جـامـعــــاألزهــــــ أل-ألألغــــزةأل
عمـــــااةألز درزســــالألز ع ـ ـاأل
ألكـ ــــــــ األز ــرتب ـــــــــاأل
ألقســـــــمألع ــــــــمألز ــــ فسأل

الذات املُدركة وعالقتـها بكل من االكتئاب والقلق االجتماعي
لدى عينة من املطلقات يف حمافظات غزة
Self Conscious and it Relation ship with Depression
and Social Anexity Among Asampl of Divorced
Women in Gaza Strip
إعداد الباحثة
سناء إبراهيم موسى عودة
إشـــــــراف
الدكتور /حممـد حممـد عليـان
قـُدمتألـذهألز سا األزستكماالًألملتط بالألزحلصولألع ىألارجاألزملاجستريأليفألع مألز فسأل
منألك األز رتب األ-ألجامعاألزهــ أل-ألغزةأل

أل

7341هـ – 6172م

ﻄ
ـﻫﱠﳉ
ﻸﱠ 
ـ
ﻶ
ﺧً
رﳐ
ذ
ـ

ﺨ
َ

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدََِِّّهِنَّ ََأَْصُُدوا الْعِدََّّ َ
ََاَِّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمص ال ُِخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوِِهِنَّ ََال يَخْدرُجصنَ إِالَّ أَ
يَدتِِْ َ بِاَاِْةَدُّب مُّبَيِّنَدُّب ََِِلْدَُ ُْدَََُُّّ اللَّدهِ ََمَددن يَتَعَدََّّ ُْدََََُّّ اللَّدهِ فَقَدَّص
ظَلَمَ نَاْسَهُ ال ََِّصرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحصَِّثُ بَعصََّ ذَلَُِ أَمصرًا}

(الطالق  ،آيُّ )1



أ

إهـــــــــــداء
إىل من كلل العرق جبينهَ ..شققت األيام يَّيه.
إىل من علمين أ األعمال الكبري الِتم إال بالُرب َالعزميُّ َاإلصرار.
إيل من أمحل امسه بكل افتخار ،إىل َالَّي أطال اهلل بعمره َ ،ألبسه ثوب الُحُّ َالعافيُّ.
إىل زهر احليا َنورها  ...إىل من ندرر عُمرهدا أ أَّاء رلدالُّ صدنعتها مدن أَراق الُدرب...
َطرزهتا أ ظالم الَّهر ...على لراج األمل بال فتور أَ كلل ...رلدالُّ ِعلدم العطداء َالوفداء إليدُ
أمي نبض قليب أمَّ اهلل أ عمرك َْاظُ .
إىل إِخواني َأَخواِي األَعزاء ( مولدي ،ممدَّ ،عمدر ،مسدر ،لولدن ،مسداو  ،لدلوي) ،إىل ِلدُ الةدمو
اليت أنار يل الَّرب مهجدُّ القلدو َالاد اَّ  ،الدرين مدازالوا يقادو إىل جدانيب بدتنوا الدَّعم َأشدكاله كافدُّ ،
هلم مين كُلُ مةاعر احلوِ.
إىل زمددالء َزمدديال الَّرالددُّ َالعمددل ،كدلٌ بامسدده َلقبدده الدرين أمهدديت معهددم أاددل أيددام ْيدداِي،
َرمست معهم أال ذكرياِي ،أقول هلم :رفاق اخلري هُم ُِ ..طايهُم عن غريهدم ..صداَّقو هُدم
معُ ..ميرَ كنسمُّ فجر نَّيُِّ ..تمنى الكثري هلمَ ..ال ِعرف ملَ احلوٌ ََّمًا باجتاههم ؟

َأخريًا لكل مَنص ُِسعَّه إجنازاِي ،من األهلَ ،األقاربَ ،األصَّقاءَ ،الزمالء َالزميال ،
َلكل من لانَّنيَْ ،ثين على جتاَز مُاعو احليا ،،،،،،


أُهَّي لكم ايعاً مثر جهَّي املتواضع،،،،،

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العدللمن ،والصدة والسدة علد أردراالقلدجأيمعدن ،سدن المحمد 
َ،اردَرلملَّ مو
دل،ال محَ َمدََأ م
صدل اهللعلندووسدل وعلد آلدو وصدحهو قدل يد وعدةَ ":ولَقَد آََن َادللق َم َ
وم،نرَرفَمإَّاملنرَرلم َاف مس موومََ ،فَرفَمإ َّ،اللَّو َ م
ح ممن"(لقمل.)11:،
غا ٌّي َ
َ
َ َ
ََ َ
َ
ََ
ال راسَم،غنرحو مايوالقو وملَل،لهذاالعم أ،نَ إالهَوفنجم،اهلل.
الالقددو المصددىفيصددل اهللعلنددووسددل القلش د فدديالح د ن الر درنا":مدد،ال
وامَثددل 

نرَرالادل النردَراهلل فمد،وايدباالعَدرااهلليمند أ،أردَرَد مد،سدلع ايورديعاي

عل إَمدل ذدذاال ارسدَ وأ،أَقد هجيمد وأسدم عهدلراشالردَروالعرفدل،إلد يدلمعَييلمعدَ
األزذر وأقصهللذَرَلنَال راسلشالعلنلالَيماحَايالفرصَلََملَمسنرَيالَعلنمنَ َمدل
أَق هجسم َلملشالرَروالَقد نرألسدر قسد علد الداف فدييلمعدَاألزذدر َمدلنسدع ايأ،
أَق هقللصالرَروالَق نرإل ال ََور/محمد محمد عليان عميـد كليـا ترترةيـا علد َفلدلو
هقهو اإلررااعل ذذاالرسللَ وملهذلوم،يه مقلصفيَ مراح إع ا ذذاالرسللَ 

وملق موليم،إررل اش وَوينهلش ومةحالشقنمَ ولسعَص رااحدوَد مدلصد رمادي

مدد،قىددجأوَقصددنر.فل دوالاهلل ث د َوينهلَددوالقنمددَلمددلَلاددشذددذاالرسددللَ.يعلددااهلللاددل
ورمزام،رموزالعل .
فقر  ا
اا


َمددلنسددع ايأ،أَقد هللرددَروالعرفددل،لعلددوقلياددَالمالقرددَالد ََور /أســاما س ـ يد

ََور /عطـــاح محمـــود تةـــو ـــار علد د َفلددله هقه ددو مالقرددَال ارس ددَواهد د ا 
حمدونـــا والد د 
مةحالَه الَيسَسه فيإث ار وَقون ال راسَ.
َمد ددلأَق د د هللردددَروالَق د د نرإل د د السد ددل المحَم ددن،؛واقد ددصهلل ددذَرال د د ََور/دردتح

ترشــاعرلمددلهددذلوامدد،يه د مرددَورفدديَحَددن أ واشال ارسددَ؛ولمددلق د موامدد،اص د ومر دور 
والرددَرموصددو إلدديأقد دواَيالميا د اشالةَدديل دوالذ،م ددلاسددَىعشأ،أص د همفددر قلعنا ددَ
ال راسَعل ملق موام،مسدلع فديإايدلزال ارسدَ وَىهندجأ واشال ارسدَ وأقدصهللدذَر:
األسَلذ /حال،الهمص واألسَلذ /نلسمن،الغوىي واألسَلذ /أسمل قلور ؛والنفدوَايأ،

أَق د هيزن د الرددَرواالمَاددل،ل سددَلذ /ال نددَهلددوىلمددلق مَ دومدد،مسددلع فدديَريم دَاللغددَ

االايلنزنَ والأاس االسَلذ /إهراذن الهقرقلملق مَم،مسلع ىوا فَر إع ا الرسللَ.


ج

وفدديذ ددذاالمقددل َد د الح ددبوالَق د نرلوالد د قعل د َر ددينعهملو عمهم ددللدديىنل ددَفَ ددر 

ال ارس ددَ؛أى ددل اهللف دديعمرذم ددل وماحهم ددلالص ددحَوالعلفن ددَ والأاسد د إقد دواايوأقد دواَيعلد د 
عمه المعاوقالمَواص .
وَلمَوفل وعرفل،إل ينراايوأحهَيالذن،ررفوايهحلورذ الذن،ملقصد َه إال
وي َه سا ا اوعوالالي فيَ ٍ ٍ
وقشوحن.،
،عناَذذاالهح م،
واَ،اشأاس فةأاس َق ن قللصاالمَال،والرَر لم َ،ا
وىالفيعىلشه.،
المىلقلش َ ا
 ،ا
وأقندادراأَقد هللرددَروالعرفددل،لَد مدد،ق د لدديَلمددَىنهددَ ومرددور مفند قددة فَددر 

ال ارسددَ فلليمندديمادديقددللصالرددَروالَق د نر وأ عددواهللسددهحلاووَعددلل أ،أَددو،ق د حققددش

الغرضالمارو م،ذذاال راسَ وأسج المدول عدزويد أ،نيعد ذدذاالعمد قللصدلالويهدو

الَرن .


وتهلل ور ترتوفيق















د

ملخص تررسارا
َه د اال ارسددَإل د الَعددراإل د العةقددَهددن،الددذاشالم رَددَوَ دةامدد،االََشددلبوالقلددج

االيَمددلعيل د نعناددَمدد،المىلقددلشفدديمحلفاددلشغددز  ومعرفددَالفددروجفددي ريددلشَ د امدد،

ال ددذاشالم رَ ددَواالََش ددلبوالقل ددجااليَم ددلعيالَ دديَع ددزنإلد د المَغن ددراشال نمغرافن ددَالَللندددَ:

(العمرعا الزواج م الزواج المسَونالَعلنمي العم مسَونالد ق الردهرق مَدل،اإلقلمدَ
الحللند ددَ م د دراشرألند ددَاأل ألهالشهد ددل إافد ددلجالد ددزوج المحلفاد ددَ) واسد ددَق مشال ارسد ددَالمد دداه 

الوصفي وََواشعناَال راسَم)111(،مىلقَفيمحلفالشغز للعدل  1112/1112
واس ددَق مشال ارس ددَاأل واشا َن ددَ:مقن ددل ال ددذاشالم رَ ددَ ومقن ددل القل ددجااليَم ددلعيم دد،

إع ا :الهلحثَ ومقنل هنالةََشلبBDIإع ا :ه راألاصلرق(.)1111
وق د أاهددرشاَددلش ال ارسددَ:ويددو عةقددَعَسددنَذاش اللددَاحصددلشنَعا د المسددَون

()1011هن،الذاشالم رََواالََشلب ويدو عةقدَعَسدنَذاش اللدَاحصدلشنَعاد المسدَون
دَوالواقعنددَ
()1011هددن،الددذاشالم رَددَوالقلددجااليَمددلعي ويددو اقددَةافدديالددذاشالم رَد 
هددلقَةامسددَوناالََشددلبلصددلل ماقفلددياالََشددلب َمددلَقَلدداالددذاشالمثللنددَهددلقَةا

دَوالواقعند ددَ
مسد ددَوناالََشد ددلبلصد ددلل مرَفعد ددياالََشد ددلب وويد ددو اقد ددَةافد دديالد ددذاشالم رَد د 
ه ددلقَةامس ددَونالقل ددجااليَم ددلعيلص ددلل ماقفل دديالقل ددجااليَم ددلعي َم ددلَقَل دداال ددذاش

المثللنَهلقَةامسَونالقلجااليَملعيلصلل مرَفعيالقلجااليَملعي.

َمدلأاهدرشأنلدلاويدو فدروجذاش اللدَإحصدلشنَفديالدذاشالم رَدَوالدذاشالمثللندَ

َهع دلالمَغنددرالعمددرعا د الددزواج لصددلل الفشَددن01-12(،سدداَ أَثددرمدد01،سدداَ) وويددو 

فددروجذاش اللددَإحصددلشنَفدديالددذاشالواقعنددَوالددذاشالم رَددََهع دلالمَغنددرالمسددَونالَعلنمددي

لصددلل الفشَددن(،يددلمعي مليسددَنر ويددو فددروجذاش اللددَإحصددلشنَفدديالددذاشالم رَ دََهع دلا
لمَغنددرعد مدراشرألنددَاأل إلهالشهددللصددلل الفشددَ(0مدراشفددجَثر)رددهرنلا وويددو فددروجذاش
اللَإحصلشنَفيالذاشالم رَََهعلالمَغنراافلجالزوجلصلل الفشَ"نافج" وأاهرشأنللا

ع ويو فروجذاش اللَإحصلشنَفيالدذاشالم رَدََهعدلاللمَغندراشالَللندَ(:مد الدزواج 

العم د  مَددل،اإلقلمددَالحللنددَ المحلفاددَ)ليمنددياألهعددل وأاهددرشويددو فددروجذاش اللددَ
إحصلشنَفياالََشلبَهعلالمَغنرالعمرعاد الدزواجلصدلل الفشَدن(،أقد مد)12-11 11،

سدداَ وويددو فددروجذاش اللددَإحصددلشنَفددياالََشددلبَهعدلالمَغنددرمد الددزواجلصددلل الفشَددن،

(8-2ساَ أَثرم8،سداواش) وويدو فدروجذاش اللدَإحصدلشنَفدياالََشدلبَهعدلالمَغندر
ه

ع مراشرألنَاأل ألهالشهلالصلل الفشَ(أق م،مر واح )رهرنلا وأنللاويو فروجذاش
اللَإحصلشنَفدياالََشدلبَهعدلالمَغندراافدلجالدزوجلصدلل "النافدج" وأاهدرشالاَدلش أنلدلا

ع ويو فروجذاش اللَإحصلشنَفياالََشلبَهعدلاللمَغندراشال نمغرافندَالَللندَ(:المسدَون

الَعلنمي العم مَل،اإلقلمَالحللنَ المحلفاَ)ليمنياألهعل .


وأاهرشأنللاويو فروجذاش اللَإحصلشنَفيالقلجااليَملعيَهعلالمَغنرالعمر

عاد د ال ددزواج لص ددلل الفشَ ددن(،أقد د م دد11،س دداَ 12-11س دداَ) ووي ددو ف ددروجذاش الل ددَ

إحص ددلشنَف دديالقل ددجااليَم ددلعيَهعد دلالمَغن ددرمَ ددل،اإلقلم ددَالحللن ددَ لص ددلل الفش ددَ(م دديأحد د 

األقددو ) ويددو فددروجذاش اللددَإحصددلشنَفدديالقلددجااليَمددلعيَهع دلالمَغنددرع د م دراشرألنددَ
وأاهدرشأنلدلاعد ويدو فدروجذاش
األ ألهالشهللصلل الفشَدن(،مدر واحد مدرَن)،ردهرنلا 
اللددَإحصددلشنَفدديالقلددجااليَمددلعيَهعدلاللمَغندراشال نمغرافنددَالَللنددَ(:مد الددزواج المسددَون

الَعلنمي العم اافلجالزوج المحلفاَ)ليمنياألهعل .
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Abstract in English

This study aimed to know the relationship

between self-conscious

,Depression and social anxiety among a sample of divorced women in Gaza that related (age at marriage , the period of marriage, level of academic achievement,
,current of place residence , number of times that the mother see her children , the
husband money spend , the province)
The study use the descriptive method ,the study sample formed of 177of divorced women in Gaza province ( 2015-2016) the study use the following tools (selfsocial tool ,social anxiety tool that was prepared by the researcher and Beck Depression (BID) that was translated by Alansarri(2002).
The study shows the following result the presence of converse statistically
significance relation at the (0.01) between self-conscious and depression, And inverse statistically significant relationship at the level (0.01) between self-conscious
and social anxiety, there is a difference in the self-conscious and self-realistic depending on depression level for the benefit of the low depression,and the existence
of a difference in the self-conscious and self-realistic depending the differences level
of social anxiety in favor of low social anxiety, as the ideal self vary according to the
level of social anxiety in favor of high level of social anxiety
It also showed that the presence of statistically significant differences in selfconscious and self-ideal differences depending on the variable age at marriage, in
favor of the two categories (25-30 years, more than 30 years), and the presence of
statistically significant differences in real-reliance and self-conscious differences
depending on the variable level of education for the benefit of the two categories
master degree. Also it shows the presence of statistically significant differences in
self-conscious differences depending on a variable number of times that the mother
see her children in favor of the group (three times over) per month.
And the presence of statistically significant differences in self-consciou differences depending on the variable pair spending in favor of the category "spent,"
and also showed no statistically significant differences in self-conscious differences

ز

according to the following variables: (duration of marriage, work, current place of
residence, the province) for all dimensions, and showed and no significant differences in depression variable depending on the age at marriage for the benefit of the
two categories (less than 20.20 to 25 years).
And the presence of statistically significant differences in depression variable
depending on the duration of the marriage in favor of the two categories(6-8) years
and the presence of significant differences in depression, according to a variable
number of times that the mother see her children in favor of the category (less than
once) per a month, and also the presence of statistically significant differences in
depression differences depending on the variable husband spending in favor of " not
spending ", the results also showed that there were no statistically significant differences in depression according to the following demographic variables :( educational
level ,Work, current place of residence, the province) for all dimensions, and also
showed astatistically significant differences in social anxiety differences depending
on the variable age at marriage, in favor of the two categories (20-25 years less than
20 years,), and the presence of statistically significant differences in social anxiety
depending on the variable current place of residence, in favor of the group (with one
of the brothers), and no statistically significant differences in social anxiety differences depending on a variable number of times that the mother see her children for
the benefit of the two categories (once, twice) a month, also showed no statistically
significant differences in social anxiety according to the following demographic variables: (duration of marriage, level of education, work, spend husband, conservative)
for all dimensions.
key words: divorce women , social anxiety, self-conscious , self-realistic,
ideal, depression
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ترفصل تألول  :خلفيا تردرتسا
المق مَ.

1

مرَلَال راسَ.

2

أذ ااال راسَ.

2

أذمنَال راسَ.

2

مصىلحلشال راسَ.

1

ح و ال راسَ.

8

ترفصل ترثان  :تإلطار ترنظري
َمهن مفهو الذاش

أولا :ترذتت ترمدركا

11

الَعرنااللغوق.

11

الَعرناالسنَولويي.

11

العوام المألثر فيََون،الذاش.

10

أاواعمفهو الذاش.

12

قصلشصمفهو الذاش.

12

مسَونلشالذاش.

18

َعرناالذاشالم رََ.

11

مَوالشالمفهو الذاَي.

10

ىهنعَإ رااالذاش.

12

عالصراإل راا.

12

فواش زنل إ رااالذاش.

12

ىرجزنل إ رااالذاش.

12

ط

ترموضوع

ترصفحا

الاارنلشالمفسر لمفهو الذاش.

18

َعقنبعل عل الاارنلش

02
ثاني ا  :تلكتئاب

َعرنااالََشلبلغَاواصىةحلا.
أسهلباالََشلب.

01
03

أعراضاالََشلب.

20

َصانفلشاالََشلب.

22

الاارنلشالمفسر لةََشلب.

28

اار اإلسة لةََشلب.

22

وصفَإسةمنَلةََشلب

21

َعرناالقلجلغَا.

ثارث ا :ترقلق تلجتماع

َعرناالقلجإصىةحلا.

23
21
21

أاواعالقلج.

القلجااليَملعي

22

َعرناالقلجااليَملعيإصىةحلا.

22
21

مسَونلشالقلجااليَملعي.

َصانفلشالقلجااليَملعي.

28

مَوالشالقلجااليَملعي.

23

محَلشَرقنصالقلجااليَملعي

11

الصورالَ ناهرفنهلالقلجااليَملعي.

10

الاارنلشالمفسر للقلجااليَملعي.

10

رأناإلسة فيالقلج.

82

َعقنبعل عليالاارنلشالمفسر للقلج.

82

الىرجواألي ار اشلعةجالقلجااليَملعي.

82

َمهن .

رتة ا :ترطالق

83

َعرناالىةجاللغوقواالصىةحي.

31

الىةجفياالسة .

31

مراح الىةج.

31

أاواعالىةج.

31

ي

ترموضوع

ترصفحا

أسهلبالىةج.

31

آثلرالىةج.

32

ترفصل ترثارث :تردرتسات ترساةقا
راسلشسلهقََالولشالذاشالم رََ.

111

راسلشسلهقََالولشاالََشلبوالقلج.

112

راسلشسلهقََالولشالقلجااليَملعي

113

راسلشَالولشمَغنراشال راسَالثةثَ.

111

َعقنبعل عل ال راسلشالسلهقَ.

111

فروضال راسَ.

118

ترفصــــــل تررتةع  :إجرتءتت تردرتسا
ماه د ال ارسد د ددَ.

111

ميَمدديال ارسد ددَ.

111

عناد ددَال ارس د ددَ.

111

أ واشال ارس د د ددَ.

112

األسللنباإلحصلشنَ.

100

ترفصــــــل ترخامـــس  :عرض نتائج تردرتسا وتفسيرها
عرضاَلش السألا األو وَفسنرذل.

102

عرضاَلش السألا الثلايوَفسنرذل.

102

عرضاَلش السألا الثلل وَفسنرذل.

101

السألا الراهيوَفسنرذل.

عرضاَلش

103

عرضاَلش السألا القلم وَفسنرذل.

121

عرضاَلش السألا السل

121

وَفسنرذل

عرضاَلش السألا السلهيوَفسنرذل

128

َوصنلشال راسَ.

121

ال راسلشالمقَرحَ.

128

قائما ترمرتجع
123

الا:المراييالعرهنَ.
أو

181

ثلانلا:المرايياألياهنَ.

183

ثللثلا:مواقياألاَراش.

ك

قائما ترجدتول
عنوتن ترجدول

رقم ترجدول

ترصفحا

ي و ()1

َوزنيأف ار عناَال راسَحسبالعمر.

111

ي و ()1

َوزنيأف ار عناَال راسَحسبم الزواج.

111

ي و ()0

َوزنيأف ار عناَال راسَحسبالمسَونالَعلنمي.

111

ي و ()2

َوزنيأف ار عناَال راسَحسبالعم .

111

ي و ()2

َوزنيأف ار عناَال راسَحسبمَل،االقلمَالحللنَ.

110

ي و ()2

َوزند د د د دديأف د د د د د ار عناد د د د ددَال ارسد د د د ددَحسد د د د ددبع د د د د د الم د د د د دراشالَ د د د د د نسد د د د ددم ل د د د د د 

110

هرألنَأهالشهلفيحل اإلقلمَمياألب.
ي و ()1

َوزنيأف ار عناَال راسَحسباافلجالزوج.

110

ي و ()8

َوزنيأف ار عناَال راسَحسبالمحلفاَ.

112

ي و ()3

معد د د ددلمةشاالرَهد د د ددلىالهنان د د د ددَهد د د ددن،فق د د د دراشمي د د د ددل ال د د د ددذاشالواقعند د د ددَوال ري د د د ددَ

112

ي و ()11

مع د د د ددلمةشاالرَه د د د ددلىالهنان د د د ددَه د د د ددن،فقد د د د دراشمي د د د ددل ال د د د ددذاشالمثللن د د د ددَوال ري د د د ددَ

112

الَلنَللمقنل .
الَلنَللمقنل .

ي و ()11

معد د د د ددلمةشاالرَهد د د د ددلىالهناند د د د ددَهد د د د ددن،ميد د د د ددلليمقند د د د ددل الد د د د ددذاشالم رَد د د د ددَمد د د د ددي

112

هعلهملالهعضوال ريَالَلنَللمقنل .
ي و ()11

معد د د د ددلمةشاالسد د د د ددَقرارلميد د د د ددلليمقند د د د ددل الد د د د ددذاشالم رَد د د د ددَوال ريد د د د ددَالَلند د د د ددَ

111

للمقنل .
ي و ()10

دَوال ريد د د د د ددَ
معد د د د د ددلمةشَرواهد د د د د ددلتألفد د د د د ددللميد د د د د ددلليمقند د د د د ددل الد د د د د ددذاشالم رَد د د د د د 

111

الَلنَللمقنل .
ي و ()12
ي و ()12

معلمةشاالرَهلىالهنانَهن،الفقراشوال ريَالَلنَللمقنل .

113

معد د د د د د ددلمةشاالسد د د د د د ددَقرارلميد د د د د د ددلالشمقند د د د د د ددل االََشد د د د د د ددلبوال ريد د د د د د ددَالَلند د د د د د ددَ

101

للمقنل .
ي و ()12

مع د د د د ددلمةشَرواه د د د د ددلتألف د د د د ددللمي د د د د ددلالشمقن د د د د ددل االََش د د د د ددلبوال ري د د د د ددَالَلن د د د د ددَ

101

للمقنل .
ي و ()11

معلمةشاالرَهلىالهنانَهن،الفقراشوال ريَالَلنَللمقنل .

101

ي و ()18

مع د د د د د ددلمةشاالس د د د د د ددَقرارلمي د د د د د ددلالشمقن د د د د د ددل القل د د د د د ددجااليَم د د د د د ددلعيوال ري د د د د د ددَ

101

الَلنَللمقنل .
ي و ()13

معد د د د ددلمةشَرواهد د د د ددلتألفد د د د ددللميد د د د ددلالشمقند د د د ددل القلد د د د ددجااليَمد د د د ددلعيوال ريد د د د ددَ
الَلنَللمقنل .

ل

100

رقم ترجدول

ترصفحا

عنوتن ترجدول

ي و ()11

معلمةشاالرَهلىهنرسو،هن،الذاشالم رََواالََشلب.

102

ي و ()11

معلمةشاالرَهلىهنرسو،هن،الذاشالم رََوالقلجااليَملعي.

102

ي و ()11

المَوسىوالقنمَالمحوسهَو اللَهلللَعراإل الفروجفياالََشلب(ماقفض-

101

ي و ()10

المَوسىوالقنمَالمحوسهَو اللَهلللَعراإل الفروجفيالقلجااليَملعي

103

مرَفي)

(ماقفض–مرَفي).
ي و ( )12اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One Way ANOVAفيالذاشالم رَََعزن

121

لمَغنرالعمرعا الزواج
ي و ( )12اقَهلرLSDنول الفروجفيمَغنرالعمرعا الزواج

121

ي و ( )12اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One Way ANOVAفيالذاشالم رَََعزن

121

لمَغنرم الزواج
ي و ( )11اَ د ددلش َحلند د د الَه د ددلن،األح د ددل ق)ANOVA

الذاشالم رَََعزنلمَغنرالمسَوقالَعلنمي

Way

(One

ف د ددي

120

ي و ( )18اقَهلرLSDنول الفروجفيمَغنرالمسَونالَعلنمي.

122

ي و ( )13المَوسد د د ددىوالقنمد د د ددَالمحوسد د د ددهَو اللَهد د د ددلللَعد د د ددراإلدد د د د الفد د د ددروجفد د د دديال د د د ددذاش

122

الم رَََعزنلمَغنرالعم .
ي و ( )01اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفيالذاشالم رَََعزن

122

لمَغنرمَل،اإلقلمَالحللنَ.
ي و ( )01اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفيالذاشالم رَََعزن

121

لمَغنرع مراشرألنَاأل ألهالشهل.
ي و ( )01اقَه د د د ددلرLSDنولد د د د د الف د د د ددروجف د د د دديمَغن د د د ددرعد د د د د المد د د د دراشالَ د د د ددينس د د د ددم 

121

ي و ( )00المَوسد د د ددىوالقنمد د د ددَالمحوسد د د ددهَو اللَهد د د ددلللَعد د د ددراإلدد د د د الفد د د ددروجفد د د دديال د د د ددذاش

128

هرألنَاأل ألهالشهلفيحللَاقلمَه مياألبرهرنلا.
الم رَََعزنلمَغنراافلجالزوج.

ي و ( )02اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفيالذاشالم رَََعزن

123

لمَغنرالمحلفاَ.
ي و ( )02اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفياالََشلبَعزنلمَغنر

121

العمرعا الزواج.
ي و ( )02اقَهلرLSDنول الفروجفيمَغنرالعمرعا الزواج.

م

121

عنوتن ترجدول

رقم ترجدول

ترصفحا

ي و ( )01اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفياالََشلبَعزنلمَغنر

121

ي و ( )08اقَهلرLSDنول الفروجفيمَغنرالعمرم الزواج.

121

ي و ( )03اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفياالََشلبَعزنلمَغنر

121

ي و ( )21المَوس د د د د د ددىوالقنم د د د د د ددَالمحوس د د د د د ددهَو اللَه د د د د د ددلللَع د د د د د ددراإلد د د د د د د الف د د د د د ددروجف د د د د د ددي

120

م الزواج.

المسَونالَعلنمي.

االََشلبَعزنلمَغنرالعم .
ي و ( )21اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفياالََشلبَعزنلمَغنر

122

مَل،اإلقلمَالحللنَ.
ي و ( )21اَلش َحلن الَهلن،األحل ق))One Way ANOVAفياالََشلبَعزن

122

ي و ( )20اقَه د د د ددلرLSDنولد د د د د الف د د د ددروجف د د د دديمَغن د د د ددرعد د د د د المد د د د دراشالَ د د د ددينس د د د ددم 

122

لمَغنرع مراشرألنَاأل ألهالشهل.

هرألنَاأل ألهالشهلفيحللَاقلمَه مياألبرهرنلا.

ي و ( )22المَوس د د د د د ددىوالقنم د د د د د ددَالمحوس د د د د د ددهَو اللَه د د د د د ددلللَع د د د د د ددراإلد د د د د د د الف د د د د د ددروجف د د د د د ددي

122

االََشلبَعزنلمَغنراافلجالزوج.
ي و ( )22اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفياالََشلبَعزنلمَغنر

121

المحلفاَ.
ي و ( )22اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفيالقلجااليَملعيَعزن

128

لمَغنرالعمرعا الزواج
ي و ( )21قَهلرLSDنول الفروجفيمَغنرالعمرعا الزواج

123

ي و ( )28اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفيالقلجااليَملعيَعزن

121

لمَغنرم الزواج
ي و ( )23اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفيالقلجااليَملعيَعزن

121

لمَغنرالمسَونالَعلنمي
ي و ( )21المَوس د د د ددىوالقنم د د د ددَالمحوس د د د ددهَو اللَه د د د ددلللَع د د د ددراإلد د د د د الف د د د ددروجف د د د دديالقل د د د ددج

121

ي و ( )21اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفيالقلجااليَملعيَعزن

120

االيَملعيَعزنلمَغنرالعم .
لمَغنرمَل،اإلقلمَالحللنَ.

ي و ( )21اقَهلرLSDنول الفروجفيمَغنرمَل،اإلقلمَالحللنَ.

ن

120

عنوتن ترجدول

رقم ترجدول

ترصفحا

ي و ( )20اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفيالقلجااليَملعيَعزن

122

ي و ( )22اقَهلرLSDن ول الفروجفيمَغنرمَل،اإلقلمَالحللنَ.

122

ي و ( )22المَوس د د د ددىوالقنم د د د ددَالمحوس د د د ددهَو اللَه د د د ددلللَع د د د ددراإلد د د د د الف د د د ددروجف د د د دديالقل د د د ددج

122

ي و ( )22اَلش َحلن الَهلن،األحل ق) (One WayANOVAفيالقلجااليَملعيَعزن

122

لمَغنرع مراشرألنَاأل ألهالشهل.

االيَملعيَعزنلمَغنراافلجالزوج.

لمَغنرالمحلفاَ.

قائما ترمالحق
عنوتن ترملحق

رقم ترملحق

ترصفحا

ملحج()1

قلشمَهجسمل المحَمن.،

131

ملحج()1

مقنل الذاشالم رََفيصورَواألولنَ.

131

ملحج()0

مقنل الذاشالم رََفيصورَوالاهلشنَ

132

ملحج()2

مقنل القلجااليَملعيفيصورَواألولنَ.

133

ملحج()2

مقنل القلجااليَملعيفيصورَوالاهلشنَ.

111

ملحج()2

مقنل هااالََشلب.

112

ملحج()1

ص د د د ددور ع د د د دد،الََ د د د ددلبالموي د د د ددوإلد د د د د الميلد د د د د األعل د د د دديللقل د د د ددل 

113

الررعيلَسهن المهمَ.
ملحج( )8ص د د د د ددور ع د د د د دد،إحص د د د د ددل اشالمىلق د د د د ددلشوفق د د د د ددلللميلد د د د د د األعل د د د د ددي
للقلل الررعي

س

111







الفصـل األول






 زملقدما.
ترمةحث تألول

 مشك األز درزساألوأسئ تها.

ترذتت ترمدركا Self-Awareness

 أـدزفألز درزسا.
 أـم األز درزسا.
 مصط حالألز درزسا.
 حدواألز درزسا.




ترفصل تألول
ترمقدما :
إ،سددعيالفددر فدديذددذاالحنددل نرمدديال د َحقنددجذاَددو هددللرغ مدد،الصددعوهلشالَددي

َوايهوأحنلادلاللوصدو إلد مهَغدلا وهدللرغ مد،صدعوهَويدو اإلمَلاندلشوالادرواالمالسدهَ

،الفر فيمسنرَوأومسعلاذذانهح ع،الىمجاناَوالسَناَفيالداف ورغد 
لَحقنجذلا فل ا

َ الصدعلبالَديَعنقدوعدَ،حقندجأذ افدو ففديزمد،الَىدوروالَقد الحلدلرقوالَسدلرعفدي
وَنر الحنل يع م،القلجواالََشلبسمَهلرز م،سملشذذاالعصر.

نرنر(َر قوههيش )18:1111أ،الذاشمرَزرقصنَالفر وذيذلاالَ الذق

َََددو،م قةَددومدد،فَددر الفددر عدد،افسددو ومقريلَددوالسددلواالاددلذر وق د اهددرشالَثنددرمدد،
المفلذن المقَلفَالَيَحلو فهد اإلاسدل،عد،ىرندجَصدورعلمد مسدلع  اقلدينَوسدىهدن،
اق اإلاسل،وقلريو فاهرشمفلذن العق واألالوالذاش إاوم،اع اهللعلد العهد أ،نههدو

المق ر عل معرفَذاَووا راَهل والق ر عل ولعهلفديالمولديالةشدجههدل فللردعورالسدن 
عدد،الدداف لددوَددجثنرَهنددرفدديَد منراإلنيلهنددلشالَددينملَهددلالرددقص فللمرددلعرواألحلسددن 

الَياملَهلاَيلاأافسالذيالَيََسدهالالرقصدنَالقوندَالمَمندز أوَيعلادلسدلهنن،قدلملن ،
إذإ،عىل اددلوااَلياددلنَددجثرسددلهلاوانيله دلاهق د رإ راَاددللددذواَالفهق د رإز نددل المرددلعراإلنيلهنددَ
الَياملَهلاَيلاأافسالهق رملَز ا ثقَالهجافسال.

ونرنر(الدزج )28-08:1113إادواهدرشفَدر الدذاشفديميدل علد الداف علد 
ند د ول ددن ي ددنم Jamesوس ددملذلاألا ددلالعملن ددَ وذ دديميموع ددَم ددلنمَلَ ددواإلاس ددل،أوم ددل
نسددَىنيأ،نقددو إاددولددو:يسددمو سددملَو ق ارَددو ممَلَلَددوالمل نددَ أس درَو أص د قلألا مهاَددو 

وفدديعل د الدداف الح د ن َىددورمفهددو الددذاشوأصدده نعاددييددلاهن:،الددذاشَمولددوعنَأق

معرفددَالفددر لذاَددووَقننمددولهددل والددذاشَعملنددَأقَحرَددَ وَفع د وَارددلى وَميموعددَمدد،
الارلىلشوالعملنلشالعقلنََللَفَنرواإل رااوالَذَر".

ونألَد د (الا ددلذر )11:1111إ،إ رااالف ددر لذاَ ددونعَه ددرم دد،المَغند دراشاألسلس ددنَ

والهددلحثو،
المرَهىددَهللرقصددنَوالددذقنسددلع عل د فه د السددلوااإلاسددلايذددذا ونَفددجالعلمددل 
علد د أ،مفه ددو ال ددذاشنعَه ددرحي ددرالزاون ددَف دديالرد ددقص د د ددنَوأا ددوذ ددوأسد ددل ََلمد د واَسد ددلج

الردقصددنَلنَددو،الفددر مََنفددلمدديافسددوومدديالهنشددَالَددينعددنشفنهددل .واذاَددل،محَددونمفهددو 
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الذاشالقلصمه الهانَالدذاشهصدفَعلمدَفإادوندأل قإلد الَدوَروالقلدجواالََشدلب وسدو 
الَوافجالافسي(.زذرا.)11:1112 ،

ومد،اليد نرهللددذَرأ،إ رااالفددر لذاَددونعمد علد الددَحَ فدديأامددلىالَفَنددرالمثنددر 

للقلجوَألثرعل مسَوناالََشلبومسدَونصدحَوالافسدنَ هد وعلد ىدو مد المقلومدَالَدي
نه نهلالفر أمل العقهلشالَيَعَرضىرنقو.والعَ صحن (هلا و ار .)11:1332

ونع د االََشددلبوالقلددجمحددو ارأسلسددنلامدد،محددلورال ارسددلشالافسددنَعل د ويددوالعمددو 

والصددحَالافسددنَعلد ويددوالقصددوص فلالََشددلبمدد،األمدراضالَ ديالند از ااَرددلرذلنَسددي
ماعدللةلَهدل  
نوملهع نو األمرالذننيع م،اللدرورقفهد ذدذاالمدرضعلد حقنقَدو  ا
ا
ةاالََرددلفوماددذه انَددو وقه د أ،نص د إل د مراحلددوالقصددون.فمدديَعق د وَرددعبسدده 
وَسددهن 
الحن ددل  وَعد د المس ددشولنلش وَ ازن د د الَهع ددلشالملق ددل علد د ع ددلَجالف ددر وس ددنىر الر دداعل د د 
الميَمعلش ولعااإلنمل،واليريواالحََلر والصراعهن،الال والد و أصده القد أَثدر

اإلحسلسلشالللر رنوعلاوأصدهحشحندل الفدر الَقلدومد،الَد روالهد وهلهلدوالقدلىروالَوي 
م،المسَقه وذيَلهلم ار فلشللقلج(.موس .)18:1313

ونعَهددرالقلدجااليَمددلعيمدد،أَثددرأادواعااللددىراهلشالمرلددنَااَرددل ارفدديالعددلل هعد 

االََشد ددلبوا مد ددل،الَحولند ددلش ونقص د د هد ددللقلجااليَمد ددلعيذاد ددلحللد ددَالَهند ددبمد دد،المواقد ددا
االيَملعنَالَيَهَ قعلد الفدر هسدهبقصدورافديالمهدلراشااليَملعندَ هصدور َيعلدَأَثدر

قلقلافيالمواقاااليَملعنَالَ نوايوفنهلرعو ارهللقزقواالسَنل َللىةج.
(عه العل .)22:1112

ونعَهرالىةجم،المولوعلشالي نر هلالذَمل اا ارلَزان حلالشالىةجفيا وادَ

األقنر فعل الصعن المحليالفلسىناينرنرمرَدزاإلحصدل الفلسدىنايلعدل 1112إلد 
االرَفددلعالمىددر لاسددبالىددةجحن د َرددنرإحصددلشنَ ن دوا،القلددل الرددرعيللميل د األعل د 
الفلسددىناي(ملحددجرق د .)8:أ،عد المىلقددلشلسدداَ(َ)1110ددل )0122(،وَددل،ع د ذ،

لساَ( )1883( )1112أملاالعل اسهََلاشلساَ(َ)1112لاش()0183مىلقَ وعل 
الرغ مد،ذدذااالرَفدلعالمَ ازند لاسدبالىدةجفديالميَمديالفلسدىنايفديالسداواشاألقندر لد 
دللرغ م دد،المعلاددلاالافسددنَوااليَملعنددَلهدد.،وهددللرغ م دد،
َوي د  ارسددلشاذَمددشههددذاالفشددوهد 

لرورَوأحنلالاعا ملنصه الوسنلَالَديالمفدرماهدلللهدربمدَ،دوَراشالدزواجومَلعهدَ إال
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أ،ذددذ اللددرور الَماددياللددررونهق د سددههلالَثنددرمدد،المرددَةشليمندديأف د ار األسددر  وق د 
للََناوالعو للحنل الىهنعنَ(.(Hill et,1333:22

نحَلجاألف ار إل زم،ىون

وَرددنرالَثن ددرمدد،ال ارس ددلشالغرهنددَوماه ددلَح د ثشع دد،ا ثددلرالس ددلهنَللىددةجعلد د 

المىلقددَهويددوقددلصحن د نددَ الَعلم د معهددلهااددر نملألذددلالردداوالرنهددَوال وانددَ إل د يلاددب
حرملاه ددلمد دد،أهالشهدددلممدددلنزن د د معلالَهد ددلوَعرلد ددهللإللد ددىراهلشواللد ددغوىالافس ددنََد ددللقلج
واالََشلبمملنألثرسلهلعل الصحَالافسنَل نالمىلقلش.
وََمث مالذرالقلجااليَملعيهجرَللوالمَع ذدذ فََمثد عاد الدهعضهللحسلسدنَ
االيَملعنددووالقددوامدد،أ،نَددو،الفددر مةحا دلامدد،قه د ا ق درن ،والَغذنددَالرايعددوالسددلهنو

ومةحاَرفضواسَاَلرا قرن،لو واالاَهلام،قه الفر لافسومملنَول ل نوقنلالسلهنل.
(رلوا)121:1111 ،

وَرنرال ارسدلشَ ارسدَ( ) Hill & Hilton1333أ،االلدىراهلشالافسدنَ(القلدج

واالََش ددلب)أَث ددرر ددنوعللد د نالاس ددل ماه ددللد د نالري ددل وقد د ع ددزشذل دداللل ددغوىلشالَ ددي
شع ن والصعوهلشالَينوايهاهلفيالمادز والعمد وَقندن 
نَعرل،لهلهسهبَولنه،مهلمل ٍ

الميَم ددي حند د أر ددلرش ارس ددَ(َواس ددي َ )1111ع ددلايالمىلق ددلشم دد ،ري ددَأعلد د و الدددَ
إحصدلشنلامد،القلدجواالََشدلبمقلرادَهغندرالمىلقدلش.وأردلرش ارسدَ) )Rhoades, 2008
أ،الى ددةجن ددأل قالد د زعزع ددَالثق ددوه ددللاف ون ددأل قالد د مر ددلَ هللاس ددهوللَ ددجقل االيَم ددلعي.
واس د ددَمرارالعةق د ددلشااليَملعن د ددَوالق د ددوام د دد،فَ د ددر ال د ددزواجمد د دراأق د ددرن.وأر د ددلرش ارس د ددَ

( )Alan Booth and Paul Amato1333ويدو عةقدوارَهلىندوهدن،الىدةجواالرَفدلع
ال اش لمسَونالَوَرالافسي.

إ،مرَلَالىةجفيعةقَهلهللاَلش المَرَهَعل الزوين،المىلقن،وَح ن االمىلقَ

َعاصددرلددعناالقنددلرله دلفدديالغللددبفدديذددذاالعملنددَل د َحدداهلالذَمددل حن د َهددن،مدد،

مرايعَأ هندلشالهحد ذاشالعةقدََرَندزالهحدو علد العوامد االيَملعندَالمرَهىدَهدللىةج
أوا ثلرالافسنَالمَرَهَعل األهال وقلَم،ال راسلشأرلرشإل هعضا ثلرالافسنَ.

(الثلقب .)12:1333

وااىةقد دلام دد،ذ ددذ القلفن ددَ ف دديالهلحث ددَللقن ددل هه ددذاال ارس ددَ ااد د ارلل دداقصف ددي ارس ددَ

مَغنراشال راسَالحللنَميَمع وافيح و عل الهلحثَ واارألهذاالعيزيل شذدذاال ارسدَ
الحللنددَلسد ذددذاالدداقصَ.مددلأ،الهلحثددَومدد،قددة معلنرددَهلللَيرهددَافسددهلومرورذددلهدداف 
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ارواالاسل المىلقلش هصفَهلأح أف ار الميَمي فق أحسشهجذمندَذدذاال ارسدَفد َواهدل

إل ددلفَي ند د إلد د رص ددن ال ارس ددلش.له ددذاإرَ ددجشالهلحث ددوالقن ددل هه ددذاال ارس ددَوالَ دديَهحد د 
"ترـذتت ترمدركــع وعالقتبـا ةكــل مــن تل كتئـاب وترقلــق تلجتمـاع رــد عينــا مـن ترمطلقــات فـ
محافظات زه .

