ةمومرو لذ نرسممك فرمةه بطراازنرمعمر
 .ااسالقت ادةرا،ية

 :SPSSمإسدددلخمو رةوحدددطروللدددهوح روفةردددش  طرادددحرولعمدددم روال لسش  دددطرولسعهوادددطرمشسدددفر

Statistical Package for the Social Sciences v.25وسلخمحثرول شة طرادحرولمسوسدطرر
رر-حشريمح:

ةشارولحدددشه طروواليحددهو رولسع ددشس رواكلددهر س ددطروللحمةددنروالةرددش حرولمصدد حرولسلمسدد -
رواصرهر س ط.



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ
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   التشٍغٌأ/ ًوسا فتحٌ  ,عوض د/ كشٍوخ  ,شوظ .د/ ًعَوخ أ                                                        

 وللس ةنرولل شيحرمشألعسمك. ر_ررحعشحالاروالست شورلدلةهحشخ -

وخل دددشسرولكمكددددمخرلماللدددطرول دددهقرهدددةمر س دددشارحجسدددمعلةمرحدددهت ةلةمر)الرتلدددمواهره دددفر -
  هوورولق ش رول شسوحله (

حدلبملةمر)الرتلمواهره فر هووروخل شسرحشخرو لشحرلماللطرول هقرهةمر س شارحجسمعلةمر -
روخل شسروللحمةنرول عم رلق ش رةجفروألره. رر_ررولق ش رول شسوحله (

 :نتا،  الجراسة
 و وخل شسرصحطرول هضروأل: 
 راحر رولزشمةط ر س شا روست  روللجه ل ط رولسجسمعلةم ر س شا رحلمسةظ رهةم رإةرش  ش ر ولط راهوق تم م

 جسمعطروللجه ل ط.ولق ش رول عم رلسق ش رتبميهرولنوارلرشلارولس
 روالخل شسرصحطرحنورول هضرتفروصاروتمخ مرولل شيشارمحدشارولسلمس رولحدشهحروواليحهو رولسع شس ر

رلسجسمعلحرول حلروللجه ل طروولزشمةطراحروللةلةقرول عم رلمسق ش  ركسشريمالح شرولجمو روللشلحر:
 في التظوقق البمجف لمسقياس( اتةراءات اليصفية لجرجات السجسيعتقن التجخاوية تالزاوظة 7 ججتل  

الستيس   المج  السجسيعة  البمج
 الحدابي

اتنحخان 
 السعيارف 

أصغخ 
  رجة

الجرجة  أكوخ  رجة
 الكمية

 الجدسي

 29 22 2,.4 22.94 24 يجخاوية
2,  

 22 ,2 ,2.3 ,,.24 24 ضاوظة

 اتكا يسي

 ,2 22 2.22 ,23.1 24 يجخاوية
21  

 23 9 2.42 ,1.,2 24 ضاوظة
 31 42 2,.2 27.,4 24 يجخاوية الخضا عن الحات

3,  
 42 24 1,.3 24.,2 24 ضاوظة

 44 22 7,.4 24.,2 24 يجخاوية الك اءة الحايية
42  

 27 24 2.74 22.33 24 ضاوظة
 ,4 21 7,.4 ,,.43 24 يجخاوية اجتساعي

47 
 42 21 4.39 ,,.,2 24 ضاوظة

 222 4, ,2., 27.,9 24 يجخاوية ي جذخ الحات
24, 

 3, 3, ,4., ,72.1 24 ضاوظة



 ...فبعلَخ ثشًبهج إسشبدً لتحغَي تقذٍش الزاد لذً ضحبٍب التٌوش 
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 و لزددارحددمرولجددمو رولدددشهقراخرق سددطرولسلمسدد رولحدددشهحرلددمس شارولسجسمعددطروللجه ل ددطرمشلشددد طر
(روحددمراعمددحرحددمرولسلمسدد رولحدددشهحرلمسجسمعددطرولزددشمةطرولددن رهمددنر54.03لمسق ددش رك ددنرهمددنر)

سجسمعددطرولزدددشمةطرو لددد ريل جدددطر(رحسددشريلدددةمروست دددشعر س ددشارولسجسمعدددطروللجه ل دددطرعدددمرول30.1)
رولسعشلجطروللجه ل طرولسلس مطراحروللهيشح روالس ش  رولن رتعهالثرلالرولسجسمعطروللجه ل ط.