تتحدد مشكلا تردرتسا ف ترسؤتل تررئيس ترتار :
ملعةق ددَال ددذاشالم رَ ددَهَد د م دد،االََش ددلبوالقل ددجاإليَم ددلعيلد د نعنا ددَم دد،المىلق ددلشفد د 
محلفالشغز ؟
ويتفرع عنع تألسئلا ترفرعيا ترتاريا:
 -1ذ د َوي د عةقددَذاش اللددَإحصددلشنَهددن،الددذاشالم رَددَواالََشددلبل د نعناددَمدد،
المىلقلشفيمحلفالشغز ؟

 -1ذ َوي عةقَذاش اللَإحصلشنَهدن،الدذاشالم رَدَوالقلدجااليَمدلعيلد نعنادَ
م،المىلقلشفيمحلفالشغز ؟

 -0ذ نقَلامسَونالذاشالم رَدَ(الدذاشالواقعندَ–الدذاشالمثللندَ)هدلقَةامسدَون
االََشلب(مرَفعي–ماقفلي)؟

 -2ذ نقَلامسَونالذاشالم رَدَ(الدذاشالواقعندَ–الدذاشالمثللندَ)هدلقَةامسدَون
القلجااليَملعي(مرَفعي–ماقفلي)؟

 -2ذ د د َوي د د فد ددروجذاش اللدددَإحصد ددلشنَفد ددي ريد ددلشال ددذاشالم رَ ددَل د د نعنادددَمد دد،
المىلقلشفيمحلفالشغز َعدزنللمغندراشالَللندَ(العمدرعاد الدزواج مد الدزواج 
المس ددَونالَعلنم ددي العمد د مَ ددل،اإلقلم ددَالحللن ددَ مددراشرألن ددَاأل ألهالشه ددل ااف ددلج
الزوج المحلفاَ)؟

 -2ذ َوي فروجذاش اللَإحصلشنَفي ريلشاالََشلبل نعناَمد،المىلقدلشفدي
محلفا ددلشغ ددز َع ددزنللمغند دراشالَللن ددَ(العم ددرعاد د ال ددزواج مد د ال ددزواج المس ددَون

الَعلنم ددي العمد د مَ ددل،اإلقلم ددَالحللن ددَ مد دراشرألن ددَاأل ألهالشه ددل ااف ددلجال ددزوج 

المحلفاَ)؟

 -1ذ د َويد د ف ددروجذاش الل ددَإحصددلشنَف ددي ري ددلشالقل ددجااليَمددلعيلدد نعنا ددَم دد،
المىلقددلشفدديمحلفاددلشغددز َعددزنللمغنددراشالَللنددَ(العمددرعاد الددزواج مد الددزواج 
المس ددَونالَعلنمي العمد د  مَ ددل،اإلقلم ددَالحللن ددَ مد دراشرألن ددَاأل ألهالشه ددل ااف ددلج
الزوج المحلفاَ)؟
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أهدتح تردرتسا:

تبدح تردرتسا ترحاريا إرى:
 -1الَع ددراإلد د العةق ددَه ددن،ال ددذاشالم رَدددَواالََش ددلبلد د نعنا ددَم دد،المىلق ددلشف د د 
محلفالشغز .

 -1الَعراإليالعةقَهن،الذاشالم رََوالقلجااليَملعيل نعناَم،المىلقلشف 
محلفالشغز .

 -0معرفَإذاَل،ذالافروجفيالذاشالم رََهن،مرَفعديوماقفلدياالََشدلبوالقلدج
االيَملعي.

 -2معرفددَإذاَددل،ذاددلافددروجفدديَ د امدد،الددذاشالم رَددَواالََشددلبوالقلددجااليَمددلعي
َع د ددزنللمَغند د دراشال نمغرافن د ددَالَللن د ددَ(العم د ددرعاد د د ال د ددزواج مد د د ال د ددزواج المس د ددَون
الَعلنمي العم مَل،اإلقلمَالحللنَ مراشرألنَاأل  إافلجالزوج المحلفاَ).

أهميا تردرتسا:

تكمن أهميا تردرتسا من خالل :

أولا :تألهميا ترنظريا:

ََ .1م،أذمنَال راسَفيا ر األهحل الَيَالولشالسن اشالمىلقلشوحي معلالَه،
الافسددنَوفه د احَنليددلَه،لَق د ن الحلددو العملنددَالمرلددنََعَهددرهواهددَلويددو أهحددل 

مسَقهلنَعليَلاالعناَ.

َ .1عَهددرال ارسددَإلددلفَعلمنددَفدديمولددوعالددذاشالم رَددَواالََشددلبوالقلددجاإليَمددلعي
لوزار الرألو،االيَملعنَهرَ قلصومألسسلشال ع الافسيهرَ عل .

َ .0ع ذذاال راسَإللفَي ن إل المََهَالعرهندَالَديَحَدلجإلد مثد ذدذاال ارسدلش
ع،الاسل المىلقلش.

 .2مدد،المَوقدديأَ،سدده اَددلش ال ارسددَفدديَق د ن فه د ااددرقلىهنعددَالعةقددَهددن،الددذاش
الم رََ واالََشلب والقلجااليَملعيل نعناَم،المىلقلشفيمحلفالشغز .

َ .2رَ األ واشالقلش علنهلالهح إفل ل ىرالاارنَنسَفن ماهلالهلحثو.،

َ .2عَهددرذددذاال ارسددَإلددلفَللَ د ار الااددرقالددذقق د نثنددرالَثنددرمدد،الَسددلألالشل د ن
الهلحثن،لمواصلَالهح فيذذاالميل .
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ثاني ا:تألهميا ترتطةيقيا:
َ .1فن د ذددذ ال ارسددَالمىلقددلشوالمألسسددلشالعلملددَههددذاالميددل أوالقددلشمن،عل د رعلنددَ
نه،والمسددلع لَحقنددج

المىلقددلش مدد،قددة َصددمن ه درام اررددل نَلَقفندداالقلددجل د
الَواف ددجالرقص دديوالافس دديوااليَم ددلعي والوص ددو إل دديأفلد د مس ددَونم دد،الص ددحَ

الافسنَ.

 .1قد نسددَفن مدد،اَددلش ذددذاال ارسددَالمَقصصددو،والعددلملو،فدديميددل االررددل الافسددي
والَرهوق وىلهَال راسلشالعلنلفيالميللن،الافسيوالَرهوق.
 .0إمَلانددَاسددَق ا اَددلش ذددذ ال ارسددَومددلََالولددومدد،مَغن دراشمرَهىددَههددذاالمولددوع
فدديإعد ا هعددضالهدرام اإلررددل نَالوقلشنددَوالعةينددَفنمددلهعد لَياددبأوالَقلند مدد،
آثلرذذ المرَلَ.

مصطلحات تردرتسا:
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ترذتت ترمدركا Self- perception
ت ريح ترذتت ترمدركا:

َعرفوالهلحثَ"هجاهلذيم رَلشالفر وَصوراَوع،ذاَدوَمدلند رَهلذدوعل حقنقَهدل

فيلو َقننمووا راََلهلم،قة َفلعةَوميا قرن،والهنشَالَينعنشفنهل".
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تلكتئاب – Depression

فنعرفو"هنا"Beckهجاوقهر معرفنَوي اانَََه نفيأعدراضالحدز ،والَردلأل  

وع حبالذاشواق ذل واألفَلراالاَحلرنَوالَهن واالسَثلروفق ا،االذَمل والَر وااع ا 
القنمَوفق ا،الىلقَوَغندراشفديامدىالادو والقلهلندَللغلدب وَغندراشفديالردهنَوصدعوهَ

الَرَنز واإلرذلجواإليهل وفق ا،االذَمل هلليا "(األاصلرق .)111:1111

َ عرفوالهلحثَإيراشنلاذيال ريَالَيَحص علنهلعناَم،المىلقلشف قىلعغز علد 
مقنل االََشلبالمع قصنصلالهذاال راسَ.

.4


ترقلق تلجتماع Social Anxiety -
ت ريح ترقلق تلجتماع :

َعرفوالهلحثَ"حللدَالردعورهدللقواغندرالمهدررلموقداواحد اواَثدرمد،المواقدا

االيَملعنددَالَددينَعددرضالفددر إلنهددلوسددىالغرهددل فنرددعرالفددر هلالازعددلجوعد االرَنددلدعاد 
الَواي مياألقرن.،
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.3


ترطالق – Divorce

ت ريح ترطالق :هجاو"اافصل الزوين،عا اسَحللَاسَمرارالحنل المردَرََهناهمدل 
وَقَل ددامد د االافص ددل حس ددب ري ددَالى ددةجال ددذقنهد د أهىلق ددَواحد د وذ ددوالهناوا ددَ

الصغرنونص إل ثة ىلقلشوذوالهناواَالَهرن"(القرنري .)121:1112



ترمــــرأم ترمطلقــــا :ذ د د الم د د أر الَ د د َ د د فس د د عق د د زوايهدددلالرد ددرعيألقسدددهبمد دد،
األسهلب(.اإلهراذن .)1111

حدود تردرتسا:
تقتصر هذه تردرتسا على ترحدود ترتاريا:
 ترحـد ترموضـوع

:اقَصدرش ال ارسدَ علد الدذاشالم رَدَوعةقَهدلهَد مد،األََشدلب

والقلجاإليَملعي.

 ترحد ترةشري:.عناَم،المىلقلشف محلفالشغز .
 ترحد ترمؤسس

:المحلَ الررعنَ.

 ترحد ترزمان ََ :ح ذذا ال راسَ هللفَر الزمانَ( .) 1112-1112
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الفصل الثاني
اإلطـــار النظـــري
 زملبحثألزهولأل:ز ذزلألزملدركاألأل
 زملبحثألز ثانيأل:ألزالكتئابأل
 زملبحثألز ثا ث:ألز ق قألزالجتماعيأل
 زملبحثألز زبعأل:ز طالقألأل

ترمةحث تألول
ترمدركا Self- perception
ترذتت ُ

َعرضالهلحثَفيذذاالفص المفلذن لمَغنراشال راسَوذيالذاشالم مرََواالََشدلب

والقلجااليَملعيوالَصوراشالاارنَذاشالعةقَههذاالمفلذن .

أولا :مفبوم ترذتتSelf Concept :
إ ،الذاش ذي المحور الرشنسي للقهر الَي َح رقصنَ الفر فمفهومال ع ،ذواَال أق

الىرنقَ الَدي اد را ههدل ذواَادل ذدي الَدي َحد ادوع رقصدنَال وَنفندَ إ راَادللهدل وَعَهدر الدذاش

يوذرالرقصنَ الذق نحقجااسيلمهل ومفهو الذاش حير الزاونَ فنهل.ولق مر مفهو الذاش
هَىور ناي وفلسفي عنر الَلرن

حند

ول نعرا اإلاسل ،الذاش َمل عرفهلفي الوقش الحللر م،

َواهدل مصدىلحل افسدنل لدو الالَدو فدة َويد لغدَ فدي العدلل قد نمل وحد نثلإال واسدَق مش

ألفلادل مثد ) أادل وافسدي ولدي الَدي َد

علد

َادَ الداف ( فللفةسدفَ القد مل أمثدل سدقراى

وأفةىدو ،وأرسدىو َدلاوا ندرو ،أ،اإلاسدل،لدو يلادب مدل ق وآقدر غندر مدل ق) روحدي( ومدي

اهورال نلالش أصده مفهدو الدذاش يدز ا مد ،الَفسدنراش ال ناندَ فللمسدنحنَ َدألم ،هدج ،اإلاسدل،

مَو ،م،يزشن ،مَمنزن ،ذمل اليس والرود وأ ،الرود َسَ ،اليس وم ،الممَ ،أَ ،افص
عاو عا الموش ونمَ ،الاار إلنهل عل أاهل مرَز الرغهَ والَفَنر واالقَهلر.

) محمو ومىر )28:1111

وعا اهور ال ن ،اإلسةمي الحانا علمال اهلل عز وي ملل اَ ،اعل ع ،الاف
ور ذَدر الداف

فدي القدرآ )132( ،مدر ووصدفهل اهلل عدز ويد هصدفلش عد

المىمشاَ الاف اللوامَ والاف

الهصنر والداف

فق

مثد ) الداف

األمدلر هللسدو ( وأ ،معرفدَ اإلاسدل ،للقدللج

ََو ،م ،قة معرفَالاف والَي ََو ،مد ،قدة معرفدَ العقد :ونقدو عدز ويد فدي سدور
ٍ
دلب
لذدل(َ )3وقَد َ
مدَ ،
زََّ َ
ورَذدل َوََق َو َ
دلس َّدو َ
ق َ
و َم َ
اذل()1فَجَلهَ َمهَدلفي َ
اذدل()8قَد أَفلَد َ َ
الرم )  َوَافد َ
َّلذل( )11فسهحلاو نول مَلاَالاف وعةقَهل هللعق  ).الىون )11:1112
َم َ ،س َ
ولق اذَ العلمل العرب والمسلمو ،همولوع الاف

عل أاو الصور المعرفنَ للاف

فاي اه ،سدنال ندرن مفهدو الدذاش

الهررنَ إذ نقو :إاال اوايو افسل واح ال أَثر أق أ ،ذذا ال

نماي أََ،و ،لهل مراَبََلملنَ مرَهَ الواح هع األقرن إذ أىلج علنهل قون الاف .

)محمو ومىر )21:1111
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أمل الغزالي فق عرا ذاش اإلاسل )،الاف

(هللحقنقَ وأاهدل َوصدا هحسدب اقدَةا

أصولهل؛فإذا سَاش َحش أمر اهلل وزانلهل االلىراب سمنش اف
وصلرش م افعَللاف

الرهواانَ سمنش الاف

مىمشاَ واذا ل نَ سَواهل

اللوامَ أمل إَ ،رَش أمر اهلل وأذعادش لمقَلد

الرهواش سمنش الاف األملر هللسو ).المه ق )02:1111

ةا هدن،
أمل في أوروهل الغرهنَ فق اهدرش الثالشندَ هدن ،اليسد والدرود؛ أق أ ،ذادلا َفدلع 

الرودواليس وأو م ،القش الم را أو الذاش َيوذر مفَدر ذدو الفنلسدوا الرنللدي نَدلرش
 Descartوَح

المفَر يو ،لوا  J.Lockوهنرَلي  Berkeleyوذنو  Humeوهراو،

 Brownومند Millعد ،مفهدو الدذاش وَدلاوا مَذهدذهن ،هدن "،الدرود واإل ار  والداف

والذاش َلر أقرن وأقذمفهو الذاش نحَ مَلاو الصدحن فدي علد الداف

َدلر

َمفهدو سدنَولويي

ماذ أََ ،ب ينم  Jeamsقلشة" :الذاش يوذر الرقصنَ الذق نحقجااسيلمل".

(عه العلي )110:1110

رغع:
ترذتت ا


يدل معاد

همعاد

الدذاش فدي مقَدلر القدلمو

ذو  :صدلحب وَىلدجعلد

والسهن (.الزاوق )112:1318

الىلعدَ

َملور َعرناالذاشفيمعي لسل،العدربَلمدَ(ذاش)فدياللغدَذديمألاد َلمدَ

(ذو)همعا صلحب وذاشالري :حقنقَووقلصَو(.اه،مااور .)221-221:1331

السددمل م  َذ م
اشالهددرو مج) (سددور الهددروج آنددو)1أق
وهللَددلليفمعالذددل(صددلحهَ).قددل َعددلل َ (:و َّ َ
صلحهَالهروج.وَذلاقولوَعلل (:وحمل َالاعلَ  َذ م
و س ٍر) (سور القمر آنو.)10
اشأَل َو ٍ
َ
َََ
اد َ
اش ِّ
اشال َن ممد م
الرد َدمل م) 
وَذ َ
َمددلَددجَيَلمددَ(ذاش)همعاد الاددرا َمددلقددل َعددلل َ (:وا َقلِّددهه  َذ َ
دنَ ،

(سور الَها آنَ)18إل غنرذلا

ويمكن ت ريح ترذتت سيكوروجيا
َرنذوراي" " Horneyأ ،فر أو ايدلد الفدر ندرَهى هإ ارَدو لذاَدو؛ أق مفهومدو عد،

ذاَو وَح ذوراي أرهعَ يوااب للذاش َمل ن رَهل الفر :الذاش المثللنَ والذاش الحقنقنَ والذاش
الواقعنَوالذاش المحَقر وَرن أنلل أاو لَي نحقج الفر فهمل وا راَل لذاَو فة ه  لو م ،إقلمَ

اموذج للصور الذذانَ المثللنَ وأ ،الهح

ع ،الصدور المثللندَ قد ندأل ق إلد حصدو صدراع

اقلي نعم عل زنل السلوا العصلهي(.غهلرق أهو رعنر .)112:1118
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وم ،العلمل العرب الذن ،اذَموا ه راسَ مفهو الذاش في أهحلثه ( زذرا )،حن عرا

مفهدو الدذاش هجادو ََدون ،معرفدي مداا ومدَعل للمد رَلش الردعورنَ والَصدوراش والَقننمدلش
القلصَ هللذاش نهلورا الفر ونعَهرا َعرنفل افسنل لذاَو(.زذرا)32:1112 ،
أمددل َلَ د ()cattel 1321

فنددرنالددذاشذددياألسددل فدديثهددلشالسددلواالهرددرق

وااَالمدو فقد قسد الدذاش إلد الدذاش الواقعندَ)(real selfوذدي الدذاش الحقنقندَ أو العقلندَ أمدل
الذاش المثللنَ فهي ذاش الىمود والذاش العقلنَ أو الحقنقنَ ذي الَي َمث حقنقَ الفر َملنقر
ههل أمل الذاش المثللنَ فهي َمل نو الفر أ ،نرن افسو(.الالذر )12: 2004

ونعرف دوالاددلذرعل د "أاددوََددون،معرفدديمدداا ومددَعل للم د رَلشالرددعورنَوالَىددوراش

والَقننملشالقلصَهللذاشههلور الفر ونعَهراَعرنفلاافسنلالذاَوونََو،مفهو الدذاشمد،أفَدلر
الفددر الذاَنددَالمح د األهعددل مدد،العالصددرالمقَلفددَلَناواَددَال اقلنددَوالقلرينددَوَرددَم ذددذا

العالصرالَصوراشوالم رَلشالَيَح قصلشصالذاشَملَاعَ إيراشندلافديوصداالفدر 
لذاَوَملنَصورذل"(.الالذر .)11:1112

ونردنر(الحرنهدي  )112:1110أ ،مفهدو الدذاش ذدو المفهدو الدذق نَوادو الفدر عد،

افسو هلعَهلرا َلشالا هنولوينلا ايَملعنلا أق هلعَهلرا مص ر الَلثنر والَجثر هللاسهَ لآلقرن.،

ونعددراذددولَرمفهددو الددذاش:هجاددوَلددااألادواعالَددينسددَق مهلالفددر هغددرضالَعرنددا
هذاَددووذَددذافإاددولَعنددن،ح د و مفهددو الددذاشنيددباألقددذهعددن،االعَهددلرالىددرجالمَع د الَددي

نعراالال أافسه ههل(.عه اللىنا .)11:1111

َمل نعرفو رويرز) " (Rogersالميموع الَل لَ مل نسَىني الفر أ ،ن ع أادو لدو

يسد ا وسدملَو وق ارَدو

فمفهدو الدذاش مصدىل سدنَولوي نعهدر هدو عد ،مفهدو افَ ارلدي

ردلم نَلدم ،يمندي األفَدلر والمردلعر عاد الفدر
ورقصدنَو

المسدَقهلنَ

ونردم ذلدا معَق اَدو وقنمدو وقالعلَدو

والَد َعهدر عد ،قصدلشص يسدمووعقلدو
َمدل نردم قه ارَدو السدلهقَوىموحلَدو

وهمعاد آقدر ذدو ميموعدَ األفَدلر والمردلعر والمعَقد اش الَد نَواهدلالفدر عد،

افسو أو الَنفنَ الَ ن را ههل الفر افسو وََرَ ذدذا اإل ارَدلشمد ،قدة َفلعد الفدر مدي
هنشَو االيَملعنَ وم ،العةقَ ال نالمنَنَ هن ،الفر والعلل القلري

ومَ،قد ن ا قدرن ،لدو

ومل نعَق واو عاو وم ،قة قهراش الايلد والفر والَوقعلش الَ نعنرهل الفر

هللمعززاش الهنشنَ واليهلش الهلمَ هللاسهَ لو (نعقوب نوسا .)222:1332
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َمل ََجثر

هعد االىدةع والَد قنج فدي الَعرنفدلش السدلهقَ لمفهدو الدذاشََهاد الهلحثدََعرندا

(قلر : )11:1112

"إاهدل القهدراش الَدي نمنزذدل الفدر مد ،قدة َفلعلدو مدي ا قدرن ،ومد ،قدة ميللدو

الالذرق (م رَلَو) حن

نه أ الفدر َد رنينلا هَمنندز يدز مد ،قه ارَدو وذدذا اليدز الممندز ند ع

الذاش حَ َصه يز ام ،ميللدو الادلذرق وأ ،ذدذا الَمنندز المسدَق ذدو أحد الد الش علد

الال ل ن الفر وأاو القهر الَرهونَ الَي نَ اسَحللرذل للحليَ لَياب القلج أو الَقلن ماو".
ممددلسددهجَلقددصالهلحثددَأ،مفهددو الددذاشنرددم َ د مددلنملَددوالفددر هصددوراالمرَهددَ
والمأللفَمَ،فَنراع،افسووَحصنلووقصلشصواليسمنَوالعقلنَواالافعللنَورألنَا قرن،

لوَذلارألنَوهملنَما أ،نَو،علنوالفر .
تر وتمل ترمؤثرم ف تكوين ترذتت:
نَجثر مفهو الذاش هع عوام

ماهل مل ذو اقلي َللق ر العقلنَوالعوام اليسدمنَ

الَي َألثر فيَقنن الفر لذاَو وماهل مل ذو قلريي َاار ا قرن ،إلنو.

(صوالحَ وقواسمَ .)111:1332

 .7ترخصــائص ترجســميا  :ونقص د ههددلصددور اليس د ومددلََلددماومدد،قصددلشصمدد،حن د 
الى ددو الوز ،الحي الردددَ العد ددل ونقَلددداذدددذاه ددن،الاسد ددل والريد ددل  وحس ددبالصدددور 
المرغوبفنهل فعا الريل نعدو رلدلالدذاشإلد الهادل اليسدملايالَهندروالد القدو هنامدل

عا د الاسددل َلمددلَددل،اليس د أصددغرإل د ح د مددلمدد،المعَددل أ نذلدداإل د الرلددلوال ارحددَ

الافسددنَ وأمددلالحللددَالرددلذ عدد،هقنددَاألف د ار فَددألثرفدديصددلحههلافسددنل ونَددجثرامددوالددذاش
هسرعَالامواليسملايَملأردلرإلندوفدذوقالامدواليسدميالهىدي نحملد و،مردلعرسدلهنَ

واَيلذلشَمر نَ ونرعرو،هع الَفل ونمنلو،ونحملو،مرلعرع واانَ.

(مللهيورنزهر .)13:1112

 .6ترقدرم تر قليا تر اما (ترذكاء) :نرنحلم زذرا،ندألثرالدذَل علد إ رااالفدر لذاَدووا ارَدو
الَيلذلشا قدرن،احدوا والفدرصالمَلحدَأملمدوأوالعواشدجالَديَوايدو(زذدرا:1311 ،
.)121

 .0ترخصـــائص وترمميـــزتت تألســـريا :إ،مفهددو الددذاشنَددجثرهللقصددلشصوالممن دزاشاألس درنَ 
فللفر الذقنارجفيأسر َحنىوهللعالنَوالَقه نرفيذلدامد،ق ارَدوواذَململَدوومهلرَدو 
وفددياف د الوقددشنمَ دد،أ،نَسددهبالوال د ا،فدديأ،ند د راالىف د افسددوَرددقصغه دديأو
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مرددلَ أوغنددرموثددوجهددو وذلدداإذااَهعددلأسددللنبقلىشددَفدديَارددشَوااليَملعنددَ اقد 

األسددر .ومدد،ال ارسددلشالَدديَ د َالولهددلفدديذددذاالص د  ارسددَ(انالسدد،واقددرو:1111 ،
.)21-00و ارس ددَ(ذنيا ددز .)218-211:1111والَ دديَوص ددلشإلد د أ،األس ددر الَ ددي
نرللدذاشوأقد 
نَصاآهلألذلهللد ا والَسدلم والمحهدَ َدل،الىفد فنهدلأَثدرإ ارَدلوَقد ا

إحهلىلام،األسرالَينَصاآهلألذلهللقسو والسنىر .

 .2ترخةرتت ترمدرسيا  :فقهراش الايلد والفر َامي مفلذن معناَ ع ،الذاش حن أ،قهراش
الفر المََرر الَي نَعرض لهل الىللب ََو ،مفهومدل سدلهنل لدو عد ،ذاَدو وق ارَدو والعَد
صحن

فللايلد المََرر والَحصن المرَفي نرعر الفر هللثقَ هدللاف

والَفدل

ونَسدب

الفر مفهومل إنيلهنلا احو ذاَو.
وتشير(عةد ترفتاح )41 :7892 ،إرى عدم عوتمل تؤثر ف مفبوم ترذتت ،وه :
 .1ترم ـايير تلجتماعيـا  :حند
االيَملعندَ مد ،ميَمدي إلد

َلعدب و ار َهند ار فدي مفهدو الدذاش وَقَلدا المعدلننر

ميَمدي فدي حدن ،ندألثر فنهدل السد ،واليدا

والمرَدز

االيَملعي .لق َهن،اقَةااموالذاشوالرللعاهلعا الريل والاسل وذلام،قة 
صددور اليس د والق د راشالعقلنددَ ومدديالَق د فدديالسدد،اي د أ،الَرَنددزناَق د مدد،الق د ارش

العقلنددَالعلمددَإلد القد راشالعقلنددَالىلشفنددَ َللقد ر اللغونددَوالفانددَ وفدديذددذاالحللددَنعَمد 
رللالفر ع،ذاَوعل َنفنَقنلسوللمالذرالَينََرفهل.

 .6تردور تلجتماع  :وذلا م ،قة ولي الفر في سلسلَ األ وار االيَملعنَ فللفر أثال
َحرَو في إىلر الهال االيَملعي الذق نعنش فنو فإاو نَعل أ ،نرن افسدو َمدل ندراارفلقدو فدي

المواقا االيَملعنَ المقَلفَ.

 .4ترتفاعل تلجتماع  :فللَفلع االيَملعي السلن والعةقلش االيَملعنَ الاليحَ َعززالفَر
السلنمَ الين ع ،الذاش.
ومد ،العوامد الهلمدَ والمدألثر يد ا فدي مفهدو الدذاش العلمد االيَمدلعي ل سدر حند 

ةا ذلملا لفَر ََون ،الفر عد ،افسدو لدذا فدللفر همقلراَدو ذاَدو مدي ميموعدَ أ اد مد،
نعَهر علم 

األفد ار نرفدي مد ،قنمدَ افسدو واذا قدلر ،افسدو مدي ميموعدَ أعلد فهدو نداقص مد ،قنمَدو وهدذلا
نمَد ،أ ،نسدلذ المسدَون االيَمدلعي االقَصدل ق ل سدر فدي اقَندلر األصد قل الدذن،ندز ا
َجثنرذ في ذذا الفَر (إهراذن و سلنمل.)11:1338 ،
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أنوتع مفبوم ترذتت :
م،أاواعمفلذن الذاشالَيَح
 -7مفبوم ترذتت تإليجاة

عاهلالعلمل ثةثَوذي:

:

إ ،مفهو الذاشاإلنيلهينعهرَملنرنرزذرا،عد،الصدحَالافسدنَوالَوافدجالافسدي وندذَر
هجَ،قه الذاشنرَهىارَهلىلايوذرنلامويهلاهَقه ا قرن ،وأَ،قه الذاشوفهمهلنعَهرهعد ا

رشنسنلافيعملنَالَوافجالرقصي(.زذرا.)11:1331 ،
 -6مفبوم ترذتت ترسلة :
فنمل نَعلج همفهو الذاش السلهي ناهر أ ،ذالا نمطين:
تألول ََ:و ،فَر الفر ع ،افسو غنر ماَامَ حن

ال نَو ،ل ن الفر إحسل

هثهلش الذاش

وََلملهل إذا ال نعرا مواى ،اللعا والقو ل نو واألمر ذالنرنر إل سو الََنا.
ترثـان :نَصدا هللثهدلش والَاادن ونقدلو الَغنندر وفدي الامىدن ،فدإ ،أق معلومدلشي ند عد،
الذاش َسهب القلج والرعور هَه ن الذاش وق أردلرش الع ند مد،ال ارسدلش عد ،االرَهدلى الوثندج
هنامل مفهو الذاش اإلنيلهي والصحَ الافسدنَ مد،يهدَ وهدن ،مفهدو الدذاش السدلهي وااللدىراب

الافسي م ،يهَ أقرن.حن

إ ،األف ار األسونل وَلاوا أَثر إنيلهنَ فدي َعدلمله مدي ا قدرن،

وَلاشالفَر الَي نحملواهل ع ،أافسه إنيلهنَ أق أاه أرقلص مرغوب هه أملالملىرهو،

فدجاهروا مفهومدلا سدلهنلا عد ،ذواَهد وأاهد أردقلصغندرمرغدوبههد ....والواقدي أ ،مد ،نَدو،

لافسو مفهوملا سلهنلا َثن ار مل نَرا ع ،ذذا المفهو م،أسلوب ح نثو أو َصرفلَو القلصَ أو
مَ ،عهنرا ع ،مرلعرا َيلا افسووا قرن ،ممدل نيعلادل اصدفو هعد الدذَل االيَمدلعي أو عد
احَ ار الذاش وعل ملنعلاي ذألال األف ار م ،اوعن ،م ،السلهنَ:

تألول :ناهدر عد القد ر علد الَوافدج مدي العدلل القدلريي الدذق نعنردو ،فندو حند َسدمي أندلا
ماه نعهرع ،ذلا هجاو لن

عل مسَون ا قرن ،أو أاو محم هللمرلَ والهمو أو أاو نرعر

هع االسَقرار الافسي فيحنلَو....
ترثان :وناهر في رعور الهعض ماه هللَراذنَ م ،ا قدرن ،حند

َسدمعو نعهدرع ،ذلدا هجادو

نرعر هع قنمَو أو ع أذمنَ أو أاو غنر مق ر م ،ا قرن ،مهملفع ....
(مقو .)181:1331
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 -4مفبوم ترذتت ترخاص:
ونردنر إلد

فهد الدذاش َمدل ذدي علندو مد ،ويهدَ اادر الردقص وََلدم ،مقلوفدو

ومرلعرا المَصلَ هع األمد ،واقدلى اللدعا الَدي ال نعَدرا ههدل اإلاسدل ،ألحد وذدذا ََلدم،
هلإلللفَ إل اليوااب السلهنَ يوااب إنيلهنَ(.الرن .)12:1110

خصائص مفبوم ترذتت:
مندزشافلسـون هدن ،مفهدو الدذاش المهادي علد اإل ارَدلش الذاَندَ للفدر ومفهدو الدذاش
المهاي عل اسَاَليلش ا قرن ،وعدرا رلفلسدو ،سدهعَ معدلل َعَهدر حلسدمَ فدي َعرنفدو لهادل 
مفهو الذاش(.المرلهقَ  )08:1118

وذذا القصلشص نَس ههل مفهو الذاش َفر ا عد ،غندرا مد ،المفدلذن الافسدنَ وذدي
ومر،وفنمل نلي
اليوااب وذرمي وثلهش واملشي وَقننمي وفلرقي 

َللَللي  :ماا ومَع
عرض لهذا السملش َمل َولحو(ىو ويزر -:)11:1111
 .1مفبوم ترذتت ترمنظم :Organized - Self
قهراش الفر المَاوعَ َزو ا هللمعلوملش الَي نرََز علنهل فدي إ ارَدو لذاَدو ونقدو الفدر

هروارالَصانفلش.
هإعل صنلغَهل وَقزناهل هرَ أهسى سملذل 

 .2مفبوم ترذتت مت دد ترجوتنب :Multi –Sided Self- Concept
أق أاو مَع اليوااب واليوااب القلصَ ذذا َعَ

اال الَصانا الذق نَهالاالفر

أو نرلرَو فنو الع ن و ،وأرلرش هعض ال راسلش إل أ ،اال الَصانا ذذا ق نرَ ميلالش
َللم رسَ والَقه االيَملعيواليلذهنَ والق ر .
 .3مفبوم ترذتت هرم : Hierarchical
َرَ يوااب مفهو الذاش ذرملا قلع َو قهراش الفر فدي مواقدا قلصدَ وقمَدومفهدو

الدذاشاألَدل نمي حند

القدلص

ناقسد إلد

ميدلالش وفدج المدوا الَعلنمندَ المقَلفدَ ومفهدو الدذاش

والَدي َاقسد هد ورذل إلد يواادب أَثدر َح ند ا َمدل ذدو الحدل هللاسدهَ لمفهدو الدذاش

األَل نمي .
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 .4مفبوم ترذتت ثاةت :Stable
نَس مفهو الذاش هللثهلش الاسهي وقلصَ في قمَ الهر حن

مفهو الذاش العل فَلمل

َدل ،االَيدلا فديذدر مفهدو الدذاش احدو القلعد نصده هللَدللي أقد ثهلَدلا حند

الذاش هرَ أَثر عل المواقاالمح

نعَمد مفهدو

ونَاوع مفهو الذاش في قلع الهر هرَ َهنر هَاوع

المواقا.

 .5مفبوم ترذتت نمائ :Developmental
أق أاو امدلشي فلألىفدل ال نمندزو ،فدي ه اندَ حندلَه أافسده عد ،الهنشدَ المحنىدَ وذد 
غنر قل رن ،عل الَاسنج هن ،األي از الفرعنَ للقهراش الَي نمرو ،ههل وَلمل امل الىفد َدز ا

قهراَو ومفلذنمو ونصه قل ار عل إنيل الََلمد فنمدل هدن ،ذدذا األيد از الفرعندَلَردَ إىدل ار


مفلذنمنلا واح ا في المراذقَ والرهلب والرر .
 .6مفبوم ترذتت تقييم :Evaluative

أق أاو ذو ىهنعَ َقننمنَ وذذا ال نعاي فقدى أ ،الفدر نىدور ذاَدو فدي موقدا معدن ،مد،

المواقدا واامدل نَدو ،ذلدا َقننمدلش لذاَدو فدي َلدا المواقدا  .ونمَد ،أَ ،صد ر َلدا الَقننمدلش
هلإلرلر إل المعلننر المىلقَ َللمقلراَ مي " المثللنَ "أو نمَاو أ ،نع َقننملَو وهلإلرلرإل

معدلننر اسدهنَ َللمقلرادَ مدي الدزمة

أواإلردلر إلد َقننمدلش م رَدَ قدل ههدل آقدرو ،وَقَلدا

أذمنَ و ريَ الهع الَقننمي هلقَةا األف ار والمواقا 
 .7مفبوم ترذتت فارق :Differentiable

أق أادو فدلرقي نَمدلنز عد ،المفدلذن األقدرن الَدي َرهىدو ههدل عةقدَ اارندَ  .فمفهدو 

الدذاش للقد ر العقلندَ نفَدرض أ ،ندرَهى هللَحصدن

األَدل نمي أَثدر مد ،ارَهلىدو هدللمواقا

االيَملعندَ والمل ندَ وَدذلا نفَدرض أ ،مفهدو الدذاش للقد ر األَل نمندَ فدي العلدو ارَدهى
هَحصن الفر في العلو أَثر م ،ارَهلىو هللَحصن اللغوق مثة.

 .8مفبوم ترذتت مرن :Flexible
أق أادو قلهد للَغنندر فداح ،اَغندر مد ،موقدا إلد

موقدا فاَحد

هردَ مدرن مدي

األرقلص المجلوفن ،لال وارعر هلالرَهلا مدي الدذن ،ال اعدرفه ومد ،أذد وادلشا مفهدو الدذاش
ذي َوينو السلوا وم ،ذذا الماىلج فإاال اَصرا هىرنقدَ َحدلفا علد مفهدو الدذاشالواقعندَ
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ل نال وذذا ال نعاي أ ،مفهو الذاش سدرني الَغنندر أق أاادل نمَاادل َغنندر مفهومادل عد،ذاَادل فدي
فَراش قصنر ولَ ،ذالا الَثنر م ،سملش الرقصنَ الَي َا ثلهََ لساواش وَ ،غننر.

ومفهو الذاش في عةقَو هللَوينو الافسي (َمل نرنر زذرا)12:1332 ،نحَدوقعلد األهعدل

الَللنَ:

 .1الَىلهج هن ،الذاش الم رََ والمثللنَ.
 .1قو علىفَ الذاش.

 .0الَوافج الرقصي العل .
 .2العةقلش العلشلنَ المَوافقَ صحنلا.
 .2االَسلج والمسألولنَ والثهلش.

نَلد ممدل سدهج أ ،قصدلشص مفهدو الدذاش مَاوعدَ ومَعد
المداا

ماهدل  :مفهدو الدذاش

ومفهدو الدذاش الهرمدي ومفهدو الدذاش الثلهدش ومفهدو الدذاش الامدلشي ومفهدو الدذاش

الَقننمدي ومفهدو الدذاش الفدلرقي ومفهدو الدذاش المدرَ . ،مدل أ ،مفهدو الدذاش نَمندز عد ،غندرا

م ،المفلذن والسملش الافسنَ األقدرن ههدذا القصدلشص والسدملش الَدينمَد ،أََ ،غندر ولَد،
ذذا الَغنر مح و وغنر سرني.

مستويات ترذتت :
نردنر(زذدرا.)82:1381 ،إلد أ ،مد ،أذد الَىدوراش الح نثدَ فدي اارندَ الدذاش

اإلىدلر الدذق ق مدو فنلندب فنرادو )1322(Vernon،حدو الدذاش حند

نقدو إ،ذادلا

مسدَونلش مقَلفدَ للدذاش فدللفر نردعر أ ،لدو(ذاَدلا مرَزندَ) أو (ذاَدلا قلصدَ) َقَلدا

ع(،الذاش االيَملعنَ) الَي ََرا للال

ومسَونلش الذاش ذي:

 .7ترـذتت تلجتماعيـا ،أو تر امـا :Social-public selfالَدي نعرلدهل الفدر للمعدلرا
والغرهل

واألقصلشنن ،الافسنن.،

ونرن(اللىنا )12:1111ذيالصورالَينعَق الفر أ،ا قرن،نَصورواهلعاو

ونمثلهددلفدديَفلعلددومعه د وذدديَصددورالفددر لَقددون ا ق درن،لددومعَم د افدديذلدداعل د أق دواله 
وأفعدلله احدواوََىدوراَنيدََفلعد الفددر مديالميَمدي.ونلدنا(الحلندا.)11:1113:أاهددل
يمنيالقهدراشالَدينمدرههدلالفدر أثادل عملندَالَاردشَااليَملعندَوالَديَدألثرفديعملندََقندن 

الذاشفإذاَلاشذذاالقهراشمأللمَفياغلههلَل،مفهو الذاشفيالغللبسدللهلا أمدلإذاَدل،
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مفهو الذاشإنيلهندلفدإ،الفدر نَدو،قد مدرهقهدراشمرنحدَونَدو،هدذلاحسد،الََندا.ونردنر

(غسددل)11:1111 ،أ،ذددذاالقه دراشنَح د مدد،قةلهددلسددلواالفددر هاددل عل د عملنددَالددَعل 
ونَع نذذااألثرالسدلوافنردم الفدر َلدوعد،ىرندجَعمدن القهدراشاالافعللندَاإل راَندَعلد 

ذذاالفر هلعَهلرايز ام،الميل الَليالذقنَفلع معوهملنأل قفيالاهلنَإل امومفهو 
عل للذاشََ ناعَ عل سلواالفر الالذرقهملنمَ،مةحاَو.

 .6ترذتت ترش وريا ترخاصا َ :Conscious Private Selfمل ند رَهل الفدر عدل

ونعهدر

عاهل لفانلا ونرعر ههل وذذا نَرفهل الفر عل ألص قلشو الحمنمن ،فقى.

 .4ترـذتت ترةصـيرم :Insight Full Selfالَدينَحقدجماهدلالفدر عدل عاد ملنولديفدي
موقاَحلنليرلم مث :ملنح

العمن .

فيعملنَاالررل أوالعةجالافسيالممرَزحو 

 .3ترذتت تر ميقا :Depth Selfأوالمَهوََالَياَوص إل صورَهل ع،ىرنجالَحلن 
الافسي.

 .5ترـذتت ترحقيقيـا َ:The Real Selfعَهدر قلدب أو مرَدز مفهدو الدذاش وذدي َعادي مدل
نَو،ذذاالفر فعةا ملذانَو،؟وهصدفَعلمدَفدإ،األفد ار نردوذو،الواقديالحقنقديهردَ 

أوهددجقر واَنيددَلهددذاالَرددونو فإادوغللهدلامددلنصدده مدد،المسددَحن أ،ادزن الغىددل عدد،

الددذاشالحقنقنددَ فددإ،الددذاشالحقنقنددَللفددر ذدديمدد،علد اهللوحد ا ولددن مدد،السدده علد 

الهررأ،نعرفهل(.عه العزنز .)121:1111

 .2ترـذتت ترمثاريـا :Ideal Selfإ،األفد ار لهد ىموحدلشوغلنددلشنَىلعدو،إلد َحقنقهددل 
وذددذاذددواليلاددبالمثددلليمدد،الددذاش وذددون د م األ واروالَىلعددلشلنعىدديللفددر ويهددَ

لحنلَ ددو وَعَد د ال ددذاشالمثللن ددَم ددلن ددو الم ددر أ،نعمل ددو ونَ ددو،الف ددر ف دديحلل ددَص ددحنَ
عا ملالنَو،ذالااقدَةا أوفدرجَهندرهدن،الدذاشالمثللندَ ومدلنَدو،هوسديالفدر أ،

نعملو أونقو هوفعةا(.الرالوق ب.ش.)118:

ونرنر(الصفىيوآقدرو)12:1111 ،ذديالصدور المثللندَالَدينرند الفدر أ،نَدو،
علنهددلسدوا مددلنَعلددجماهددلهلليلاددباليسددميأوالافسدديأوَلنهمددلمعدلا وماددومددلَددل،ممَدد،

الَحقنددج وماددومددلَددل،غنددرذلددامعَم د اعلد م د نسددنىر مفهددو الددذاشاألسلسدديأوالم د را

ل نالفر .
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ونلنا(النوسا )123-102:1111العةقلشالنومنَهن،الهررَها عل الَللي:
 .1المرلرََ
 .1الَعلو،

 .0الَفلع 

ذذاالثللو النَوافرفيوصداالدذاشالمثللندَوعلندوفللدذاشالمثللندَيدز قلهد للَهد 

والزوا هفع االرَهلىهللحنل الالذرنَوق أَد فدي ارسدَوأ،مفهدو الدذاشندألثرإلد حد َهندر

فيالمعلليَالواعنَللمعلومدلشهردَ َلقدلشيأولدماي ونعد ذدذاالمحدرااألسدل لَثندرمد،
السدلوَنلش َللاردلىالامىدي والسدلواالمد فوعالإ ار ندلا هد أ،واحد مد،اإلسدهلملشالاارنددَ
الراش لعل الاف االيَملعيذواالعَقل هدج،مفهدو الدذاشنلعدب و ارمهمدلافديمعلليدَيمندي
العملنلشالمعرفنَََرَن اله ا ال افي السلوا...والَيَعَهرعاص ارمهملافيمعا سلوا

اإلاسل.،

ونرن(الصفىيواقرو)21-22:1111 ،أ،فه الذاشالمثللنونهايعل الَللي:
 ذيرغهَاألاسل،هللَفر وذالالنقلوالسلوام،األالانَ.

 النمَ،أََ،و،األالانَفيماىقَالَفلع الفر قواليمعي.

 أ،حنل األاسل،ملذيإالمرلرََميا قرن ،وَفلع ميالهنشَالنومنَلإلاسل،
 أاهلفر نَقلصَمير م،الَفلع ميا قرن.،

ثـم أضـاح زهـرتن ة ـدتا جديـدتا رلـذتت أسـماه مفبـوم ترـذتت ترخـاص

Concept:

وذدو أقىدر مسدَونلش مفهدو الدذاش ونقدَص هللدذاش القلصدَ

السدرق الرقصدي يد ا أو" العدورق "مد ،قهدراش الدذاش

Private Selfأق اليدز الردعورق

أق القهدراش الرقصدنَ السدرنَ للدذاش

والَي نقي ماهل الفر ومحَون مفهو الذاش القلص نَو ،ذلملا وقىن ار نحلو االاىملر فدي

الةردعور قهد أق قهدر أقدرن مد ،قهدراش الدذاش  .إال أادو ألذمنَدووقىورَدو فدي حندل الفدر

نقدلو ذدذا االاىمدلر ومحَدون مفهدو الدذاش القدلص نَدو ،معامدومدألذ غندر مرغدوب فندو

ايَملعنلا َقهراش محرمَ أو محريَ أو مقيلَ أو معنهَ أوهغنلَ أو مأللمدَ وال نيدوز

إاهل را أو َرفو أو ذَرا أمل الال

 .وَارى الذاش َململاللحنلولدَ و ،قدروج محَدواا وذَدذا

نه و مفهو الذاش القلص وَجاو العور الافسنَللفر (.زذرا.)88-81:1381 ،
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أمل سلرهن ( 1952 ) ،ندرن الدذاش هادل معرفندل نََدو ،مد ،أفَدلر الردقص عد ،مقَلدا
ل نو(الذاش الحسنَ)

اواحي ويو ا فمفهومو ع ،يسمو (الذاش اله انَ ) ومفهو أعلل الح

وعد ،سدلوَو االيَمدلعي (الدذاشااليَملعندَ)ونعَقد سدلرهن ،أ ،ذدذا الدذواش َََدو ،مد ،ردَ 

ارَقلشي ماا "الذاش اله انَ ث الذاش الحسنَ وأقن ار الذاش االيَملعنَ(.الالذر .)12:1112

وأللاونلنل ينم هع اآقراسملا"ةارذتت ترممتدم"،وَمث َ ملنمَلَوالفر ومل
نرَراهوميا قرن،مث العلشلَ الوى ،العم .أملَولي coolyفذَرالذاشالماعَسووذو
َصد ددورالفد ددر لمد ددلذد ددوعلند ددومد دد،قد ددة ااعَد ددل ذلد ددامد دد،ا ق د درنَ ،د ددذلاأرد ددلرلا د د ذول 

«»Landholemإل الذاشالذاَنَوذيملنعَق االفر ع،ذاَووذيلنسشثلهَو.

(الالذر .)22:1112
مد،قدة مدل سدهجَلقدصالهلحثدَأ ،الدذاش لهدل مسدَونلش مقَلفدَماهدل :الدذاش

االيَملعند ددَََمث د د فد دديالم د د رَلشوالَصد ددوراشالَد دديَح د د الصد ددور الَد ددينعَق د د أ،ا ق د درن،
نَصورواهل والَينمثلهلالفر م،قة َفلعلوااليَملعيميا قدرن،

والدذاش الهصدنر

والدذاش العمنقدَ والدذاش الحقنقندَ والدذاش المثللندَذديالمد رَلشوالَصدوراشالَديَحد الصدور 
المثللنَللرقصالذقنو أ،نَو،علنهل وأقن ار الذاش القلصَ وأنلل ذالا الذاش الحسنَ
واله اندَ وااليَملعندَ والدذاشالممَد و أَ،د ذاش مد ،ذدذا الدذواش َقَلدا عد ،األقدرن

حند

إ ،لَد ذاش قصلشصدهل وميلالَهدل  .فديحدن ،نامدو ونَردَ مفهدو الدذاش هجردَللو
َملأ ،أاملى الذاش وأردَللو المقَلفدَ ََردَ

المقَلفَ ماذ الىفولَ عهر مراح الامو المَع

وَََدو ،مد ،قدة الَاردشَ االيَملعندَ والقهدراشالحنلَندَ والولدي االيَمدلعي واالقَصدل ق

للىف واألهون ،وثقلفَ الميَمي واَيلذلشالوال ن ،ومرَزذ االيَملعي والثقدلفي والَعلنمدي .
والددذاشالم رَددََََددو،مدد،أفَددلرالفددر الذاَنددَالماسددقَالمح د األهعددل مدد،العالصددرالمقَلفددَ
لَناواَوال اقلنَوالقلرينَ وَرم عالصرالم رَلشوالَصوراشالَيَح قصدلشصالدذاش 

َملَاهرفيوصاالفر لذاَوَملنَصورذلذو.
 .1ترذتت ترمدركا : Perceived self
نحَد مولدوع الدذاش الم رَدَ أذمندَ َهدرن لد ن المقَصدن ،هلل ارسدلش الافسدنَ عمومدلا

والمهَمن ،هعل الاف

المعرفي عل ويو القصوص فهو نمث العملنَ الرشنسَ الَي م ،قةلهل

نَ َمث األرنل في العلل القلريي واعىلألذل المعلاي القلصَ ههل.
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نعراإ رااالذاشم،الحنولغونوفيمعي الوينز:ذواللحلجوالوصو نقل أ را

الري :أقهلغوقَووااَه وأ راالثمرال وأ راالول هلغ وأ راالري لحقو.

ونعددرااإل رااهجاددوعملنددَعقلنددََلنددََددَ هواسددىَهلمعرفددَاإلاسددل،للعددلل القددلريي

المحددنىهددوعدد،ىرنددجإثددلر ماههددلشذددذاالعددلل هحواسددووَفهد أوَجوند اإلاسددل،لهد االماههددلش

الحسنَ(.القلا.)12:1111

إ،إ رااالذاشنعَهدرأسدل العملندلشالعقلندَهواسدىَهلنقدو اإلاسدل،هَجوند الماههدلش

الَيَص إلنووالَيَسه فيالوصو إل معلايو الالشاألرنل واألرقلصوالمواقاالَي
الحسنَالمَعلقَههلوَفسنرذلوصنلغَهلفيَلنلش

نَعلم معهلالفر ع،ىرنجَاان المثنراش

ذاشمعاد .ولَددينحد

اإل رااالسددلن للددذاشنيددبأالََددو،ذاددلاذددو هددن،إمَلانددلشالفددر 

الفعلنددَ وفَددر اإلاسددل،عدد،ذاَددو َمددلناهغدديأ،نح د

االَسددلجهددن،إ رااالفددر لذاَددووا راا

ا قرن،لوأولذاَو حَد ندأل قذدذااالَسدلجإلد ََدون،مفهدو سدلن عد،الدذاشونمَد،القدو 
هجا ددوالعملن ددَالمعرفن ددَاالسلس ددنَالقلص ددَهَاا ددن المعلوم ددلشالَ دديَ ددر إلد د العقد د م دد،الهنش ددَ

القلرينَفيوقشمعن(.،السن .)2:1112
ونألَد (اللىنددا  )1111أ،ذاشالفددر الم رَددََََددو،مدد،قددة َدراَ القهدراش فنددَ 

هاددل الددذاشونَددو،الفددر مفهومدلاعدد،ذاَددو.مدد،قةلهددلنرددعرالفددر هَنلاددووالهونددَالقلصددَهددو
ورقصددنَوفددإ،فه د الددذاشَسددلع عل د َقنددن الفددر لافسددووسددلوَو حن د نَوقدداسددلوَالعل د 
َنفنددَإ راَاددللمددلنحددنىهاددلمدد،أرددنل وأرددقلصواا د ايَملعنددَ واحدد،اَعلم د مدديالمثن دراش

المويو فيالهنشََملافهمهلواد رَهلولدن َمدلذديعلندوفديالواقدي وعلد ذدذافدإ،أسدلوب
إ راَالل رنل م،حولالنح سلوَالَيلاذذااألرنل وَيلاذألال الال

وحواسالذيوسنلَ

لةاَهددلاإل د المثن دراشمدد،حولاددل ث د َددجَيميموعددَمدد،العملنددلشالذذانددَالَدديَمث د الَمثن د 
الددذذايأوالعقلدديلَلدداالمثن دراش فاقددو هلقَنددلرهعلددهل ث د اقددو هَاانمهددل ث د افسددرذل لَددي
نأل قذلافيالاهلنَإل الَصراهرَ معن(.،اللىنا .)012:1111

وَعرفهددل(َ ددلرَر :)218:1112هجا ددو"اإلى ددلرالع ددل الددذقنََ ددو،ح ددو ص ددور الف ددر 

الم رَددَونََددو،ذددذااإلىددلرمدد،م دزن مدد،الَقنددن العقةادديوالمرددلعرواألحلسددن الالهعددَمدد،
الفددر افسددوعدد،ذاَددو وَقننمددولفَددر ا ق درن،عاددوَمددلنعَق د ذلونسددَقهلهلمدد،المحنىددن،هددو 
ونَعلمد معهد َدةفديميللددووحسدباأل وارالَدينأل واهدلمعددوأواحدواوفدجالعةقدَالمَهل لددَ

نمنل".
ايَملعنل
هناووهناه ونَرَ وفجأهعل رقصنَالفر :أسرانل 
اافعللنلوأَل ا
ا
ا
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ونعرفهددل(ال د نب ":)11:1111أاهددلميموعددَالم د رَلشوالمرددلعرل د نَ د فددر عدد،

افسوإذ،هال الذاشنقليللمعلننرالسلش فيالميَمي.فللفر نألثرفيا قرن،ونَجثرههد 
وهمق د ارذددذاالَددجثرواوعددوََرددَ ذاَددوحَ د َصدده ََونا دلاماام دلاوموح د اومَعلم دلاللم د رَلش

الرددعورنَوالَصددوراشوالَعمنمددلشالقلصددَهللددذاش ونعَه دراَعرنف دلاافسددنلالذاَددو َمددلأاددونح د 

إايلزالمر الفعليوناهريزشنلاقهدراشالفدر هدللواقيواحََلَدوهدو ونَدجثرَدجثن ارَهند ارهلألحَدل 
الَينَلقلذلم،األرقلصذوقاألذمنَفيحنل الفر وهَفسنراَوالسَيلهلَه احوا.

تُ رفبا ترةاحثـا":هجاهدلذديمد رَلشالفدر وَصدوراَوعد،ذاَدوَمدلند رَهلذدوعل حقنقَهدلفدي
لو َقننمووا راََلهلم،قة َفلعةَوميا قرن،والهنشَالَينعنشفنهل".
مكونات ترمفبوم ترذتت  :يتكون ترمفبوم ترذتت من تألت :
 -1الصددور الذاَنددَ:وذدديعهددلر عددَ،نددااصدداأافسددالمث د االس د العم د أوالوانفددَ 
والعةقلش.

 -1الغلنددَالذاَن ددَ:وذ دديعه ددلر ع دد،م ددلذااَما د أ،اص دده وذل دداهم ددلنق ددصوانفَا ددلأو
عملال حنلَالااليَملعنَ ورقصنَالهرَ عل .

َ -0ق نرالذاش:وذوعهدلر عد،االَيدلاحدو الداف واردهلعالداف هردَ عدل .ندَ َقد نر
الددذاشهى درنقَن:،أولهمددلَددَ مدد،قددة احَ د ار الرددقصلافسددوهرددَ الرددعورهللقنمددَ
الذاَن ددَ وثلانهم ددلَ ددَ م دد،ق ددة احَد د ار ا قد درن،ل ددوهر ددَ المازل ددَوالَقد د نروالاي ددلد

وممنزم،أيد أ،نقد َّ ر
ةااليحلا ا
االيَملعي وم،أي ذلانعم الرقصلنايزعم 
عل ذذاالعم .عا إرهلعحليدََقد نرالدذاشنصده لد نالردقصثقدَهقوَدووقنمَدو
وهع ذلنصه ماَيلافيَ ميلالشالحنل والعَ صحن (.السن .)2:1112

عا ويو فيو َهنر هن،الصور الذاَنَوالغلنَالذاَنَفعا ذلق ناَ اقصفيَق نر
وا رااالذاشوالذقنعَهرغنرصحيم،يهَأقدرننعَهدرَقد نرالدذاشالعدلليصدحنلا.ولَدي
نح

اإل رااالسلن للذاشنيبأالََو،ذالاذو هن،إمَلانلشالفر الفعلنَ وفَر اإلاسدل،

ع،ذاَو َملناهغيأ،نح

االَسلجهن،إ رااالفر لذاَووا رااا قرن،لدوأولذاَدو حَد 

ن ددأل قذ ددذااالَس ددلجإلد د ََ ددون،مفه ددو س ددلن ع دد،ال ددذاشونمَ دد،الق ددو هجا ددوالعملن ددَالمعرفن ددَ
االسلسنَالقلصَهَاان المعلوملشالَيَر إل العق م،الهنشَالقلرينَفيوقشمعن.،

(اللىنا .)012:1111
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ونلنا(القوال  .)22:1110عل ملسهج:
 -2الهونددَالذاَنددَ:وذدديعهددلر عدد،الرددعورهددللاف والرددعورهددلالقَةاعدد،ا قدرن ،أق
نمَ،أَ،عراهلقَصلرعل أاهل(م،أال)َ.ىورالهونَالذاَنَفيالمراح المهَر 

ي امَ،ىورالرقصنَوذلافيمرحلَالرللعَ.

دجثنر
 -2أ ا ال د ور:وذددوعهددلر عدد،األ وارااليَملعنددَالَددياجقددذذلوالَدديَملدداأنل دلاَد ا
ملحوا دلاعل د رددَ مفهددو الددذاش.مدد،أمثلددَذددذااأل وارااليَملعنددَالممرلددَالَددي
َجقذ وراأل والم رسَوالىللهَ.

طةي ا إدرتك ترذتت:
ذاللاالع ن م،الاملذجالَيَرردىهنعَإ رااالذاش أحد ذدذاالامدلذجالمفند لفهد 

ىهنعَإ رااالذاشذوالفذ يوذلرقىرنقدَح نثدَللَعدراإلد الدذاشوردرحهليوزندالوفدش

(:)Joseph Luft1323

 .1ترمنطقــا ترمفتوحــا:وذدديالماىقددَالمعلومددَللدداف والمعلومددَمدد،قهد ا قدرن.،أقأ،
الر ددقصنع ددرامعَق اَ ددوومر ددلعراواَيلذلَ ددوَي ددلار ددي مل وَ ددذلانع ددراا قد د رو،
معَق اشومرلعرواَيلذلشذذاالرقصَيلاذذاالري .

 .6ترمنطقــــا تر ميــــاء:وذ دديالماىق ددَغن ددرالمعل وم ددَهللاس ددهَلل دداف والمعلوم ددَم دد،قهد د 
ا قد درن.،أقأ،الر ددقصالنع ددرامع ددلايمر ددلعراومعَق اَ ددوواَيلذلَ ددوَي ددلار ددي 
معد ددن ،هنامد ددلنعد ددرااألرد ددقلصا ق د درن،معد ددلايمرد ددلعرومعَق د د اشواَيلذد ددلشذد ددذا

الرقصَيلاذذاالري .

 .0ترمنطقـا ترخاصـا:وذديالماىقدَالمعلومدَللداف والغندرمعلومدَمد،قهد ا قدرن.،أق
أ،الرقصنعرامعلايمرلعراومعَق اَوواَيلذلَوَيلاري معن ،هنامدلالنعدرا

األرقلصا ق رو،معلايمرلعرومعَق اشواَيلذلشذذاالرقصَيلاذذاالري .

 .2ترمنطقا ترمغلقا:وذيالماىقَالغندرمعلومدَهللاسدهَللداف وهللاسدهَلآلقدرن.،أقأ،
الرددقصالنعددرامعددلايمرددلعراومعَق اَددوواَيلذلَددوَيددلارددي معددن ،وَددذلاال
نعراا ق رو،معلايمرلعرومعَق اشواَيلذلشذذاالرقصَيلاذذاالري .
وأَد د ي ددوذرقعلد د أ،إ رااال ددذاشنَ ددو،يند د اون ددز ا َلم ددلاز ا شمس ددلحَالماىق ددَ

المفَوحَواقصشمسلحَالماىقَالقلصَوالماىقَالعمندل والماىقدَالمغلقدَ وفديذدذاالحللدَ

نيددبعلد الرددقصأ،نعددرامددلمعاد الع ند مدد،مرددلعراومعَق اَددوواَيلذلَددووَددذلانيددب
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عل د األرددقلصا قد درن،أ،نعرف دوام ددلمعا د ذ ددذاالمرددلعروالمعَقد د اشواالَيلذددلشهللاس ددهَ

للرددقص.مدد،يهددَأقددرنفَلمددلصددغرشمسددلحَالماىقددَالمفَوحددَواز ا شمسددلحَالماىقددَ
القلصَوالماىقَالعمنل والماىقَالمغلقَنَو،إ رااالذاشسنشلا.
َلملَهرشمسلحَالماىقَالمفَوحدََدل،إ رااالدذاشيند اوذلداعلد حسدلبمسدلحَ

الماىقَالقلصَوالعمنل والمغلقَ(.ألَسا رواقرو.)112-88:1110 ،

مملسهجَلقصالهلحثَأ،لإل رااأذمنوَهنر فيالعةقَهن،الفر والعلل القدلريي

إذإاددونويددوالسددلواالهرددرقونسددلع اعلد الََنددامدديالهنشددَومَىلهلَهددلالنومنددَوالَعددراإلد 
الصعوهلشالَيَوايهووَنفنََفل نهدل ومحلولدََصدوروانيدل حلدو مالسدهَََوافدجمدييمندي
المعنقلشالَيَعرق مسلرحنلَو.

عناصر تإلدرتك:
 تإلحساس :اح،محلىو،هللَثنرم،المثنراشالهنشنَ لَاالالاعيمعامهلأوا رَو 
إملألاالَعلمالأ،اَيلذلهدل أوأل،حواسدالأقأ،أعلدل الالحسدنَغندرقدل ر علد 

اس ددَقهللهلواإلحس ددل هه ددلوحواس ددالالَ دديَس ددَقه المثند دراشذ دديالاا ددر الس ددمي الرد د 
الَددذوج اللم د إالأ،لهددذاالح دوا الىلقددَالمح د ومدديذلدداَقَلدداقددو الحلسددَمدد،
رقصألقرأحنلال ول ناف الرقصم،فَر ألقرن.

 تلنتةــاه:هددرغ ق د رَالعل د اإلحسددل هَثنددرمدد،المثن دراشالسددنشَ فإااددلالالَفددشإلنهددل
َلهل ه ااَهولهعلهلواَيلذد الدهعضاألقدر إمدلألادوغندرمهد فدياارادلأوألاادل
الارن رألنَوأوسملعووذَذااملر ااَهلذلااَقلشنللدهعضالمثندراش وحَد مدلااَهدو

لدوفقد الا رَدوعلد حقنقَددووهردَ َلمد هد قد ا رَددوعلد قدةاحقنقَدوأوهرددَ 
نلوآقرو.)011-131:1111 ،
يزشي( نموَر 

فوتئد زيادم إدرتك ترذتت:

 -1نزن َقه الرقصلافسووَقهلوم،قه ا قرن.،

َ -1مَ،الرقصم،الحَ عل َصرفلَوهرَ صحن وم،الحَ عل ا قدرن،هردَ 
غنرللر.

 -0المحلفاَعل الصحَالافسنَ.

َ -2زو األرقلصهلهىأَثرعل سلوَه وفه أفل السَيلهلَه .
(األسع )22:1111
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طـرق زيادم إدرتك ترذتت:
هناك أرةع طرق شائ ا تستخدم رزيادم إد ترك ترذتت وه :
 -7فحص تألفكار وتردوتفع:وذيعهلر ع،عملنَمةحادَالردقصلَصدرفلَوفديمواقدا
مَاوع ددَ وََىل ددبذ ددذاالمه ددلر م دد،الر ددقصأ،نق ددو همراقه ددَافس ددوف دديَفلعةَ ددوم ددي
ا ق درن.،نمَدد،أ َ،د ع ذددذاالمهددلر مدد،قددة الَسددين فدديمفَددر نجقددذذلالرددقص
معوأناملذذبونسي فنهلَفلصن َ َفلع ايَملعيوذلاهع ح وثوفو ارحَ ال
ناسدديالرددقصأقرددي مهمددلَددل،صددغن ار.مدد،أذ د األرددنل الَددينيددبأ،نسدديلهل
الرقصذياألفَدلروالمردلعرهلإللدلفَإلد السدلواالادلذرق.عاد ملنَحد السدلوا
نمَدد،للرددقصأ،نسددج افسددومددلذدديمعَق اَددوواَيلذلَددوومرددلعرالحاددَأ ا ذددذا

السددلوا(قلدداذددذاالسددلوا).عا د ملنقددو الرددقصهلسددَريلعمددلسدديلوفدديوذاَرَددو
فني د د ددبعلن د د ددوأ،نق د د ددن َصد د د درفلَووس د د ددلوَوونقومه د د ددلإذااََر د د دداهع د د ددضاألقى د د ددل 

(أحم .)232:1111
ونمََ،لقنصَ ملسهجهدج،فحدصاألفَدلروالد وافيذدوعهدلر عدََ،لهدَالردقص

لمذَراَووم،ث ق ار َهلهَمع،فييوذل ئومحلولَإصةدملنمَد،إصدةحوونمَد،إيد ار 
ذ ددذاالمه ددلر ه ددجقوق ددشومَ ددل،والَعَمد د علد د وي ددو ر ددقصآق ددرنعَمد د الاي ددلدعلد د قد د ر 

الرددقصعل د َغىنددَالَيرهددَوال د وافيوالمرددلعرالمسددههَلإلزعددلجوالَددينمَدد،أَ،اددَ مدد،
االََرلاغنرالمَوقيللاف .
 -6ترمناقشــــا:وذدديعهددلر عدد،امددَةامحل ثددَمرَددز حددو السددلواالرقصددي.نمَدد،أ،
َيرنذذاالمحل ثَإملفيميموعَصغنر أوميرقصآقرفقى ونصه الرقص

فدديالمرددلرَوق ددل ارعل د إََسددلبالقهد دراشوَهددل المعلومددلشمم ددلنددأل قإل د  ري ددَ
مَىددور مدد،الثقددَالمَهل لددَواالحَ د ار هددن،األرددقلصنَددو،المرددلرَو،قددل رن،عل د 

ال ددَعل إم ددلمد د،أافس دده وذل دداعاد د ملنق ددو ا قد د رو،هلاَق ددل ذ واعى ددل آراشهد د أوم دد،
َيلربا قرن.،

 -4ر ــب ترــدور:وذددوعهددلر عددَ،م درن،نقددو فنددوأح د المرددلرَن،هجقددذ ورالم درنضفددي
موقامعن،وذلالنََراملذانردعرالمدرنضومدلاألقىدل الَدينرََههدلذدوأوأحد 

زمةشوهحجالمدرنض.نيدبأ،نَهديلعدبالد ورهاقدلشمد،أيد َقندن الموقدا.نمَد،
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أ،نيرنلعبال ورهن،رقصن،أوفيميموعَصغنر ولَ،األفل ذوأ،نيدرن

لعبال ورفيميموعَصغنر .

وََددو،ر فع د المرددلرَنَ،لقلشنددَفدديأغلددباألحنددل،وَفن د ذددذاالىرنقددَفدديَىددونر

درمد،األردقلصنردعرو،هعد 
الَعلىاميالرقصالذقنلعبال ور.وم،مسلوشهلأَ،ثنا
ال ارحددَللعددبال د ورأوق د نرفلددواو.ومدد،المه د ويددو القلش د الميددربوالمددلذروذلددامدد،أي د 
الفواش المثللنَ(.واسى)221-221:1111 ،
 -3توســيع ترخةــرم ترشخصــيا:وذدديعهددلر عدد،عملنددَاقَنددلرذل فددَلةاق دراىفدديأارددىَ
غندددرمجلوفد ددَأوَيدددلربي ن د د ومةحاد ددَحرنص ددَلد ددر و األفعد ددل الرقصدددنَوذلد ددا
القَهلرمعَق اَالومرلعرالواَيلذلَالالق نمَولزنل إ رااالذاش.
مثــال:قد نعَقد ىللددبالَمدرنضأَ،د المرلد الافسددنن،عد واانو،وذلددااعَمددل اعلد ااددر 
ع د مدد،األرددقلصفدديالميَمدديواَنيددَلددذلافق د نقددلامدد،الددذذلبللمسَرددف وا،ذذددب
للمسَرف فرهمدلنقدلامد،الَواصد مديأقمدرنضمد،ذدألال المرلد .علد أندَحدل عاد مل
نَعلم د ذددذاالىللددبمدديذ دألال المرل د هىرنقددَأوهددجقرن فعا د ذلسنََردداأ،معا د ذ دألال 

المرل د ل د نه قددواوااسددحلبايَمددلعيوعا د ذلسددنعل ذددذاالىللددبأ،معَق اَددوواَيلذلَددو

الق نمََلادشقلىشدَ.ومد،فوشد ذلزندل إ رااالدذاش وَغنندرالمعَقد اشواالَيلذدلشالسدلهنَ.
وم،مسلوشهلَحَلجإل هعدضالَحلدنراشوذلداحَد نسدَفن الردقصمد،الَيرهدَالي ند .

(العنسوق .)122:1110

فيلدو مدلسدهجَلقدصالهلحثدَهدج ،الدذاشعهدلر عد،مد رَلشوقدن َاردجمدَ،فلعد 

الفددر مدديالهنشددَ نهلورذددلالفددر ونعَهرذددلَعرنفاددلافس دنيللذاَددووأ،أفل د ىرنقددَلفه د الددذاشذددي
الوصو إل ىرنقَهلفياإل راا أوملنسم هلإلىلرالمريعيال اقليللفر .الذاشفيحللَ
امددووَغنددراَنيددَالَفلع د المسددَمرمدديالهنش ددَ فَلمددلامددلإ رااالفددر واََسددبقه دراشأَث ددر
وَاوعددشمرددلرهو از ا مفهددو الددذاشل نددو وأمسد أقد رعلد إ رااالمعلومددلشوالقهدراشهد و،

َرونو.وأصحلبالذاشالفعَّللَالاليحَ ذد الدذن،ند رَو،الحقنقدَهَفدل

ونقهلدو،ذواَهد َمدل

ذددي ونقهلددو،ا ق درنَ،مددلذد د !إاه د َلقددلشنو،فدديَفَن ددرذ وسددلوَه نرَددزو،اذَمددلمه ف ددي
أنلدلمد،سدملشصدحلبالددذاش
المردلَ أَثدرمدَ،رَندزذ علد ذواَهد وَلددقن حاواهدل.و ا

الفعدل والنلَصدقو،هللقد ن والنَيمد و،علندو وذد 
اشملالي ند مدل ا
ا
اإلنيلهنَ أاه نيرهو ،ا
أقوا نحلولو،اسََرلاعنوهه فه نَحلو،هللريلعَفيموايهَهلوالقلل علنهل.
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ترنظريات ترمفسره رمفبوم ترذتت:
نظريا ترذتت ركارل روجرز:
َ ددرنذ ددذاالاارن ددَأ"،اإلاس ددل،نولد د ول ن ددو افعن ددَقون ددَالس ددَغة إمَلانلَ ددوالَلما ددَ
لَحقنجذاَوولنسدلاهىرنقدَََوافدجمديذدذاالدذاش وقد نحَدلجاإلاسدل،إلد إاسدل،آقدرناهدر

َفهملونه قَعلىفالَدلملن،لَدينسدلع اعلد اسدَاهلىذدذااإلمَلاندلشالَلمادَواسدَقةلهللَدي
ا
نحقجذاَو"
تفترض ترنظريا ما يل :
 -لَ إاسل،الحجالَلم ال،نَ و،مقَلفلفيالرأقوالمفلذن والسلوا.

 أ،نَصراهملَملندوعلندومعَق اَدوومهل شدو أقأ،نَدو،سدلوَووَصدرفومَوافقدلمديأفَلرا.

 حرنَالَصرانيبأََ،وافجميالقواان،العلمَوالَم حقوجا قرن،وحرنَه . هملااوحرفياقَنلرامىسلوَوفهومسشو عل َهعلشذلاالسلوا.وعلنوَسع اارنَالذاشَلر رويرزإل َحقنجاألذ ااالَللنَ:
 َحقن ددجال ددذاشم دد،ق ددة ََ ددون،رقص ددنَمَملس ددََوقون ددَومس ددَقلَوَلقلشن ددَالَل ددياعَهلراَهنرالملنقولوا ق رو.،

 َجَن الذاشم،قة َقه الفر ورللاع،افسو.كما أدخل روجرز ثالثا مفاهيم توحيديا جديدم ه :
– الحليَإل االعَهلراإلنيلهي.
– الحليَإل اعَهلرالذاش.
– رروىالَق نر.

ومن أهم مفاهيم نظريا روجرز ف ترذتت :
– مفبوم تركائن تر ضوي:وذوالفر ََد والدذقنسدَينبََد مداا للميدل الادلذرق
إلر ددهلعحليلَدددوالمقَلفد ددَ حن د د إَ،حقندددجال ددذاشوص ددنلاَهلذدددي افد دديذدددذاالَد ددلش،

العلوق.األسلسي(.مصىف فهمي )112:1312

– مفبوم ترمجال ترظاهري:حن نوي َ فر فيعلل م،القهر اش الَغننر ذومرَزا
فَ د فددر نحنددلفدديعددلل مدد،القهددر قددلصهددو عددلل مَغنددرهلسددَمرار وق د َ د راَلددا
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القهددر رددعورانلأوالرددعورانل وحنامددلََددو،القهددر رددعورنَفإاهددلَقددَصهعددلل الرمددوز
والعددلل القددلصهددللفر الن رَددوهددللمعا الَلم د إالالرددقصافسددو(.سددن محم د غاددي 
.)231:1312

– ترــذتت :ذدديمفهددو ذددذاالاارنددَاألسلسدديواواَهددل فهدديالمحددورال درشن للقهددر الَددي
َح رقصنَالفر فللىرنقَالَيا راههلذاَالذيالَيَح اوعرقصدنَالوَنفندَ

إ راَاددللهددل وللددذاشع د قصددلشصفددياموذددلوَجثنرذددلعل د السددلواواإل راا(.ذددو 
ولنا زق .)210:1318
ورقد وضع روجرز ف نظريتع مجموعا من ترنقاط تتمثل على ترنحو ترتار :
-1
-1

أ،الفر نعنشفيعلل مَغنروم،قة قهراَو ن رَوونعَهرامرَزاومحورا.

نَوقداَفلعد الفدر مديالعدلل القدلريي وفقدلالهدذاالقهدر وا ارَدوإنلذدل وذدومدلنمثد 

الواقيل نو.

-0

نَوَ،فلع الفر واسَيلهَوميملنحنىهوهرَ َليوماا .

-2

نالل الفر م،أي إث ار قهرَو واالسَ از ماهللَحقنجَوازاو.

-2

إ،س ددلواالف ددر نهد د اإلد د محلول ددَإر ددهلعحليلَ ددوَم ددلقهرذ ددلواس ددَوعههلف دديمي ددل 

إ راَو.

-2

نَ ددو،ذ ددذاالس ددلواالمس ددَه امص ددحوهلاهإحس ددل ع ددلىفينحرَ ددو وأ،رد د العلىف ددَ

-1

إ،أفل م،ن راسلواالفر ذورعوراالذاَي.

-3

َفلعد الفددر مدديالمحددنىالقددلريي ومدديا قدرن،نددأل قإلد ََددون،الددذاشهرددَ مدداا 

-8

َعَم عل أذمنَالسلوافيالمحلفاَعل الفر وزنل ارلىو.
إ،يز ام،اإل رااالَلينصه مَوالالذاشالفر .
ومر.،

 -11الق ددن المرَهى ددَهقهد دراشالف ددر والَ دديذ دديي ددز م دد،مَوا ددلشال ددذاشالَي ددَع دد،قهد دراش
علنرهلالفر ذاَو.

 -11القهراشالَيعلنرهلالفر إملَ راوَاا فنصه لهدلمعاد وَدرَهىهللدذاش أوَهمد 
لع ويو أنَعةقََرهىهلهمَوالشالذاش.

 -11معا األسللنبالسلوَنَالَينقَلرذلالفر ََو،مَوافقَميمفهو الذاشل نو.

 -10هعضأاواعالسلواَاَ ع،قهراشالفر ولن ل نومعا لهدلََدو،غندرمَوافقدَمدي
مفهو لذاَووالنَمَ،الفر م،الَحَ ههل.
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 -12الََندداالافسددينددَ عا د ملنددَمَ،الفددر مدد،اسددَنعلبيمندديقه ارَددوالحسددنَوالعقلنددَ 
واعىلشهلمعا نَة ميمفهو الذاشل نو.

 -12سو الََناناَ عا ملنفر الفر فياسَنعلبوَاادن القهدراشالحسدنَوالعقلندَالَدي
روهرشوآقرو)123:1111 ،

نمرههل(.

 -12القهراشالَيالََوافجميمَوالشذاشالفر َعَهرمه لَنلاو.
 -11أم ددلالقهد دراشالمَوافق ددَم دديال ددذاشفإا ددونَفحص ددهلثد د نس ددَوعههل وَعمد د ال ددذاشعلد د 
احَواشهل  ولذلاَزن م،ق ر الفر عل َفه ا قرن،وَقهله َجف ار مسَقلن.،

 -18از ن ددل اس ددَنعلبالف ددر لقه ارَ ددونس ددلع اعلد د اس ددَه ا قنم ددَوَص ددحن هع ددضالمف ددلذن 
القلىشددَالَ دديَد د اس ددَنعلههلهر ددَ قددلى وأ شلََ ددون،م دداه مأوس ددلوال ن ددو(.ااد د

وآقرو.)112:1111 ،



نظريا روزنةرج:

َعَهددرذددذاالاارنددَمدد،أواش د الاارنددلشالَدديولددعشأسلسددللَفسددنروَولددن مفهددو 

الذاشحن اهرشذذاالاارنَم،قة  راسلشروزاهرجللفر وارَقل سدلواَقننمدولذاَدوفدي
لو العوام المقَلفدَالَديَردم المسدَوناالقَصدل قوااليَمدلعي وال نلادَوادرواالَاردشَ

الوال نَ)Robson.pj,1988:15) .

ونرنها ر«1330»Benderأ،روزاهرجوليللذاشثةثََصانفلشذي:الذاشالحللنَأو
المويو :وذيَملنرنالفر ذاَونافع ههل.
 الذاشالمرغوهَ:وذيالذاشالَينيبأ،نَو،علنهلالفر . الذاشالمق مَ:وذيصورالذاشالَينحلو الفر أ،نولحهلأونعرفهللآلقرن.،ونسددلىروزاهددرجاللددو علد العوامد االيَملعنددَفددةأحد نسددَىنيأ،ند راونلدديَقد انرا
لهلواإلحسل هقنمَهلإالم،قة ا قرن.،
)(Peterson,S,R&Bender,R,L,1993: 37
حند ذذهدشهنمدر )) Beemer,1992:32إلد أهعد مد،ذلدافقللدشأ،مفهدو الدذاش
نألثرفيَاان اإل رااواسَنعلبالقهراش وَح ن السلوال نالفر .
فق حلو روزاهرج راسَ امو وارَقل سلوا َقنن الفر لذاَو سلوَو م ،قة المعدلننر

السلش في الوسدى االيَمدلعي هدللفر وقد اذدَ روزاهدرج هللد ور الدذق َقدو هدو األسدر فدي َقندن

الفر لذاَو وعم عل َولن العةقَهن،إ راا الذاش الذق نََ و ،في إىلر األسدر وأسدللنب
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السلوا االيَملعي الةحج للفر فنمل هع واعَهر أ،إ راا الذاش مفهو نعَ
افسو. (Rosenberg,1973).

اَيلا الفر احو

نظريا سينج وكومةز:Snygg & Combs
اسددَق مشذددذاالاارنددَمصددىل الميددل الاددلذرقلنرددنرإلد الهنشددَالسددنَولوينَ وأ،

سلواالرقصإاملنَح هللميل الالذرقللَلش،الحيافسو والميدل الادلذرقعاد ذ لدن 
رنشلثلهَلا ه نعَهرم،الحليلشالمَغندر للفدر وناقسد الميدل الادلذرقإلد قسدمن،فدرعنن:،
الذاشالالذرنَ ومفهو الدذاشالدذقنََدو،مد،أيد از للميدل الادلذرقالَديََمندزعد،ىرندج

الفددر َقصددلشصمحد و وثلهَددَلذاَددو أقأ،الميددل الاددلذرقذددوالددذقنحد السددلوا.ومدد،
ذددذاالميددل ََح د الددذاشالالذرنددَ وفدديالاهلنددَنَمنددزمفهددو الددذاشعل د أاددواليلاددباألَثددر

أذمنددَواألَثددرَح ن د اللميددل الاددلذرقوللددذاشالالذرنددَفدديَح ن د الَنفنددَالَددينَصددراههددل

الفر .

وهمددلأ،اإل رااالرقصددينح د السددلوافددإ،السددلوا اشم دلامعقددو وذددل ا وأ،الفددر 

نقَ ددلرىرنق ددَالس ددلوااألَث ددرفلعلن ددَحس ددبَفس ددنرالقه ارَ ددو فَد د س ددلواإام ددلنحد د المي ددل 
اإل راَي.
ونرنَومهز":إ،الاف َََدو،مد،إ راانَعلدجهدللفر وذدذاالاادل اإل ارَديهد ورالدو

آثددلرحنونددَوذلمددَعل د سددلواالفددر .ونَفددجسددنا وَددومهزأ،الددوعيسددهبالسددلواوأ،مددل
نعَق د االمددر ومددلنرددعرهددونح د مددلسددوانفعلددو.ونألَ د عل د أاددوثمددَحليددَإاسددلانَأسلسددنَ
واح اسَىنيهمويههلأ،افه السلوااإلاسلايوأ،اَاهجهووذدذاالحليدَذديالمحلفادَعلد 

الذاشالالذرنَوَجَن ذلورفيقنمَهل(.يلوم)1112 ،
نظريا ترذتت عند جورج ميد :G.Mead
نعَهددريددورجمن د الددذاشمولددوعلللددوعيأومددلأسددملاالرددعورهللددذاشوأ،الددوعيأو

الر ددعوراس ددَيلهَلقهد دراشمألَد د مثد د األلد د والس ددرور والَفَن ددر أقأاه ددلميموع ددَالعملن ددلش
السنَولوينَ.
أملالوعيهللذاشفهوإ رااالذاشَم ولدوع همعاد اَيلذدلشالردقصومردلعرااحدو

افسددو أقإ ارَددولافسددووَقننمددولهددلأوذدديفَددر الرددقصعدد،افسددو من د نددرنالددذاشهجاهددل
ََلم،يلاهن،مافصلن،ولَاهملمَزامان:،األادلالمدََل ومفهدو الدذاشأوالدذاشااليَملعندَ 

ونددرنأ،للفددر ع د مف ددلذن للددذاش مفهددو ال ددذاشاليسددميومفهددو ال ددذاشحسددبال د ورال ددذق
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نملرسوالفر َ(:جب َىف َىللب َص نج) والذاشااليَملعنَََلم،ع أ وار ويمندي
الصددفلشالَددين ارذددلالفددر فدديذاَددوعا د ملنَفلع د مددياألقددر والصددفلشالَددينمَدد،مةحاَهددل

ا،وآقرو.)122:1113 ،
ووصفهل وأقر َرااعا ملَاارإلنوفهومفهو ذاَيَ(.ر 
نظريا فرويد :
نرنفروند أ،الرقصدنَمَوادَمد،ثةثدَأاامدَذديالهدو واألادل واألادلاألعلد وأ،

الرقصنَذيمحصلَالَفلع هن،ذذااألاامَالثةثَ:

 تربو :الهوذواليز األسلسديالدذقناردجعادوفنمدلهعد األادلواألادلاألعلد ونَلدم،
الهويزشن:،

– جــزء فطــري:الغ ارشددزالموروثددَالَدديَمد الرقصددنَهللىلقددَهمددلفنهددلاألاددلواألاددل
األعل .

– جــزء مكتســب:وذدديالعملنددلشالعقلنددَالمَهوَددَالَدديماعهددلاألاددلمدد،الرددعورأو
الاهددورونعمد الهددووفددجمهد أاللددذ وَياددباأللد .والن ارعدديالماىددجواألقددةج
والواقيوذوالرعورقَلنَ.

 تألنا :نعم األالَوسنىهن،الهووالعلل القلرييفنَحَ فيإردهلعمىللدبالهدووفقدل
للواقيوالارواااليَملعنَ.وذونعم وفجمه أالواقدي.ونمثد األادلاإل رااوالَفَندر
والحَمَوالمة مَالعقلنَ.ونررااألالعل الارلىاإل ار قللفدر .ونعَهدراألادلمرَدز

الرعورإالأَ،ثنرام،عملنلَوَويد فديمدلقهد الردعور وَاهدرللردعورإذااقَلد 

الَفَند ددرذلد ددا.ون د دواز،األاد ددلهد ددن،رغهد ددلشالهدددووالمعلرلد ددَمد دد،األاد ددلاألعل د د والعد ددلل 
القلريي واذافر فيذلاأصلهوالقلجوليجإل َقفنفوع،ىرنجالحن ال فلعنَ.

 تألنــا تألعلــى :نمث د األاددلاألعل د اللددمنر وذددونََ د و،ممددلنَعلمددوالىف د مدد،وال نددو
وم رسَووالميَميم،معلننرأقةقنَ.واألالاألعل مثلليولن واقعنلا ونَيوللَمل 

الإل اللذ –أقأاونعلرضالهوواألال.

إذااسَىلعاألالأ،ندواز،هدن،الهدوواألادلاألعلد والواقديعدلشالفدر مَوافقدل أمدلإذا

َغلددبالهددوأواألاددلاألعلد علد الرقصددنَأ نذلدداإلد الددىراههلوأاامددَالرقصددنَلنسددش
مسددَقلَعدد،هعلددهل ونمَدد،وصدداالهددوهجاددواليلاددبالهنولددوييللرقصددنَ واألاددلهلليلاددب

السنَولوييللرقصنَ واألالاألعل هلليلابااليَملعيللرقصنَ.

(عه الرحم.)12:1111 ،
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نظريا ترت لم ترم رف تلجتماع وتركفاءم ترذتتيا ترمدركا:
َع د اارنددَالددَعل المعرفدديااليَمددلعيمدد،أذ د الاارنددلشالَدديفسددرشالَفددل الذاَنددَ

الم رَددَلد ناألفد ار ونعد

 Albert Banduraمدد،اهددرعلد ند امصددىل الَفددل الذاَنددَ

الم رَددَ وَع د ذددذاالاارنددَمدد،أَثددرالاارنددلشاسددَعملالافدديال ارسددَوالهح د عدد،المح د اش

الافسنَللسلواااليَملعي.

ونذَر(يلهر )441:1990أ،هلا وراَوص إل اارنَوع،الَفل الذاَنَالم رََ
هَحقن ددجَد دواز ،قن ددجه ددن،مَ ددوان،أسلس ددنن،لها ددل الاارن ددَوذم ددلالَجمد د اإلهد د اعي والمةحا ددَ

ااارنَه عل مةحاَه وقهراَه 
ال قنقَ وهذلافهونقَلاع،فرون ونوا وأ لرالذن،هاو 
اإلَلنانَنَ نقَلاأنللاع (،والر ومنللروسَار)أل،اارنَه أقنمشعل  راسلشوَيلرب
أيرنشعل الحندوا ،أمدلاارندَهلاد وراعد،الَفدل الذاَندَالم رَدَفَقدو علد هنلادلشمسدَم 

هعالنَم ،راسَاإلاسلَ ،ملنقَلاع(،ملسلو)و(ألهورش)وهعدضأصدحلباارندلشالدذاش
م،حن إاوناد رأَ،هعد َجمةَدوعد،هنلالَدو وقد ََدو،مَق مدَعلنهدلقىدو واحد وهعالندَ.
وذذااإلي ار السلن علمنلانزن م،احَمدل أ،اقَهدلرفرولدوسدواََرداعد،اَدلش مويهدَ 

وأ،الاارنَسواَول فروللاأقرنقلهلَلةقَهلر.

َملنرنر(غلا )30:1112هج،اارنَ الَعل االيَملعي رَزشعل عملنَنَ،منزش

ههمد د د ددلذد د د ددذاالاارند د د ددَعد د د دد،غنرذد د د ددلمد د د دد،الاارند د د ددلشذمد د د ددل الد د د ددَعل هللمةحاد د د ددَLearning
 Observationalوالَااددن الددذاَي Self-Regulationفددللَعل هللمةحاددَنعادديأ،األف د ار 
نَعلمددو،عدد،ىرنددجمةحاددَسددلواا ق درن ،وذددذاالَعلددن نعَم د عل د الفَددر الَدديمأل اذددلأ،

الفر نَعل سلوَنلشي ن همةحاَولاموذجنأل قذذاالسلوَنلش.
َملنرنهجا وراهج،الَعل هللمةحاَلن أسلوهلاهسنىلاللمحلَدل هد إادوعملندَهادل 

وحَمدلاحنوندلا"(إايلدز  (369 :1991أمدلالَاادن الدذاَيالندَ مد،الردقصفقدىأوالموقدا

فقددىولَدد،مددَ،فلعد األثاددن،معدلاعدد،ىرنددجعةقددََهل لنددَ فىهقدلالهددذاالاارنددَنمَلددااألفد ار 
االمدلاذاَندلانمَدداه مدد،الددَحَ فدديمرددلعرذ و وافعهد وأفَددلرذ وأحد اثه وذددذاالااددل نقد 
ميموعَم،المنَلازملشوميموعَم،الوالشاالفرعنَالَيَسلع عل إ رااوَاان وَقدون 

السلواالالَ مَ،فلع ذذاالاال ميالهنشَالمحنىَ(.غلا .)30:1112

ونألَ د هجا د ورا()Bandura 1381: 123هددج،الَفددل الذاَنددَالم رَددَالمرَفعددَأو
الماقفل ددََد درَهىهللهنش ددَ فعاد د ملََ ددو،الَف ددل الذاَن ددَالم رَ ددَمرَفع ددَوََ ددو،الهنش ددَمالس ددهَ
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احصد علد اَدلش اليحددَ وحنامدلَدرَهىالَفددل الذاَندَالم رَدَالماقفلددَههنشدَغندرمالسددهَ
نصه الرقصمحهىلاعا ملنرنا قدرن،نايحدو،فديمهمدلشصدعهَهللاسدهَلدو أمدلعاد مل
نوايددواألف د ار الددذن،نَمنددزو،هللَفددل الذاَنددَالم رَددَالمرَفعددَمواقدداهنشنددَغنددرمالسددهَفددإاه 

نه دذلو،يه د الَغننددرالهنشددَ أمددلعا د ملَ درَهىالَفددل الذاَنددَالم رَددَالماقفلددَمدديهنشددَغنددر
مالسهَفثمََاهألهلالسَسة والقلوعواإلحهلى.