 يحوخل شسرصحطرول هضرول ش: 
 رتم دددمرادددهوقر ولدددالرإةردددش  مشرهدددةمرحلمسدددةحرستددد ر س دددشارتالحةدددنرولسجسمعدددطروللجه ل دددطرالدددحشيشر"

ربميهرولنوارلرشلاروللةلةقرول عم .وللشسهراحروللةل بةمرولبلمحروول عم رلسق ش رت
 والخل شسرصحطرحنورول هضرتفروصاروتمخ مرولل شيشارمحدشارولسلمس رولحدشهحروواليحهو ر

ولسع شس رواكلهر س طرواصرهر س طرلم رولسجسمعطروللجه ل طراحروللةل بةمرولبلمحروول عم راحر
رتبميهرولنوا ركسشريمالح شرولجمو روللشلح:

 اليصفية لجرجات السجسيعة التجخاوية في التظوي قن في ي جذخ الحات ( اتةراءات ,ججتل   

الستيس   المج  التظوي قن  البمج
 الحدابي

اتنحخان 
 السعيارف 

الجرجة  أكوخ  رجة أك   رجة
 الشيا،ية

 29 22 2,.4 22.94 24 البمجف التظوقق ي جذخ الحات الجدسي
 22 , ,,.2 ,1.,2 24 ال ومي التظوقق  ,2

 ,2 22 2.22 ,23.1 24 البمجف التظوقق خ الحات اتكا يسيي جذ
21  

 24 7 2.12 ,,.9 24 ال ومي التظوقق
 31 42 2,.2 27.,4 24 البمجف التظوقق الخضا عن الحات

3,  
 ,4 24 3.24 24.,2 24 ال ومي التظوقق

 44 22 7,.4 24.,2 24 البمجف التظوقق الك اءة الحايية
42  

 21 22 2.43 7,.24 24 ميال و التظوقق
 ,4 21 7,.4 ,,.43 24 البمجف التظوقق اتجتساعيي جذخ الحات 

47  
 42 9 3.21 24.,2 24 ال ومي التظوقق

 222 4, ,2., 27.,9 24 البمجف التظوقق ي جذخ الحات
24, 

 ,7 11 7,., 1, 24 ال ومي التظوقق



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ
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ولحدددشه طرلددمس شاروللةلةددقرول عددم رعددمر س ددشارو لزددارحددمرولجددمو رولدددشهقروست ددشعرقدد فرولسلمسددةشار
وححراكلهرر54.03وللةلةقرولبلمحرةةلرولسلمس رولحدشهحرلمس شاروللةلةقرول عم رلمسق ش رك نر=ر

)حسددشريع ددىرتحدددةمرتبددميهرر21حددمرولسلمسدد رولحدددشهحرلددمس شاروللةلةددقرولبلمددحرلمسق ددش رولددن رهمددنر
رولنوارلم رولسجسمعطروللجه ل طراحروللةلةقرول عم (

 شللوخل شسرصحطرول هضرول : 
 رالرتم ددمراددهوقر ولددالرإةرددش  شرهددةمرحلمسددةحرستدد ر س ددشارتالحةددنرولسجسمعددطروللجه ل ددطرالددحشيشر"

رحمرإيل ش روللهيشح ر(ر موللشسهراحروللةل بةمرول عم روروللل عحر)رمعمرحهوسر  هر
 هو روالخل شسرصحطرحنورول هضرتفروصاروتمخ مرولل شيشارمحدشارولسلمس رولحدشهحروواليح