وَددذَر(صددلل )263 :1993أ،اارنددَالَفددل الذاَنددَالم رَددََقددو علد األحَددل 

الَينص رذلالفر وعل م نق رَوعل َحقنجاألعمدل المقَلفدَالمىلوهدَمادوعاد الَعلمد 
ميالمواقاالمسَقهلنَ ومعرفَالعةقدَهدن،ذدذاالَعلنمدلشواألحَدل الفر ندَوالسدلواالَدلهيلهدل
والاددلَ عاهددل وَقنددن الفددر لَفل َددوالذاَنددَالم رَددَلنسددشميددر مرددلعرعلمددَ أومق رَددوعلد 

الايددلدفدديالددَحَ فدديالددذاش لَاهددلَقنددن لَنفنددَاأل ا الحسدد،فدديالمواقددااللددلغىَ وذددذا
األحَل َعَهرمح اشلسلواالفر فيالمواقاالمسَقهلنَ.
َملنذَر(عه الرحم)202:1338 ،أ،األف ار نمنلو،أل،نجقذواعل علَقه أ ا 
المهددل الَددينسددَىنعو،إايلزذددلهللفع د هنامددلنَياهددو،األارددىَالَددينااددرو،إلنهددلعل د أاهددل

َفددوجق د راَه فددلألف ار الددذن،نعَق د و،أ،ل د نه َفددل ذاَنددَم رَددَمرَفعددَأَثددرإص د ار ارعل د 
موايهددَالمعوقددلشوالقه دراشالمافددر فدديحددن،أ،األف د ار الددذن،نعَق د و،أ،ل د نه َفددل ذاَنددَ

م رَددَماقفلددَنمنلددو،أل،نددروامرددلَله عل د أاهددلمقنفددَومفزعددَعل د قددةامددلذدديفددي

الواقي ونَياهو،موايهَذذاالمرَةش.

ت قيب عام على ترنظريات
مفهو الذاشَرَن ماا ومر،م،اإل راَلشالرعورنَوالةرعورنوع،الدذاش وذدذا
المفهو نََو،م،إ راَلشالفر القلصَوق راَو والمد رَلشوالمفدلذن عد،الدذاشفديعةقلَهدل

ه ددل قرن ،وعةقلَه ددلهللهنش ددَوالق ددن الَ دديَد د راعلد د أاه ددلمرَهى ددَم دديذ ددذاالقهد دراش وَ ددذلا

األذ د ااوالمث د الَدديَ د راعل د أاهددلذاشيلذهنددَإنيلهنددَأوسددلهنَ.وأ،الرددقصنسددَينب
لمددألثراشمددلحولددوحسددبميللددوالاددلذرقالَمددلذدديفدديالواقدديهلللددرور ونحَددوقالميددل 

الالذرقعل م رَلشالفر الرعورنَ وذيالقهدراشالَديحولهدلالَدلش،إلد صدوررمزندَ وا،
الم رَلشالرعورنَذيم،أذ مح اشالسلواقلصَل ناألسونل .
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رقصددنَالفددر َََددو،مدد،الَددلش،الحدديالددذقنسددَينبََد والددذقََرَددزفنددويمنددي

القه د دراشمد دد،الالحند ددَالافسنَ الَارد ددشوالوال ند ددووااليَملعند ددووالهنشد ددوالعلشلند ددووَرد ددَ ميموعد ددَ
القهراشأوالم رَلشالميل الالذرقالذقالنعرفوإالالرقصافسو.
اارنَسنا وَومهزواارنَرويرزَرلههَلم،حن اسَق امهلللميل الالذرق.
ونمَدد،القددو إاددوق د نوي د اقددَةاهددن،الاا درنَن،فسددنا وَددومهزالن د قة،العوام د 
االسَاهلىنَفيالميدل الادلذرق.الَديقد نليدجإلنهدلالردقصالمةحداعد،الردقصمولدوع

المةحاََ.دذلاالنعَقد ا،هدج،الميدل الادلذرقومفهدو الدذاشذمدلفقدىمصدل رالسدلواهد 
إاهم ددلنعَقد د ا،ه ددج،ذا ددلاعوامدد هنولوين ددَوحنون ددَقدد الََد د ق ف دديمفه ددو ال ددذاشوم دديذل ددا

هلإلمَددل،اللددغىعل د السددلواوَوينهددوَ.مددلأاهمددلنعَق د ا،أ،السددلوانَسددهباَنيددَللعددلل 

القلصهللفر ".

ف دديح ددن،ن ددرنفروند د أ،س ددو الََن ددانا ددَ عاد د ملنفرد د الف ددر ف ددياس ددَنعلبوَاا ددن 

القهدراشالحسددنَوالعقلنددَالَددينمددرههددلوالقهدراشالَدديالََوافددجمدديمَواددلشذاشالفددر َعَهددر
مه لَنلاو.إ،معا األسللنبالسلوَنَالَينقَلرذلالفر ََو،مَوافقَميالهوواالالواالال
االعل وذياالااموالثةثدَالَديَردَ مفهدو الدذاشل ندووأ،هعدضأادواعالسدلواالَدينادَ 
ع،قهراشالفر ولن ل نومعا لهلََو،غندرمَوافقدَمديمفهومدولذاَدووالندَمَ،الفدر مد،

الَحَ ههلوالََناالافسينَ عاد ملندَمَ،الفدر مد،اسدَنعلبيمنديقه ارَدوالحسدنَوالعقلندَ 

واعىلشهلمعا نَة ميمفهو الذاشل نو.

ونرن"فرون "أَ،فلع الفر ميالمحنىالقلرييوميا قرن،نأل قإل ََون،الذاش

هرددَ مدداا ومددر،وأ،القددن المرَهىددَهقهدراشالفددر اثاددل مرحلددَالىفولددووالَدديذددييددز مدد،

مَ واددلشالددذاشالَيددَعدد،قهدراشعلنرددهلالفددر وذددذاالقهدراشإمددلأَ،د راوَدداا فنصدده لهددل
معاد وَدرَهىهللدذاش أوَهمد لعد ويدو أنددَعةقدََرهىهدلهمَوادلشالدذاشفديذدذاالمرحلددو
وم دد،ثد د القهد دراشالمَوافق ددَم دديال ددذاشنَفحص ددهلثد د نس ددَوعههل وَعمد د ال ددذاشعلد د احَواشه ددل 

وهللَددلليَزن د مدد،ق د ر الفددر عل د َفهد ا ق درن،وَقددهله َددجف ار مسددَقلن،واز نددل اسددَنعلبالفددر 

لقه ارَدونسدلع اعلد اسدَه ا قنمدووَصددحن هعدضالمفددلذن القلىشدَالَديَد اسدَنعلههلهرددَ 
أوسلوال نو.
ٍ
قلى وأ شلََون،ماه ٍ
فيحن،نرن"هلا و ار"هج،الَفل

محور رشنسدلا مد ،محدلور الاارندَ
ا
الذاَنَ الم رَََع

المعرفندَ االيَملعندَوالَدي َدرن هدج ،الفدر ل ندو القد ر علد لدهى أعمللدو اَنيدَ مدل ل ندو مد،
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معَقد اش رقصددنَ َمددلأاددونمَاددوالددَحَ فددياألحد ا المددألثر فدديحنلَددو فددللفر الددذقل نددو
اعَقددل هق رَددوعل د َحقنددجالايددلدوالوصددو للاَددلش المَوقعددَنَددو،ل نددوإ راالمسددَونق ارَددو

وامَلالَوومهلراَووملَاىوقعلنوم،مقومدلشمعرفندَعقلندَواافعللندَ َ فعدوالسدَق امهلفدي
معلليَالمهملشالصعهَ وذذانعايأ،الفر ل نوالق ر عل لهىأعمللواَنيَلمدلل ندومد،

معَق اشرقصنَ فَلمل از االعَقل هللَفل الذاَنَالم رََ از اليه والمثلهر  فلألف ار الدذن،
نَمنددزو،هللَفددل الذاَنددَالمرَفعددَنَعددلملو،مدديالمهمددلشالصددعهَهمزند مدد،الهد و والىمجاناددَ 

َملأاه نسَىنعو،اَقلذالق ارراشالَيَوايهه فيالعم ووليقىىمسَقهلنَذاشمسَون
ع ددل ٍ هنام ددلال ددذن،نَمن ددزو،هللَف ددل الذاَن ددَالماقفل ددَغن ددرقد دل رن،علد د موايه ددَالمواق ددا

دلمةرشنس ادنلفديالايدلدأو
ونَوا و،أَثراحَملالللفر فللرعورهللَفل الذاَنَالم رََنع ع ا

الفر فيالحنل العملنَ.

وعلنونمَد،القدو إ،أصدحلبالاارندلشاَفقدواعلد أ،الدذاشَعَهدرحيدرالزاوندَفدي

فه د الرقصددنَومسددلع الفددر عل د ح د مرددَةَو واعددل ََنفددومدديهنشَددووفدديإمَلانددََاهشددو
هسدلوَوالمسدَقهليفدديالمواقداالمقَلفدَفددللفر نصد إلد ذلدداالعدلل وذدوَنددل،فنزنقدينقلددي
لقصلشصالامووقوااناوالعلمدَوالَديَسدنرإلد األمدل مَيهدَاحدوَحقندجغدرضلدمايذدو

الال د ومددياسددَم اررنَالعملنددَالاملشنددَوَعق د ذلوالَدديَرددم عل د َلفددَاليوااددبالَدديَرددَ 
هانددل،اإلاسددل،س دوا َلاددشيسددمنَأوعقلنددَأووي اان ددَأواافع ددللنَأوايَملعنددَ حد دن نهد د أ

دلرواَيلذددلشومعددلايوم د رَلش
الف ددر هََ ددون،مفهددوٍحددو ذاَددووَق د ن ٍرلذاَددو إذنَلددم،أفَد ا
حولهل.
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ترمةحث ترثان
تلكتئاب () Depression
ت ريح تلكتئاب

تلكتئاب رغ اا:

عددرااهدد،مااددورالَىهددَعل د أاهددلسددو الحددل واالاَسددلرمدد،الحددز.،واََددجباََشله دلا

َعايحز،وااَسر فهوَشنبالَىهََصدنبالداف هلالاَسدلر مد،رد الهد والحدز(،اهد،

مااور )112:1338
تلكتئاب تصطالحا:


عرفَدويمعندَالىدبالافسدياألمرنَندَفديالد لن الَرقنصديالقدلم ):(DSM IV
هجاوالىرابنَمنزهويو قمسَأعراضأوأَثرَمث َغنرفياأل ا الدوانفيماهدل

الم دزاجالمََشددبغللهنددَالنددو لم د االَق د عدد،أسددهوعن ،الدداقصالوال د فدديالمَعددَ
واالذَمل هجقري اقصالوز،الملحدوا و،عمد ريدن أوالزندل فديالدوز ،زندل ا

أوقلوفيالاو ذنلجأوهى فيالارلىالافسيأوالحرَي الرعورهللَعبأوفق ا،

الىلقددَللعم د  الةمهددلال أوالرددعورهللددذابال ازش د عدد،الح د الدداقصفدديالق د ر عل د 
الَفَنددرأوالَرَنددزواَقددلذالق درار أفَددلرمََددرر عدد،الم د وشأوقىددوااَحلرنددَوََح د 
ذددذااألع دراضمدد،ق ددة رددَونالم درنضأوالمحنىددن،ه ددووالَعددزنذددذااألعددراض

لمددرضعلددوقأوفق د ا،رددقصعزنددزوَسددهبذددذااألع دراضالددىراهلوالددحلفددي
الميددلالشااليَملعنددَواألس درنَوالمهانددَ.االََشددلبذددوااللددىرابفدديالحنددل الافسددنَ

ونعهرعاوأسلسلهللحز،الر ن ونَو،مصحوهلهللقلجورعورهللحز،والذاب"


(ال لن الَرقنصيالقلم )1:1112 DSM-IV



نعرفوإذرشسوهنراج:أاواالاقهلض في المزاج وايَرار األفَلر السدو ا

والههدوى فدي

الوادلشاالفسدنولوينَ قد نصدلحهو هعدض اإلريدلع العقلدي المرلدي وقد نَدو ،أحد

ىورق ذذل ،الهو

واالََشلب وقد نحد

اَنيدَ الَعدرض لمردقَ مد ،قهند االسدَيلهَ

المرلنَ لهل( .)Ehret Sobieraj 1112: 255- 261
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ونددرن(الَددلفي )120:1112أاددوالرددعورهلإلحهددلىوالحددز،والَعلسددَ

وَددز ا اسددهَو

وم َول نالرقصالمََشبعل الفَر المعَل  ولدوأ،الفدر سدونلَعدرض لمثد ذدذا

الواقعَالسَيلبلهله ريَأقام،االافعل .


وَرنر(ذا نو )11-11:1110هجاوحللَاافعللنَوقَنَأو اشمَنردعرفنهدلالفدر 
هلالاقهددلضوالحددز،واللددنجَرددنيفنهددلمرددلعرالهد والغ د فلددةعدد،مرددلعرالقاددوى
درضمَصد ددلوهلليوااد ددبالمزايند ددو
واليد ددزعوالند ددج والعيد ددزوَصد ددلحبذد ددذاالحللد ددوأعد دا
والمعرفنووالسلوَنو وماهلاقصاالذَململشوَالقصاالسَمَلعهمهدلذ الحندل وفقد ا،

ال ددوز،وال ددىرابف دديال ددوز،والر ددهنَهلالل ددلفَالد د س ددرعَالَع ددبول ددعاالَرَن ددز
والرعورهللاقصوالَفل اوالمن لإلاَحلر.



ونعددرامحم د عه د الاددلذرالىنددباالََشددلبهجاددو:عصددلبنغىنددو القلددجهم دزاجمدد،
دلر الحندل النومندَولدعا
دَواألفَدلرغندرالسدلر هلإللدلفَإلد العيدزعد،مي ا
الَعلس 
الىلقَوصعوهَالَرَنزوسرعَاإلاهلاوالىرابالاو عل (سع رنلض )3:1110

وااَسددلر
ونددرنزذ درا:،هجاددو"حللددونرددعرفنهددلالفددر الَىهددَوالَ د روالغد والحددز،الر د ن 

الاف  و،سهبمالسبأولسهبَلفو فنفق لذ الحنل وندرقأاهدلقللندَمد،األمد،والسدة ال
معا دديله ددلوالذد د ال ددوفنه ددل فَقد د عزنمَ ددوونفقد د اذَملذ ددوهعمل ددوور ددألواوونر ددعره وانَ ددو 
ونصحباالََشلبالَر والهى فيالَة وق نأل قإلياالاَحلر(زذرا.)0:1111 ،
ونعرفددوالر درهناي:فلالََشددلبق د نَددو،أح د الَقلهددلشالمعَددل اللم دزاجاسددَيلهَلموقددا



اصل فوفيحنلَالن عوإل الرعورهللحز،واألسيمث فراجص نجأوقسلر مللندَ 

وق نَو،االََشلباحنلالامصلحهلالإلصلهَهجنمدرضاقدرفمدرنضاالافلدوازامدثةاال
اَوق دديأ،نَ ددو،ف دديحلل ددَافس ددنَيند د وذ ددوغللهد دلام ددلنر ددعرهللَىه ددَإلص ددلهَوهه ددذا

المددرض وفدديذددذاالحللددَنَددو،االََشددلبثلاون دلااَنيددَلحللددَأقددرقَسددههشفدديذددذا

الرعور وعل سهن المثل ذالاقو هج َ"،مرنضمََشب"وذذاالَة لدواصدنب
م،الصحَإل،االصلهَهجنمرضذورين عوال الرعورهلالََشلب


(الررهناي .)11:1111



نعرف ددوعهد د الق ددللج:هجا ددوحلل ددَاافعللن ددَع ددلهر أو اشم ددَََص دداهمر ددلعراالاقه ددلض
والحز،واللنج وَرنيفنهلمرلعرَلله والغ والنج والعيز وََرافجذذاالحللَ

مدديأع دراضَم د اليوااددباالافعللنددَوالمعرفنددَوالسددلوَنَواليسددمنَََمث د ف د اقددص
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ال افعنَوعد القد ر علد االسدَمَلع وفقد ا،الدوز ،ولدعاالَرَندزواقدصالَفدل 
واألفَلراالاَحلرنَ(.عه القللج )112:1333



هنامددلنعرفددوهنددا:أاددوحللددَعنل نددَََددو،مصددحوهَهَغن دراشمزاينددَوعقلنددَويسددمنَ
ََمثد د ه ددللحز،والعزلد ددَ وااقف ددلضَق د د نرال ددذاش والةمه ددلال والد ددىراهلشف دديالادددو 
والرهنَ واقصاللنهن و وع ا الذاش وااقفلضفيالارلى.)Beck 1995:40(.



وََهاد د الهلحث ددََعرن ددا"هن ددا"Beckهجا ددوقه ددر معرفن ددَوي اان ددَََهدد نف دديأعد دراض
الح ددز ،والَر ددلأل وعد د ح ددبال ددذاشواقد د ذل واألفَ ددلراالاَحلرن ددَوالَه ددن واالس ددَثلر 

وفق د ا،االذَمددل والَددر وااع د ا القنمددَوفق د ا،الىلقددَوَغن دراشفدديامددىالاددو والقلهلنددَ

للغلددب وَغن دراشفدديالرددهنَوصددعوهَالَرَنددز واإلرذددلجواإليهددل وفق د ا،االذَمددل 

هلليا "(األاصلرق .)111:1111

أسةاب تلكتئاب:
اقَل دداالعلم ددل ف دديأس ددهلباالََشد ددلبفق ددلمواهول دديالاارن ددلشواالفَ ارل ددلشنَح د د



الدهعضفنهددلعد،أسددهلبافسدنَلةََشددلب هنامدلنعددزوالدهعضا قددرذدذاالاددلذر إلد عوامد 
وراثن ددَوهنشن ددَوايَملعن ددَ ونَي ددوالمس ددَح

م دد،ذ ددذاالاارن ددلشإلد د الَرَن ددزعلد د العوامد د 

الهنولوينددَوالَنمنلشنددَ ورغ د أ َ،د ذددذااالفَ ارلددلشلهددلحنثنلَهددل ونعددززمعامهددلال ارسددَ

والَيرنبفلاولن م،النسنرالَجَن عل مص اقنَأوقىجأقماهل واذاَلادشاالسدهلبقد 
َع ش وا ار ق اقَلفشحو السهبالمهلررلحللَاالََشلبالَيَاَررفيعدلل الندو فدإ،
ذالاحقنقََا رهومألَ وذيَ اق األسهلبوَع ذلوأَثرم،ذلداَفلعلهدلمديهعلدهل

الددهعضحن د نَددو،مدد،العسددنرَح ن د سددهبمح د نريدديلَ د حللددَأوالفص د هددن،أسددهلهو
المَع وهال اعلنونمََ،قسن األسهلبال الَللي(المنة ق .)22:1111
أولا :أسةاب نفسيا:


اروامحزاَوقهراشألنمَوحرمل،م،الحبوالفق ا.،



صراعلشالرعورنَوالَهشوالقلج.



لعااألالاألعليواَهل الذاشوالرعورهللذاب



الوح والعاوسَوس،القعو



الَرهنَالقىج



ع الَىلهجهن،الذاشالواقعنَوالذاشالمثللنَ (اليهورق .)22-11:1111
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ثاني ا :أسةاب تجتماعيا وتتمثل ةمحورين هما:


األحد د ا الص ددل مََلم ددلزاشاالحد د ا الص ددل مَ از شاس ددهواالََش ددلب وََمثد د ذ ددذا
األح د ا فدديالحرمددل ،فق د ا،الوانفددَ الفر د وغللهددلمددلََس د ذددذااألح د ا هددللىو 
والح والََللي.



در 
العوام د المهنشددَلةََشددلب مث د االفَقددلرللحددبواالذَمددل وََددو،والددحَعا د المدأ
العلملَالَينَو،لد نهلأسدر وَردعبمسدألوالنلَهلواذَملمدلش(زذدرا-211:1112 ،

.)211

ثارث ا :أسةاب ورتثيا :
لع أو ملنلفشاالاَهلاذوااَقل االََشلبعهراالينل وذذاملاةحاوعا  راسَ

األسرالَديََمندزهويدو حدلالشمَعد لمرلدياالََشدلب ومد،قدة ال ارسدلشالافسدنََهدن،

در الددذن،
زنددل اسددهَاالََشددلبفدديأقددلربال ريددَاالولدديللم درنض َألَد ال ارسددلشأ،ع د األفدا
نعددلاو،مدد،االََشددلبفدديأسددرالمدرنضنزن د همقد ار0ألددعلاعدد،األسددرالعل نددَ ونةحددا

اهلشالافسنَاالقرنمث الرقصنَاالََشلهنَ

أنللويو ارَهلىهن،االََشلبوهعضااللىر
الَ ل نهلاسَع ا وراثيلةصلهَهلالََشلب َملأ،ذالاعةقَهن،االََشلبوأمدراضافسدنَ

اقددرقمث د الفصددل  واال مددل،والَقلدداالعقلددي وفدديذددذاالميددل نيددبأ،ا د راأ،االىهددل 

الافس ددنن،ح ددن،نقوم ددو،هفح ددصح ددلالشاالََش ددلبالهد د أ،نيمعد دواالمعلوم ددلشح ددو الوالد د ن،
واالي ا واالقو وَ أقلربالمرنض(.الرلذلي .)22:1111
وَرنر راسلشاالسر والَواش اليويو علم وراثيلو ورذل فياق االلىراهلش
الوي اانَهصفَعلمَ فَاهرفيالَوأش المَرلههَهاسهَ%28واالقو %01والوالد ن،هاسدهو

%11فن ددرقهع ددضالعلم ددل ا،االمد دراضالوي اان ددَمرَهى ددَارَهلى ددلوثنق ددله ددلالمراضالافس ددنَ
واليسدمنَ فمددثةالعةقددَهدن،الفصددل وااللددىراهلشالوي ااندَ فددزواجرقصددن،االو مصددلب

هللفىددل واالقددرمصددلبوي د اا فسددنَو،أىفللهمددلإمددلفصددلمنن،اووي د اانن،اومزنيددجهددن،
االثادنَ،هعدللَفلعد المورثدلشمدديالهنشدَ .أنلدلاالرَهددلىهدن،االلدىراهلشالوي ااندَوأمدراض

الررانن،قلصََصلبالررانن ،ارَفلعلغىال وأمراضالقلدب الرومدلَنز والهدو السدَرق 

نألو ذذاالَراهىهَرلهاالمورثلشالمسألولَع،ذذااالمراض(.عَلرَ )211-211:1338

40

رتة ا :أسةاب ةيوروجيا:
ونرقالمنة ق(.)22:1112أثهنشال راسلشأ،ح و قل فد المثندراشالعصدهنَ

هلليهددلزالعصددهيالَدديَقددو هاقد اإلرددلر العصددهنَمدد،قلنددَعصددهنَإلد أقددرق وهللَددلليذددذا
القل د ذددوالمسددش و عدد،اإلصددلهَهلالََشددلبالافسددي َمددلأثهددشالهددلحثو،أ،ذاددلاقل دةاف د 
اليهلزالمالعيل قمرل االََشلبأوالذن،نعلاو،م،الحز،اَنيَفق قرنبأوصد نجفقد 
نَددو،اَنيددَقل د ف د الغ د الَدديلهددلعةقددَهللمالعددَوذاددلااحَمددل أق د مدد،أ،قل د اليهددلز

المادلعيندأل قإلد حد و أعدراضاالََشدلبالافسدي .واَنيدَالدىراباإلفد ارزاشالهرمواندَأو

اليهددلزالعصددهيحن د نةحددااهددورأع دراضاََشلهنددَل د قاإلاددل أثاددل فَددر الىم د وسدد،
النج (القرنىي .)032:1338
خامس ا :أسةاب فيزيائيع:
ََمث د فدديزنددل االع دراضاالََشلهنددَملقه د وفَددر الىم د

حن د نَثددرالَددوَرال د اقلي

والص د اعواالاَفددلت وسددهولَالَهددن العصددهيمدديحسلسددنَاالافعددل وَثددر الهَددل وذلددااَنيددَ
لَغن د دراشفد دديالهرمواد ددلشالياسد ددنَ.أمد ددلهللاسدددهَللغ د د ف ددإ،إف د درازالغ د د ال رقن ددَل د د قمرلد ددي

المَسدددن نملناهدددرأع د دراضاََشلهندددَر د د ن ح د دوالي%21مد دد،الحد ددلالش وق د د َاهدددرأحنلاد ددل

االع دراضالافسددنَوالعقلنددَقه د العةمددلشالعلددونَاليسددمنَ أمددلزنددل إف د ارزالغ د اال رناللنددَ

ل نمرل الَرا َصلحهواوهلشالذذل،ال ورقم،االََشلبأواهَهلج وق َوي عةقَهدن،
االََش ددلبوعملن ددلشالَمثند د الغ ددذاشيواس ددهَالمع ددل ،ف ددييسد د االاس ددل ،فقد د اول ددحشهع ددض
ال ارسددلشأ،يس د الفددر المََشددبنحفدداهَمنددَصددو نو َزن د %21عدد،الىهنعددي َددذلاوي د 

اقددَةافددياا د فلعوَددجري المعددل ،هددن،أغرددنَقةنددلال د مل وهللَددللياقددَةافدديالىلقددَ

الَهرهلشنَهن،القةنلفيحللَالمرض(زذرا.)201-211:1112 ،
سادس ا :ترةيئا تلجتماعيا:

أر ددلرشال ارس ددلشالمقَلف ددَإلد د أذمن ددَالس دداواشاالول دديم دد،عم ددرالر ددقصف دديهالش ددو

الافسددي وَددجثنرذددذاالهاددل علد امَلانددَحد و االََشددلبهللمسددَقه ومدد،األمددورالوالددحَأ،
الحرم ددل،م دد،اال نر ددَ اقى ددََ ددرين لص ددلل االََش ددلبف دديالمس ددَقه َم ددلأ،العةق ددلشم ددي
الوال ن،لهل ورَلعهوسوا َلاشذذاالعةقَََمث فياإلذمل أوزنل فيالرعلنَواالذَمل 

والص د دراعلشهجرد ددَللهلالمقَلفد ددَ هلإللد ددلفَإل د د الاد ددرواااليَملعند ددَالصد ددعهَالَد ددينعنرد ددهل
الهعض( .الررهناي .)21-21:1111
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ساة ا :تر وتمل ترمرسةا رالكتئاب:
وََمث د ذددذاالعوام د هَعددرضالرددقصألح د ا الحنددل المقَلفددَ والَ د َسددهجاهددور

الحلل ددَمثد د وف ددل ر ددقصعزن ددز أوفقد د ا،الم ددل أوالماص ددب أوالَع ددرضلحد دوا

ومر ددلَ 

،الَثنرم،األمراض

ايَملعنَوقلاوانَ نمَ،الاارلهذااألح ا عل أاهلغنراوعنَ إذإ

الافسددنَوالعلددونَََددو،ق د سددهقَهلذددذااألح د ا وذاددلااحَمددل ثلل د اله د مدد،أقددذاهعددن،

االذَمل وذوأ،نَو،الح

الَيدلعد،االََشدلبولدن سدههلالدومثد أ،نَدو،المََشدبأذمد 

هعملوهصور َهنر مملأ قإليفصلوم،العم حن ناارم،حولوأ،المرضَدل،اَنيدو

لفصددلو ولَدد،الر د المألَ د أ،ح د و االََشددلبنَددو،مسددهوقلافدديَثنددرمدد،األحنددل،هجح د ا 
الحنل المقَلفَ وني راإلرلر إلد أ،الحد

األقندرالدذقسدهجاالََشدلبقد نَدو،ذدوالقردَ

الَديقصددمشاهددرالهعنددر فنَدو،ذاددلاسلسددلَىونلددَمد،المرددلَ والمىسدديواألحد ا أرذقددش

َلذ الفر ووصلشهوإل االََشلب وق نَو،ل مراضالعلونَ ور وقصوصلاااللَهلهلش

الفنروسنَو ا هلرَاسو ،والىراهلشالغ الصمل (سرحل،وآقرو.)22-22:1111 ،
ثامنا :ترتفكك تألسري
المعنر ددَف دديَا ددازوي ددَاألباوزوجاأل أوفقد د ا،أحد د الوالد د ن،والس ددنملاأل ن ددألثر

علد األهادل فناَدلهه ردعورهدللحنر والعيدزوندأل قإلد معنردَ األهادل هيدو نفَقد فندو الردعور

هللىمجاناَوالحرمل ،الافسي والَوَر والقلج وافَقل ذ إل الَارشَ االيَملعنَ السلنمَ وال اليدو

الافسيالسلن ممل نألثر سلهلا عل الفر لعد القد ر علد الََندا الهنشدي والَعلمد مدي ا قدرن،

ةا عد ،أ ،الَفَدا
ةاعد ،ويدو االسدَع ا ل ندو ممدل ن فعدو إلد االاسدحلب واالاىدوا فلد 
فلد 
األسرقنألثر عل الزوين ،أنللا م ،حن

َوقا اإلرهلع الياسيوع الرعور هللحب واألمل،

والقوا م ،المسدَقه وزندل األعهدل المللندَ وااليَملعندَ علد ىدرا و ،آقدر ممدل ندأل ق إلد 

ع الق ر عل الََنا والرعور هلالََشلب .وذذا نَفج مدي ارسدَ سدلهقَ أردلرش إلد أ%21،

م ،المىلقن ،واسهَ  % 22م ،المىلقلش نعلاو ،م،العزلَ واالََشلب وع الرغهدَ فديالحندل

ي ار الَفَا األسرق.ذدذاوقد أثهَدشال ارسدلشاإلَلنانَندَأ،هعدضاألحد ا اللدلغىََسهددج
حد و أو اوهدَلةلىرابماهل مرلَ الحنل العصرنَالمقَلفدَمثد فقد ا،األذد واألحهدَ
المف ددلي أومر ددلَ العلشلدددَواألس ددر وال ددزواجوالىدددةجوااهن ددلرالمه ددل ئوالق ددن األقةقن ددَفدددي

الميَمع ددلشالح نث ددَوأنل ددلالفق ددروعد د القد د ر علد د َ ددوفنرس دده ووس ددلش الع ددنشالَد درن ف ددي

الميَمعددلشالح نث دَ ذدديعهددلر عدد،ميموعددَمدد،اللددغوىالافسددنَالنومنددَالَددينعددلايماهددل
اإلاسل،فديالميَمعدلشالح نثَ ويمنعهلمرلَ ولغوىافسنََدأل قلحد و االََشدلبَدر 
42

فعد افسدنَلهدذاالمردلَ  َددأل قإلد َغن دراشمسدَ نمَفديالالحنددَالهنولويندَللمد وقد َرددم 

ذذاالَغنراشعل َغنرفيالمثنراشالَنمنلشنَهلليهلزالعصهي(.إنمل.)31:1338 ،

أعرتض تلكتئاب:
االََشلبهاهورالع ن م،األعراضالمقَلفَ وق نقَلام نصعوهَعةيدوفََسد 
أعراضاالََشلبالعل نَهللَاوعالهلش م،أعراضفسنولوينَ افسنووسلوَنوهلإلللفَإلد 

إقَةىوامَزاجذذااألعراضميهعلهلالدهعض وهردَ عدل نمَدَ،منندزمرحلدَاالََشدلب

م،قة االصلهَهحللَحز،واسَنل مسَمر لفَر زمانَحن نرَهىههلفق ا،فيالقد ر علد 
الرعورهللسعل والارلىواالذَمل هلألرنل هلإلللفَإل فق ا،الق ر عل الَرَنزوالق رعل 

األ ا هرددَ عددل  فل دةاعدد،ذلدداَاهددراألع دراضالعلددونَالممنددز مث د الددىراهلشالاددو 
وفق ا،الرهنَوفق ا،الوز،واقَصلرالَفَنرعل المواقاالَينرنالمرنضأاهلالمقرجلهل

.وق نأل قذلاإل اهورأفَلرََعلجهللموشواوانلاالاَحلرالفعلنَ ونح

هى فيالَفَنر

وفدديالغللددبنَيددوالَفَنددرَيددلامولددوعواحد نَددو،عدد،مد نسددو الحللددَوالنددج مدد،الولددي

الحلليوال أقم ننه والمسَقه ه و،أقأم (.ملرََ،نا )121:1111
نمَ ددَ،ر ددقنصح ددلالشاالََش ددلبها ددل اعلد د األعد دراضالَللن ددَحس ددبمع ددلننرالد د لن 

الَرقنصياإلحصلشيالراهيلةلىراهلشالافسنَالذقَص رايمعنَالىبالافسياألمرنَنَ
) (DSM,4والَيََلقصفنملنلي:

أول :تألعرض ترنفسيا ):)Psychological Symptoms
أ .وي ددو قمس ددَأوأَث ددرم دد،األعد دراضالَللن ددَق ددة أس ددهوعن ،هحند د نعَه ددروي ددو ذ ددذا
األعراضَغن ارع،الوليالىهنعي.وناهغيأ،نَو،أح األعراضالقمسَعل األقد

وا،الَري دديذ ددذااألعد دراضلم ددرضعل ددوقأواس ددَق ا عق ددلرمقد د رأوىه دديوذ ددذا

األعددرضذدديمدزاجمََشددبفدديأغلددبالوقددشحسددهملن د ليالمدرنضمهلرددر أونةحاددو

أقلره ددو وأل ددلاس ددلمرأ،المد درنضنع ددلايم دد،مد دزاجحد دزن،ن ددلش  وفد د ار  اقلد ديمىل ددج
ووصاالىهنبالافسياأللملايَورشرالن رعل ذذاالحللدَوصدا"الردعورهفقد ا،

المردد ددلعروفق د د د ا،االذَملمد د ددلشونرد د ددم فق د د د ا،االذَمد د ددل هللميد د ددلالشالمهاند د ددَواألس د د درنَ
والرقصنَ(.رلوا.)010-011:1111 ،
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 -1اقصوال فديالرغهدَأوالمَعدَفديَد األردنل الَديَلادشَثندرالرغهدَأوالمَعدَ 
وذلافيأغلبالوقش وفيَ األنل َقرنهلا.وذدذااألعدراضقد نفند ههدلالمدرنضأو

أقلرهو.

 -2لعافيالرهنَللىعل أوااقفلضوال فيالوز،النمََ،فسنراهحمنَغذاشنَ 
أوزنل فيالرهنَللىعل أوزنل ملحواَفيالوز.،

 -3أرجأومن للاو فيَ األنل َقرنهلا.

 -4رعورهللَوَروعد القد ر علد االسدَرقل أوردعورهدللهى والَثلقد اليسدميفديَد 
األنل َقرنهلا حسبإفل المرنضهافسوأومةحاَا قرن،م،حولو.

 -5القمو وفق ا،الىلقَفيَ األنل َقرنهل.

 -6اإلحسل هع القنمَأوالرعورالمهللغفنوهللذاب(وق َص إلد  ريدلشلدةلنَأو
ذذاشنَ) فيَ األنل َقرنهلا.

 -7عد القد ر علد الَفَنددرأوالَرَنددزأواَقددلذالقدرارفدديَد األنددل َقرنهدلا حسددبإفددل 
المرنضهافسوأومةحاَا قرن،م،حولو.

 -8أفَلرمََرر فيالموش(لن فقىالقوام،المدوش) أفَدلرااَحلرندَمََدرر هد و،
ةا.ونعلدجهنداأادو
قىَمح أومحلولَااَحدلرأوقىدَمحد الرََدلباالاَحدلرفعد 
نمَ،الاارإل المحلوالشاالاَحلرنَعل أاهلالَعهنرالاهلشيفديالرغهدَهدللهروب

ةالَقفندا
م،الواقي فللمََشبنرنأ،مسَقهلومثق هدل ل والمعلادل  والنيد سدهن 
عذاهوإالفياالاَحلر(هنا .)102:1111

 -9قلد د ف دديالقد د ر علد د أ ا الوا ددلشاااليَملعن ددَأوالمهان ددَأوغنرذ ددلم دد،الوا ددلشا
األقرن

فسددرقون د رأ،حددلالشاالََشددلبهددن،م د مايالَحددو والمق د راشأَثددرااَرددلرامقلراددَ

هلألف ار الذن،النَعلىو،الَحو أوالمق راشهَلَلأوالذن،نسَق مواهللفَد ارشقلنلدَومَهلعد 
وفدديافد الوقددشوحسددباإلحصددلشنلشالىهنددَ فددإ،مرلد االََشددلبأَثددراسددَق املللَحددو 

والمق راشمقلراَهغنرالمصلهن،همرضاالََشلب(.قون ر . )11-11:1118
تألعرتض ترفسيوروجيا :(physical symptoms ).


الددىراهلشاليهددلزالهلددميهحن د نفق د المََشددبرددهنَالىعددل  وع د األقهددل عل د 
األَ هقةاالهعضالذقنقه عل األَ هرراذو االمسلا الَهو هلسَمرار.



الىراهلشالاو المَمثلَهلألرجواالحة والَواهن المزعيَ.
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اللعاالياسيعا الذَورواإلال فللذَورنصلحهه فقد ا،الرغهدَالياسدنَ وسدرعَ

القذالعااالاَصلبأوفق ااو امدلهللاسدهَللمد آر نمثد هدللهرو الياسديواقدَة 
هلل ور الرهرنَوااليهلض ( .اليهورق .)02-18:1111

تألعرتض سلوكيا:


الاايَملعندلغندرقدل رعلد ََدون،عةقدلش
َغنرفيالسلوام،حند إادونصده ماعدز



قلد واذمددل الماهددرالقددلرييحند َاهددرمةمد الحددز،والَىهددَعلد الويددو ََد لي

ايَملعنَ فق ا،االذَمل هرألواوورألو،االقرن.،

زاونددَالف د وهددى فدديحرَددَاليس د  الصددمشوقلددَالَددة  والصددوشالمدداقفضوع د 
الرغهَهللعم وقلَهللارلىالحرَد  حند َاهدرعلندومةمد الَسد العدل والقمدو

إلددلفوإل د فق د ا،االَصددل هددللواقي(الغنهوهددَاالََشلهنددَ) واألمددرذاددلاسددهيفهاددلا
هعددضالمََشهددن،ل د نه ىلقددَذلشلددَوَددز ا حددرََه س دوا هددللَة والمرددي وَعهن دراش

الويو والصوشالمرَفي(.عَلرَ .)221-201:1338

وَسد ددَقلصالهلحثد ددَأ،االََشد ددلبمد دد،االلد ددىراهلشالافسد ددنَاألَثد ددررد ددنوعلا وَاهد ددر

هول ددودفد د اليلا ددباالافع ددلليلرقص ددنوالمد درنض حند د األعد دراضالس ددلوَنَ:وََمثد د فد د 
االاىوا واالاع از  والهَل المسَمر االعَمل عل الغنر عد ق رَدوعلد الَدجقل والحدوارمدي

األقدرن ،االعدراضاليسدمنَاألرجوالادو لفَدراشىونلدَ اإلرذدلجوالَعدبالمسدَمر اقدص
الرغه ددَالياس ددنَ اذم ددل الص ددحَواالعد دراضالمعرفن ددَ:وََمثد د هفقد د ا،االذَم ددل  ااقف ددلض

دَونال ددذاش األفَ ددلرالس ددلهنَواالاَحلرن ددَ الر ددعورهلل ددذابوالن ددج واالعد دراضالمزاين ددَ:
مس د 
الحز،الر ن  الَىهَوالنج  الحسلسنَالر ن اَيلاافسووا قرن ،الاار ال وانَللذاش 
القلجوالقوا الةمهلالاوَقلبالمزاجهن،الحز،والفرد  .

تصنيفات تلكتئاب:
أقَلدداالعلمددل حددو أسد َصددانااالََشددلب فهاددلامدد،نقسددمووفقدلاللعوامد المسددههَ

وذد دديعوام د د الو ارثد ددَوالهنشد ددَ والعوام د د الَنمنلوند ددَوالهنولويند ددَوالد ددهعضا قد ددرنقسد ددمووفقد ددل
ل ع دراضاإلَلنانَن ددَوالَ دديماه ددلاألعد دراضاالافعللن ددَوالس ددلوَنَوالمعرفن ددَ وذا ددلام دد،نجق ددذ
همعن ددلررد د األعد دراضومد د نيد د ونالع ددةجالافس دديم دديالمد درنضفقد د نَ ددو،اََشلهد دلاح ددل اأو

هسدنىل.ولَعد ذدذاالمد ار الفَرندَواقدَةاويهدلشاارذددلأ نإلد صدعوهَولديَصددانا
مرَرالةََشلبوَ اق هعضالمفلذن معللذلاسواَسَعرضالهلحثَأذ ذذاالَصانفلش.
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يصنح تلكتئاب ضـمن تضـطرتةات ترمـزتج ترتـ يصـفبا ترـدريل ترتشخيصـ تررتةـع )(DSM-IV

ةأنبا تضطرتةات تتصح ةاختالل تنف ار حاد:

 الَىهَالَهرن(الحل ))(Major Depression

 االلىرابثالشيالقىب).(Bipolar Disorder
 ونر االََشلبفي)(ICD-10لم،الىراهلشالمزاج(الوي اانَ)ونصافهلإل :
 اََشلبقفنا

 اََشلبمعَ 

 اََش ددلبح ددل فلد دةاع دد،أص ددالاأق ددرنهل ددماهلاالل ددىرابالويد د اايثا ددلشيالقى ددب
).(Bipolarوذد ددذانعاد دديأَ،د ددةالَصد ددانفن،العد ددللمنن،فد دديالىد ددبالافسد ددياألمرنَد ددي
وماامَالصحَالعللمنَ(DSM-IVو)ICD-10نَفقل،عل أ،االََشلبالىراب

فيالمزاج)  (Mood Disorderالذقنعايالىرابافسينَصاهم ىونلَم،
االََشلبالمفرى أوالقاوى لنسشلوعةقَفيالغللبهللموقاالذقنعنروالفر .
ويصنح تلكتئاب من حيث ترمنشأ على حارتين:


االََشلبالافسي:وََو،أسهلهوافسنَقلرينَمعامهلادلي عد،فقد ا ،مدوشردقص



االََشددلبالددذذلاي:نَددو،اليم دلاعدد،اسددَع ا و ارثددي(ََددوناي)ناَق د هواسددىَيناددلش

عزنز ذيرا ،قسلر .ونسم أنللاهلالََشلباالافعلليأوالعصلهي .

معناددَ أوقل د حنددلَي(هنولددويي)أوزنددل أواقصددل،فدديمسددَونارددلىالمرسددةش
العصهنَ أوع َواز،فيالهرموالش(فلن .)111-112:1110
ويصنح على أساس ترمصاحةع لضطرتب آخر أو عدمع  ،ويكون ف ثالث حالت:
 -1اََشددلب(قددللص):النَددو،مصددحوهلاهللددىرابآقددر وأهددرزأع ارلددو:مدزاجمََشددب 
الرددعورهددللعيز فق د ا،أولددعااالذَمددل هددلألمورالرقصددنَوااليَملعنددَ فق د ا،أو
لددعاالرددهنَ لددعاالىلقددَالافسددنَوالياسددنَ والعددزواعدد،الارددلىلشالقلصددَ
هللمَعَوالَرون ع،الاف

.

 -6اََش ددلبمص ددحوبهقل ددج:وأه ددرزأع ارل ددو:س ددرعَاالافع ددل الر ددعوره ددللعيز الَرَن ددز
اللعنا الذاَر اللعنفَ الرعورهللَعب الرعورهللندج  األرجالمهَدر الرغهدَ

فيالهَل  وَوقدياألسدوأ.وأل،أهدرزأعدراضالقلدجََمثد فدي(َوقديالردر الَدوَر 
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الارفددز  الَ دواهن

وأعراضالقلج .

الَرَنددزاللددعنا)فإاددوالنوي د ح د فلص د هددن،أع دراضاالََشددلب

 -4االََشلبثالشيالقىب:نَو،مصحوهلاهللهو  الذقنعاي:حللَم،ارَفلعالمدزاج
ومردغنرمسنىرعلنومصحوهلاهللذذو والىلقَالزاش ناي عاهلاردلى ازشد وَد فج

فيالَة وحليَمَالقصَللاو (الهةد .)101:1112

وي تمد عدد من تلخصائيين ف ترصحا تر قليا على ترتمييز ةين نوعين من تلكتئاب هما :
أ -االََشلباألَهرونَلم،قمسَأوأَثدرمد،أعدراضاالََشدلبهلدماهلالحدز،وفقد ا،
االذَمل هللارلىلشالممَعَالَيَسَمرألسهوعن،فياألق .

ب -اََشد ددلبعس د ددرالم د دزاج ونَل د ددم،ثةثد ددَأواَث د ددرمد دد،أع د دراضاالََشد ددلبهل د ددماهل

اإلحس د د ددل ال د د د د اش ه د د ددللقاوىوالندد د ددج ومد د د دزاجاََش د د ددلهيمس د د ددَمرالَق د د د د م َ د د ددوعدد د دد،

ساَن(.،السملا )181:1111
تضطرتةات خاصا ةارمرأم وه :

أ -اََشدلبمدلقهد الد ور ()Premenstrual Dysphonic Disorderونصدنبحدوالي
%30م،الاسل .

ب -اََشددلبأثاددل الحم د ()Depression During Pregnancyوذددونصددنبح دوال 

%10م،الاسل .
ش -اََشدلبهعد الدوال ()Postpartum Depressionوالدذقنصدنبحدوال %20-10

م،الاسل ه ريلَوالمقَلفَ.
 -اََشددلبمددلهعد الد ور الرددهرنَ()Depression Postmenopausalوالددذقنصددنب
%15-10م،الاسل فيذذاالمرحلَالعمرنَ

ويمكن تقسيم تلكتئاب من ترناحيا ترذتتيا ترى نوعين هما:
:)Euologenousففد دديالحللد ددَاألول د د نح د د



االََشد ددلبالدددذاَي(depression



االََشلبالَفلعلي(:)Reactive Depressionنَهن،ا،المرضق يدل أثدرَعدرض

االََشلبهرَ َلقلشيوه وَ،وفرسهبوال مرسبللحللَالمرلنَ.

المدرنضلَيرهدَمل ندَاوافسدنَمعنادَ.والفدرج هدن،الحدللَن ،ذدو فدرج فدي ريدَ
االسَع ا الذاَي لةصلهَ هللمرض .ففي االََشلب الدذاَي نفَدرض ويدو ذدذااالسدَع ا
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هللرَ الَلفي لح و المرض وه و ،عو ،م ،علم مسلع قلريي امل في االََشلب

الَفدلعلي فدل،ذدذا االسدَع ا الدذاَي ال نَفدي لوحد ا وال هد وَ ،دوفر علمد قدلريي اقدر
لَرسنب الحللَ المرلنَ(َمل

.) 251: 1988

وَلقددصالهلحثددَمم ددلسددهجأ،االََش ددلبالافسدديذ ددوأح د أَث ددرااللددىراهلشالافس ددنَ
صَّاالم،االلىراهلشالوي ااندَ()Mood Disordersالَديََسد هقلد ٍ فدي
رنوعلا.وذون َ
المزاج وأذ ملنمنزاالََشلب:االاقفلضالَ رنيي-أوالحل والمَسدلرعأحنلادلا-فديالمدزاج
ٍ
رعورهللحز،واللنجوالَىهَالَيق النوي لهلملنهررذدل.واَنيدَا
والذقناهرعل رَ
لهذاالحللَاالافعللنَالمأللمَ فإ،الَفَندروالسدلوانصدىهغل،أنلدلاهدللاار الهلشسدَ النلشسدَ
الحزناددَللمََشددب ممددلنددألثرعل د عملددووأس درَووعةقلَددوااليَملعنددَ ومددي َثددر ذددذا

الَصانفلش فإ ،الهلحثَََهاي الرأق الدذق نعَهدر االََشدلب مرلدلا واحد ا نَد رج فدي الرد ونَادوع
هَاوع العوام واألسهلب المأل ندَ إلندو ونحَدلج إلد عدةج افسدي إذا هلدغ حد العصدلب ومدل فدوج

لمسلع المرنض عل اسدَعل َوازادو أوالا ومد ،ثد الهحد

للَقفنا م ،ح َجثنرذل لَياب ااََل

عد ،األسدهلب والعوامد المأل ندَ إلندو

المرنض مر أقرن.

ترنظريات ترمفسرم رالكتئاب :
أولا :ترنظريا ترةيوكيميائيا:
ذددواسددَق ا العقددلقنرفدديعددةجاالََشددلبعا د اََرددلاعقددلرملددل لل د ر،لددوحاأ،

َجثنرافيإ ازلدَالَىهدَنَالسدبَالسدهلاىر ندلامديحيد اليرعدَالمسدَق مَممدلأ نإلد االعَقدل 
هويدو ارَهدلىهددن،الَغندراشالَنمنلشنددَوالَغندراشاالافعللنددَ ونعَقد (زنددور)هدج،ذاددلاأ لدَعلد 

ذددذااالرَهددلىحن د اَل د أ،إف درازاألمناددلشنددز ا َحددشاددروااإلثددلر الافسددنَوأ،العوام د 
الافسددنَوالهنشنددََددَحَ فدديإفدرازالاو ار ناددللن،واأل رناددللن،وممددلنرددنرإلد احَمددل ويددو  لن د 

هنول ددوييللَغن ددرالَنمن ددلشيف دديعةقَ ددوه ددجعراضاالََش ددلبأا ددورغد د الَه ددلن،ه ددن،الحل ددلراش

المقَلفددَ واألعمددلر واليددا

إالف دج،ذاددلاَملث د فددياألع دراض.وذاددلا لن د هنولددوييآقددر

نَمث فيقلَاسهَالذذل،قه الهلدو وَ ازند اهه انَدوونةحداأ،األعدراضاالََشلهندََزند أثادل 

وقه فَر الىم

الىرابأوَوقاللىمد فديأثادل الَغندراشاالافعللندَ وََ ازند 

وق نحص

األع دراضاالََشلهنددَفدديسدد،النددج عا د ملنَوقدداارددلىهعددضالهرمواددلش وَاهددرأع دراض

ال ددذذل،ال د د ورقهع د د الد دوال أوفد دديأثاد ددل الَغند دراشالهرمواندددَوالفس ددنولوينَف دديَلددداالفَد ددر 

ونصلحبمرضالمَس نمل(الاقصفيإفرازالغ ال رقنَ)أعراللااََشلهندَفديحدوالي%٠٤
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مدد،الحددلالش ونصددلحبمددرضيرنددا(زنددل إف درازالغ د ال رقنددَ)اوهددلشمدد،االاهسددلىالحددل 

أثادل ارددلىذددذاالمددرض.ونددرنأصددحلبذددذااالَيدلاهددج،اليهددلزالافسدديهمددلفنددومدد،هنولوينددل
وسوسددنولوينلنحم د ماددلذراالََشددلبوالهددو وَلنهمددللددرورنلاللحنددل الهر درنَ وق د اسددَىلع

علمل العصرالح ن لهىالمنَلانزملشالهنوَنملونَوَاانمهلفياليس ع،ىرنجاََردلا

األ ونَالافسنَ(عسَر .)11:1388

ثانيا :نظريا ترتحليل ترنفس ف تفسير تلكتئاب :
نرقفرون أ،العصلبنارجاَنيَلص مَافسنَقة الساواشاألول م،حنل الفر 

وأحد الوالد ن،مد،اليدا ا قدرونعهدرعد،الصدراع
وذدوأسدل الصدراعاألو نهديهدن،الىفد 
الر ن هن،مَوالشالرقصنَالهدوواالادلاألعلد  واعَهدرفروند ()1917فديمقللَدو"الحد ا 

والمللناقولنددل"ويددو أويددورددهوع ن د هددن،االََشددلبوالح د ا ل د نفق د ا،م ولددوعالحددب إذ
َاَلبالفر اوهلشم،االََشلبي ار الرعورهللذابالدذقنصدنهو واالََشدلبردعورهللغلدب

إثراالحهلىوقنهَاالم فيارهلعالحليَال الحب.االََشلب نح

اَني َالفق ا ،مولوع

الحب سوا هللموش أو الهير أو القسلر فللقهراش الللغىَ الص منَ الَي نوايههل الفر في
السداواش المهَدر مد ،عمدرا قد َيعلدو مسدَه فلا هردَ أسلسدي لةََشدلب ونمثد االََشدلبعاد 
الفرون ننَ،ثهنَلاعاد المرحلدَالفمندَلهدذاَدل،مد،أعدراضذدذاالمدرضاالمَادلععد،االَد أو

الرراذَ.وَثن ارملناَصالمرنضههذاالمرضإل اويوالارلىالَيََمنزههلذذاالمرحلدَ

َمددصاالصددلهي.ونمث د االََشددلبالددىهل امدد،االاددلاألعل د وعل د ذلددااي د األاددلاألعل د 
َعلم االالهللىرنقَالَيَل،نرغههلالمرنضالرعورنلامعلملَمصل راالرهلعالمفقدو وذادل
َجَياَهل الذاشالذقنويهوهوالمرنضلةََشلب(النحفوفي .) 101:2003

ثارث ا :ترنظريا ترسلوكيا ف تفسير تلكتئاب :
َعَم المفلذن االسلسنَلاارنَالَعل فيَفسنرالسلواعل مفهو الَ عن (الَعزنز) 

وقلصددَقفددضالَعزنددزاالنيددلهيممددلمدد،رددجاوأ،نَددرااألثددرالسددلهياَنيددَلع د ويددو أو
قفددضللمعددززاالنيددلهي والددذقنَددو،مدد،اَلشيددواألع دراضالَدديح د ذللنواسددوَ،للرددعور
ه ددللهأل وعد د االرَن ددلدوااَق ددلضقنم ددَال ددذاشوالر ددعورهلل ددذابواالحس ددل العقل دديهلالرذ ددلج 
واالاعد د از االيَم ددلعيوالر ددَلوقاله ان ددَ وااقف ددلضمعد د الس ددلواوَ ددرقالاا ددر الس ددلوَنَأ،

االََش ددلبمََس ددبونمَ ددَ،فس ددنراعل دديأس ددل م دد،اارن ددلشاالر ددَراىالَةس ددنَيأواالر ددَراى

االي ارشد د أوال ددَعل االيَم ددلعي وف ددياالر ددَراىالَةس ددنَيفإا ددولم ددلَ ددل،م دد،ر ددج،مثند دراش
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مرروىَأَ،ول اسَيلهلشاافعللنَمرروىَفإ،األف ار نَياهو،موايهَذذاالمثنراش وندرق

وولهدديأ،المسددَونلشال ازش د مدد،القلددجق د ََحددو هرددَ مهلرددرإل د اََشددلبوذددوَفس دنرنقله د 
َفسنرالَحلن الافسي هناملفياالرَراىاالي ارشديفدإاه ندرو،أ،ادوعمعد األحد ا الهنشندَ

ذ العوام األسلسنَونرقمَلوقأاوهللاسدهولاارندَالَد عن فديَفسدنراالََشدلب فقد حد 

الددهعضالم د ع فدديأاددوح د

أومثنددرأوموقددامدد،المواقدداالَدديَح د

َغندراهرددَ مددلفددي

السددلواح ددن،نعق ددبأحد د أر ددَل أوامثل ددَذددذاالس ددلوا ونَحد د معد د الَد د عن همدد قَفلعدد 

الرددقصمدديالهنشددَ ونفسددراالََشددلبمدد،قددة مفهددوميالَعزنددزواالرددَراى وَددرنالاارنددلش
الس ددلوَنَأ،االََش ددلبن دداي ع ددَ،د د ايمس ددَوقالَد د عن اإلني ددلهي وارَف ددلعمس ددَوقالقهد دراش

السلهنَوغنرالسلر  ونح

االََشلبي ار عوام ع ن َاقفضهمويههدلَفدلعةشالفدر مدي

الهنشَالمأل نَإل اَلش وَزان مع الشالقهراشالسنشَالَيَمث هللاسهَعقلهللو.

(مَلوق .)21:1331
رتة ا :ترنظريا ترم رفيا ف تفسير تلكتئاب:
ََو،اموذجهنا ) ) Beckالمعرفيم،أاملىمعرفنَثلهَدَاسدهنل(مقىىدلش) وذدي
اارن ددَس ددللهَع دد،ال ددذاشع دد،العلد د وع دد،المس ددَقه (الث ددللو المعرف ددي)وعملن ددَمعللي ددَ
واالََشدلب.
معلوملشمعناَأوقلىشَ(الَرونهلشالمعرفندَ)لََددو،مسدألولَعد،أسدل الداف 
إ،المقىى ددلشَمثد د المَوا ددلشالهالشن ددَاألسلس ددنَللَاا ددن المعرف دديوالَ دديم دد،قةله ددلنَع ددرا
الَلشد،ونفسدرونصااونقن قهراَووََصامقىىلشالفر المََشبهويهلشاارسللهَفي

رألنددَالددذاشعل د أاهددلمعنهددَ غنددرَفشددَو ورألنددَالعددلل َمىللددبمحددهىأوااه ازمددي .وق د 
افَددرضهدداأ،المقىىددلشالسددللهَنددَ َفينرذددلهح د و أو(إ رااح د و )أح د ا حنددل سددللهَ
ونددَ المحلفاددَعلنهددلهمند الفددر إلد َرددونوالمعلومددلشالدوار إلنددوهىرنقددَماامددوفدديأسددلوب

غنرَوافقيأوسلواااهزامي(.فلن  .)180-182:1112
وَفسددرذددذاالاارنددَاالََشددلبعل د أاددومددزجوقلددىمفددلذن الامددلذجالعقلنددَواألذ د اا

الرقصنَواأل وارااليَملعنَ وَدرقأ،االََشدلبنمَد،أ،نفسدرهلعَهدلرافقد االلهد اقدن أو
ورايَمددلعيلد قالفددر الددذقل نددومصددل رأقددرققلنلددَلقنمددَالددذاش والَه ند هللفقد أوالفقد 

الفعليله الوأذمنََهنر نمَ،أ َ،أل قالد االََشدلبهسدهبعد ويدو مصدل رأقدرنلهدل

قنمَذاَنَللفر .
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وَددرنذددذاالاارنددَأ،ذاددلاثةثددَامددلذجمعرفنددَأسلسددنََعم د عل د ََ د ون،االََشددلب

وأىلجعلنهلهناعل ذذاالاملذج(الثللو المعرفي)وذي:

 ااراالفر السلهنَلذاَوونعَهرافسورقصلاماهوذاوأاورقصغنرمرغوبهو.

 اار الفر إل العلل القلريي الاارال االقرن،هىرنقَسلهنَوندرنأ،العدلل ملدي 
هللصعوهلشالَيالنسَىنيَقىنهلوالَقلصماهل.

 اادراالفددر الدديمسددَقهلَهددللاار السددو اونَونعَهددرالصددعوهلشوالمعلاددل الَددينمددرههددل
النرقأملموسوقاالحهلىوالفر .
ااهل اشمَو و،اهلنَ و 

وأَ هناعل ويو أرهعَمَوالشرشنسَلةََشلبََمث في:


المَوالشالمعرفنَ:وََلم،الرعورهدللعيزوالندج  والمند الد َلدقن المردَةش



المَوادلشال افعنددَ:وََمثد فديفقد ا،ال افعنددَ واالعَمل ندَ والهددروب والرغهددَفددي



المَوالشاالافعللنَ:وََلم،ع الق ر عل الرعورهللسروروالههيَ.

وَ ايقنمَالوقش.

الموش وقلَاال ار .


المَواددلشاليسد نَ :وَهددرزفدديأعدراضاالرجوفقد ا،الرغهددَالياسددنَوسددرعَااليهددل 
وارَقل العلةش(.النحفوفي )101-112:1110
ونريدديأصددحلبالامددلذجالمعرفنددَاالََشددلبإلد أسددهلبمعرفنددَفنددرقهنددا Beckا،

االََش ددلبال ددىرابف دديالَفَن ددر ون ألَد د علد د أذمن ددَالث ددللو المعرف دديلةََشلب حند د ن ددرق
المََشبذاَووعللموومسدَقهلوهىرنقدَسدلهنَفللردقصالمََشدبنَسد هَفَندرمردوشوالاادر 

الَرلألمنَللمسَقه (.عه القل ر )181-181:1332
خامس ا :ترنظريع ترسلوكيا ف تفسير تلكتئاب :
وندرنهددلفلوا" " Pavlovأ،العصددلبذددوالدىرابهددن،اسددَيلهَالَدداواالسَرددلر 

وذياسَيلهلشَعَم عل ََون،الفر (نلسن)1388:،ووفقللقدواان،نحد

ارَهدلىمََسدبأو

ملنسم الفعد المداعَ الردرىيوأثهَدشالَيدلرباادوإذالد نعد ززذدذااالاعَدل فلادوناىفد 
َد رنينلإلد أ،نَوقدداأثدراأوَاددَ اددلذر االاىفددل عدد،عملنددَعقلنددََسددم الَددا وَىددورش

اارنَهلفلواهواسىَهعضالعلمل مث انزاا" " Eysinkالذقنرنويو اقَةاوراثيهن،
األف ار فيََون،األفعل الماعَسَ وا،األمراضالافسدنََاردجمد،أفعدل ماعَسدَقىدلَََدو،
هَددجثنرَفلع د عددلمليالهنشددَوالو ارثددَ وذ ديأامددلىمدد،السددلواالمددَعل القى دجللَقفنددامدد،آال 
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القلدجنعززذددلأحيددل المدرنضعدد،القنددل هدجقعمد نددأل قإلد مقلوفددوممددلنثهدشالمددرضل نددو.
وَألَد األهحددل الفسددنولوينَعلد أ،أهعددل االاىواشنددَواالاهسددلىنَمرَزذددلفدديالََددون،الرددهَي

الذقلوعةقَمهلرراه ريَاالاَهلاوالوعيوَاقنَالم اق الحسدنَللمد ونمَد مد،يدذعالمد 

حَ د المه ددل (الثةمددو )وما ددوإل د قر ددر الم د واذاَفلعل ددشاالاىواشنددَم ددياالسددَع ا ال ددوراثي

للعصلبارجشاألمراضالافسنََللقلجوالوسوا القهرقواالََشلب(عَلرَ .)66 :1338
سادسا :ترنظريا ترةيوروجيا ف تفسير تلكتئاب :
إ،االذَمل همعرفَ ورالعوام الهنولوينَفياالََشدلبلدن هللي ند فقد َحد

عادو

أهوالىدبأهدوقدراىوافَدرضأىهدل القدر،الثدلايأ،از ندل المدل السدو اونََسدهبالمةاقولندل 

وق َجقرالَفسنرالهنولوييال قنجلةََشلبهسهباقصالمعرفَهفسنولوينَ.

(مصىف )28:1338

ونددرقأصددحلبالاارنددَالهنولوينددَأ،القه دراشاالافعللنددََددألثرعل د الارددلىالَنمن دلشي

للد مل  ولددذلافللمرددلعرواالفَددلروالسددلواقد ََغنددرَهعددلللَغندراشالَنمنلشنددَ فَددل،الهد مدد،
الوقواعل َفسنرن،ذمل:
أ-

ترتفسير ترورتث Genetic Explain



وناهراالسَ عل الوراثيلةصلهَهلالََشلبعل ويو عةقَهن،م ناسَع ا الف در 

لةصددلهَهلالََشددلب واذاَددل،ل د قالوال د ن،أوأح د ذملَددلرن مرلدديهلالصددلهَهلالََشددلب 

وهقلصددَإذاذنددجشالاددرواالهنشن دَهمددلفنهددلمدد،لددغوىوااه دلرَلددااالسددَيلهلشاالََشلهنددَ

(عسَر .)13:1388

وقد ويد ا،حدوالي%21مدد،حددلالشااللددىراهلشالوي اانددَ(ثاددلشيالقىددب)نَددو،

فن ددوأحد د الوالد د ن،مص ددلهلاه ددللمرضافس ددو ف ددلذاَ ددل،األبأواأل مص ددلهلاهه ددذاالم ددرضف ددج،
ىفلنهملنَو،عرلولةصلهَهاسهو%01-12أملاذاَل،الوالد ا،مصدلهن،هدللمرضافسدو

فإ،اسهواإلصلهولىفلنهملَرَفيإل (.%21المنة ق )01:1112
ب-

ترتفسير ترفسيوروج Physiological Explain
نرددنرأاصددلراالَيددلاالفسددنولوييإلدديأاددونوي د امىددل،رشنسددنل،للاارنددَالفسددنولوينَ

لةََشددلب نقددو الددامىاألو علدديأسددل الددىرابفددياألن دضالقددلصهللمرل د المََشهددن.،
ونعَهرَلورن الصو نو وَلورن الهوَلسنو ذلمن،هصفَقلصَفياإلهقدل علديالقد ر الَلمادَ
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والَحَ فياسَثلر اليهلزالعصهي.وم،المةحاأ،األرقلصالعل نن،نوي ل نه صو نو 

أَثددرقددلرجالانددرو،وهوَلسددنو أَثددر اقلددَ ولَدد،فدديالمرلدديالمََشهددن،نَددو،ذددذاالَوزنددي
مل ددىرهل.أم ددلالاارن ددَالفس ددنولوينَالثلان ددَ فَعَه ددراالََش ددلبعه ددلر ع دد،قص ددورم ددورو ف ددي
عاص درن،رشنسددنن،مددَ،نمنددل ال د مل اورهددلنن،ف درن،وسددنروَوان ،وَةذمددلاددلقةشعصددهنَ.

(فلن  (111 :1110

ونَلد د مم ددلس ددهجأ،الاارن ددَالهنولوين ددَرَ ددزشف دديَفس ددنرذللةََش ددلبعلد د العلمد د 

الددوراثيوالعلمد الفسددنولوييفقد أولد العلمد الدوراثيأ،ذاددلاأفد ار امعناددن،نرثددو،اسددَع ا ا
لعملنددلشهنولوينددَملددىرهَوذ د األف د ار الددذن،ل د نه َددلرن أسددرقسددلهجمددياالََشددلب(اََشددلب

ورفيامواالََشلب ولَ،فياألسل الوراثيوالينادلش
الوال ن،أوأح ذمل)وأ،الهنشََلعب ا
ذيالَيَلعبال وراألَهرفياإلصلهَهلالََشلب.

وَذلارَزاالَيلاالفسنولوييعل اليواابالعلونَفيَفسنرالةََشلب حن فسر

االََشلبفيلو االلىرابوالقل الوانفيالذقنح

فيمالىجالم ونَل مملسدهج

أ،الم ق الهنولوييرَزعلد اليواادبالعلدونَالوراثندَولد نرَدزعلد اليواادبالافسدنَفدي
َفسنراَولةََشلب.

ساة ا :ترنظريا ترفسيوروجياف تفسير تلكتئاب:
َألَد الاارنددَالعلددونَالىهنددَعل د أ،األمدراضالافسددنَالعصددلهنَوالعقلنددَذددياَددلج
إلصلهلش ملغنَوأمراضعلونَ(.نلسن)102:1388 ،
ونهَ المرَغلو،فديالىدبالافسديهلليواادبالمرلدنَالمرَهىدَهلالََشدلبمد،الالحندَ
الفسنولوينَعل أسل أ،االََشلبالىرابوانفيالَ اللىرابفيالَاان الهرموايأو

الَنمنددلشيل د نالفددر مدديإسددهل العوام د الوي اانددَوالهنشنددَ واذاعددراالقل د وعددول ااَامددش

الصددحَالافسددنَ ونهددَ أصددحلبذددذااالَيددلاهلسددَق ا األ ونددَوالص د ملشالَهرهلشنددَوق د نلددز 
الَ د ق الي ارحدديأحنلا دلاوالمه د فقددىذددوَنفنددَإ ازلددَاألع دراضهددجقوسددنلَهغددضالااددرعدد،

نالمنَاالََشلبوالصراعلشالافسنَهلعَهلرذلذاشىهنعََنفنو(عسَر .)01-01:1388

ثامناُ :نظريا ترذتت ف تفسير تلكتئاب:
ندرن أصدحلب م رسدَ الدذاش أ ،المدرنض هلالََشدلب نعدلاي مد ،ويدو فَدر عد ،افسدو
َرعرا هلللعاوذذا الفَر أَثر ممل َحَملو ذاَو فنحلو يلذ ا اَقلذ عد سده والقندل هجويدو

ارلى لنثهش لافسو أاوأحس ،ممل نرعر وَثند ار مدل نداي فدي ذلدا ونسدَمر ذروهدو مد ،موايهدَ
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افسدو ومردَلَو واذا ردعر الفدر هلاهندلر إمَلانلَدو اليسدملانَ والصدحنَ وأحد

فَرَو ع ،افسو نصلب هلالََشلب( .ية .)100:1382

هلدعفو وحقدلر

ممددلسددهجَددرنالهلحثددَأ َ،د اارنددَحلولددشَفسددنراالََشددلبمدد،زاونددَقلصددَ وفق دلا

ل سل الذقاعَم شعلنوفيهال فَرذلحن رَزشَ واحد ماهدلعلد يلادبمد،يواادب
حنل اإلاسل،ورهىشهناووهن،االََشلبومديأ،الَفسدنراشالَديأور َهدلَد اارندوَعدن،فدي

َق ن فه يزشيلهذاااللىرابإالإاوالنعَهراالعَمل علد إحد اذلَلفندلالمعرفدَحقنقدَذدذا

الم ددرضواألس ددهلبالَلما ددَو ار افم دد،غن ددرالممَد د،فص د يواا ددبحن ددل اإلاس ددل،ع دد،هعل ددهل
الهعض وَجثنرالاواحيالهنولوينَأوالوراثندَفندوالنسدَق عد،الَدجثنرااليَمدلعيأوالافسدي 

ولددذلافددإ،مدد،اللددرورقعا د محلولددَمعرفددَاالََشددلبوأسددهلهووعةيهلالذَمددل هَ د ويهددلش

الاارالسلهقَم،أي الحصو عل فه مَيلا نسلع فيَق ن ق موأفل للمصلهن،هو.
نظرم تلسالم رالكتئاب
هرددج،موقددااإلسددة مدد،مددرضاالََشددلبوغندرامدد،األمدراضالافسددنَ والعددةجالددذق

نق موالماه اإلسةميلمث ذذااألمراض نقو ال ََورنوساالقرللوق:النوي فديالد انل
ا علل ال وا لو والرفل ماو فق أقهرالرسدو اإلسدة -صدل اهللعلندووسدل  -أ،

اهللَعلل ملأاز  ا إالأاز لوردفل علمدومد،عملدو ويهلدومد،يهلدو فدإذاأصدلبالد وا 
الد ا هددرئهددإذ،اهللَعددلل وذددذاناىهددجعلد األ وا العلددونَ واأل وا الافسددنَسدوا هد ذددو

نر ددم األ وا الفر ن ددَ واأل وا االيَملعن ددَ فَله ددلقلهل ددَللر ددفل ه ددإذ،اهلل إذاأص ددهال وا ذ ددل.

واح-،المسلمن-،أق الال اصنهلام،ذذااألمراضالافسنََلالََشلبوغنرا وا،ل نق 
مد،هنااددلمدد،نرددَومثد ذددذااألمدراض وعددةجاالََشددلبمَدوافرفدديالصددن لنَالقرآانددَالاهونددَ 

وََلقصذذاالوصفَ:

 -7تلعتصــام ةــاهلل ت ــارىوالليددو إلنددو والَحصدد،هحصدداوالحصددن ،واألم د فدديفلددلو 
والريل فيرحمَو ذذاذواألص أ،نلياإلاسل،افسوفين موالاعزوي وأ،

نألم،هجاول،نلنعو ول،نَقل عاو وأاوأهرهوم،افسو وأرح هومد،أمدووأهندو 
يس ِمـ َـن ير َو ِح ترلَّـ ِـع إَِّل
والننددش مدد،روحددوأه د ا ا والنقدداىمدد،رحمَ دوأه د ا ا{.إِ َّنـ ُ
ـع يل يي َي ـأ ُ
ت َرقيوم ت َر يك ِ
ون }(سور نوسا:ا نَ.)81
اف ُر ي
َُ
واهللَعددلل النسَعص دديعلنددوم ددرض والمر ددَلَمل نددَوالمعاون ددَ فَ د م دد،مددرنض

رفلا وَ م،فقنرأغالا وَ مد،سدلش أعىدلا وَد مد،مردراعلد الهدةاايَّدلا وَد مد،
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لدل ذد اا وَد مد،مرد َّدر آواا وَد مد،لددعناقدواا وَد مد،مهَلد ا علفددلا فهدوسددهحلاوال

نعي دزارددي فددياألرضوالف دديالسددمل .أل د َ ددرَندداَردداغمددَنعق ددوبعلنددووعل د اهنا ددل
يعلي ُم
ال إِ َّن يما أي َ
الصة والسة ويميهناووهن،أوال ا حن،قل {:قي ي
ش ُكو يةثِّ يو ُح َزِن إِريى ترلَّ ِع يوأ َ
ِ
ين ييـأ َِت يي ِن ِة ِب َـم
ـع أ َ
سـى ترلَّ ُ
ِم ين ترلَّ ِع يما يل تي َ لي ُم ي
ص َـةر يجميـل يع ي
ون}(سور نوسدا:ا ندَ {.)82في ي
ِ
ِ
ِ ِ َّ
يم }(سور نوسا:ا نَ.)80
يم ت َر يحك ُ
يجمي اا إن ُع ُه يو ت َر ي ل ُ
ـع أ ِّين ـ
ـاد يرَّةـ ُ
ـوب إِ َذ ينـ ي
ألد َددرَندداَرددااللددرعدد،أنددوب هع د مددرضىوند { يوأ ُّييـ ي
ـت أيرحــم ترـ َّـر ِ
ـع
سـ ِـن ي ُّ
يم َّ
ـع في يك ي
ضــر يوآتي َي ينــاهُ أ َ
يهليـ ُ
اســتي يج َة ينا ريـ ُ
تح ِم ي
شـ َف ينا يمــا ِةـ ِـع ِمـ َـن ُ
ين ( )94في َ
ترضـ ُّـر يوأي َنـ ي َ ي ُ
ين ((.})93سور األاهنل :ا نَ.)82-80
يو ِم َثلي ُب َم يم ي ُب َم ير َح يم اا ِم َن ِع َن ِد ينا يوِذ َك ير رِ َل يا ِة ِد ي

وذذاالثقَالوىن هلهللذيه انَالعدةج وذديالمردع الدذقنلدي الىرندج إ،حدى
وَمر عل عَهَو ول نهدردذدذاالهدلبأهد ا ا فهدوسدهحلاوال
المر أعمللووأفعللوعا هلباهلل
َّ
وقصوصددلإذا عددلا عددل الملددىرالددذقالمليددجلددومدد،اهللإالإلنددو وال
نددر مدد،ىددرجهلهددو
ا
ياددلبنلددوذهددوإاليالهددو فهددون د عواهحرقددَوح درار والددىراروافَقددلر.ولددنعل أ،أر د سددلعلش

اللن المَوسوا ا ا ذيالسونعلشالَيَسدهجاادهةجالفيدر وأ،سداَاهللأ،نيعد هعد العسدر
اللنجفريل.
نسر وهع
اا
ا
 -1ترصـالم زتد روحـ :مدد،أذد مددلنليدجإلنددوالمسدل فدديرد َووَرهددوواََشلهدو–َمددلنألَد 
ال ََورالقرللوق-الصة الَينقافنهلالمسل هدن،ند قرهدوقلشفادلمَلدراعل فهدي
ع د لإلاسددل،المددألم،فدديمعرَددَالحنددل َم د اهددرودالقددو وقددو الددرود وَماحددوىلقددَ

روحنلنعناوعل موايهَالر اش قل
افسنَ و از ا
ا
ــع
ارصـ َــة ِر يو َّ
تســتيِ ي ُنوت ِة َّ
ترص يــال ِم إِ َّن ترلَّ ي
ترَّ ِــذ ي
آم ُنــوت َ
ين ي
.)120

ُّبـا
َعلل فيَويندوالمدألمان {:،ييـا أيي ي
ين}(سددور الهقددر :ا نددَ
ــع َّ
ترصــا ِة ِر ي
يمـ ي



وَددل،الاهدديصددل اهللعلنددووسددل إذاحزهددوأمددر أقارددَ علنددو فددزعإلد الصددة .وال



فهددونسددَعن،هددربالعددللمن ،الددذقنينددب عددل الملددىرن ،ونَردداحددز،المحددزوان ،

سددنملإذاايَهد المسددل أ،نسددهغولددو ذل ونددَ رَوعهددلوسدديو ذلوقرددوعهل ونسَحلددرفنهددل
ته ِـد ينا
ية اهللَعلل ومعنَولو
َّـاك ين َ ُة ُـد ي يوِتي ي
وقصوصدلمديقولدوَعدلل {:إِي ي
ين (َ )5
سـتيِ ُ
َّـاك ين َ
ا
ط ت َرم ِ
يم}(.سور الفلَحَ:ا نَ.)2-2
ِّ
ترص يتر ي ُ َ
ستيق ي
وناهغيلوأ،ناَهزفرصَالسيو لن عواَعلل هملنحب ففيالح ن ":أقرب ما يكـون تر ةـد

من رةع وهو ساجد ،فاجتبدوت ف تردعاء"
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 -0مســــاعدم ترضــــ فاء:مم ددلنس ددلع المس ددل علد د الق ددروجم دد،حلل ددَالَ ددربواالََش ددلب 
االيَهدل فديمسدلع الادل

وقصوصدلاللدعفل مداه مثد الفقد ار والنَدلم واأل ارمد 
ا

والمعوقن،وأصحلبالحليلش والعم هيد إلغلثدَالملهدوفن ،وَفدرن َرهدَالمَدروهن ،

ومس  معَالمحزوان ،وا قل الهسدمَعلد ردفلذه والههيدَعلد قلدوهه فهدذانفند 
اإلاسل،المَروبوالمََشبع فواش ماهل:

َّ
إاونَعه ههذاالعم هلل وذدومد،أحدبمدلَقدربهدوعهدل اهللَعدلل إلد رههد وأحدهه 
إلنوأافعه لعنللو وفيالح ن ((:أحبالال إل اهللأافعهد وأحدباألعمدل إلد اهلل

َعدلل سددرورَ قلدوعلد مسدل ََردداعادوَرهددَ أوَقلديعاددو انادل أوَىددر عاددو
يوعددل  ولددش،أمردديمدديأقدديالمسددل فدديحليددَأحددبإلدديمدد،أ،أعََددافدديالمسددي 
ا

دهر(.أقريددوالىه ارادديفدديالَهنددر واهدد،أهدديال د انلفدديقلددل الح دواش عدد،اهدد،
رد اا
عمر وحساواأللهلاي رق الح ن .)88:

إاددونقددرجالمددر المََشددبمدد،سددي،الوح د والوحرددَ الددذقفرلددوعلد افسددو ونرددعرا

هَنلاو وهجاوقل رعل أ،نايزونألثر  ونرغلوههمو غنرا هع أَ،ل،مرغوالاهه افسدو ال
ناارإالإلنهل والن ورإالحولهل َملن ورالوثايحو صامو .
إ،اي َددوللاددل



ومعواَددوللمسَلددعفن،وأذ د الحليددَ ََسددهوحددهه لددو و عددل ذ لددو

هإقةص م،أعملجقلوهه الم،أىرااألساَه وذذاال عل لوأثراوقهولوعا اهللَعلل .

أ عنَاهونَلعةجالَرب:
-

ذاددلاميموعددَمدد،األذَددلرواأل عنددَالاهونددَلعددةجالَددربوالهد والحددز ،أومددلنسددم 
فيعصرالهد(االََشلب)أو(القلدجالمرلدي)وقد ذَرذدلاإلمدل اهد،القدن رحمدواهللفدي
ََلهوالقن ( از المعل فيذ ققنرالعهل )حنَ،ح

ع،ذ نوصل اهللعلنووسل 

فدديعددةجاألم دراضالحسددنَالمقَلفددَ وأىددل فنهددل ث د َح د

فدديفص د قددلصعدد،

عةيددوللمَددروبوالمهمددو والمحددزو ،وذددوعددةجنقددو عل د األذَددلروال د عواشالَددي

َص اإلاسل،هرهوعزوي .وم،ذذااأل عنَ:

 "ل إرـــع إل تهلل تر لـــيم ترحلـــيم ،ل إرـــع إل تهلل رب تر ـــرل تر ظـــيم ،ل إرـــع إل تهلل ربترسماوتت ترسةع ،ورب تألرض رب تر رل تركريم "(.صحن مسسل ).

 وفي"يلميالَرمدذق"عد،أاد :أ،رسدو اهللصدل اهللعلندووسدل َدل،إذاحزهدوأمدرقل ":يا ح يا قيوم ةرحمتك أستغيث".
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 وفددي"سددا،أهددي او "عدد،أهدديهَددر أ،رسددو اهللصددل اهللعلنددووسددل قددل  :ع دواشالمَروب":ترلبم رحمتـك أرجـو ،فـال تكلنـ إرـى نفسـ طرفـا عـين ،وأصـل رـ شـأن
كلع ،ل إرع إل أنت".

وفنهلأنللع،أسمل هاشعمن قللش:قل ليرسو اهللصل اهللعلنووسل  ":أل
ا
ِ
شـيئا".وفدي
َّ
أعلمك كلمات
تقوريبن عند تركرب ،أو فـ تركـرب :تهلل رةـ ل أشـرك ةـع ا
روانَأاهلَقل سهيمراش.

 وفددي"مسددا اإلمددل أحمد ":عدد،اهدد،مسددعو عدد،الاهدديصددل اهللعلنددووسددل قددل ":مــاعةـدت هـم ول حـزن فقـال" :ترلبـم إنـ عةـدك ،وتةـن عةـدك ،وتةـن أمتـك ناصـيت
أصاب ا

ةيدك ،ماض ف َّ حكمك ،عدل ف َّ قضاؤك ،أسأرك ةكل تسم هـو رـك سـميت ةـع نفسـك،
أحدت من خلقك ،أو تستأثرت ةع ف علـم ترغيـب عنـدك،
أو أنزرتع ف كتاةك ،أو علمتع ا
أن تج ــل ترقـرآن تر ظــيم رةيــع قلةـ  ،ونــور صــدري ،وجــالء حزنـ  ،وذهــاب هم ـ  ،إل

فرحا".
أذهب تهلل حزنع وهمع ،وأةدرع مكانع ا

 وفيالَرمذقع،سع ه،أهيوقلصقل :قل رسو اهللصل اهللعلنووسل  ":عو ذقالاددو،إذ عددلرهددووذددوفدديهىدد،الحددوش":ل إرــع إل أنــت ســةحانك إن ـ كنــت مــن

ترظــارمين" ل د ن د عههددلري د مسددل فدديرددي قددىإالاسددَينبلددو" وفدديروانددَ":إن ـ
فرج تهلل عنع :كلما أخ يونس".
ألعلم كلما ل يقوربا مكروب إل َّ

 وفي"سا،أهي او "ع،أهيسعن الق رق قل  :ق رسو اهللصل اهللعلندووسدل ذاشنو المسي فإذاذوهري م،األاصلرنقل لو:أهوأملمَ فقدل  " :يا أةـا أمامـا
مار أرتك ف ترمسجد ف

يـر وقـت ترصـالم "فقدل :ذمدو لزمَادي و ندو،ندلرسدو 

كالمــا إذت أنــت قلتـع أذهــب تهلل عــز وجــل همــك وقضــى دينــك "
اهلل فقددل  ":أل أعلمــك ا
قل :قلش:هل نلرسدو اهلل قدل  ":قـل إذت أصـةحت يوتذت أمسـيت :ترلبـم إنـ أعـوذ ةـك
من تربم وترحزن ،وأعوذ ةك من تر جز وتركسل ،وأعوذ ةـك مـن ترجـةن وترةخـل ،وأعـوذ
ةــك مــن لةــا ترــدين وقبــر تررجــال" قددل :ففعلددشذلددا فجذذددباهللعددزوي د ذمددي 
وقل ع ،ناي.
وصفا إسالميا رالكتئاب:
نل دديالر ددن محمد د ص ددلل المايد د عةيد دلام دد،القد درآ،والس دداَللهد د والح ددز،الَىه ددَأو

االََشلبالمسم همرضالعصر نقو :إ،م،ىهنعَالحنل ال انلالهمو والغمو الَيَصنب
اإلاسل،فنهل فهدي اراأل وا والرد واللداا ولهدذاَدل،ممدلَمندزشاليادَهدوعد،الد انلأادو
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لن فنهلذ والغد {:يل يم ُّ ِ
ين }(.سدور الحيدر ا ندَ
صـب يو يمـا ُهـم ِّم َن يبـا ِة ُم َخ يـر ِج ي
س ُب َم ف ي
يبا ين ي
يي
ِ
 .)28وأذلهلالَََ رقواىرذ والهَلمَ{:يل يسم ي ِ
يمـا}( .سدور الواقعدَ 
ون ف ي
ي َيُ
يبا ري َغ اوت يويل تيأَث ا
ا نددَ.)12وىهنعددَالحنددل الد انلالمعلاددل والمقلسددل الَددينوايههددلاإلاسددل،فددياروفددوالمقَلفددَ
وأحوالددوالمَاوعددَ َمددل علنددوقددو الحددجَعددلل {:ريقيـ َـد يخلي َق ينــا َِ
ـان ِف ـ يك يةــد}(.سددور 
نسـ ي
تإل ي
الهل ا نَ.)2فهوحزن،عل ململ مهمو هملنسَقه مغمو فيالحل .
أمددلمدد،اذَ د نهه د قاإلسددة فإاددوني د العددةجفنمددلأَ د مدد،ل د ،العلددن القهنددرالددذق
ير }(.سور الملا ا نَ
ق يو ُه يو ترلَّ ِط ُ
قلجالقلجوذوأعل هملنصلحه {أييل يي َ لي ُم يم َن يخلي ي
َ
يح ت َر يخ ِة ُ
(.)12صحن مسل ( )02هلبالَسهن وال عل فيالسيو ).
/http://www.alukah.net/social/0/295
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ترمةحث ترثارث
ترقلق تلجتماع

()Social Anxiety

تمبيد :
َالولد ددشالهلحثد ددَفد دديذد ددذااليد ددز مفهد ددو القلد ددجوأاواعد ددو َعرند دداالقلد ددجااليَمد ددلعي 
مسددَونلَو وَصددانفلَو وماددلذرا ومَوالَددو ومحَددلشَرقنصددو والص دورالَدديناهددرفنهددل 

والاارنلشالمفسر لو و آرناإلسة فنو واقن ارالىرجواإلي ار اشلعةجالقلجااليَملعي.
أولا :مفبوم ترقلق:
ترقلق رغ اا :
ت ددت ت ريفات ترقلق وتنوعت تة ا لختالح آرتء تر لماء كما وردت ةارم اجم تترتاريا :


ل د نرددَهراسددَق ا القلددجهلعَه دلرامفهوم دلان د عل د المددرضوااللددىرابفددياللغددَ

العرهن ددَوَ ددذلاف دديالََ ددلبوالس دداَوأقد دوا علم ددل اإلس ددة واام ددلالمص ددىل ال ددذقند د علن ددو
ونرَرامعوذومصىل اله وذ يمعوذمو نقل أذماياألمرإذاأقلقا.

(اه،مااور  .ش .) 210-211:

َقو العرب:أقلدجالردي أقحرَدو وأقلدجالقدو السدنواحرَوذدلفديغمد ذلالقلدج
إذ،ذوالحرََأوااللىرابوذوعَ الىمجاناَ(.السهلعي .)1382

وق اَفقشمعلي اللغَيمنعهلعل أ،مصىل القلجعهدلراعد،حللدَمد،االازعدلج

والحرََالملىرهَوع االسَقرارفيمَل،واح (اه،مااور  .ش.)010:

وعرافيلسل،العدرب(الهد،ماادور)القلدج:ذدواالازعدلج وانلدلاأادومدلالنسدَقر

فيمَل،واح وذوالنسَمرعل حللَواح (المىنرق .)118:1112

القلد د د ددجف د د د د اسد د د ددل الهةغد د د ددَ:همعا د د د د ري د د د د قلد د د ددج:اد د د ددزج:ام د د د د أر قلق د د ددَومقد د د ددةج

(الزمقررق .)211:1313

َمددلونعددراالقلددجفدديالمعددلي اإلايلنزنددَعل د افد الاحددو حند نعددرافدديمعي د 

اَس ددفور Oxfordعلد د أا ددو"إحس ددل م ددزع ف دديالعقد د نار ددجم دد،الق ددواوعد د الَجَد د م دد،

المس ددَقه "َ.م ددلونع ددراف دديمعيد د وهس ددَر() Webster 1331علد د أا ددو"إحس ددل غن ددر
عل قوقلذرم،القواوالقرنَ وذو اشملانَصاهعةمدلشفسدنولوينَمثد الَعدرجوالَدوَر

واز نددل لدرهلشالقلددبوذلدداهسددهبرددااإلاسددل،هافسددوحددو ق رَددوعلد الَعلم د مدديالَه ن د 
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هاي ددلد".القل ددجذ ددواافع ددل رد د ن همواق دداأوأر ددنل أوأر ددقلصالَس ددَ عيهللل ددرور ذ ددذا

االافعدل .وذدونهعد فديحللَدوالرد ن علد الَمدزجوالقدوا ونحدو حندل صدلحهوإلد حنددل 
عليز ونر ق رَوعل الَفلع االيَملعيوالََناالهال (حسن.)111:1110 ،

وهددللاارإل د الَعرنفددلشالسددلهقَالَ دديور شفدديالمعددلي والموسددوعلشالافسددنَوعاد د 



هعضعلمل الاف ع،القلج وي شالهلحثَأ،معا َلاالَعرنفلش إ،ل ََدَ،لهدل ََفدج

حو مفهو القلج واَ،هلنادشماَقلَهدلالاارندَالَديناَمديإلنهدلذدألال العلمدل فدياعَهدلرأ،
القلجحللَافسنَغنرسلر ومَ راوقلريَعد،اىدلجسدنىر المدرنضونسدَثنرذلويدو قىدر
غنرمعروامصد را أوقوفدومد،المسدَقه ونصدلحبذدذاالحللدَأعدراضافسدنَويسدمنَ 

وهللذاشعا ملََو،اوهَالقلجحل َيع اإلاسل،المصلبهللقلجمَرلشملاوملىرهلا.
ترقلق تصطالح ا :

والقلجفياالصىةدنحلَيالَعرناالعل عا الافسدنن ،فقد ذَدراهد،القدن اليوزندَ
(121ذ ددَ )21:عرنف دلاللقلددجهجاددواله د والمَددرواال دوار عل د القلددبألمددرمسددَقه "وهددذلا
نرَهىمفهو اله هلألح ا المسَقهلنَإمدلمرغوهدَفنقرد فواَهدل أومرذوهدَفنقرد وقوعهدل 

وأحنلالانىل اله األمرالحللرفنغَ قلبصلحهوهسهبالله وع الولود.
يوجد تتجاهان رت ريح ترقلق حيث ُيمثل كل منبما تتجاه ا محددتا:


فهوحللَوي اانَغنرسلر 

االَيلااألو :الذقنمث المهَمن،هللهحو اإلَلنانَنَ
قوامهلالقواالذقلن لومهررمولوعيم،ىهنعَالموقاالذقنوايهوالرقص

مهلرددر وغللهدلامددلناىهدديذددذاالقددواعلد الحللددروالمسددَقه معدلاوََددو،ذددذاالحللددَ
عل مصحوهَهع م،مالذرااللىرابفيالسلوا.