ولسع شس رواكلهر س طرواصرهر س طرلم رولسجسمعطروللجه ل طراحروللةل بةمرول عم روروللل عحر
راحرتبميهرولنوا ركسشريمالح شرولجمو روللشلح:

 ( اتةراءات اليصفية لجرجات السجسيعة التجخاوية في التظوي قن في ي جذخ الحات 9ججتل   

الستيس   المج  التظوي قن  البمج
 الحدابي

نحخان ات 
 السعيارف 

الجرجة  أكوخ  رجة أك   رجة
 الشيا،ية

 29 22 2,.4 22.94 24 البمجف التظوقق الجدسي
 29 22 4.92 ,22.1 24 التتبمي التظوقق  ,2

 ,2 22 2.22 ,23.1 24 البمجف التظوقق اتكا يسي
21  

 21 22 2.27 ,23.1 24 التتبمي التظوقق
 31 42 2,.2 27.,4 24 البمجف التظوقق الخضا عن الحات

3,  
 31 ,2 ,1., 24.,4 24 التتبمي التظوقق

 44 22 7,.4 24.,2 24 البمجف التظوقق الك اءة الحايية
42  

 44 ,2 ,,.2 71.,2 24 التتبمي التظوقق
 ,4 21 7,.4 ,,.43 24 البمجف التظوقق اتجتساعي

47  
 ,4 21 4.79 3,.44 24 التتبمي التظوقق

 222 4, ,2., 27.,9 24 البمجف التظوقق حاتي جذخ ال
24, 

 ,22 4, ,2.,2 ,,.,9 24 التتبمي التظوقق



 ...فبعلَخ ثشًبهج إسشبدً لتحغَي تقذٍش الزاد لذً ضحبٍب التٌوش 
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و لزدددارحدددمرولجدددمو رولددددشهقرتبدددشسارقددد فرولسلمسدددةشارولحددددشه طرلدددمس شاروللةلةدددقرول عدددم رووللةلةدددقر
وولسلمسدددد رر54.03وللل عددددحرةةددددلرولسلمسدددد رولحدددددشهحرلددددمس شاروللةلةددددقرول عددددم رلمسق ددددش رك ددددنر=ر

)حسددشريع ددىروسددلسهوس طرويبددش رارددهروللحدددمراددحررر52.14لددمس شاروللةلةددقروللل عددحرلمسق ددش رولحدددشهحر
رتبميهرولنوارلم رعةشطرول حل(

 التيصيات تالس تخةات: 
 في ضيء الشتا،  التي إنتيت إلقيا الجراسة الحالية ييصي الباةثة وسا ذمي: 

   ش كرإلبش رولزم رعمحر شحهكروللشسهراحروللةئطرولسمسس ط. -

نريموواروححشالهوارح روآلمش روولبش سةمرهلهي طروألا دش رللعده   فرمدشللشسهروولم دمعرالدح طرلدالرعس -
 وت رةهحفرمشألسشلة رولرح حطرلسمو  الرحنكرولدممك شارولخشائط.

الهوسكروفحلسش رهلهوح روللم  طرووفس ش رولش دحروللحرت لفرهلبميهرولنواروتحدةشالررلم روألا ش ر -
 ت ف.لسدشعمت فراحرتخةحرحذ ال

وال ر شحهكروللشسهرولسمسسحرالسمرحششح روللعم فرولمسوس طروولل كةدمرعمدحرإكددشارولةدالارادهقر -
  ةمكرلسمو  الرحنظرولسشحهك.

 ححشولطرحدشعمكروألا ش رورت رةهحفرمخرش ر فرولسخلم طراحرحنظرولسهةمطرولعسه ط.ر -

 ولسجلس .تعمينرإتجشظروألا ش رولسلشسه مريحمروللشسهرروحعهاالراالهوسظرعمحرول ه رور -

تهتةدد رةسمددطرتم  ددطرإعالح ددطرت ق ق ددطرلجس دد رائددشارولسجلسدد رةددم رروللشسددهروولم ددمعرالددح طرلددالرور -
 تبميهرولنوارواحسةلالراحريذ كر خر طرولة ن.