االَيددلاالثددلاي:والددذقنمث د المهَمددن،هددللهحو الَيرنهنددَ فهددو افدديأوحددلفز إذامددل
اسَثنرفإاونأل قإليَارنىالرقصفيالمواقاالَياىللهوفنهلهج،نََسبمهلر 

معناَ َملأاونسلع عل َ عن ذذااالََسلب( .حهنب .)122:1331

وهللرغ م،اقَةاعلمدل الداف وَادوعَفسدنراَه فد َعرنداالقلدجووسدلش الدَقلص

ماووَةاحسبإَيلذلَدووحسدبالاارندَالَديندألم،ههدلإالأاهد اَفقدواعلد ا،القلدجحيدر
الزاون ددَفد د االمد دراضالافس ددنَوالعقلن ددَواقى ددَه ان ددَله ددل فنم ددلنل دديهع ددضالَعرنف ددلشالَ ددي

اعَم شعل القىروَوقيالسن .
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جـاء ت ريـح ترـدريل ترتشخيصـ وتإلحصـائ تررتةـع رالضـطرتةات تر قليـا ))DSM VI



رلقلق :

أاوحللَمرلنَََصاهللرعورهللرعبوهويو ع م،االعراضنرَرىَوفرثةثَ

ماهلعلياألق ذي:ويو صعوهَف الَرَنز وسرعَاالافعل  وَوَرالعلةشوايهل ذل 
والددىراهلشالاددو  َمددلَصددلحههلأع دراضعلددونََرددنرإلدديالارددلىال ازش د لليهددلزالعصددهي

الةإ ار قالقلجوذورعورمعم فنوقرنَوع رلل(حيلزق .)12:1112


ونعرف ددوعهد د العا ددن حس ددن:،هجا ددور ددعورع ددل هللقر ددنَأوأ،ذا ددلامص ددنهَور ددنََ

الوقددوع أوَه ند اغنددرمعلددو المصد رمدديرددعورهددللَوَروالرد وقددواالمسددو لددو

م،الالحنَالمولوعنَ وغللهلاملنَعلجذذاالقواهللمسَقه والميهو َملنَلم،
القلددجاسددَيلهَمفرىددَمهللغدلافنهددللمواقدداَمث د قىد ارحقنقندلا وقد الَقددرجفدديالواقددي
عدد،إىددلرالحنددل العل نددَ لَدد،الفددر الددذقنعددلايمدد،القلددجنسددَينبلهددلغللهدلاَمددللددو

َلاشَمث قى ارملحلاأومواقاَصعبموايهَهل(.حسن)12:1111 ،


ونرن(زذرا)282:1112 ،أاوالقهراشالَيَقلجحللَم،الَوَرالرلم والمسَمر
اَنيددََوقدديَه ند قىددرفعلدديأورمددزق قد نحد

ونصددحههلقددواغددلمضوأعدراض

افسنَوعلونَ.ونَو،المرنضوَج،لسل،حللونقو ":رلعرهمصنهَقل مَ".


عرفوَواسي:هجاوحللَافسنََح
ن َّ

حن،نرعرالفر هويو قىرنه ا وذوناىوق

عل د َددوَراافعددلليَصددلحهوالددىراهلشفنزنولوينددَ فددللقىرفدديالقلددجرددي ل د نقددي

ولَدد،ناَاروقوعددو وذ دوالنمد الرددقصمدد،هعن د هد نه د َنلاددو"َ(.واسددي :1111

.)11


ونلناذوراي:أ،ذذاالقهراشَه أم،الفر وَارجع،مواقاأوأح ا مأللمَ
َه أماذالمراح األوليلارج الىف "(القلل ق .)112:1111



ونعرفوعَلرَ":هجاوردعورعدل غدلمضغندرسدلرهدللَوقيوالقدواوالَحفدزوالَدوَر 
مص ددحوبع ددل ه ددهعضاإلحسلس ددلشاليس ددمنَقلص ددَزن ددل ار ددلىاليه ددلزالعص ددهي
الةإ ار قونجَيفيصور اوهلشمََرر مث :الرعورهللف از فيف المع  أوالسدحهَ

فدديالص د ر أولددنجفدديالَدداف

أوالرددعورهاهلددلشالقلددب أوَثددر الحرَددَ..ال د (

عَلرَ .)118:1338

61

هناك ت ريفات ركزت على ترقلق ةم ناه تر ام ومن هذه ترت ريفات:


عرفددوماسددي":عهددلر عدد،إحسددل الفددر هللرعددبالمسددَمروالقددوااَنيددَقددن معناددَ
ن َّ
هحن نحملهدلالفدر ه اقلدوأومد،أحد ا قلريندَالَهدررويدو ذدذااإلحسدل

فدللقلج

ق نعايميموعَأحلسن ومرلعراافعللنَن ق فنهلالقواواألل والَوقعدلشالسدنشَ
وذوقهر اافعللنَمأللمَنعلايماهلالفر عا ملنردعرهقدواأوَه ند مد،ردي  و،

أ،نسَىنيَح ن اه قَأوهولود وذذاالَعرنام،ويهَاارالهلحثدََعرنداردلم 
للقلج (ماسي .)02:1338


عرفددوالعددوض":هجاددوعهددلر عدد،رددعورعددل مددهه غنددرسددلرنَمنددزهددللَوَروالقددوا 
ن َّ



عرفـــع ماســـرمان ":Massermanهجا ددوحلل ددَم دد،الَد د وَرالر ددلم ال ددذقنار ددجق ددة 
َّ

ونَو،مصحوهلههعضاألعراضاليسمنَ"(العوض .)181:1388

صراعلشال وافيومحلوالشالفر و ار الََنا"(فهمي .)111:1312

ونسـتخلص ممـا ســةق أ،معاد الَعرنفدلشالسدلهقوَعَمد علد عدلملن،اسلسدنن،فددي
َعرناالقلدجوذمدلالقدواوالَوقعدلشالسدنشوواعىدل المواقداأَهدرمد،حيمهدلالىهنعديوأ،

ذذاالَعرنفلشالسلهقوَرَهىفيالغللبهلألىرالاارنَالَيناَميإلنهلالمعرفو.،وعل ذذا
ةالمصدىل القلدجنمَد،أ،نعَد َد ذدذا
األسل فإاوالنمَ،القدو هدج،ذادلاَعرنفدلاردلم 

الَويهلش حن إاومَغنرأسلسيم،مَغنراشالرقصنَالسونَوالمرلنَ وذونرَم عل 
أَثرم،يلابم،اليوااباالافعللنَ.
ثاني ا :أنوتع ترقلق :

يقسم ترةاحثون ترقلق إرى عدم أنوتع أهمبا ما يل :

 -7ترقلق ترموضوع (:) Objective Anxietyوذوقلجعل قمص راقدلريي وذدو
ر فع د إل رااقىددرقددلرييأوألذننَوقعددوالرددقصون درااقل م دلا.وذددذاالاددوعمدد،
القلجأقدربإلد القدوا؛أل،مصد رانَدو،والد المعدلل فديذذد،المصدلب ومثللدو
القلددجالمَعلددجهللايددلدفدديعمد ي ند وقد اسددَق "ذددورايَلمددَقددواللَعهنددرعدد،

ذددذاالقلددج أمددل"فروند "Freudفقد أسددملاالقلددجالدواقعي()Reality Anxietyأو
القلجالصحن ()True Anxietyأوالقلجالسوق(.)Normal Anxiety

(أقر والرن .)122:1111:

 -6ترقلـق تر صـاة ( :)Neurotic Anxietyذدوادوعمد،القلدجالند راالمصدلبهدو
مص د رعلَددو وَ د مددلذاللدداأاددونرددعرهحللددَمدد،القددواالغددلمضالماَرددرغنددر
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المحد وَعهددرأع ارلددوالافسددنَوالفسددنولوينَعدد،الددىراب اقلددينَددو،أرد هَثنددر

مملناهرفيحللَالقلدجالمولدوعيالمدجلواالدذقنمَد،أ،نويد عاد مثد الادل .
والقلددجالعصددلهينمَدد،أ،نَددو،حللددَعلمددََََددررعلد رددَ اوهددلشنسددمنهل"فروند "

حللدَالقلدجالىدلفي()Free-Floating an Anxietyونمَد،أ،نجقدذَدذلاردَ 

ر و قوامرلي(.منلسل )111:1331

فللقلجالعصلهيَرييأسدهلهوإلد عوامد  اقلندَ وذدي فعدلش(الهدو)الغرنزندَ والَدي

َوراأََ،غلبعل ال فعلشوَحرج(األال)إحرايلار ن ا هجَ،يعلوفيص ا مديالمعدلننر

االيَملعن ددَونَمثد د القل ددجالعص ددلهيف دديهع ددضالص ددور؛ماه ددلمر ددلعرالق ددواالد د اش الَ ددي

نسَرددعرذلالف ددر فددييمن دديالمواق دداحَ د غن ددرالمقنف ددَماهددل فَيد د الف ددر نَياددبَثند د ارم دد،

المواقا ونَس سلوَوهللعزلَواالاىوا َ(.فلفي )202:1331
قسم "فرويد" ترقلق تر صاة إرى ثالثا أنوتع ه :

أ -القل د ددجاله د ددلش الىلن د ددج:وذ د ددوقل د ددجنَعل د ددجهجن د ددَفَ د ددر مالس د ددهَأوأقر د ددي ق د ددلريي 
فلألرقلصالمصلهو،ههذاالاوعمد،القلدجنَوقعدو ،اشمدلاأس دوأالاَدلش ونفسدروَ،د 

ملنح

له أاواذنرسو .

ب -قل ددجالمق ددلواالمرل ددنَ:ذدددوعه ددلر ع دد،مق ددلواَه د د وغن ددرمعقول ددَ والنسدددَىني

المرنضأ،نفسرمعالذل وذذاالاوعم،القلجنَعلجهري قدلرييمعدن ،فهدولدن 

قوفلامعقوالا َملالنوي ملنهررا وذولن قوفلارلشعلاهن،الال .

ج -قلددجالهسددَرنل:نددرن"فروند "أ،ذددذاالاددوعمدد،القلددجنه د ووالددحلافدديهعددضاألحنددل ،

وغنروال فيأحندل،أقدرن َمدلندرنأ،أعدراضالهسدَنرنلمثد الرعردَواإلغمدل 

وصددعوهَالَدداف إامددلَح د مح د القلددج وهددذلانددزو الرددعورهددللقلجأونصدده القلددج

غن ددروالد د وم دد،ذا ددلايد د أ،أعد دراضالقل ددجالهس ددَنرقاوع ددل:،أحد د ذمل:افس ددي
واألقر:ه اي(عثمل.)11:1111 ،

 -4ترقلق ترخلقـ ( :)Moral Anxietyنَدو،علد ردَ إحسدل هللدذابواإلثد وَجاندب
اللددمنر ونريدديإل د قددوامولددوعيوذددوالقددوامدد،العقوهددَأومددلنَرَددبعل د 

مقللفَالاال (.سلنمل،والهوارق .)182:1111وذذاالادوعمد،القلدجناردجاَنيدَ
َحذنرأولو (األالاألعل )للفر عا ملنقَراأونفَرفدياإلَندل،هسدلوانَعدلرض

مدديالقددن الَددينمثلهددليهددلز(األاددلاألعل د ).أقأ،ذددذاالاددوعمدد،القلددجنَسددهبعدد،
مص ر اقليمثلدومثد القلدجالعصدلهيالدذقنادَ مدَ،ه ند  فعدلش(الهدوا).ونَمثد 
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ذذاالقلجفيمرلعرالقزقواإلث والقي ونص ذذاالقلجإل  ريَدوالقصدونفدي

هعددضأا دواعاألعصددلبَعصددلبالوس دوا القهددرقالددذقنعددلايصددلحهومدد،السددنىر 
المسَه م(،األالاألعل )َ(.فلفي .)021:1331
 -3ترقلـــق تر ـــام أو ترم مـــم :وذ ددوالقل ددجال ددذنالنددرَهىهمول ددوعأوموق ددامع ددن،لَا ددو
غلمضوغنرمح ونىلجعلنوعصلبالقلج وذدوحللدَمد،االازعدلجنعدلا ماهدل

الفددر  وَسددنىرعلنددوفدديمواقدداع ن د فدديحنلَددوالنومنددَ وذددذاالاددوعمدد،القلددج
َفلقم ومَزان  وَىو فَر المعلال ماووأقلهلسدََأردهر.ونعَهدراالازعدلجالمدزم،

وا،وي د االازعددلجفددي
مدد،األع دراضاألسلسددنَفدديَرددقنصذددذاالاددوعمدد،القلددج 
هعصأاواعالقلجاألقرن إالأ،ويو افيحللَالقلجالعل أرنيوأول .

(اهراذن  )121:1111

ونرق(َفلفي )101:1333هج،القلجالافسيالعل ذواسَع ا ل قالفر نأل قإل 
معلالام،القلجالوي ااي اذاملَعرضلقىدرقدلريين رَدو وذدذاالادوعمد،القلدجنَقلد 
يواابع ن ومقَلفَم،حنل الفر وذومح المولدوعوالميدل ولَادونمَد،أ،نَدو،محد ا

هميل معن.،
 -5ترقلق ترخاص ( ترموقف ) يتميز هذت ترقلق ة دم خصائص منبا :


رعورالفر هل،الموقانَمنزهللصعوهَأوالَح قهللاسهولو.



نرقالفر افسوهلاوغنرَا اوغنرقل رعل ميلههَذذاالموقاأوموايهَو.



نَوقيالفر الفر م،ويهَااراالقرن،الدذققد نقلديسدلوَولمةحادَأومراقهدَ



ََهيالفر قة الموقاََلهعلاغنرصحن أوغندرمرغدوبفندوأوعلد االقد غندر

م،يلاهه .

مالسبللمعَل اَهلعوفيا ذذاالموقا(.الحسن.)123:1111 ،

 -2قلق تلمتحان :وذواوعمرَهىهللقلجالذقناَلباإلاسل،أثال َعرلوالقَهلر.

 -1قلق ترجنس:وذواوعمرَهىهللمقلواالمَصلَهلليا  وااللىراهلشالياسنَ.

 -9قلـــق ترمـــوت :اذ ددَ ه ددوالعلم ددل حد د نثلوعةقَ ددوهمقَلد داالمَغند دراشمَل ددماَالس دد،
واليا وال نلاَوالوانفَوالرقصنَوالق ر العقلنَ(الانل  .)11:1331
ممددلسددهجَصد ترةاحثــاإلد َلقددنصألادواعالقلددجوالددذقنقسد مدد،حند مد نَددجثنرا
عل َوافجالفر وصحَوإل قلجمولوعيأوسوقَر فع لقىرقلرييوذدوهدذلاأقدرب
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إل القوامث القلجالمَعلدجهللايدلدفديعمد ي ند .قلدجعصدلهيغندرمعدرواالمصد ر 
وَرييأسهلهوللعوام القلرينَونقس إل ثةثَأاواعقلجذلش قلجالمقلواالمرلنَ قلج

الهسددَرنل.قلددجقلقددينَددو،عل د رددَ إحسددل هللددذابمص د رااللددمنرومريعددوالقددوامدد،
العقوهَ.أملم،حن المارجفنقس إلد قلدجقدلرييالماردجَدر فعد علد اللدغىالافسديأو

القىددر.قلددج اقلدديالمارددجوذددوالددذقنول د الفددر ول نددواسددَع ا و ارثدديلددو.أمددلإذاصدداامدد،
حند وعدديالفددر هددوفنقس د إل د قلددجرددعورقنعدديالفددر أسددهلهوونمَاددوالَغلددبعلنددو.قلددجال

رعورقالن راالفر أسهلهوواذاأر ال راسَوم،حن  ريَر َوفنقس إليقلجحل  قلج
هس ددنى قل ددجم ددزم.،وللَمن ددزه ددن،القل ددجَحلل ددَوَس ددمَفايد د أ،القل ددجَحلل ددَنَغن ددرهحس ددب
المواقاونقَفيعا زوا الَه ن أملالقلجَسمَفنَغنرهحسباألف ار ؛ألاهلفيذذاالحللَ

َع سمَم،سملشالرقصنَوالَيَقَلام،فر  قر.
 -8ترقلــق تلجتمــاع

 : Social Anxietyنقص د هددللقلجااليَمددلعيالقددواغنددر

المقهددو وَياددبالمواقدداالَددينفَددرضفنهددللرددقصأ،نَعلم د أونَفلع د فنهددلمددي

ا قرن،ونَو،معرللاهاَنيَذلاإل اوعم،أاواعالَقنن .فللسمَاألسلسنَالممنز 
للقلددجااليَمددلعيََمثد فدديالقددواغنددرالدواقعيمدد،الَقنددن السددلهيللسددلوامدد،قهد 
ا قرن،والَروااإل راَيللمواقاااليَملعنَل نالقلجايَملعنلا.والمعانو،غللهلامدل
نر ددعرو،ه ددجاه مح ددىأاا ددلرمح ددنىه همقد د ارأَه ددرهَثن ددرمم ددلنعاوا ددوأافس دده له ددذا

المحددنى ونَصددورو،أ،محددنىه لددن لددومدد،اذَمددل آقددرغن درَقنددنمه المسددَمرو

هىهنعَالحل فإاه نَصورو ،اشملاأ،الَقندن الهد وأ،نَدو،سدلهنلا.أمدلالاَنيدَفهدي

الَلقن الَلرثيللعواقبالذقنَمث مثةام،قة الَىرافيىردالمَىلهدلشمد،
الذاشهحن نَحو أ ا قىدجنرََهدوالمعاديإلد َلرثدَهللاسدهَلدوَغرقدوفديالقيد 

وَعززمنلولةاسحلب(.االس ق .)11:1112ونلنا(ذرهرش  )18:1381القلج
االيَمدلعيلدومادلذر مَعد

ََلدم ،اسدَيلهلش سدلوَنَ َمثد

قصدلشص القلدج

االيَمدلعي وَقَلدا مد ،ردقص إلد آقدر َهعدلا لىهنعدَ اسدَع ا اَو الفىرندَ ومَوالَدو
الهنولوينَ وأسللنب َارشَو االيَملعنَ وقزن ،قهراَو
نحد

القلدج االيَمدلعي عاد مل َاهدر عد

مواقا الَفلع االيَملعي حن

مد ،المقدلوا فدي ميموعدَ مقَلفدَ مد،

نَيل القلج م ،قة الَدا الادلَ عد ،ويدو اإلاسدل ،فدي

موقا ايَملعي عل وَعَهر ريَ معناَ م ،القلج سونَ وعل نَ وقلصَ في المواقا الَدي
ََلدم ،مَىلهدلش ي ند

وعاد الحد ن

أمدل اليمهدور
65

أمدلالقلدج االيَمدلعي غندر السدوق

فلادو ناهرعاد مل نصده القدوا مد ،المواقدا االيَملعندَ مزعيدلا للردقص ومدألث ار لدو ومسدَم ار
وعا مل نَلررالرقص في ميلالَو الحنلَنَ هرَ ين  (.هلهش .)11-11:1111

َرنرال راسلشأ،ذالااقَةفدلافديَقد نراسدهَااَردلرالمقدلواااليَملعندَفديالميَمعدلش

الغرهن ددَ إذَقد د رالاس ددهَه ددن%101،و(%101ااَر ددلرس ددََأر ددهر)ف دديالوالن ددلشالمَحد د 

األمرنَنددَ.ونرددنرالد لن الَرقنصدديواإلحصددلشيال ارهدديDSM-IVإلد اسددهََقدديهددن%0،و
(%10ااَر د ددلرمد د د نالحن د ددل ) ونقد د د رذلأغد د د ار ()Agras,1990هاس د ددهَ%1.2ووهد د دوالر 
وذا رسدو)Pollard & Henderson, 1988(،هاسدهَ %1.1فديحدنَ،هلدغاسدهَالقلدج

االيَمددلعيهددن%11-%11،مدد،الددىراهلشالقلددجََد وَزن د اسددهَاالاَرددلرهددن،الاسددل 
ع،الريل غنرأاوفيغللهنَالعنالشاإلَلنانَنََرنرالاَلش إل َسلوقالَاوعالياسديأو

غله ددَاس ددهَال ددذَورع دد،اإلا ددل .وغللهن ددَالمرلد د م دد،العد دزابأوم دد،األر ددقلصال ددذن،ال
نمَلَو،ررنَلاثلهَلاونق رس،ه االلىرابهن،س11-12،علملا وذيالمرحلَالاملشنَ

الَيَوايوالفدر همىللدبي ند وَفدرضعلندوأ وا ارحنلَندَمقَلفدَ وََىلدبمد،الفدر مزند ا
م،االسَقةلنَوالثقَ.ونَحد


المقلواااليَملعنَ.

"راناَدر"عد،ذدذاالمرحلدَهصدفَهل"الىدورالحسدل "فدياردو 

ت ريح ترقلق تإلجتماع


نعرفو المرَز الد ولي للصدحَ والمدرض )  ( 2006هجادوالقدوا مد،األ ا السدن فدي



هنامدلندرااَلمد  :هجادو اسدَيلهَ مصدحوهَ هدللَوَر وااللدىراب عاد موايهدَ ا قدرن،



نرنررلدوا:،هجادوالقدوامد،الميهدو وَيادبالمواقداالَدينفَدرضفنهدلالفدر أ،

المواقا االيَملعنَ والمعلال م ،الاق واإلحراج.
َلألقرا ،والوال ن،والم رسن،والينراَ(.،لم

.)00:1112

نَعلم د أونَفلع د فنهددلمدديا قرن ،ونَددو،معرل دلااَنيددَلددذلاإل د اددوعمدد،أا دواع

الَقنن .أملالسمَاألسلسنَللقلجااليَملعيفإاهلََمث فيالقدواغندرالدواقعيمد،
الَقنن السلهيللسلوام،قه ا قر(رلوا.)28:1111 ،


ونألَ د عه د القددللج:ا،ذددذاالقددوامددزم ،و،مهددررمولددوعيمدديَ دوافرأع دراض
افسنَويسمنَرَ  اشمَإل ح َهنر(عه القللج .)001:1111




عرفوفرون :هجاوحللَم،القدواالغدلمضوالرد ن الدذننمَلدااإلاسدل،ونسدهبلدو
ن َّ

الَثنددرمدد،الَد رواللددنجواأللد والقلددجنعاد االازعددلج والرددقصالقلددجنَوقدديالرددر
اشمدلاونهد ومَرددلشملاومَددوَراالعصددلبوملددىرهلَ.مددلا،الرددقصالقلددجنفقد الثقددَ
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هافس د ددوونهد د د ومَ د ددر اع د ددليزاع د دد،اله د ددشف د ددياالم د ددور ونفقد د د القد د د ر علد د د الَرَن د ددز

(فرون .)20:1332


هنامدلنعرفدو عهد الدرحم :،هجادولدعا القد ر علدي المهدل أ هللَفلعد مدي ا قدرن،
والَعهندر عد،المردلعر السدلهنَ واإلنيلهندَ إ از ذد

ولدهى االافعدلالش فدي مواقدا

الَفلع االيَملعي همل نَالسب ميىهنعَ الموقا( .عه الرحم.)81:1388 ،


ونرنرَ م،الزر ( Lazarusوأفرن :)Averillهجاواافعل مهاد علد َقد نر

الَه ن د نَلددم،عالصددررمزنددو ََهانددَ وغنددرأَن د ا وناددَ القلددجعا د ملالَسددَىني
األاامدَالمعرفندَأَ،مَد،الردقصمد،أ،ندرَهىهىرنقدَذاشمغدزنهللعدلل المحددنى

هو(في:عه الرقنبهحنرن .)83:1381



َعرفوالهلحثَ"حللدَالردعورهدللقواغندرالمهدررلموقداواحد اواَثدرمد،المواقدا
االيَملعنَالَينَعرضالفر إلنهلوسىالغرهل فنرعرالفر هلالازعلجوع االرَنلد

عا الَواي مياألقرن.،

مستويات ترقلق تلجتماع :
َقَلدددامسد ددَونلشالقلد ددجااليَمد ددلعيمد دد،ردددقص قد ددرحسد ددبالَارد ددشَواسد ددَع ا اش
ومَواد ددلشالرد ددقصالهنولويند ددوإذاحلولاد ددلالَفرند ددجهد ددن،المسد ددَونلشالَد دديناهد ددرفنهد ددلالقلد ددج

االيَمددلعيلوي د الَ-مددلذددوالحددل هللاسددهَللقلددجوالددىراهلَوهرددَ عددل -القلددجااليَمددلعي

ناهرفيثةثَمسَونلش:

ترمستو ترسلوك :نَمثد ذدذاالسدلوا هللردعور هعد االرَندلد وَيادب الهدروبمد،المواقدا
االيَملعندَ و صدعوهَ الَعهندرع ،الدذاش ونَدو ،سدهب القلدج االيَمدلعي ذدو ااقفدلض فدي

السلواالَوَند ق والَدر فديالَىدوعفديالمهمدلشالفر ندَوااليَملعندَوالردعورهلللدنجعاد 
الحد ن فدديالمواقدداوالمالسددهلشااليَملعندَوالَلعددث والقددوامدد،ااَقددل االقدرن،ونَيلد فددي
الهربمد،مواقداايَملعندَمقَلفدَوَياههدلمثد عد َلهندَالد عواشااليَملعندَوالَقلند مد،

االَصلالشااليَملعنَ…ال (.يمن  .)22-11:1111

ترمســتو ترفيزيورــوج :ونَل د ماهددلمعلاددل الرددقصمدد،ميموعددَمقَلفددَمدد،األع دراض
درضزندل الَعدرج 
اليس نَالمرَهىَهللمواقاااليَملعنَالمرذقدَهللاسدهَلدو ومد،ذدذااألعا

واز نددل فدديل درهلشالقلددب مرددلَ فدديالهل د مث د ال د المع د  الافق دَ يفددلافدديالف د 
والحلج وصعوهَالهلي الدىراهلشالَداف مثد سدرعَالَداف والقاقدَولدنجالداف
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واقدص

المثلهر ذددذاهلإللددلفوالد الد العلددةش َللرددعورهللغثنددل،واألرج…الد .
الحنوندَوالارددلىو 

(الهىلانَوآقرو.)281-281:1111 ،

ترمستو ترم رف :نمن المرنضعل إل َلقن االموروَهونلهلمهملَلاشَلفهَوأحنلال
نقيفيالَالقضفق نرنالري الَلفوأمرافيغلندَالقىدور وندرنالمصدلباليلد َلفهدلافهدو
وامَةَ د دوقند ددل سد ددلهيعد دد،الد ددذاش
اش د د القلد ددجوالَفَند ددرالمسد ددَمرفد دديالمواقد دداااليَملعند ددو 

وملنعَق االمحنى و،عاو(.قفلييوالرلوق )3:1113

فيحن،نرن(عهو والعدزاوق )11-18:1111عد القد راعلد الَفلعد االيَمدلعي

واالقذوالعىل مياالقرن ،الرعورهللاقصعا ملناارال غنرا الرعورهدللغنرامد،أق ارادو
ع اا ملجالفر مياالقدرن،أوعرقلدَمردلرََوألق ارادوفدياردلىلَه وَفدلعله ممدلندأل قإلد 

قم د ددو ا د ددلذرقوَيا د ددبالَواصد د د االيَم د ددلعيص د ددعوهَالَعهن د ددرع د دد،ال د ددذاشف د دديالمواق د ددا

االيَملعنَ.ونَمث فيأفَدلرَقننمندَللدذاش وَوقديالفلدنحَأوعد لهلقدَالسدلواوالمصدلشب
واالارددغل المََددررهددللمواقاااليَملعنددَالصددعهَأوالمثنددر للقلددج وعمددلنعَقد اا قددرو،حددو 

الرقصافسو والقلجال اش م،ارََلباألقىل …ال .

ومم ددلس ددهجَلق ددصالهلحث ددََد د ذ ددذااألم ددورالَ دديله ددلَ ددجثنروالد د ن دداعَ علد د 

دوَر
رقصدنَالفددر والمةحدداا،الرددقصالددذقنعددلايالقلددجااليَمددلعينَددو،عصددهنليد اومَد ا
حَ قه َواي افيالح

وغللهلملناردجالقلدجمد،القدواعد،فقد ا،الحرندَفللعةقدوَعادي

الَلدحنَ َيدز مد ،الدذاش وغللهدلمدل نقرد اإلاسدل،أ ،نصدب ميدلال للهيدو أو االاَقدل مد،
َثنرونرييالسهب أنللا عا ملنفر اإلاسل ،في عةقَ ق نمَ فإاو
ا قرن ،إذا مل َل ،مافَحلا ا

ممَ،أ ،نَقذموقفلا فلعنلاللحملندَ مد ،العةقدلشاألقدرنولدذلانفلد  اشمدلاالعزلدوواإلاىدوا 
علد د ذاَ ددوحَد د النَع ددرضإلد د اإلحد دراجال ددذقنَص ددوراف دديمقنلَد دَمم ددلن ددأل قإلد د ل ددعا

الرقص ددنَوفق د د ا،الثق د دَهدددللاف

وذدددذاالمقد ددلواَاحد د رإل د د مس ددَونلشأقىد ددرم دد،لد ددعا

الرقصددنَحَد نصد الرددقصإلد الددَقلصمدد،مقلوفددوهللعزلددواألمددرالددذقندداعَ هللسددلب
عل رقصنَووَول الوح الافسنول نَ.

تصنيفات ترقلق تلجتماع :

وم،الحنَالَصاناالمرلينَ الَمننزهن،رَلن،م،المقلواااليَملعنَ.
 -1يسـمى ترشـكل تألول ةـارخوح تلجتمـاع تألورـ

: Primaryالدذقنَصداهحد و 

ر و فعد د الق ددواف دديمي ددل واس دديم دد،المواق دداااليَملعن ددَ أم ددلاألر ددقلصال ددذن،
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نعلاو،م،القواااليَملعياألوليفناهرالقلجل نه فيمواقاايَملعندَقلصدَ

علد د ال ددرغ م دد،ام ددَةَه للمه ددلراشااليَملعن ددَالةزم ددَول ددن هللل ددرور أ،نَ ددو،
القي مويو ال نه .ونغلبأَ،اهدرلد نذدألال ر و فعد فنزنولويندَوالدحَعاد 
موايهَه هللموقاالمقناهللاسهَله )رلوا. (.21-11:1111 ،

 -1يسـمى ترشـكل ترثـان ترخـوح تلجتمـاع ترثـانوي : Secondaryحند النَصدا
ذذاالرَ م،المقدلواهدللقوامد،المواقداااليَملعندَفديحد ذاَهدل واامدلنَمندز
هدداقصفدديالمهددلراشااليَملعنددَللرددقص ممددلنددأل قإلد القددوا.واألرددقلصمدد،

الد ددامىالثد ددلايالنعرفد ددو،مد ددثةاَند ددانه د د ألو،محل ثد ددَأوناهواهد ددلأوَند ددانَصد ددرا
اإلاسل،فيموقامعن.،ونعلاو،م،مرَةشفيالَعلم ميا قرن،وناهرل نه 
سددلواَياددبوال د للمواقدداااليَملعنددَ.األمددرالددذقنقددو إل د أ،نعنر دواماع دزلن،
وغنددرسددع ا ومََشهددن.،واألرددقلصمدد،ذددذاالاددوعغللهدلامددلنَواد و،قيددولن،يد ا.

(الملل  .)11:1331
وههددذاالمعاد نَحد

الد لن األمرنَدديالَرقنصدديال ارهدديعدد،اددوعقددلصوآقددرمعمد 

م،القلجااليَملعي مياإلرلر إل أ،الاوعالمعم م،القلجنرهوالقلجالثدلاوقالموصدوا

أعةا .

مكونات ترقلق تلجتماع :
فدديغللددباألحنددل ،نعَهددرالقلددجااليَمددلعيرددعو ارمزعي دلاومرذق دلاأحنلا دلا نصددعب

وصددفوأوالسددنىر علنددووَحلن د ذددذاالرددعورإل د أي د از نعَهددرقىددَعملنددَنمَدد،أََ،ددو،

مفن لَيَفه مرلعرالقي أوالقلجااليَملعي.

حن نرنر(السن )22:1111أ،القلجااليَملعينرَم عل مَوان،أسلسنن:،
 -1قلجالَفلع :وذوالالرد مد،الَفلعد المَوقديهدن،الفدر واالقدرن،ونحد
القي أوالَفلع ميأال غربأوي .

اَنيدَ

 -1قلددجالموايهددو:وذددوعهددلراعدد،القلددجالاددلَ مدد،الموايهددوغنددرالمَوقعددووذالددامدد،
قة اإلَصل والَواص مياالقرن.،

فدديحددن،نرددنر(رل دوا)23:1111 ،أ،معا د المرددلعر همددلفنهددلالقلددج نمَدد،
فهمهلعل لو ثةثَمَوالش:اليز اليس ق(ملَردعرهدو) واليدز اإل ارَدي(مدلَفَدر
فنو) واليز السلوَي(ملَفعلو).
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ترجزء ترجسدي :
الرددعورهددللقلجفدديمالسددهَايَملعنددَمددلفقد نعددلايالرددقصمدد،ميموعددَواسددعَمدد،

األعدراضاليسد نَ.وغللهدلامددلََددو،األعدراضاألَثددرإزعليدلاذدديالَددين ارذددلا قددرو،مثد 

الَعددرجواالرَيددلاواحم درارالويددوقي دةاوالَح د

هرددَ غنددروال د .إالأ،أع دراض

القلددجاألقددرنق د َاهددرفدديَسددلرعاهلددلشالقلددب وااقىددلعالدداف

والغثنددل ،وال د وارو

غنرذلم،أعراضالَاهنواليس ق.وحن،نَرافجالقواميأرهعَأعراضيس نَعل األق 

نسم ذلاأحنلالااوهَذليأوذعر.إ،األعراضاليس نَالَيَحصد قدة الهلديوالقدوا

مرد ددلههَلَلد دداالَد دديَحص د د قد ددة االافعد ددلالشالحد ددل األقد ددرن أوأثاد ددل مملرسد ددَالَمد ددلرن،
الرنللنَ وغنرذلم،االقَهلراشالَيَثنرذذااألاواعم،األعراض.
ترجزء تإلدرتك :
نَعلددجاليددز اإل ارَدديللقددواوالقلددجهددجاواعاألفَددلرواالفَ ارلددلشوالمعَق د اشو

الَفسنراشوالَوقعلشالَيَسلذ وَسدلع فديََدون،مردلعرالفدر .وفديحللدَالقلدج َرَدز
ذذاالمعَق اشعل عل موالنيالقىرأوالَه ن وم،األمثلَعل المعَق اشالَيَََدو،

ل ناألرقلصالذن،نعلاو،م،القلجااليَملعياذَر:
 م،المه أ،نحهاياليمنيىو الوقش.
 إذاق مشعرللاسوانسقرو،ماي.

 إذاارََهشقىجسوانعَق الال أاايلسشَفشلا.
 نيبأ،أَو ،اشملامثن ارلةذَمل ومسلنلا.

 إ،ح جهيأح فم،المألَ أ،أفَل ارسلهنََراو اعاي.
 إذال نحهايرقصمعن،فل،نحهايأه ا.

 سنَو،م،المرنيأ،أحمرقيةاأوأ،أرَياأوأ،أَصهبعرقلاأمل ا قرن.،
 نمَ،للال أ،نةحاواقلقي.

 نيبأ،أحلو إقفل أعراضالقلجالَيأعلايماهل.
 القلجعةمَلعا.

 ل،أَمَ،م،الََل إذاَاشقلقلاي ا(.عَلرَ .)11:1331
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ترجزء ترسلوك 
نعَهرالَفل قالسمَالسلوَنَاألَثررنوعلافيالقي والقلجااليَملعي.فغللهلامل

نَيابالادل المالسدهلشااليَملعندََلندلاأوعلد األقد نهرهدو،مد،المالسدهلشالَدينقردواهل

هع فَر قصنر فقى.وذالاأرقلصقد نيد و،ىرقدلاأَثدرلنلقدَلَفدل قالمالسدهلشأولحملندَ

أافسه م،الَه ن االيَملعي.فق نلعو،المزن م،مسلحنجالَيمن إلقفل احمرارالويو 
أونَفل و،الَواص الهصرقونىرحو،األسشلَعل ا قرن،لَفدل قالَحد

عد،أافسده و

رهملنىفشو،األاوارَيالنةحاا قرو،أعراض(.زذرا)110:1331 ،
محكات تشخيص ترقلق تلجتماع :
نول د د ال د د لن األمرنَد دديللَرد ددقنصاإلحصد ددلشيل م د دراضالافسد ددنَوالعقلند ددَال ارهد ددي

(DSM IV )1332أ،المقددلواااليَملعنددَوالقلددجااليَمددلعيمصددىلحل،نسددَق مل،
هدداف المعا د اللددىرابواح د نَلددمَ،ياددبالمواقدداااليَملعنددَويمكــن تشــخيص ترقلــق

تلجتماع من خالل ترمحكات ترتاريا:

 .1الق ددواالمس ددَمرم دد،موق دداأوأَث ددرم دد،المواق دداااليَملعن ددَأومواق دداالعمد د أو
األ ا فيَلاالمواقاالَينقله الفر فنهلأرقلصلاغنرمجلوفن،ل نوأوالَيَدأل ق

إلدديمراقهددَا قدرن،لددو.أوالمقددلواالَدديَيعلددونقددو هعمد مددلفَاهددرل نددوأعدراض

القلجمملنسهبلواالرَهلاوالحرج.

 .1الَعرضللمواقاااليَملعندَالَديَقنفدوأوَثندرالقلدجلد قالفدر هردَ ثلهدشَقرنهدلا
أثا ددل موق ددامحد د فَهند د الف ددر لحد د و اوه ددلشذل دديموقفن ددوَعه ددرع دد،الغل ددب 
والَيم واالاَملشم،المواقاااليَملعنَالَينوي ههلأرقلصغرهل عاو.

 .0نعَراالرقصهج،قوفومهللغفنوأوغنرماىقي ولَ،رهملَغنبذدذاالقلصدنَ
ل قاألىفل .

َ .2يابالمواقاااليَملعنَأواأل ا فنهلأوَحملهلهمزن م،القلجأوالَوَرالحل .
 .2نددأل نالَياددبوالَوقعددلشالمقلقددَأواألس د الافسدديفدديالموقدداإل د َعىن د المهددل 
الروَنانَالعل نَللفر والمهل الوانفنَأواألَل نمنَأوحنلَوااليَملعنَ أواازعلج

وَ رولنجإ از ملل نوم،رذلب.

و،الثلماَعرر نيباسَمرارو وا األعراضلسََأرهرعلياألق .

 .2فياألف ار 

71

 .1نيد ددبأ،النَد ددو،الق د ددواأوالَياد ددبا د ددلَ عد دد،الَ د ددجثنراشالفسد ددنولوينَالمهلر د ددر 
لةسددَق ا الىهدديأوالسددن للعقددلقنرأوالمق د راشأوالحللددَالصددحنَالعلمددَ أوالنَددو،
الَيلاع،ويو الىرابافسيآقر(مثد الدىرابالفدزعمديأوهد و،القدوامد،

األمد ددلَ،العلمد ددَ.أوالد ددىرابقلد ددجاالافصد ددل أوااللد ددىراباالرَقد ددلشيالرد ددلم أو
الىرابالرقصنَرهوالفصلمنَ).

 .8فيحللَويو الىرابافسديآقدرأوحللدَىهندَعلمدَ(مثد الليليدَفديالَدة 
أوالرددل الرعددلش أوفق د ا،الرددهنَالعصددهي أواله ااددَ)فددإ،القددواأواإلحيددل ال
نَو،قلص ارعل َجثنراااليَملعي.
ونعقددب(هرددنرالررددن قوآقددرو)01:1111 ،عل د ذددذاالمحددااألقنددرهقددوله ":إاددو

رهمددلنَددو،األف د ار ذووالقلددجااليَمددلعيمسددَه فن،إلدديأ،نسددو ل د نه القددواااليَمددلعي
واإلحيل االيَملعيالمَعلقن،هحللَىهنَعلمَأوالىرابافسيميأعراضمحَملَمحنر 

(مث االرَعلشفديحللدَمدرضهلرَاسدو،المعدرواهللردل الرعدلش أوالسدلواغندرالسدوق
فددياألَ د فدديحللددَفق د ا،الرددهنَالعصددهي أواله ااددَ أوالحددو Strabismusأوح د و 
ا وبهللويو.Facial scarring

ونلددنا(عَلرددَ )22:1110أاددونيددبأَ،سددَوف َ د الرددروىالَللنددَمدد،أي د 
الَجَ مَ،رقنصالقلجااليَملعي:
 .1نيددبأََ،ددو،األع دراضس دوا الافسددنَأوَلدداالقلصددَهلليهددلزالعصددهيالددةإ ار ق
لةالشأوأفَلروسواسنَ.

ماه ارأسلسنلاللقلج ولنسشثلاونَألعراضأقرنمث

 .1نيبأ،نقَصرالقلجونغلبفيمواقاايَملعنَمعناَ.

 .0نَ َيابالمواقاالرذلهنَ(مص رالرذلب)َلملَل،ذلاممَالفمعا المردلعر 
هملفنهلالقلج نمَ،فهمهلعل لو ثةثَمَوالش:اليدز اليسد ق(مدلَردعرهدو)
واليز اإل راَي(ملَفَرفنو) واليز السلوَي(ملَفعلو).

وممددلسددهجَددرنالهلحثددَأ،الفددر القلددجايَملعندلانَسد هددللقوامدد،واحد أوأَثددرمدد،

المواقاااليَملعنَحناملنَواي الفر وسىالغرهل أوعا ملنَدو،مولدياذَمدل ا قدرن.،

ونأل نالَعرضغللهلاإل إثلر القلجالذقق نجقذردَةاندرَهىههدذاالموقداأوذاا أونجقدذ

رَ اوهَالهلي.ون راالفر َململاأ،مقلوفومهللغفنهلوغنرمعقولَ ولَادومديذلدانقدلا
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مدد،المواقدداااليَملعنددَونَياههددل ونَددو،ل نددوقلقدلارد ن اوَددوَ ارنددألثرسددلهلاعلدديروَددن،حنلَددو
العل قوأ اشوالوانفيالمهايأواألَل نمي وعليأارىَوااليَملعنَوعةقلَو.

ترصور ترت يظبر فيبا ترقلق تلجتماع :
 -1القىجفيالح ن أمل ا قرن.،
ٍ
َلمَأمل اليمهور.
 -1إلقل
 -0االيَملعلشالعلشلنَ.

 -2الح ن ميالم نرأوال قو إل المسألولن،فياإل اراشالحَومنَ.
 -2حفةشاألع ار ومالسهلشالع از .