ر–ولو دشسوارر–إ هومروألا دش رحشخ زدحرتبدميهرولدنوارادحروأليذدةطروف لسش  دطررح دنر)ولدهةالار -
 ولح الار(رومةهحش.ر–ولسعد هوار

لهيم طروولش د طرحمريلش  رولمسوسطرولحشل طراحرتحدةمرتبميهرولنوارعدمراه دقرول ش دشاروفسل ش كرول -
رولسدشخمحطراحروللهيشح .ر



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ
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 لجراسات الس تخةة: ا

شل ددطراإيدالريس ددمرإ لدهوحرمعد رولمسوسددشارولسددلبلم طراددحرصدم رحددنورحادحرالدم ريلددش  رولمسوسدطرول
رولسمالمعرعمحرولشحمروللشلح:ر

 ولش د طرولسخلم طرلةالارالحشيشروللشسهرولسمسسح. سوسطرلملعه رعمحرولسذ الار 

 .سوسطرالحشيشروللشسهروفلكلهويحروعال ل شرمإ حشخروفيلهيث  

 سوسطرلملعه رعمحراردهرإسدلخمو رمعد روألسدشلة روفس دش يطرك سدممارو داروألاكدشسرولددمل طرادحر 
 خ  روللشسهرلم روألا ش .

 الحشيشروللشسهر.روارلم راالاراحرسا روتحدةمرتبميهرولنوح رولسخم طر سوسطرارهروللهر 

 ر سوسطرلملعه رعمحريد روللشسهروولم معرالح طرلملشسهروفلكلهويحراحروللةئطرولسره ط. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...فبعلَخ ثشًبهج إسشبدً لتحغَي تقذٍش الزاد لذً ضحبٍب التٌوش 
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 السخاجع
 لسخاجع المخبيةأتت : ا:-   

 (3102اسدددسش ر رحةدددهر)اشعم دددطرههيدددشح رتدددمس لحرادددحرتخق دددفرمعددد رإالدددةهومشارر.ر
ر  ركم دطروللهي دطررسسدشلطر كلدمسوكر.رولشةقروولكال رلم رعةشالرحمراا دش رالدحشيشرولسذدشا ط

ر شحعطرهش ش.
 (ر.رولددمممروللمكةدم روعال لدالرمدشللشسهرلدم رادالار3131وةسمرمذةهرخةشهحرو س ىر)

(روهه ددددن رصر,0), رر رولسجمددددطرولعهي ددددطرلمعمددددم روللهيم ددددطروولش ددددد طولسهةمددددطروالهلمو  ددددطر
ر.ر21-50

 (ر.رولحسمطرولبمح طرلحسشيدطروألا دش رحدمرولل3104ولةمي د فر)شسدهر.رولبدشحهكر رولسجمدىر
 ولبمححرررررررلفحمحطروولة ملطر.ر

 (3113تح ددطر رعلددمرولعددش ر)ددهو كر ميددمكرر–تبددميهرولددنوارو زدد طروفيجددش رول ددش قرر.رر 
ر–كم ددددطروللهي ددددطررررلمرددددحطرولش ددددد طرولسددددثتسهرولعمسددددحروألو اددددحرسدددد  ملم  طرولسلددددمعر ر

 ر.030-003 رولسجممروألو رصر شحعطرهش شر

 ولبمددقروال لسددشعحرلددمىرالددحشيشرحذددشا طروأل ددهوخراددحرر.ر(3112لددمرولعددش ر)رع تح ددطر
 ر شحعددطرحجمددطركم ددطروللهي ددط"ر سوسددطراددحرسدد  ملم  طرولعشددارولسمسسددح.رروللةئددطرولسمسسدد ط

ر.53ر-1,ر (24ولسجممرولدش   ر)ر ش هش
 (ر.رحة عددطراهشددش ر03-5حق ددش رتبددميهرولددنوارلفا ددش ر)(ر.ر,310رشدش راددهوترع سددشخر)ر