 -2السنرعل الق من،أمل السنلراشالماَار عا اإلرلر اللوشنَ.
 -1الح ن عل الهلَاأمل ا قرن.،

َ -8الو الىعل والررابفياألملَ،العلمَ.
ٍ
هصوشمسموٍعأثال االيَملعوالمالقرَواألسشلَ(.ىراهنري .)1:1332
 -3الَح
ترنظريات ترمفسره رلقلق تلجتماع :
لق د َلددلرهشويه ددلشالااددرالمقَلف ددَفدديَفس ددنرالقلددجلد د ناإلاسددل،وقد د يددل ذ ددذا

الَللربواالقَةام،ث ار المفهدو افسدووَعقند افديافد الوقدش.ومد،ماىلدجاالقدَةا
سَعرضالهلحثَأذ الاارنلشالَيحلولشَفسنرالقلجااليَملعي.
أولا :ترنظريا ترفسيوروجيا:

َعَم د ذددذاالاارنددوأ،ذاددلاثةثددَمواقدديأسلسددنَفدديالم د ذدديالمسددشولَعددَ،ااددن 

القلجعا اإلاسل ،وذيالماىقَقه اليههَ(األملمنَ) والغ اللوزنَ وأقنراماىقَملَحدش

المهدل  Hypothalamusفديماىقدََحدشالقردر المقندَ وأعدراضالقلدجَاردجمد،زندل فدي
ارد ددلىاليهد ددلزالعصد ددهيالد ددةإ ار قهاوعند ددوالسد ددنمهثلوقوالهل ارسد ددنمهثلوق ومد دد،ث د د َزن د د اسد ددهَ
األ رناددللن،والاددورا رناددللن،فدديال د مدديَاهنددواليهددلزالسددنمهثلوقفنرَفدديلددغىال د وَزن د 

ل درهلشالقلددب وَيحدداالعناددل ،ونَحددراالسددَرمدد،الَه د وَزن د اسددهَوفدديال د مدديزنددل 
العرج وأذ مالذرارلىاليهلزالهلراسنمهثلوقالَهو واإلسهل وزنل الحرَلشالمعونَمدي

الددىرابالهل د والرددهنَوالاددو والمرَددزاألعل د لَااددن اليهددلزالددةإ ار قذددوالهنهوثةمددو 
وذومرَزالَعهنرعد،االافعدلالشوعلد اَصدل  اشد هدللم وذدوالمسدشو عد،الردعورالدذاَي

هلالافعددلالشوعل د اَصددل هقرددر الم د لَلقدديالَعلنمددلشماهددلللََنددامدديالماههددلشالقلرينددَ 
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ومدد،ث د َوي د  اشددر عصددهنَمسددَمر هددن،قرددر الم د والهنهوثةمددو ومدد،قددة ذددذاال د اشر 

العصددهنَنس ددَىنيالفددر أ،نعه ددرعدد،اافعلالَ ددو.ونَمن ددزالقلددجفس ددنولوينلاه ريددَعللن ددَم دد،

االاَه ددلاالمرل دديف دديوق ددشال ارح ددَ م دديه ددى الََن دداللَ ددرب أقأ،األعد دراضالَقد د م ددي

اسد ددَمرارالَعد ددرضلإليهد ددل اا د د ارلصد ددعوهَالََند ددال د د نمرل د د القلد ددج(.عَلردددَ :1338
.)111

وير "سل "" "Selyأ،مفَدلدالعملندََلهدلنمَد،أ،نَدو،فديماىقدَالمهدل وَحدشالمهدل "
"Hypothalamusوالمعرواهجاونوفجهن،العلةشوالوالشاالحردونَهقلصدََلداالَدي

لهلأذمنَفيال فلعل مواقاالقىر وَقو الماىقَالردمنَ"”Rhinencephaionأنلدلا
هد ورمهد فدديالََلمد هددن،الارددلىاالافعددلليوالحرددوق.وقد ََددو،ذلَددل،الماىقَددل،مسددش ولَن،

عد،المادلذراله اندَللقلدج.ونعَقد هدلحثو،آقدرو،أ،القلدج اريديإلد "حسلسدنَمفرىدَ"فددي

اليهلزالعصهيالدةإ ار قأوقلد فديوانفدَذلدااليهدلزمديالسدنىر الوانفندَلليهدلزاللمهدي
“”Lymbic System
أما " ماسلو" "فنذَرأ،القلدجنصدلحهوزندل ردلذ فديالقلهلندَلةسدَثلر فديَد مد،اليهدلزن،
الد ددةإ ار قوالعصد ددهيالمرَد ددزق.ونقد ددو إ،القلد ددجهوصد ددفوعرل د دلامرد ددَرَلافد دديالعصد ددلب لد ددو
قصلشصاالسَيلهَ فللمرنضالمصلبهللقلجنسَينبلمواقاالحنل النومنَالعل نََمدللدو
َلاشىوارئأومواى،قىور ونفسر"ملسلو"ذلاهلفَراضأ،قهدر القلدجَادَ عد،لدعا

وانف ددَالَ دداف ددياليه ددلزالر ددهَيالمار ددى وذ ددذاالل ددعانس ددم هَس ددهن َفرن ددغع ند د م دد،
الاهللشفياللحل مملنأل قإل مسَونَاهوفوجالعل ق(.عه القللج .)02:1111
ةينمــا يــر "لنــج" Langويددو اسددَيلهلشََونانددَ فلعنددَفددياإلاسددل،مدد،لددماهلميموعددَ
َسدَق للهددروبأوللد فلععدد،الداف لد األقىددلرالقلرينددَ وَحفددااالسدَيلهلشفدديثــالث

منظومات هرميا:


المسددَوناأل ا د :والددذقنقددو هَح ن د ىهنعددَر و الفع د مدد،سددنلجالموقدداَوسددلش 



المسد ددَوناألوسد ددى":الد ددر و االافعللند ددَ"َ:د ددللقواوالغلد ددبالَد دديََصد دداهد ددهعض

للهيو أوالفرار.

الامىندددَمددد،الحندددَاالسد ددَيلهَ؛وا،اقَلفد ددشفنمد ددلهناهد ددلفد ددياقَهد ددلرىهنعد ددَالفع د د 

المىلوب.
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المسد ددَوناألعل د د :وذد ددواألَثد ددرَعقن د د اوالمسد ددم "هللمسد ددَونالهع د د ق"الد ددذقند دداا 
االافعد د ددلالشوالَد د دديَرد د ددم أهعد د ددل ر د د د واَيد د ددلاَ د د د حللد د ددَاافعللند د ددَو ريد د ددَالد د ددَحَ 

فنهل(.اليوذي .)21:1338


ون ددرنال ددهعضا ق ددرم دد،العلم ددل أ،القل ددجنَعل ددجهاهلن ددلشاألعص ددلب"

Nerve

"”Endingsوالمس ددَقهةش””Receptorsف ددياليه ددلزالعص ددهيالمرَ ددزقالَ دديَل ددي
وَسَقه الرسلش الَنملونَالَيَاهووَسَثنرالم .واهلنلشاألعصلبذذام،ردلاهل
أاه ددلَا ددَ ماهه ددلشَوي د د هص ددفَىهنعن ددَوَس ددم َد ددلَنَوالمن”Catecholamine“،
والمعَق أ،اهلنلشاألعصلبفيمرضالقلجَفرىارلىهلالَهرهلشي أقإاهلَعم 

هيد هدللغ وَسدرافديإاَددلجذدذاالماههدلشورهمدلم دوا أقددرنغنرذدل.ثد إ،ذادلافددي
الوقشافسواهلنلشاألعصدلبوالمسدَقهةشالَدينَدو،لهدلَدجثنرملدل فهديَصداي

مه د شلشَوي د هصددفوىهنعنددَ وَسددم الاددلقةشالعصددهنَالَلهحددَالَدديََدده وَه د قَّ
وَقفضم،ح الارلىالَهرهلشيللم (.رنهل.)112:1388 ،

ثاني ا :نظريع ترتحليل ترنفس :
نعَهر"فرون "Freudا،القلجناهرأصةاَر فع لحللَم،حلالشالقىرالَدي

َوايوالرقص فإذاااَهشذذاالحللَااقفلشأوَةردشأعدراضالقلدج ولَاهدلإذاعدل ش


إل الفر اهرشأعراضالقلجمر أقرن(الرالوق .)011:1111

وذالايهدو ميموعدَأقدرنمد،العلمدل الَحلنلندن،الدذن،ااردقواعد"،فروند "َقلد مد،أذمندَ
الغراشزفيَفسنرالسلوااإلاسلايمقلراَهملق مو وم،ذدألال العلمدل " أتورتنـك"الدذقندرن

أ،ص مَالمنة ولنسشالعق األو نهنَذيالمرَلَالرشنسنَلإلاسل ،فهيالَ َحرافدي
الةرعورذلاالقلجاألصليالالريع،االافصدل عد،رحد األ  وذذدبإلد أ،الىفد قهد 
وال َددوَددل،ندداع هلللددذ والسددعل فدديياددَالددرح  ومددنة اعهددلر عدد،ىددر لددومدد،ذددذ الياددَ
فنرعرهص مَر ن مأللمَناَ عاهلمرلعرالقلجاالولي ث َدجَيقهدراشاالافصدل الَللندَ

لََرررعوراإلاسل،هللقلج(ال سوقي .)30:1332
يـذهب "رتنـك" Rankإلد أ،القلددجاألولدينَقدذصدورَنَ،سدَمرا،مدديالفدر فدييمنديم ارحد 
حنلَو وذملقواالحنل وقواالموش وقواالحنل ذوقلجمد،الَقد واالسدَقة الفدر ق 

وناهرذذاالقلجعا احَمل ح و أقاردلىذاَديللفدر وعاد ملنَيدوالفدر هإمَلانلَدواحدو
إنيل اهََلراشي ن أوالعم عل إنيل َغننراشي ند فديرقصدنَو أوعاد ملنرند الفدر 
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أ،نَو،عةقلشي ن ميالال

وناهرالقلجفيذذاالحلالش؛ألَ،حقنجذدذااإلمَلادلش

نه الفر هلالافصل ع،عةقلَووأوللعوالسلهقَ وقواالموشعل عَد قدواالحندل 

ذوقلجم،الَجقروفق ا،الفر نَإاوقوام،أ،نلنيفيالميموع أوقوامد،أ،نفقد 
اسَقةلوالفر قونعو إل حللَاالعَمل عل الغنر(.فرون  )02-02:1383

أما "هورن ""Hornyفَعَق أ،الىهنعَاإلاسلانَقلهلَللَغنراحواألفلد فهديَعَهدرمد،
العلمل المَفلشلن،هق راشوامَلالشاإلاسل،احوالَق واالرَقل وَعَق "ذوراي"أ،الثقلفَم،
رجاهلأَ،قلجق ارَهن ارم،القلجفيالفر الذقنعدنشفديذدذاالثقلفدَ والاارندَااليَملعندَ

"لهدوراي"أاهدرشمفهومدلاأولندلاعاد ذل واعاديهدومفهدو القلدجاألسلسدي“ ”Basic Anxiety
وق عرفش"ذوراي"القلجاألسلسيهقولهل":إاواإلحسل الذقناَلبالىف لعزلَدووقلدَحنلَدو
فيعلل نحف هللَوَروالع واانَ".وَرن"ذوراي"أ،القلجاسَيلهَاافعللنَََدو،مويهدَإلد 

المَوالشاألسلسنَللرقصنَ(.عثمل)12-10:1111 ،

ويتفـــق "ســـوريفان"Sullivanم ددي"ذ ددوراي"”Hornyف دديَجَند د ذملعلد د فَ ددر أ،عد د َ ددوفر
األمددل،االيَمددلعينسددهبالقلددج"فسددولنفل"،نااددرللقلددجعلد أاددوحللددَمأللمددَللغلنددََارددجمدد،
معلال ع االسَحسل،فيالعةقلشالهنارقصنَ(.الد نالمنلشوالَسدين اشالرقصدنَ)ونعَقد 

أ،القلجحن،نَو،مويو الد ناأل َداعَ آثدلراعلد الولند ألادونسدَح القلدجمد،قدة 
االرَهددلىالعددلىفيهددن،األ وولند ذل ونددذذب"سددولنفل"،إلد أ،ذد ااإلاسددل،ذددوقفددضذددذا

الَددوَرالددذقنه د أماددو.وَارددجالَددوَراشمدد،مصد رنَ:،ددوَراشالرددشَعدد،حليددلشعلددونَ 
وَوَراشَارلع،مرلعرالقلج وقفضالَوَراشالالرشَع،القلجنعَهرم،العملنلشالهلمَ

ف ددياارن ددَ"س ددولنفل"،والَ دديأىل ددجعلنه ددلمهد د أالقل ددج.والقل ددجف ددياا ددر"س ددولنفل"،ذ ددوأحد د 
المحرَددلشاألولنددَفدديحنددل الفددر .والقلددجهاددل وذد فدديالوقددشافسددو فددللقلجالهسددنىنمَدد،أ،
نغنراإلاسل،ونهع اع،القىدر أمدلالقلدجالردلم الَلديفإادوندأل قإلد الدىرابَلمد فدي

دليزعدد،الَفَنددرالسددلن أوالقنددل هددجقعم د عقلددي(.عثمددل ،
الرقصددنَ ونيع د الرددقصعد ا
.)10-11:1111

ونعَهددر"إيريــك فــروم"""Erick Frommمدد،علمددل الدداف الددذن،أعيه دواهعل د األاثروهولوينددل
االيَملعنَواسَفل م،اَلشيوفيَفسنراللاواذرالافسنَ وم،ذالَل،اعَرالوعل هعض

َفسددنراش"فرون د "الهنولوينددَرددجاورددج"،ذددوراي"ونددرن"فددرو "أ،اإلاسددل،فدديمسددنر حنلَددو
الىونلدَفددياد الميَمد َّ
دينَددو،حليلَددوالافسددنَ والنمَدد،فهد سددنَولوينَالفددر إالهفهد ذددذا

الحليددلش.ومدد،ذددذاالحليددلشحليددَالفددر إل د االاَمددل وال د إثهددلشذونَددوالفر نددَ وال د أ،
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نَددو،قةق دلا ونددرن"فددرو "أ،عل د الميَمدديأ،نعم د عل د َمَددن،الفددر مدد،إرددهلعذددذا

الحليلش.

ويوتفــق "فــروم"علد َثنددرمدد،مةحاددلش"فروند "للادواذرالمَعلقددَهددللَىورالياسدديللفددر 
ولَاددونقَلددامعددوفدديالَفسددنرالهنولددويياليلم د الددذقق مددولح د و ذددذاالا دواذر ونعَم د "

فرو "فيذذااالقَةاعل اَلش الهحدو األاثروهولويندَالَديأولدحشأ،ذدذاالَىدورفدي
َثنددرمدد،الميَمعددلشاله اشنددَالنسددنرعل د اف د الاحددوالرددلشيالددذقوصددفو"فرون د "وناَهددي

"فرو "إل القو هج،القدونااليَملعندَذديالَديَقداو ار َثندرمد،الادواذرالَديااد،أاهدل
هنولوينَ.ونقا"فدرو "عاد اعَمدل الىفد علد وال ندومد،يهدَ وازوعدوإلد االسدَقة مد،

يهَأقرن فيفه أصو القلج فللىف نقليفَر غنرقصنر م،الزم،معَم اعل أمو.
وذددونعَم د علنهددلفدديغذاشددووأماددووَاقلددو وَقددو ذددذاالفَددر مدد،االعَمددل علنهددلإل د االرَهددلى

هقنو أولنَ.ولَ،اعَمل اعل أموووال اَدذلاندوفرلدواألمد،والىمجانادَ أمدلموايهدَالعدلل 
مسَقةافََردالدوعد،عيدزا وَولد القلدجل ندو ونَدو،القلدجاألو ولند ردعورالىفد هعيدزا
أمل ارواالعلل القلرييحَ نازعإل االسَقة واالاف ار .

فللىف الذقنرن إايلزأعمللومسَقةاع،وال نونقله أحنلالاهعد االسَحسدل،والاقد 

اعإلمَلادلشالىفد وهللَدللينةحدامند 
القلسيم،األب أوم،األ أوم،ميَميغنرو ٍ

الىف إل َهشرغهلَوواالمَادلععد،هعدضمدلنرند فعلدو ونَدو،ذلدامصد ارلقلقدو ونصده 
فيحللَصراعهن،ملنرن إايلزاوهنَ،حم اق ا قرن ،ونقو الصراعأحنلالاإل السدَوش
عل ملنرن ونعاديذلداإحهلىدلال ندو والصدراعافسدونقدو اإلد القلدج.وََثدرذدذاالحدلالش 
وَامددورغهلَددوَمددلنامددوازوعددوإل د االسددَقة ونعادديذلدداأ،االسددَع ا للقلددجأمددل اددروا

مَصلرعَنصه مَمَالاماووقونلال نو(.الرفلعي .)112:1111

ويــرةط "أريكســون" Eriksonااللددىراهلشالافسددنَوماهددل:القلددج االََشددلب هللفرد فدديامددو
(األال)امواىهنعنلاحند نفرد الفدر فديحد أزمدلشالامدوفديم ارحد العمدرالمقَلفدَوقلصدَ
فيالمراح األول حةاإنيلهنلا(.غللي )110:1330

ونرنأ،الرقصنَفيامومسَمرعل م ارحنلَهلعهرثملايمراح ذي:
 -1المه :الثقَاألسلسنَمقله ع الثقَ(األم ).
 -1الىفولَالمهَر :االسَقة مقله الراوالقي (قو اإل ار ).

 -0س،اللعبالحرَيوالياسي:المهل أ مقله الرعورهللذاب(الغرض).
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 -2س،الم رسَاالهَ اشنَ(الَم و:)،اإلايلزمقله الرعورهللاقص(الَفل ).
 -2الهلو والمراذقَ:ذونَ(األال)مقله َرَشال ور(اإلقةص).
 -2الرر المهَر:األلفَمقله العزلَ(الحب).

 -1الرر المَوسى:العىل مقله الرَو (الرعلنَ).

 -8الال وآقرالعمر:الََلم مقله النج (الحَمَ)(.حهنب )3:1331
وير "إريكسون"أ َ،مرحلََحم أزمَََىلبالح وذذااألزمََرييفدييدز ماهدلإلد 
العوامد د االيَملعن ددَوالثقلفن ددَ وأ،حد د ذ ددذااألزم ددَن ددأل قإلد د َمَ دديالف ددر هللسد دوا الافس ددي
واالاَقدل إلد المرحلددَالي ند أمددلالفرد فدديحلهدلفنددأل قإلد َحددو (األاددل)القددل ر إلد (أاددل)

لعنفَعدليز عدَ،امندَاإلحسدل هللهوندَوالوقدوعفديهدراث،المدرضالافسدي(.عهد الدرحم ،
.)31:1111

واعَمل اعل ملسهجنمَ،القو هج،الَحلنلنن،نرهىو،اهورااللدىراهلشالافسدنَ

وماهلالقلجهقهراشالفر المأللمَالمعنقَللاموالسوقَاَنيَلسدنىر هعدضالرغهدلشالمَهوَدَ

م،يلابوللعاامو(األال)الفلع القل رعل الََنافيالمقله .

(الرفلعي .)12:1110
مملسهجَلقصترةاحثا أ،الاارنَالَحلنلنََقدو علد االعَقدل هدج،السدلواالهردرق
نَددجثرهر د هللعملنددلشالافسددنَالةرددعورنَ وأ،سددلوااإلاسددل،السددوقوالةسددوقنَددو،اَددلج

َفلعد العوامد الوراثنددَوالهنشنددَ وَرَددزذددذاالاارنددَعلد األذمنددَالهللغددَللسدداواشاألولد مدد،
حنل الىف م،حن َجثنرذلالهللغعل الحللدَالافسدنَللفدر فنمدلهعد .وذلداهادل اعلد َفسدنر

الاارنددلشالَحلنلنددَللقلددجمرددنرن،إلد أ،الهنشددَالَددينعددنشفنهددلالفددر َسدده ه ريددََهنددر فددي

ار ج القلجوذلااَنيَلإلحهلىوالصراعلشال اقلنَ وَلملَلاشهنشَالفر مرهعَالحَنليلَو
سدلذ ذلدافديقفدض ريدَالقلدجل ندووعلندو نمَد ،القدو هدإ ،الَحلنلندن ،نرهىدو ،اهدور
االلدىراهلش الافسدنَ وماهدل القلدج هقهدراش الفدر المأللمدَ المعنقدَ للامدو السدوق َاَنيدَلسدنىر

هعض الرغهلش المَهوََ م ،يلاب وللعا امو األال الفلع القل ر عل الََنافي المقله .
ثارثا :ترنظريا ترسلوكيا :
َااددرالم رسددَالسددلوَنَإل د القلددجعل د أاددوسددلوامددَعل مدد،الهنشددَالَددينعددنشفنهددل

الف ددر َح ددشر ددروىالَد د عن اإلني ددلهيوالَد د عن الس ددلهي فعلم ددل الم رس ددَالس ددلوَنَالنألما ددو،
هللد د وافيالةر ددعورنَ ورغد د م ددلنويد د م دد،اقَةف ددلشيوذرن ددَه ددن،الم رس ددَالس ددلوَنَوم رس ددَ
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الَحلن د الافسددي إالأاهمددلنرددَرَل،فدديال درأقالقلش د هددج،القلددجن درَهىهمللددياإلاسددل ،ومددل

وايهوأثال ذذاالملليم،قهراش وذملََفقل،أنللافيأ،القواوالقلجَةذمدلاسدَيلهَ
اافعللنَم،اوعواحد وأ،االقدَةاهدن،االثادن،نَمد،فديأ،القدواذومصد رمولدوعي

ن رَوالفر فيحن،أ،مص رالقلجأوسههونقرجم،ميل إ رااالفدر أقأ،الفدر لدن 

واعنلاهملنثنراالقلج.

فللسددلوَنو،نعَهددرو،القلددجهمثلهددَاسددَيلهَقددواَسددَثلرهمثندراشلددن مدد،رددجاهلأ،

َثنرذذااالسَيلهَ غنرأاهلاََسهشالق ر عل إثلر ذذااالسَيلهَاَنيَلعملنََعل سلهقَ
فللقواوالقلج اسَيلهَاافعللنَواح فدإذاأثندرشذدذااالسدَيلهَعد،ىرندجمثندرمد،ردجاو

أ،نثنددراالسددَيلهَاعَهددرشذددذااالسددَيلهَقوف دلا أمددلإذاأثددلرذددذااالسددَيلهَمثنددرلددن مدد،
ىهنعَوأ،نثنرالقدوا فهدذااالسدَيلهَقلدج والدذقنحد

أ،المثندرالمحلند مثندرلدن مد،

اعهددللمثنر
رددجاوإثددلر ذددذااالسددَيلهَ أقأ،القلددجإذ،اسددَيلهَقددواارددَراىنَوالفددر غنددرو ٍ

الىهنع دديله ددل.فلس ددَيلهَالقل ددجإذ،اس ددَيلهَار ددَراىنََةس ددنَنََقل دديلقد دواان،ال ددَعل الَ ددي
نَح

عاهلاالرَراىنو ،ونعَهرح و ذذااالسَيلهَأم ارىهنعنلا إالإذاح ثشفيمواقا

النسددَينبفنهددلا قددرو،هلسددَيلهَالقلددج أوإذاهلددغالفددرجهددن،رد اسددَيلهَالقلددجعاد فددر 

معددن،ف دديموق ددامع ددن،ورد د َهلعاد د ا قد درن ،ق د ارَهند د ار حند د َعَه ددرف دديذ ددلَن،الحد دللَن،
اسَيلهَمرلنَ ولن ذالافدرجهدن،اسدَيلهَالقلدجالىهنعندَ واسدَيلهَالقلدجالمرلدنَمد،

حن الََون،والارج فَةذملاسَيلهَ(.عه الغفلر .)112-110:1331

ونددرن" والر "Dollardو"منللددر"Millerأ،القلددجوالقددوافعددة،مَعلمددل،مََسددهل.،

فللىف نََسبالقلجم،وال نو فهملاللذا،نيلهل،القلجألهالشهمل أونهع ااوعاه َملنرنل،
أ،الص دراعاالافعددلليالر د ن الددذقنلعددبالَهددشفنددو و ارَهن د اروذلدداعل د مسددَونالةرددعور

أسل االلىراهلشالافسنَويحدث ترصرتع ف ثالثا أنوتع ه :

 -1صراعاإلق ا واإلحيل .Approach-Avoidance Conflict
 -1صراعاإلق ا واإلق ا .Approach- Approach Conflict

 -0صدراعاإلحيدل واإلحيدل َ(.Avoidance- Avoidance Conflictفدلفي :1331
)023
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َمددلنددرن" والر ومنلددر"أ،الىفد نددَعل أادواعالصدراعفدديه انددَحنلَددواألولد وذلددا

عل مسَونالةرعور وذذاملنيع للعملنلشالةرعورنَأذمنَهلفديََدون،القدواوالقلدج.
اقةاعَ(،واسي )11:1111
َمددلنددرن"فولهددو"""Wolpeأ،القلددجذددوالمَددو،ال درشن للسددلواالعصددلهي والددذق

نرنرإل أقعل م،السلواغنرالَدوافقيندَ اََسدلههلفديَندل،علدوقسدوقمد،الالحندَ
الفسددنولوينَ ونددرنأ،القلددجذددوالمَددو،المرَددزقلهددذاالسددلوا إذنَددو ،اشم دلاحلل د ارف ددي

المواقاالمسههَللمرض.اقةاع(،الغلم ق .)23:1112

ولق د َىددورالفَددرالسددلوَيهاهددوراارنددَالددَعل االيَمددلعي"لهلا د و ار"""Bandura

ال ددذقأَد د علد د أذمن ددَالَفلعد د المَه ددل ه ددن،المثند دراشوقلص ددَااليَملعن ددَماه ددل والس ددلوا 

والعوامد الرقصددنَالعقلنددَالمعرفنددَواالافعللنددَالوي اانددَ وهددذلانددرنأ،اهددورالقلددجم درَهى
هح د و مثن دراشغنددرمرغوهددَرد درنىَأ،نَددو،ل د نالفددر اسددَع ا افسدديلاهددورامَمددثةافددي

المفهددو السددللبللفددر عدد،ق ارَددو.وعلنددوفددإ،القلددجوا،عهددرعدد،اسددَيلهلشهمثن دراشقلرينددَ
مأللمَ فإ،ذذااالرَهلىنهق ارَهلىلايزشنلامرَهىلام،يلابآقرهللسملشالرقصنَالعقلندَ
ماهلوالوي اانَ؛ولع م،أذمهدلمردلعرعد الَفلندَالَديَعمد َمعدززذاَديللقلدج.اقدةاعد،

(َواسي .)11:1111

مملسهجَلقصالهلحثَأ،القلجم،ويهدَاادرعلمدل الم رسدَالسدلوَنَعهدلر عد،

اسَيلهلشسلوَنَمَعلمَلقىرغلمضأور فع ررىيلماهومدألل ونعَمد السدلوَنو،فدي
َفسددنرذ للقلددجعلد مهددل ئالددَعل ولعد أذد مددلأَد االسددلوَنو،أ،القلددجذددواسددَيلهَرددرىنَ

مأللمددََح د مص د رالقلددجعا د الفددر َ.مددلأ،القلددجنقددو هعم د مددز وجفهددو افدديمدد،الحنددَ
ومص رللَعزنزم،الالحنَاألقرن.ولق علبالَثنرو،عل ذذاالاارنََرَنزذلالمهللغفندو
عل الَعل والمح اشالهنشندَواذمللهدلللعوامد الهنولويندَوالمعرفندَ.وادَ عد،ذلدامدلنعدرا
هاارنَالَعل االيَملعيوالَي ميشالعملنلشالمعرفنَهلإلىلرالسلوَي.

رتة ا:ترنظريا ترم رفيا:
لق ذذدبأصدحلبالم رسدَالمعرفندَأمثدل (ألدن

هندا وَنللدي ورنمدي ومنَرداهو )

إل أ،معَق اشالفر وأفَلراالقىجَلعب وراحنونلفيَولن القلجل نو .لذلافق الحاهنا

Beck, Aأ،الددىرابالَفَنددرنقدديفدديلددبالعصددلب والَد اق مدديالَفَنددرالدواقعي وأ،

هناك ثالث ظوتهر تنتاب مريض ترقلق وه :
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 -1ع الق ر علد مالقردَاألفَدلرالمقنفدَ:فقد نرداالفدر أ،أفَدلراالمثندر للقلدجغندر
ماىقنَولَ،ق رَوعل الَقنن واعدل الَقد نرهمولدوعنَََدو،لدعنفَ وهدللرغ مد،
أاوق نَو،قل راعل مالقرَم نماىقنَأفَدلراالمثندر للقلدجفإادونعَقد فدييد واذل

وصةحنَهل.

ََ -1دراراألفَددلرهردج،القىددر:فمدرنضالقلدجل نددوإ ارَددلشمَواصدلَلفانددَأوصددورنَ
هرج،ح و مواقامألذنَ.

َ -0عمن المثنر:فق نزن م نالمثنراشالمح ثَللقلدج حند ند راأقصدوشأوحرَدَ
أوَغننددرهنشدديعل د أاددوقىددر فمددثةالم د أر المصددلهَهاوهددَحددل مدد،القلددجق د نَددو،

ل نهلذذاالَيرهَ:سمعشصدوشسدنلر اإلىفدل وفَدرش..رهمدلنَدو،مازلديقد ردب
فنددوحرنددجوفددياف د الوقددشََقن د أس درَهلمحهوسددَفدديالهنددشمحددلىن،هللاددلر وذاددل

ناَلههد دلالقل ددجالرد د ن َ.ق ددو الاارن ددَالمعرفن ددَعلد د فَ ددر أ،االافع ددلالشالَ ددينهد د نهل

الال

إاملذيالَيَع،ىرنقَه فديالَفَندر ولهدذافهديرَدزشعلد عد عقةاندَ

الَفَنروَرونشالواقيَجسدهلبأسلسدنَللمدرضالافسدي فللاارندَالمعرفندََدرفضمدل
َال قهوم رسَالَحلن الافسيمد،أ،الةردعورمصد رااللدىرابالافسدي وَدذلا

ملَال قهوالم رسَالسلوَنَ(.الرنحلاي )111:1388

حن نرن"هنا"""Beckأ،ر و الفع االافعللنَلنسشاسدَيلهلشمهلردر والَلقلشندَ

للمثنرالقلرييوااملنيرنَحلن المثنراشوَفسنرذلم،قة الاال المعرفديوقد نادَ عد،
ذلاع االَفلجهن،الاال ال اقليوالمثنراشالقلرينَمملنَسهبفديااللدىراهلشالافسدنَ 

وماهلالىرابالقلج

إذنرنعلمل الاارنلشالمعرفنَأ،االلىرابالسلوَي؛ذوامىمد،األفَدلرالقىدج
أوغنرالماىقنَالَيَسهباالسَيلهلشالسدلوَنَغندرالَوافقندَ وفنمدلنَعلدجهاردج واسدَمرار

االلدىراهلشالافسددنَعلمددَوالقلددجقلصدَ فنعَهددرامددوذج"هنددا"أَثدرالامددلذجالمعرفنددَأصددللَ
وَجثن ارحن َمثد الصدنغَالمعرفندَحيدرالزاوندَفدياارندَ"هندا" فيمندياألفد ار لد نه صدنغ
معرفنََسلع ذ فياسَهعل معلوملشمعناَغنرمَعلقَههنشدلَه واالحَفدلاهمعلومدلشأقدرن

إنيلهنَ(.فلن .)01:1111

َملنرنر(عه اهلل )21:1111إل أ،الام وذجالمعرفينقو عل فَرمأل اذلأ،

ملنفَرفنوالفر وملنقولوحو افسووَذلااَيلذلَووآراألاومثلَو َع يمنعلاأمو ارذلمَلهدل
ص ددلَوثنق ددَهس ددلوَوالص ددحن أوهس ددلوَوالمرل ددي وأ،م ددلنَس ددهوالف ددر ق ددة حنلَ ددوم دد،
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معلوملشومفلذن وصنغللَعلم نسَق مهليمنعلافيالَعلم ميالمرَةشالافسنَالمقَلفَ
الَيق َعَرضحنلَو ونعمد ذدذاالامدوذجالعةيديعلد حد المرلد علد اسدَق ا ىدرج
وأسللنبح المرَةشالَينسَق مواهلقدة الفَدراشالعل ندَمد،حندلَه َ.مدلنقدو المعدلل 

همسددلع الم درنضفدديالَعددراإل د َفَن دراالرقصددي وفدديَعل د ىددرجأَثددرواقعنددَلصددنلغَ
قهراَو مملنَن لوالفرصللَعراإل ملاََسهوم،مفلذن قىجومعلوملشقلىشَ وملقل 
هومَ،فسنراشقلىشَللع ن م،المواقاوالمثنراشمملنعىنوالفرصلَصحنحهلوَع نلهل.
ونددرن"هنددا"أ،االلددىراهلشالافسددنََارددجَاَنيددَلع د االَسددلجهددن،الااددل المعرفددي
ال د اقليللفددر وهددن،المثن دراشالقلرينددَالَددينَعددرضلهددلذلدداالفددر وَحلنلهددلوَفسددنرذلعدد،

ىرنجذلاالاال المعرفيال اقليالذقنمنزا ونه أفياالسَيلهَللمواقاواألح ا المقَلفَ

ااىةقلامَ،لاالمعلايالَدينعىنهدللهدل.وقد ََدو،ذادلار و فعد اافعللندَمَهلنادَللموقدا
الواح د هددلقَةااألف د ار ؛ه د مدد،يلاددبالفددر افسددوأنل دلافدديأوقددلشمقَلفددََ.ددذلافددإ َ،د 
موقدداأوحد

نََسددبمعاد ا قلصدلا نحد اسددَيلهَالفددر االافعللنددََيلذددو وََوقدداىهنعددَ

االسدَيلهَاالافعللندَأوااللددىراباالافعدلليلد نالفددر علد إ ارَدولددذلاالموقداأوالحد



فحناملنرعرالفر مثةاهجاوفق رنشلامل لوقنمَو فإاوعدل مدلنردعرهدللحز ،وحنامدلنَوقدي
َحقنجمَلسبمعناَفإاونرعرهللسروروالسعل أملحناملنرعرهللَه ن فإ،ذلانأل قهو

إل القلجَمدلوَفسدراارندَ"هندا"المعرفندَذلداهجادوأامدلىمد،الَفَندرالمردوذَ والقىدجفدي
َقنددن المواقددامدد،الحنددَقىورَهددلومددلنَرَددبعل د ذلددا مددََ،ددون،مرَهددلشمعرفنددَارددىَ
َحو مألثراشالهنشَإل مصل رللقلجفَأل قهللَلليإل الرعورهللقلجواهورأعراضولهدذا

اي د أ،األفَددلرالقىددجواإل رااالقددلى ل د نالم درنضنقددو اإل د سددلواقىددج فويددو أفَددلر

قىددجل نددوََعلددجهحنلَددووعةقلَددووَصددوراَوعدد،الحنددل ق د َقددو اإل د سددلوَنلشقىددج ممددل
نَرَبعل ذلااهورالقلجالذقنوي ل نو(.اليوذي .)21:1338
َملنذَرنرنر(الررن قوآقرن.)108-102:1111 ،
ممددلسددهجَلقددصالهلحثددَأَ،فسددنرالاارنددَالمعرفنددَاللددىرابالقلددجذددوالَرَنددز

علد الَددجثنراشالمعرفنددَ فهددذاالاارنددََرَددزعلد الحسلسددنَالَهنددر لإلرددلراشالماههددَهددللقىر

ل د ناألرددقلصالددذن،نعددلاو،مدد،الددىرابالقلددج ونددأل قهه د َفسددنرَلدداالقه دراشهىرنقددَ
مه إل َفلق القلجالذقنشو هللَلليإل َىورأعراضنسدَينهو،حنللهدللمزند مد،القلدج 
وَرََزالَفسنراشالمعرفنَاللىراهلشالقلجأسلسلعل إىلرعل م،المفلذن والمهل ئالَي

َألَ أ،هعضاألف ار نه و،مرَةشقلصَهمعلليَالمعلوملشالمَعلقَهللَه ن .
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خامس ا:ترنظريا تإلنسانيا :

ذددذاالاارنددَقلمددشهلعَهلرذددلرَّ فع د ٍ للحَمنددَالَحلنلنددَ"ال اقلنددَ"والحَمنددَالسددلوَنَ

القلرينَ"علد ند "أه ارذدل ملسدلو“”Abraham Maslowو"َدلر رويدرز"”Carl Rogers
واألقنرذوالذقىورذل وذيَقو عل أذمنَالَىلهجهدن،الدذاشوالقهدر؛والدذاشَردنرإلد 

الصور الَينَواهلاإلاسل،ع،افسو أملالقهدر فهديالَديَاردجمدَ،قد نروَعلمد ا قدرن ،

فإَ،الغمَدل-الدذاشوالقهدر -أصده الردقصمَحدر ارمد،الَدوَرالد اقلي-القلدج-فناهدر

الَوافجالمارو .

اإلاسل،ذوالَلش،الحيالوحن الذقن راأ،اهلنَوحَمنَوأ،الموشقد نحد

فدي

أقلحاددَ لددذلافددإَ،وقدديفيلشنددَح د و المددوشذددوالمثنددراألسلسدديللقلددجعا د اإلاسددل.،
وحرصاإلاسل،عل ويو اذوملنثنرقلقو والموشذوالصور المىلقدَلةويدو (.األحمد 

.)11:1111

ونرن"ثور"Thorn“،أَ،ةامالنحنلومعوهنلَ،راَميهع مراشفرلووع مراش

ايلحدوفدديالحنددل ؛فددإذاااقفلدشاسددهَايددلدالفددر عد)%21(،از ا قلقددوَ.مددلنعَهددر فرد 
الفر فيَحقنجأذ افووفرلوفدياقَندلرأسدلوبحنلَدو وقوفدومد،احَمدل حد و الفرد فدي

أ،نحنددلالحنددل الَدديذددونرن د ذل مثن د ارلقلقددو.فلإلاسددل،إذامددلفق د هعل دلامدد،ىلقلَددووق ارَددو
اَنيددَالعددَة فدديالصددحَ أوإصددلهَوهمددرضالرددفل ماددو أوإذاَقد هددوالسدد،نعادديذلددا

ااقفلضع الفرصالمَلحَأملمووااقفلضاسهَالايلدفيالمسَقه .
وَمث د الم رسددَاإلاسددلانَامَ د ا اللفَددرالويددو ق ولددذانددرناإلاسددلانو،أ،القلددجذددو

القوام،المسَقه وملق نحملوم،أح ا َه ويو اإلاسل،أوَه إاسلانَو ولهذافإاو

المثنراألسلسيللقلج.ولع م،أذ م،نمث ذذاالفَرَ م"،ملسلو"و"رويرز" حن 
نعَق "ملسلو"أ،الَلشالشالحنَالهررنََهَ هللاموه الام،عملهلعل َياباإلحهلىدلشأو
إعددل الَد دواز ،وعلد د ذ ددذااالعَق ددل ول ددياارنَددوالر ددهنر ح ددو ذ ددر الحلي ددلش.إالأ،عد د 

َحقنجذذاالحليلشنمَ،أ،نأل قإل القلج(.عه الغفلر )112:1331

َملنرن"رويرز"أ،اإلاسل،نرعرهللقلجحن،ني الَعلرضهن،إمَلالَووىموحلَو

أوهن،الذاشالواقعنَالمملرسَوهن،الذاشالمثللنَ وهلقَصلرفإ،القلهلنَللقلجَح

عا مل

نَو،ذالاَعلرضهن،مدلنعنردوالَدلش،العلدوقوهدن،مفهدو الدذاش(َواسدي -18:1111
.)13
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سادس ا :رأي تإلسالم ف ترقلق :
أرلر(الهوارن الرالوق )132-111:1381أ،اإلمل الغ ازلديندرنأ،القلدجحللدو

م،حلالشاللدعاوالقلدوعواالسَسدة وَلهدلصدفلشالنَصداههدلالمدألم،الحقنقديالدذق
أقلددصالعهددل هللوح د ا وأحسدد،العم د أل،ذددذاالمسددل نَس د هدداف مىمشاددوَددز ا اىمشالا دلا
هددللقربمدد،اهلل وذ د هددذلالنسددشهحليددوإلد حند  فلعنددوللددَقلصمدد،القلددجواامددلذدديفددي
حليوإل موايهَذاَنووَصمن ذاَيمسَمرنيع االىمشادل،سدمَهلفديَد وقدش واَ،لدا

اسَرسددلشمددياهللواسددَىلعشأَ،قهددر
الدداف السددلَاَالمىمشاددَالَددي فعددشذوايسددهلهعن د او 

غلهوذونالاف وغوانَالرنىل،ومنزشهن،القلىرالرنىلا والقلىرالرهلا ...قل َعلل 
الس دملو م
دوبالمددأل ممامن،لمنددزَ ا واإمنم الاددلمدديإمنمددلام مه مَّ م
السد مدَ َناََ م
فدديقلد م
اش
}ذد َدوالَّد مدذقأَاد َدز َ َّ
َ َ
َ َ َ َ
وللددوياددو َّ َ َ
َ
ضو ََل،اللَّوعلمنم م
نمل{).سور الفَ  ا نَ.)2
َو 
َ ا َ
األَر م َ َ
لحَ ا
ت قيب على ترنظريات ترمفسرم رلقلق:

مدد،قددة مددلسددهجَددرنالهلحثددَأ،الاارنددلشَعد شواقَلفددشفدديَفسددنرذلللقلددجمدد،

ذالاسَىنيأ،اويزأوجع ترشةع وتلختالح ةين ترنظريات وهى ما يل -:

رأشاارنددَالَحلند الافسدديذدديصددلحهَاليهد الَهنددرفدديولدديمفهددو القلددج .هنامددل

اارشالم رسَالسلوَنَللقلجعل أاوسلوامََسبعد،ىرندجَعلد قىدج اعَهدرشالاارندَ

اإلاس ددلانَأ،المس ددَقه ذ ددوالمس ددهبالحقنق دديللقل ددجعاد د اإلاس ددل ،اَفق ددشَد د م دد،الم رس ددَ
الَحلنلندَوالسدلوَنَعلد أ،القلدجنارددجمد،المللديولَدداه اقَلفدوافدديمصد رالقلجفجصددحلب
الَحلن الافسينعَهرو،أ،القلجاسَيلهَلقىدرميهدو غندرمعدروا.أمدلالسدلوَنَفَعَهدر

القلجاسَيلهَلقىرمعرواومح .أملالم رسَاإلاسلانَاعَهرشأ،
القهراشالمسَقهلنَذيالَيَثنرالقلجولن المللي والم رسَالمعرفندَاعَهدرشأ،

القلجنارجاَنيَأسلوبالَفَنرالقىجأ،القلجنزو هزوا القىروالمحنى.

ومدد،قددة العددرضالسددلهجللاارنددلشالمفسددر للقلددج قلصددشالهلحثددَإل د أاددوهددللرغ 

مدد َ،د مددلويددوإل د اارنددَالَحلن د الافسدديمدد،ااَقددل اشهرددج،االذَمددل المهددللغفنددوه د ور
العملنلشالةرعورنََمح اشللسلوا.وَيلذلهلل ورالعوام الهنولوينَ-فقد أسدهمشهقد ر
َهنددرفدديفه د ىهنعددَالرقصددنَاإلاسددلانَ َمددللفَددشاالاَهددلاإل د أذمنددَقه دراشالىفولددَفددي

َىورالاموالسوقوالمرليللرقصنَ.واهرازأثرالةرعورعل السلوااإلاسلاي.
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رَزشعل  ورالَعل والمح اشالهنشنَفيَفسدنرالسدلوا؛
 أملالاارنَالسلوَنَفلق حند د َالول ددشالقل ددجويمن ددياألعص ددهَالافس ددنَهلعَهلرذ ددلع ددل اشمَعلم ددَواس ددَيلهلش

اعهللمثنرالىهنعيلهل وههذااعَهرشهمثلهَقو موايهَ
ررىنَ؛إذنَو،الفر غنرو ٍ

للَحلند د الافس ددي.إالأَ،رَنزذ ددلعلد د  ورال ددَعل والهنش ددَف دديَفس ددنرالس ددلوايعله ددل
مولعلاللاق والذقحلولشاارنَالَعل االيَملعيَفل نو.إذحلولشأَ،ه وَاارنَ
محققددَلرألنددَرددلملَهرددَ أَهددروذلددامدد،قددة مزاويَهددللمددلحققَددواارنددَالددَعل 
االيَملعيم،اسَهصلرميمح اشالهنشَوعوام الدَعل الدذقرَدزشعلنهدلالاارندَ

السد ددلوَنَ إالأ،ذاد ددلامد دد،ناَق د د ذلأنل د دلاهسد ددهبرأنهد ددلفد ددي ورالعوام د د المعرفند ددَ
والرقصنَفيالسلوافه الناَدرو،ويدو ذدذاالعوامد ولَد،نجقدذو،علنهدلأادوال

نمَ،قنلسهلهسهولََملأ،ذذاالاارنَأنللاأذملش ورالعوام الوراثنَوالحنونَ.

 وَ ددرنالهلحث ددَأ،الم رس ددَاإلاس ددلانََمن ددزشهاارَه ددلالس ددلمنَلإلاس ددل ،فلقد د اا ددرشدرلدوَويهلَدواحدوالمسدَقه َردغلوقلدنَويدو ا 
درحا
لإلاسل،هلعَهدلراَلشادلاحندلامفَا
ونسع لَحقنجذاَوَملأاونلَم معا لحنلَو ونهح ع،حرنَوونرغلوالمسدَقه 

وملسنحققوفنو وملإذاَل،سنحم ذذاالمسَقه لوأقىل ارق َعنجَحقنجأمانلَدو 

وم،ث نَو،القلجهرج،المسَقه .

ومدد،ذاددلوي د شالهلحثددَأ،ذددذاالاارنددلشوالَفسددنراشالسددلهقَالَعم د همعددز عدد،

هعلهل؛ه فيََلم وَفلع مسَمرن.،فإ رااالموقاوَقنن قىورَو-الفعلنَأوالمَقنلَ

َّ
ديَارددىه د ورذلاليوااددب
 نول د سلسددلَمدد،العملنددلشالعقلنددَوالفَرنددَث د االافعللنددَ الَدالفسنولوينَالذقَاسبإلنوَ األعراضالمصلحهَللقلج.