رل طروأليجممرولسره طر رحرهر.وه طر رح 
 (ر3111ةشحمرعلمولدال ر حهوخر).رولبدشحهكرر2(رورعمفري ىرولشسدمر)ولة ملدطروولسهوحبدطر 

ر.رر32ر-ر3:رح ل طرعشلفرولكل ر.رصرصر
 (0542سعميالر ره ش سر).ر رولكم ث رحثسدطرولكم ثرلملبم رولعمسح.رحمرايشر



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ
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   التشٍغٌأ/ ًوسا فتحٌ  ,عوض د/ كشٍوخ  ,شوظ .د/ ًعَوخ أ                                                        

 (راشعم ددطرههر3115سمددددم رححددسددددددمرعدددمدددددحر.)يددشح رإس ددش  رعباليددحرإي عددشلحرسددممكحراددحر
 ر شحعدطرعدةمررحجمدطركم دطروللهي دطتحدةمرتبميهرولنوارلم رعةشطرحمراالارولجشحعطر.ر

 .ر111ر-ر33, رر2  و رر22 سىر عم ر

 وألحددمرولش دددحرلددم رتالحةددنرولسلشسدده مروا ددهوي فرالددحشيشرر.(3103ولل ددشصر)اةسددمرسددةمر
(ر53 رهش ددشرعددم )ر(.رحجمددطركم ددطروللهي ددط  ددطإكمةش ر-وللشسددهرولسمسسددحر) سوسددطرسدد  محله ط

 .231-211صر

 (0553علددمرولددهةسمرسددةمرسددم سشخر).هشددش رحق ددش رتبددميهرولددنوارلددم رعةشددالرحددمراا ددش رر
.ولعدددم رولهومددد رحجمدددطرعمدددفرولدددش ىر-ولسهةمدددطروفهلمو  دددطرهمولدددطر ةدددهر ر سوسدددطرسددد  محله ط

 ر012-44صررول ةئطرولسره طرلمكلشارصر–ولدشالرولدش سط رولبشحهكرر–وولعذهوخر

 (رسدددمممروللشسدددهرعشدددمروألا دددش ر3102عمدددحرحمسدددحرولرددد حةمرا راهةدددشخرولبزدددشكر.)
 روله دشضر رر0 رور(.ر شحعدطريدشيفرولعهي دطرلمعمدم روألحش دط)ح  محدالر راسد شمالر رعال دال

 ولدعم يط.

 (راحس دددطرتبدددميهرولدددنوارادددحرة دددشكرول ددده .رحجمدددطرولعمدددم روفيددددشي طر,310ال حدددالر يددد ر.)
 .ر32-02 رولجوو هر رصرصرر03م رووف لسش  طر رولع

 (3102حجم ر رولمسدم حر).رولبدشحهكر رحق دش رولددمممروللشسده رلفا دش روولسدهوحبةمر.
  وسر مويشرلمشذهرووللم   .ر

 (رتبدددميهرولدددنواروعال لدددالرمبمدددقرولسددددلبلنرلدددم ر3102 رعمدددح رتبدددم رعلدددمرولدددهةسمر.)
لددم وخرلمعمدم رووللكشملم  دش ر ر شحعدطروحجمدطرولعمدم روللهيم دطاالار شحعدطرولخهادم ر_ر

 .,00-,01(رصر,عم ر)ر30ولدم وخ رحجممر

ر
 

 (3112 ركسددش راهددمرول لددمحر).سوسددطرلدد عمرولسلرةددهوارولسهت ةددطرمدددمممرولسذددشا طرر 
  ركم طروللهي طر رهش ش.رسسشلطرحش دلةهلم راالارولسهةمطرول شيم طر ر



 ...فبعلَخ ثشًبهج إسشبدً لتحغَي تقذٍش الزاد لذً ضحبٍب التٌوش 

 

 

 

 

 2022الجضء األلو     ٍوًَو  )العذد الثبًي                                               جبهعخ الوٌوفَخ –هجلخ كلَخ التشثَخ     

 

33 

 سذددشملةمروا ددهوي فر(.رولددنكش روفي عددشلحرلددم رول3100)رحسمددم رسحزددشخرحرددة حرعمددح
 ركم ددطررولسددثتسهرولعمسددحرلبدددفرولرددحطرولش ددد طالددحشيشرولسذددشا طراددحروللةئددطرولسمسسدد طر ر

 .ر201-323وللهي طر ر شحعطرهش شر رصر

 (راشعم ددطرههيددشح رلمددمسوحشروالهمو  ددطراددحرخ دد رسددمممر3104حشددحرةدددةمر رولددمحشخر.)
هوارولم دالرلدم روألا دش رولزح ط(رو  ش كرحددلم روللعده رعمدحرتعلةدر–وللشسهر)ولسلشسهر

ولسعدددش ةمرعبم دددشم ر ددددفرولعمدددم روللهيم دددطروولش دددد ط ركم دددطروللهي دددطرولشم  دددط ر شحعدددطرعدددةمر
ر.23-01( رصر20 عر) رحجمطرولة ملطرووللشس ط سى

 (ر.ر3113ح م رصشلارحجه ر)ر حذقرحهكور حذدقررررررر2ورترس فروللهوح روفس ش يط.
رلمة شعطرووللم   ر.

 (ر.رول دددهوقرادددحرتبدددميهرولدددنوارهدددةمرولسلشسددده مر3131خ ش دددطر)رحدددحرولددددةمرعلدددمرولذدددشاح
 ر شحعدطرعدةمررحجمدطروفس دش رولش ددحوالحشيشروللشسهرلدم رتالحةدنرولسهةمدطروفعمو يدطر.ر

 .ر225-10, رصر0 رتر23 سىر ررعر

 معدد رولسلرةددهوارولش ددد طرلددمىرالددحشيشروللشسددهر.ر(3101سددششس رإسددسشعةنر)طرخةددهرحشلدد
( ر3( رولعدم ر)02حجمدمر) سوسدشارتهيم دطروو لسش  دط ر دط.رولسمسسدحرادحرولسهةمدطروفهلمو 

 .031-023وهه ن ر

 (ر.راشعم دطرههيدشح روس دش  رويلبدش حرتكدشحمحرللمكةدمرولدنوارلدم ر3104حم ر سش ر ر)
 ركم دددطرولمسوسدددشارولعم دددشرحجمدددطر سوسدددشارولة ملدددطعةشدددطرحدددمروالا دددش رالدددحشيشروللشسدددهر.ر

ر.رر41-21(ر رصر41)30لمة ملطر ر شحعطرعةمر سىر.ر
 (راعشل طرههيشح رتمس لحراحرخ  روللشسهرولسمسسحرواردهظرادحر3131حشمراةسمر  ش ر.)

 ركم دطروللهي دط ر شحعدطرسسدشلطرحش ددلةهتم  شارول م رلم رتالحةدنرولسهةمدطروالهلمو  دط ر
رهشحرسم ف.ر



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ

 

 

 

 

 

 2022لجضء األلو     ٍوًَو ا )العذد الثبًي                                        الوٌوفَخ جبهعخ  –هجلخ كلَخ التشثَخ    

 

34 
   التشٍغٌأ/ ًوسا فتحٌ  ,عوض د/ كشٍوخ  ,شوظ .د/ ًعَوخ أ                                                        

 (رههيشح رحعهاحرسممكحرلخ  روللشسهرولسمسسدحرويعد ر3105يدهور رعلمرول لشحر.)
 ر شحعدطرعدةمررحجمدطركم دطروللهي دطبالي طرلم راالارولسهةمطرولسلمسدةطر روألاكشسرولالع
 .ر024ر-003(ر رولجو رول شيحرص:2, سى.ولعم ر)

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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