ترطرق وتإلجرتءتت ر الج ترقلق تلجتماع :
أولا :تر الج ترنفس :
نعَم د العددةجالافسدديغنددرال د واشيعل د ع د مدد،األسددللنبالسددلوَنَالمفن د مث د :
الَحَ هللَاف والَاف العمنجه الاع،الَاف السرنيالسدىحيمد،قدة َمدلرن،االسدَرقل 
وَملرن،الَاف .وذالاع اسللنب

 -1أسلوبالموايهو:وحن إاوم،المفن موايهَاوهَالهليمثةاهد الاعد،الهدروبماهدل
..وَددذلاموايهددَالمواقدداالَدديَثنددرالاوهددلشونمَدد،اسددَعمل  وا مهد ئأوأسددللنب
افسددنَإنحلشنددَأوسددلوَنَوغنرذددلمدد،المىمشاددلشالَدديَعددن،عل د الهقددل فدديالموقددا
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وموايهَوولوهرَ َ رنييإل أََ،عو األعصلبوَه أفيافد الموقدا..وذدذا

نزن م،الرعورهللسنىر عل القلجونع موقاالمرنضم،حللَو.

 -1أسلوبالامذيَ:مةحاَالممنزن،فيالعةقلشااليَملعنَومحلولََقلن ذ .

 -0الَدداهددللاقنض:الَعددرضَ د رنينلالمددلنثنددرالقددواوفدديالوقددشافسددوَق د اسددَيلهَ
محههَللاف .

 -2الَحصن،الَ رنييالَقنلي:ع،ىرندجولديمد رجللماههدلشالمهد وهعد الَد رنب
عل االسَرقل نقو المرنضهَقن أاونمرهقهرٍ ٍ
َهنرالَه ن لَ،غنرللرٍ 
أولنَ 
حَ د نعَددل علنهددلث د نسددَمرللددذقنلنددوونسددَمرذددذاالَ د رنبحَ د نص د إل د أَثددر
ٍ
يلسلش(.األرقر .)00:1112
المواقاَه ن الوحن نَ ذذافيع
ثاني ا :تر الج ترم رف ويشمل :
 -1زنل الث ار اللغوقوالثقلفي.
َ -0عل السلوَنلشالمَعلقَهللمواقاااليَملعنَالمقَلفَالَينهلههل.
 -2الَحررم،القهراشااليَملعنَالمأللمَالمَعلقَهللمللي.
ااوا ٍ
 -2إثلر أذ ٍ
قعنَوالهع ع،أحة النقاَ.

الحذرم،اإلنحل اشالسلهنَ(أ،ىلقَيمح و –صعبعليَغننرالواقي).

-2

(ىراهنري )12-12:1332

ونفند العددةجالمعرفدديالددذقنعَمد علد َعد ن أفَددلرالمدرنضالَلقلشنددَوامددىالَفَنددر

السلهيالذقَعو علنووالمرَهىهاوهلشالهليمثةاحن نعَق مرنضالهليهيملَم،األفَلر

القىجالَيَسه فيَثهنشالقواوالهليونيدرقمالقردَمثد ذدذااألفَدلروَح ند ذلومد،ثد 
َع نلهلم،قة الحوارواليلسلشالعةينَ.ذالاهعضال راسلشالَيأرلرشإليأ،ذادلا
هعددضالعوام د الَدديَقددو هللوقلنددَمدد،اإلصددلهَهللددىرابالقلددجوأ،ذددذاالعوام د ََيددوإلددي

فشَددن،رشنسددنَن:،األولدديََيددوحددو ال د ورالوقددلشيللمسددلا االيَملعنددَ.والثلانددَحددو  ور

اسَراَنينلشالموايهَ (.الررهنا .)202:1112
ثارثاُ :ترمساندم تلجتماعيا :

َقو المسدلا االيَملعندَهد ورمعد للعةقدَمدلهدن،أحد ا الحندل السدلهنَواإلصدلهَ
هللددىرابالقلددج.ومثددل علدديذلدداعاد ملَقددو المسددلا االيَملعنددَهد وروقددلشيلد َىددور
الىراهلشملهع الص مَ ففي راسَع،المحلرهن،الق مل أردلرشَقدلرنرمد،وصدفواهدجاه 
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أق د فدديالمسددلا االيَملعنددَ أاه د َددلاوااق د فهمددلللددذاش وأق د ق د ر علدديالَعهنددر وأَثددر

اعَد ا اعلدديزويددلَه  وذوقصددعوهلشأَثددرفدديالحَد علدديالعةقددلشااليَملعنددَأَثددرمدد،
المحلرهن،األَثدرمسدلا ايَملعندَ ومد،غندرالمحدلرهن.،حند نمَد،للمسدلا االيَملعندَ

أَ،ددألثرفدديقفددضر د أع دراضااللددىرابأوفدديااللددىرابذاَددو.ونألَ د هولددوإلدديأ،
المسلا االيَملعنَعلم وقلنَم َ،الىراهلشالقلج(.هولو )11:1111

رتة ا :تسترتتيجيات ترموتجبا :
َع ددرااس ددَراَنينلشالموايه ددَهجاه ددلَل ددااليه ددو المهذول ددَلَغنن ددرالس ددلواواليواا ددب

المعرفنددَإل ار المَىلهددلشالقلرينددَوال اقلنددَوالَدديَعَهددرَمصددل رنصددعبللفددر الَعلم د 
معه ددل.فلس ددَراَنينلشالموايه ددَذ دديعملن ددَوس ددنىَم ددله ددن،أحد د ا الحن ددل المثن ددر للمر ددقَو
الصحَالافسنَ.فلسَراَنينلشالحنل (مياقَةااالسَيلهلشالافسنَوالفسنولوينَالصدل ر 
م،األفد ار َيدلااللدغوى)أقدذشاذَمدل الَثندرن،مد،العلمدل .فعلديسدهن المثدل نمندزَد 

م) Lazarus&Folkman1381(،ملهن،اوعن،م،الموايهَ.


الاوعاألو :م،الموايهَنَيدواحدواالافعدل (حند َهدذ يهدو ومحدلوالشلقفدض
المرقَاالافعللنَوغللهلم،قة الَيابوالَرَنش.



الا ددوعالثد ددلاي :مد دد،اسد ددَراَنينلشالموايهد ددَنرََ ددزح ددو المرد ددَلَذاَه ددلم دد،قدددة 
محلوالشلَغننرمص رالمرَلَونعَهرأسدلوبالَرَندزعلديالمردَلَمد،أذد عوامد 

الوقلنَ(.نوسا .)11:1112

وأضــاح ترةروفســور ( فيليــةس ) خمــس طــرق يمكــن مــن خالربــا ترــتخلص مــن ترقلــق حيــث
يلخصبا كمايل :

 -1العددنشهددَحم ٍ وحمددل (إاادديأعددنشَ د نددوٍ وَجاددوأ و نددوٍ رأنَددووآقددرنددوٍ سددوا
أراا).

 -1قد ار ََلهدلاممَعدلا(عاد ملنحد لديااهندلرعصدهيىوند َ...ادشأهد أفديالقد ار 
وأصهحشمسَغرقلافيق ار الََلبل ٍ
اََشلب.
ٍ
ريَأااياسنشملأعلايم،قلجو
دب َادشأيهدرافسديعلد أ،أَدو،اردنىلامد،
 -0اللعب(عا ملأَو،محهىلاهردَ ٍ رذن ٍ
الالحنَاليسملانَ)

 -2االسَرقل أثال العم .
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 -2الصددهروالَددجايفدديحد المرددَةشالقلصددَوالمهانددَومحلولددَرألنددلالمرددلَ عل د 
ولعهلالصحن .

خامس ا :تر الج تردوتئ :
مفن وفعل فيعةجالىرابالهليوذونمايََرارح وثهلونلهىهل.وَذلانفن 

ف دديح ددلالشالقل ددجالع ددل وذ ددونحَ ددلجلةس ددَمرارفن ددوعد د ر ددهورأوأَث ددر.واأل ون ددَالح نث ددَ
الملددل للسددنروَنان،أ ونددَفعللددَوأمناددَوالَسددهباإل مددل،وماهددل:هلروَسددَن )Seroxat(،

س د د د د د ددنرَرالن )Zoloft(،س د د د د د ددنَللوه ار وانس د د د د د ددَللوه ار ()Cipram,Cipralexوفلوفوَس د د د د د ددلمن،

()Faverinوغنرذ ددل..وَ ددذلااأل ون ددَالح نث ددَالمل ددل للس ددنروَنانَ،ح ند د اوللاو أر رنا ددللن،
وماه ددلفناةفلَس ددن.))Efexor،وه ددللىهيف ددإ،األ ون ددَثةثن ددَالحلق ددَمفند د وفعلل ددَوذ دديم دد،

األ ونددَالق نمددَولهددلهعددضا ثددلراليلاهنددَوالَ د از َسددَعم َملددل للقلددجمث د َلددومنهرامن،

()Anafranilوانمنهرامن.)Tofranil(،

واأل ونَالمه شَم،زمر الهازو نلزنهن،مفن وفعللَوذيَسَعم لفَراشفصنر عل 

لم أسلهنيأوعا اللزو ألاهلَسهبالَعو إذااسَعملشلفَراشىونلَوهرَ نومي.وماهل
نلزنهل ()Valiumوَلوالزنهدل ()Rivotrilوهروملزنهدل ()Lexotanilوألهدرازوال (.)Xanax

وذددذااأل ونددَالمه شددََقفددامدد،أع دراضالقلددجوالقددواوأنل دلاَقفددامدد،اسددَهلجالقددوا

()Anticipation anxietyالددذقنَولد عاد المدرنضهعد حد و اوهددَذلدديمددثةا ممددلنفند 
المرنضهج،نيعلونَصراهرَ مقهو فيأموراالنومنَ و،الهروبواالهَعل ع،المواقا
الَينَوقيفنهلالقوا.وَفن األ ونَالمه شَأنللافيحلالشاألرجوالقلجالمألقدشأوالادلَ 
ع،ر افسنَمعناَأوارواصعهَمث قلجاالمَحل،وغنرا حن َسَعم هايلدقة 

فَر قصنر (.الغلم ن )111:1112



88

ترمةحث تررتةع
ترطالق Divorcing
تمبيد :
نمث الزواجالَقل وعرر اشمَهن،رقصننَ،رهنلفيهنشَن،مقَلفَن.،وَةماهمللو
قلفنَد ددوالثقلفند ددَمد دد،قد ددن ومعد ددلننروعد ددل اشوَقللن د د وقلفنَد ددوالافسد ددنَمد دد،وسد ددلو وذ د دواي 

ومقددلوا وقلفنَددواالقَصددل نَمدد،مسددَونمعنرددََرهد علنددوسدداواشىونلددَمدد،حنلَددو.لددذلا
َسَغرجالحنل المرَرََالَيَيميالزوين،فَر م،الزم،لَدينَحقدجادوعمد،الََنداهناهمدل
ونق ددو َدد ى ددراماهم ددلهَعد د ن أ واراااليَملعن ددَهحس ددبالموق دداالي ند د ال ددذققلق ددوال ددزواج

.فللزواجلن راهىَهن،رقصن،فقىه ذوعةقَوثنقَهن،أسرَن.،

(عه العلىي وآقرو.)22:1338 ،
إَ،ااددن العةقددَهددن،الري د والم د أر وََددون،األسددر ق د اددل اذَمددل المفَ درن،ماددذزمدد،

هعند د .وايد د ف دديَد د الرد دراشيوالقد دواان،واألق ددةجفصد دوالاواس ددعَلَاا ددن ذ ددذاالعةق ددَول ددمل،
ويو ذلواسَمرارذل.ونهَ ال ن،وريل الفَروعلمل االيَملعوعلمل الاف ههدذاالعةقدَ َد 
نح ددلو م دد،يلاه ددوأ،نقد د م ددلنقد د اي ددلدذ ددذاالعةق ددَأل،ف دديذل ددااس ددَمرارالحن ددل افس ددهل

وسعل َهلوَىورذل.والىةجذوالحلقَاألقنر فديسلسدلَالمردَةشاألسدرنَوالَفَدااألسدرق

.وهددللرغ مدد،لددرورَوأحنلادلاعا د ملالَماددياللددررإذنهقدديسددههلالَثنددرمدد،المرددَةشليمنددي
أف ار األسر   ونحَلجاألف ار إل زم،ىون للََناوالعو للحنل الىهنعنَ

)(Hill et, 1999:45
نعَهدرالىددةجمردَلَايَملعنددَافسدنَ وذددواددلذر علمدَفددييمنديالميَمعددلشونهد و
أاددونددز ا ااَرددل ارفدديميَمعلَاددلفددياألزماددَالح نثددَوالىددةجذددو"أهغددضالحددة "لمددلنَرَددب
علنوم،آثلرسلهنَفيَفَااألسدر وذَداالاسدن االيَمدلعي ومدلنصدلحههلمد،ملدلعفلش

واز نل الع او والهغلل وا ثلرالسلهنَعل األهال وم،ث ا ثلرااليَملعنَوالافسنَالع ن 

عل المىلقلشه ام،اار الميَميال وانَالَيَروههلالرنهَواالحَقدلرااليَمدلعي قَلمدلا

هلاللىراهلشالافسنَإل السلواالماحراواليرنمَ(.فلنلَ .)8:1110

مملالرافنوأ،ال ن،اإلسةميق أقرالىدةجولَد،فديألدنجالحد و وفديحدل 

اسَحللَالعرر هن،الزوين ،عا ملالَسَقن الحنل هناه وصدعوهَالعدةجإالهدووحَد نَدو،
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مقريددلمدد،اللددنجوفريددلم،الرد فلإلسددة ااد عملنددَالىددةجَاانمددل قنقددلمراعندلااسددَقرار
األسددر مدد،الحنددَوحفدداَنددل،الميَمدديالهرددرقمدد،الحنددَاقددرن ونقددو اهللَعددلل }الىَّد َدةج

ل،وَالن مح د ل لََ د أَََ،جقددذو م
ٍ
َم َّرََد م
ام َّمددلآََنَمددوذ ََّ ،رددناشلإم َّالأَ،
دل،فَمإم َسددلاهم َمعددرواأَوََسد مدرن هممإح َس د ٍ َ َ
قفددَ أ ََّالن مقنمددلح د وَ اللَّد مدوفَد َدةي َاددلد م م
ن َقلفَددلأ ََّالن مقنمددلحد وَ اللَّد مدوفَدمإ ،م
دا
نمددلافََد َ شهمد مدوَملد َ
َ َ
َ
علَنه َمددلف َ
َ
َ
َّ م
م
َّ م
م
و({،سور الهقر )113:
ح و اللَّوفَ َةََعََ َ
لو َمَ ،
نََ َع َّ ح وَ اللوفَجولَش َاذ الاللم َ
وذ َ

ت ريح ترطالق:

ترطالق رغ اا:

َعرفدوالد و :هجاددوحد القند هىلقددَ وماهددلقددو العدربىلقددشاألسددنرأوأىلقَددو.وذددو
رفيالقن مىلقلسوا ذذاالقن حسنلاومعاونلفنقل اىلجالري االسنراذارفيالقن عادوَمدل

نقل ىلجالري زويَو(ال و

.)11-13:1111

َعرفد د ددوالمَد د ددولي:ذد د ددوح د د د القن د د د واإلىد د ددةجوماد د ددوالقد د ددوىد د ددللج:أقمرسد د ددلوهد د ددة

قن (.المَولي )110:1113
ترطالق تصطالحا:

عرفواَثرالفقهل هقوله ااو:رفيقن الزواجالصحن فيالحل اوفيالمل هلفانفن 
ذلاصراحواوَالنَاوهملنقو مقل اللفام،الََلهَواإلرلر (.ال و

)11-13:1111

م
راهوصفواافصل لراهىدَالدزواجهواسدىَإيد ار اشاالمندَنقرذدل
مفبوم ترطالق تجتماعيا:فنع
الميَميغللهلوهلالعَمل عل القواع ال نانَ(قونىر .)28:1111
ح عق الاَلدهلفاالىةجواحوااوذوَصرامملواللزوجنح ثوهةسهبفنقىي

الاَلدواالص فنوااليَملعوقولوَعلل "الىةجمرَل،فإمسلاهمعروااوَسرن هإحسدل"،

(المَولي .)110:1113

ونعرفدو (ردَرق وآقدرو،

رسميوررعي.

 )081: 2009هجادوإاهدل عةقدَالدزواجالقلاواندَهردَ 

نددرنالح ارسددن :هجاددوااهنددلرالهاددل األسددرقممددلنَرَددبعلنددوع د أ ا اح د الى درفن،

لةلَ ازمددلشالوايهددَعلنددوَيددلااألهاددل ذددووسددنلَنليددجإلنهددلاحد الىدرفن،أوَةذمددلللَهددربمدد،

الَدوَراشالالرددشَعد،فرد الدزواجوالَددينصددعبَفل نهدلونقَلدداالىدةجمدد ،ند ،قددر ومدد،
ىلشفَألقرن اق ال ن،الواح (الحراسن

.)1332
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تتةنى ترةاحثا ت ريح ترقريش :هجادو"اافصدل الدزوين،عاد اسدَحللَاسدَمرارالحندل المردَرََ
هناهم ددل وَقَل ددامد د االافص ددل حس ددب ري ددَالى ددةجال ددذقنهد د أهىلق ددَواحد د وذ ددوالهناوا ددَ

الصغرنونص إل ثة ىلقلشوذوالهناواَالَهرن"(القرنري )121:1112
ترمرأم ترمطلقا :ذيالَيَ فس عق زوايهلالررعيألقسهبم،األسهلب.
ترطالق ف تإلسالم:

أهلداإلسة الىةجعا ملََعذرالعةقَالزوينَالسلنمَ.إالأ،الىدةجوذدواهغدض
الحة إل اهللقلديللَقادن،اإللهديحَد الندَ الليدو إلندوإالعاد اللدرور القصدونهسدهب
ملق نَرَدبعلندومد،اَدلش سدلهنَََعلدجهَفَدااألسدر ورهمدلَردر األوال وقىديالدرح والادزاع

هن،األقلرب.والمَجم فديَنفندَإنقدلعالىدةجاإلسدةمينلحداويدو يملدَمد،القىدواشالهد 

م،إَهلعهلقه إنقلعالىةجنمَ،إنيلزذلهللَللي:

 -1الموعاَالحساَ(اص الزويَوميل لَهلهللحسا ).
 -1الهيرفيالمليي(امَالعالزوجع،الاو ميزويَوفيفراشواح ).

 -0اللربغنرالمهرد(ح اهعضالفقهل هج،النَو،م منلوالمهرحدلوالعلد الويدو 
واَ،ل،هعصلأََ،و،هحي السواالماياألذناله اي).

 -2الَحَن (َوسنىاألذ وأقرهل الىرفن.)،

َ -2رقبىهري ن قه إنقلعالىةج(نىلقهلهىهرل نمسسهلفنو).
 -2الىةجالريعياألو (نقو لهلهللحرا:أاشىللجوالنزن ؛فقولوأاشىللجهللثة 
أوثةثلأوأاشىللج..ىللج...ىللج..نع م،الىةجاله عيواَ،ل،نقي).

 -1الىةجالريعيالثلاي(َملفيالفقر السلهقَ).

 -8الىةجالثلل واألقنر(.الغلا .)12:1338
مرتحل ترطالق:
نمرالىةجهثة مراح ذي:
 -7مرحلا ما قةل ترطالق :نسو ذلالىةجالعلىفيهدن،األهدون،ونداعَ ذلداسدلهلاعلد 
األهاددل ونَددري مدد،قددة اإلذمددل والاهددذوارددلعَالقلددجوالَددوَروالقددوامدد،مصددنر
ميهو وذالََعرضالزويَلع أرَل م،العااالافسيواليس ق.

 -6مرحلا ترطـالق ترقـانون :وذادلندَ حد الدزواجهلَهدلعالاادل القدلاوايوالردرعي وَهد أ
ذالالمرَةشالمل نَم،افقَواع ا مسَ،مةش .
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 -4مرحلــا مــا ة ــد ترطــالق:وذاددلنحد

الىددةجالافسدديوذاددلَه أموايهددَاللدغوىالَددي

قلفهلالىةجوالََناال اقليوالقلرييميادرواالحندل الي ند للمد أر إ،األهدون،
اللذن،نَقذا،قرارالىةجنعنرل،فَر حريدَوقلسدنَسدوا أَدل،ذلدافديفَدر مدلقهد 

الىددةج أ فدديه انددَمرحلددَالىددةج وذلددالمددلنسددو مددلهددن،المددرحلَن،مدد،لددغوى

افس د د ددنَوايَملعن د د ددََثن د د ددر مثد د د د المر د د ددلعرالمَالقل د د ددَالقون د د ددَ والَقله د د ددلشالمزاين د د ددَ

الحل والحز،واألسيالر ن ن......،ال (.)Gottmann 1332
أنوتع ترطالق ف تإلسالم:

ٍ
م
ق ددل اهللس ددهحلاوَ (:وما َذاىَلَّق ددَ َّ
س د ِّدرحوذ َّ،
الا َس ددل فَ د َدهلَغ َ،أ َ
َيلَه د َّد،فَجَمس ددَوذ َّ،هم َمع ددرواأَو َ
افسددووالَََََّ مقددذواآند م
م
ٍ
م َّ
م
لشاللد مدوذددزاوا
د،نف َعد  َذلمد َ
َ َ
و َمد َ
دافَقَد اَلَد َ َ َ َ
والََمسددَوذ َّ،لد َدراارالََعََد وا َ
ه َمعددروا َ
دلب م م
واذَرواامعم َ م
م م
ن معاَد هم مدو َّ
واعلَمدواأ َّ
َ،
والحَ َمدَ َ
و َملأَا َدز َ َ
شاللو َ
َ
واَقدوااللدوَ َ
َ
علَدنَ ِّم َد،الَََ َ
علَنَ َ
َ
ٍ
علمن)(الهقر :)101
اللوَهمَ ِّ  َري َ
ي طــ ترفقبــاء تســتنادت إرــى تريــات ترقرآنيــا ترــزوج ترحــق فــ تطليــق زوجتــع ثــالث مــرتت،

ويقسمون ترطالق ةارنسةا إرى ترثار ترمترتةا عليع إرى ثالثا أنوتع:

أ -ترطــالق تررج ـ ،فددإذاىلددجالددزوجزويَددوللمددر األولد أوالثلانددَفهإمَلاددوإعددل راهىددَ
الزوينَم ،و،عق ي ن والنحَلجإل رللالزويَمل امشفيفَر الع المحد 
فيالقرآ،هثةثَقرو (ثة فَراشحنض).

ب -ترطــالق ترةــائن ةينونــا صــغر فددإذاااقلددشفَددر العد هعد الىددةجاألو أوالثددلاي 

قه د أ،نسددَرييالددزوجزويَددو نصدده الىددةجهلشاددل.وهإمَددل،الددزوجذاددلإعددل راهىددَ
الزوينَ للمر الثلانَأوالثللثَ ولَ،هرللالزويَوهعق ومهري ن ن.،

د -ترطــالق ترةــائن ةينونــا كةــر ،وذددوالىددةجللمددر الثللثددَحند نحددر علد الريد إعددل 

ةاغن دراونىلقهددلأونمددوشعاهددلفعا شددذنحددجلهددلالددزواج
مىلقَددوإالهع د أَ،دداَ ري د 
هىلنقهلاألو هع إَمل فَر الع (.عرل .)102-102:1331

أسةاب ترطالق :
الىةجالذر ايَملعنَزملانَومَلانَوم،ث فل،األسدهلبالَديَحد

و ار الىدةج

َثن ددر ومعق د د ألاه ددلَد د درَهىهثقلفد ددلشوع ددل اشالرد ددعوبوهللمس ددَونلشالحلد درنَالَد دديهلغَهدددل.
والىةجلن ولن لحاوح وثدوهد للادلذر مقد ملشوعوامد ع ند مَ اقلدَومَصدلَهوادلشا
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الحنددل االس درنَوهىهنعددَالحددل ق د َقَلددااألسددهلبمدد،أسددر إل د أسددر حسددبَهلناهددلالثقددلفي
وااليَملعيواالقَصل ق وه و اق األسر الواح م،ين  قرَ(.واسي .)12:1111
-

عد الَوافدجهددن،الدزوين:،نرددم الَوافدجالفَددرقوَوافدجالرقصددنَوالىهدلعواالاسدديل 
العلىفيوااليَملعيوالَعلنميوالراا،مفهو الَوافدجنهقد  اشمدلمفهومدلااسدهنل وا،

فلرجالسد ،وااَردلرَعد الزويدلشرهمدلنعد سدههلق وندلفديويدو قةفدلشرد ن هدن،
-

الزوين.،

َثددر َر ند َلمددَالىددةج:فَثنددرمدد،الريددل نسددَهن،هَلمددَالىددةجونىلقهددلألسددهلب
َلفهَق النَو،للزويَأندَصدلَههدلوندرَهىذدذافدياغلدبالحدلالشهدهعضالعدل اش

االيَملعن ددَالَ دديََىل ددبااَهلذ ددلي ددل احَد د الَ ددذذبالع ند د م دد،العةق ددلشالزوين ددَ

لحنَهل(.العمرق )22-28:1113
-

أ،المس ددَونالم ددل قالمَد د ايلل ددزوجهللاس ددهَلزويَ ددووااقف ددلض قد د االس ددر والف ددلرج
االقَصدل قهدن،الدزوين،نويد صدراعلش اقد االسدر حند نرغدبالىدرااالقدونفدي

والمرددَةشاالقَصددل نَوماهدل
فددرضسددنىرَوعلد الىددرااالقددرمدد،الالحنددَالمل نددَ 
غة المعنرَوَراَ ال نو:،نرَوَثنرم،االسرم،ال نو ،ع الق رعل َوفنر
المسَلزملشاللرورنَالَديمد،ردجاهلَقلدجالمردلحالشالمسدَمر هنداه ذدذاالادروا
َ ددألثرَ ددجثن ارَهند د ارعلد د معاون ددلشال ددزوجوحنلَ ددوالس ددنَولوينَمم ددلنعرل ددول مد دراض

دلنزند مد،الَدوَراشوزندل المردَةشوحد و الردقلجالدذقنصد 
العصهنَوالافسدنَمم 
-

-

إل الىةج(السهعلوق .)8:1110

َ د ق االذ د فدديقصوصددنلشالزوينددَ:المرددلَ الَدديَارددبهددن،الددزوين،ق د ََددو،
هسددنىَواحنلاددلَلفهددَولَدد،قد الََددوَ،ددذلامدد،ويهددَااددراالذد فََلددق االمددور

ال ا،نصه حلهلصعبالمال .

َع الزويلشوع الع هناه:،إَ،ع ا الزويلشهح ذاَوق النَو،سههلللىةج
ولَدد،السددهبال درشن ذددوع د الع د هندداه،ممددلنثنددرالحق د والهغلددل لددن فقددىهددن،
الاسل ولَ،انللهن،الم أر وزويهلحن ا،ع الع نسهبالردعورهدللغنر واذالد 

ََمَ،الم أر م،الَقلصم،ذلاالرعورفإاهلَفل الىةج.
-

مهللغددَالددزوجفدديغنلهددَعدد،الماددز :نلددىرالددزوجوألسددهلبع ن د ال د الغنددلبعدد،
الماز ىو الاهلروي از م،اللن لَ،واَ،ل،لهذاالغنلبملنهرراَللعم مثةفل،

ذلاق نسهبفيو عمنقَهن،الزوين.،
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-

واذمددل الوايهددلشوالحقددوجالزوينددَمدد،أح د الى درفن،نددأل قه د ور ال د ارددوبقةفددلش

-

لعاالوعياالقةقيللم أر :لق اصده هلإلمَدل،أَ،فدرضالمد أر افسدهلعلد الدزوج

حل هناهملق الَاَهياالهللىةج.

وََعددراعلنددووذلدداهددللليو ال د اسددَق ا االَصددل َلألاَراددشوالهددلَاالاقددل والهرن د 

االلََروادديوا،اسددَق ا ذددذاالوسددلش ق د نددأل قال د زرعالرنددبوالردداهددن،الددزوين،
-

وهال علنَنليى،ال الىةج(.العمرق )22-28:1113

دَةشالزويندَفعاد مل

سو الَوافجالياسيحن ق ََدو،المردَةشالياسدنَأذد المر
الَرددهيحليددلشالددزوين،الياسددنَنار ددجالقددةاونلددلعاأسددهلبالافددوروالَراذن ددَ

ونزن د عوام د الص دراعمددلَددل،محددَمةامدد،األرددنل الهسددنىَنصدده غنددرمحَم د (أهددو

سَناَوقلر .)111:1111
-

وسددلش اإلعددة لهددل ورَهنددرفدديااَرددلرذددذاالاددلذر مدد،قددة مددلَاردرامدد،ثقلفددَ

مقلىهدَالغ ارشددز والردهواش هصددور النمَدد،فنهدلألقمدد،الىدرفن،أ،نَددو،هللمسددَون
الد د ددذقَىرحد د ددو وسد د ددلش اإلعد د ددة فَه د د د أالقةفد د ددلشهللَصد د ددلع وص د د دوالاإل د د د الىد د ددةج

-

(الحلي .)1:1118

القنلاَالزوينَ:نَفجمعا المحللن،لهذاالالذر وقلصَعا ملنَعلجاألمرهللواقي
العرهيواإلسةميهلسَحللَالعةقدَالزويندَهعد حد و القنلادَوالسدنملاذايدل شمد،

ىراالزويَ.
-

المل الزوييوسهولَالَغننروانيل اله ن وىغندل،الحندل المل ندَوالهحد عد،اللدذاش
ولددعاالقلددج َ د ذلددانحَددلجإلددياإلصددةدولددرور الَمسدداهددللقن والفلددلش 

واألسو الحساَ(أهوسَناَوقلر .)112:1111
-

األسددهلبالصددحنَمث د :العق د عا د أح د الى درفن،وع د الق د ر عل د اإلايددلب وويددو 
أمراضمع نَ أوغنرمع نََسهبقلجالررناواإلعلقَواالمراضالوراثنَوالعلدونَ

وع االفَالزوجأوالزويَ(.الرامزقوالعهن .)11:1111

آثار ترطالق :

الا:ترثار ترنفسيا رلطالق على ترزوجين وتألطفال:
أو


لقد د د حا د دديمول د ددوعَ د ددجثنرالى د ددةجعلد د د الزوي د ددلشواألزواجواألهاد د دل م د دد،األىف د ددل 

والمدراذقن،هلذَمددل الهددلحثن،وال ارسددن ،واددل عاددلنَه فدديمحلولددَلفهد يد ونمثد ذددذاالقدرار 

ومزانلاوسلهنلَوعل حنل األف ار المَعرلدن،لدو وقد مواَوصدنلَه هقصدوصالَقلند مد،حد 
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الَجثنراشالسلهنَ واالسَفل م،انيلهنلشذذاالقدرارالدذقنمَد،أ،نَد و،قد ار ارصدحنلاوعقةاندلا
الزوجعلد الملديهقهدر الىدةج
فيالع ن م،الحلالش هلإلللفَإل َق ن مقَرحلشَسلع  

هىرنقَآماَ وأق َعقن اولر ارم،الحنَيسمنَوافسنَوايَملعنَعل الزوين،وأهالشهمل.
)(Walker, Logan, Jordan,., & Campbell, 2004

وقد صدااكالينـك )( Kleinkالمردلرإلندوفديالمصدرق()1111ر و الفعد األولندَ
لقهددر الىددةج ر و الفع د االافعللنددَوالمعرفنددَوالسددلوَنَهع د قهددر الىددةج؛فمدد،المرددلعر
الَينقَهرذلالمىلج:الحز ،والرعورهوذ،العزنمَ واالََشلب والرغهَالمفليشَهللهَل  
والغلب واإلحهلى والرعورهللذابألاول ندَمَ،مد،ماديالىدةج والردعورهللصد مَ 
وع الَص نج قصوصلإذاَل،الىةجمفليددشلا وغنرمَوقي والرعورهلإلرذلجواإلعندل 
وهللحز ،والرعورهللَرونش واقَةىاألمور وع الَجَ .

وأ،المر ددلعرالس ددلهقَالَ دديَاه ددرهعد د الىد دةجَ ددألثرعلد د أيس ددل المىلق ددلش 
ونهد د َ

فنعلاو،م،أحلسن يسمنَمَاوعَ مث د د الرعورهللَقلصلشواالاقهلللشفيالمع ولنج

فد دديالص د د ر وع د د الق د د ر عل د د الَد دداف

ويفد ددلافد دديالفد د د د واقد ددصفد دديالىلقد ددَ ولد ددعا

العلددةش وألد فدديالصد روغنددرذلددامدد،الملددلعفلشواألعدراضاليسد نَ.أمددلعلد صددعن 

األفَدلر:فهعد المدرورهقهدر الىدةجقد َدراو المىلقدلشميموعد ددَم دد،األفَدلر ماهدل:عد د د د 
الَصد نج  وعد الَرَنددز واالسدَغراجفدديالَفَنددرفدديالىدةج و،سدواا واسددَ عل الددذَرنلش
الم ددللددنَ والَالذرهللعو إل المللي وَقن ا،ررنَوالذقىلقومدل از مويدو امعدو.

وم،الحنَسلوَنَ:ق َح

الدىراهلشفديالادو وََدجثرأامدلىاألَد فدهعضاألردقلص

نزن د د أَلددوووزاددو وآقددرو،ني د و،صددعوهَفددياألَ د ونفق د و،رددهنَه للىعددل َمددلناهددر

االاسددحلبااليَمددلعي وَغن دراشفدديمسددَونالارددلى فق د ني د افسددوقددلمةاأوقلق دلا وَثنددر

الحرََ.


لقد أاهددرشال ارسددلشواألهحددل الواسددعَذاشالصددلَهَددجثنرالىددةجالع ن د مدد،الاَددلش 

الَ دديَح ددلو َول ددن َ ددجثنرالى ددةجعلد د الص ددحَالافس ددنَواالافعللن ددَألفدد ار األس ددر المىلق ددَ-
قلصَهعد َصدانفوعلد أادوالحد

الثدلايمد،هدن،أحد ا الحندل الَهدرناألعلد فديأحد ا 

الَوَرفيحنل الهرر والذقنجَيمهلرر هع ح

فق ا،الررناهللموش.

()Greenberg, 2008
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َملن وري هن،هعضالهلحثن،حدو الفدروجفديَدجثنرالىدةجعلد الريدل مقلرادَ

هللاس ددل إذَر ددنرهع ددضال ارس ددلشإلد د َ ددجثنراشمَهلنا ددَلقه ددر الى ددةجعلد د الص ددحَالافس ددنَ
واالافعللنَل زواجمقلراَهللزويلشم،يهَ وعل األىفل مقلراَهللمراذقن،م،يهَأقرن.
ونهد د وأ،االرَه ددلىه ددن،الى ددةجوااقف ددلضالص ددحَالافس ددنَواالافعللن ددَمثه ددشف دديالع ند د م دد،

ال راسلش-عل الرغ م،ع اَفلجالهلحثن،عل َفسنرمث ذذاالعةقدَوالَدجثنراش-فنمدل
إذاَلاشاَنيَمهلرر لقهر الىةجهح ذاَهل أ أاهلاَنيَغنرمهلردر للَغندراشالسدلهنَفدي
ارواالحنل هع الىةج.)Gahler, 2006(.

وم،الهلحثن،م،نول أ،الىةجنرَهىهللع ن م،أرَل المعلال والَعلسدَالافسدنَ

واالافعللند ددََد ددللقلج والَد ددوَر واللد ددغىالافسد ددي واالََشد ددلبومرد ددلعرع د د الَفد ددل

العلىفنَ والغلب والرفض وااقفلضالرللع،الحنل .

والوح د د 

((Johnson & Wu, 2002; Dykstra&Fokkema, 2007
ثانيا :آثار ترطالق على ترمرأم ترمطلقا :
-

َعلايالمىلقَم،الحنَايَملعندَمد،اادر الميَمديإلد المىلقدَذدياادر فنهدلرنهدَ
ورددافدديسددلوَهلوَصدرفلَهلممددلَرددعرمعددوهللددذابوالفرد العددلىفيوالياسدديوقنهددَ

األم واإلحهلى مملنزن ذلَعقن اوندألقرََنفهدلمديواقعهدلالحدللي فريوعهدلإذ،إلد 
أذلهدل وهعد أ،اادواأاهد سددَروذلهزوايهدل وصد مَه هعو َهددلموسددومَهلقددب"مىلقددَ"

الم ار االمهلررلَلمَ"العلر"عا ذ وأاه سنَاصلو،م،مسألولنَأىفللهدلوَدرهنَه 
وأاه نلفاواه قلريلاممدلندرغ األ فديَثندرمد،األحندل،علد الَقلديعد،حقهدلفدي
رعلنَه إذالد ََد،علملدَأولدن لهدلمصد رمدل قَ ٍ
دلاأل،ذلدانثقد َلذلهدلونزند 
معلالَهدل أمددلإذاَلاددشعلملددََحَدداهددلليا ا قددرأوحلملدَألفَددلرَحررنددَ فَلوَهددل

-

ألساَالسو فََو،المراقهَوالحراسَأر وأَثرإنةملا(عمر .)100:1332

قلدَالفرصددَالمَددوفر لد نهلفدديالددزواجمدر أقددرنالعَهددلراشايَملعندَمَوارثددَمدد،يند 

إلد آقددر حند ََددو،فرصددَهلالوحند فدديالددزواجمدد،ريد أرمد أومىلددجأومسدد ،
وهال ا علنو فإ،مسَقهلهلغنروال ومال فَعو هع الىةجحلملَيراحهل آالمهدل
و موعهددلفدديحقنهددَمةهسددهل.وَددو،ميَمعلَاددلالَقلن نددَول سدداولددن ال د ن،ىهع دلا
نعَهرواهددلاليددا األلددعا فددإ،معلالَهددلالافسددنَََددو،أَهددرإذإاهددلوهحَ د الَارددشَ

االيَملعنددَواقَالعهددلأ،الددزواجلددرور ايَملعنددَاله د ماهددلألاهددل(السددَر )هددللمفهو 
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الَقلن د ق فإاهددلهىةقهددلَفق د ذلوَصدده عرلددَألىمددلعالاددل ولةَهددل هلالاح ارفددلش

األقةقنددَاا د ارللادد،هع د ويددو الحددليزالياسدديالفسددنولويي(العذرنددَ)الددذقنماعهددل

ااالري د أنل دلاألاهددل
مدد،ذلددا!وذدديلنسددشمسددألولَفقددىعدد،ااحرافهددله د عدد،ااح در 
أص الفَاَوالغوانَ لدذلاعدراميَمعادليدراش الردرالد ذلويعلهدلمرَهىدَهدللم أر 

فقى(.مرسي .)111:1332
-

امددلمدد،الحنددَافسددنََعددلايالم درآاهع د الىددةجمدد،الددىراهلشافسددنواَنيددَللَغنددر
الَهنرالذقىرأعل حنلَهلَواهلاأللعافيميَمعالالَقلن قحن َصه عرلَ

ألىم ددلعالا ددل ولةَه ددل فد د اقةقنلَه ددل وحند د ناا ددرالنه ددلاا ددرالمهمل ددَالمقص ددر 
ونلق علنهلاللو فديفرد الحندل الزويندَممدلندأل قإلديزندل الهمدو واألفَلروَصده 

أَثرعرلَلةلىراهلشالافسنَ(.مرسي .)111:1332
ثارثا :آثار ترطالق على تألطفال :

َ -1رددر االىفددل :ا،او رددي نفق د ااالىفددل هع د اافصددل والددنه ذددواالمدد،والمددجون
والهنددشالهددل ئالددذقناله د ونحسددو،فنددوهلل ارحددَواالىمشاددل،وهح د و الىددةجَاقلددب

حنلَه فنغل رو،الهنشالذقول وافنواونغل راوال ذ ونَراله فراغلَهنرا.
 -1ياوداالح ا َ:رنرَلموحد

الد المرحلدَالعمرندَالَديَمَد مدلهدن،سد،الىفولدَ

المَددجقر وسدد،الهلددو وَألَد ال ارسددلشالافسددنَوااليَملعنددَعلد ا،ذاددلاعةقددووثنقددو
هددن،الىددةجوياددوداالحد ا هلعَهددلرا،الياددوداددلذراايَملعنددوالَيددوعدد،قلد فددي

الَرهنَعقبح و الَص عاالسرق.

 -0االاقد دراىالمهَ ددرألها ددل المىلق ددن،ف دديس ددوجالعمد د :ا،اافص ددل الوالد د ن،ف ددياغل ددب
االحنل،نأل قال َقلياالبهلعَهلراالمسألو االو ع،االافلجوالَوقداعد،إردهلع

حليلشاىفللوالمل نَ

 -2الَسددربالم رسددي:الددذقنعَهددرمدد،اذ د االثددلرااليَملعنددَالالَيددَعدد،الىددةجممددل
الحسلسَومرلعراالمرذفدَََدجثرهسدهولوهَد مدلنحد

الرافنوا،افسنوالىف

فدي

الهنش.
َ -2فَددااألسددر :وااهنددلراهالشهددلوفق د ا،الميَمدديلواح د امدد،قةنددلامدد،اقىددراالثددلر
الاليمددَعدد،الىددةجهلعَهددلراألسددر ذدديالوح د األسلسددنَلهاددل الميَمدديوعل د ق د ر
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األس ددر ف دديََ ددون،االاس ددل،الس ددلن نَ ددو،اي ددلدالميَم دديف دديَثهن ددش ع ددلش االس ددَقرار

والَمَن،للرقيواالز ذلرفنو(المسلملاي .)13:1112
رتة ا :آثار ترطالق على تررجل ترمطلق :

والَهددربمدد،لقددل 
 احسددل قددوقهلإلحهددلىنمنلددو،ال د العزلددَوَياددبااليَمددلعهللاددل اقلرهه واصحلهه الذن،نَواو،عل عل هجزمَه الافسنَ.

 َز ا حدللَه سدو ااذاَدلاوانقللدو،مىلقدلَه الَ،ثدراَدر ذ علد يلسدلشالمحدلَ لمَلهعواي ار اشالىةجوح قللنلذ نللعاالىراهه ورقل ذ .

-

نألرقه فرله فيالمحلفاَعل الحنلاالزوينَوما االوال االمل،واالسَقرار.

وذالَفشوم،المىلقن،ق َ فعه اللغوىلفرندغردحاواالحهدلىواالسد فنَيهدو،الد 
االاَقل م،مىلقلَه هلالعَ ا علنه هلللرباوالرَ فياالملَ،العلمَ.

وَصحبذذاالحلالشعيزفيالَرَنزفيالَفَنروارج اش واحسل هللقنهَوالمرار 

لفق ا،المىلجل وراأهلاوزويلا(.غن

)100:1311

خامس ا :آثار ترطالق على ترمجتمع ةأكملع:
-

دررعل 
إ،الى ددةجهقل ددوام دد،ا ابالَ دديحد د ذلاإلس ددة عاد د وقوع ددوحَمد دلاه ددول د 

الميَميهجسراأل،الميَمينََو،م،أسرمَراهىَََو،اسنيو فلاحة وَفَاذدذا
األسددرنسددهبالددىراهلشايَملعنددَنعددلايماهددلالميَمدديومدد،أمثلددَذلددا:فدديااحددة 

الددزواجوسددنلَلددزرعالَراذنددَوالا دزاعوالمرددلير هددن،أف د ار الميَمدديقصوص دلاإذاقددرج

الىددةجع دد،حد د و األ باإلس ددةميالمحد د ل ددوَم ددلذَ ددرشس ددلهقلا وال ددذقني ددرو ار ا
أقددلربَد ىددرافدديقصددل وَقللدديواقََددل ممددلنسددهبمرددلحالشوعد اسددَقرارفددي

الميَم ددي وهد د الام دد،أ،نعمد د األذد د واألق ددلربإلص ددةدذاشاله ددن،والص ددل هناهم ددل
نصدهحو،مصد ارللقصددل واالاحنددلزوالَعصددبالمددأل قإلد زعزعددَواسددَقرارالميَمددي 
نقددو اهللَعددلل (:وا،قفددَ رددقلجهناهمددلفددلهعثواحَم دلامدد،أذلددووحَم دلامدد،أذلهددلإ،

-

نرن اإصةحلانوفجاهللهناهمل)(.سور الاسل ()02:إمل .)21:1332

األح د ا الالَيددَعدد،الىددةجَددألثرف ديرقصددنَالري د ومددلناَلهددومدد،ذمددو وأفَددلر
وأعهل مللنَق َيراإل َصرفلشَلرهمصلحَالميَميوع أ ا عملوعل أَمد 

ويو وق َيراالَقلذسدلوااحدواليرنمدََللسدرقَواالحَندل وغندرذلدا وذدذاالهمدو 
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وا ال ق َاَلبالم أر أنللامملنيعلهلَفَدرهجندَىرندجللحصدو علد وسدنلَللعدنش
-

وق َسلاىرقلاماحرفَوغنرسونَفيذلامملنألثرسلهلاعل الميَمي.

فدديَرددر األوال وع د رعددلنَه واالذَمددل ههد اَنيددَغنددلباألبوَفَددااألسددر وع د 
اذَمل األ نيعله نَيهو،إل سلواغنرسوق فََثريراش األح ا ونَزعزعاألم،

فيالميَمي ونز ا مع ااحدراااألحد ا والَقلداال ارسديوزندل األمدراضالافسدنَ
هن،األىفل والَهلرأنللا(.مرسي )111:1332
ونســتخلص ممــا ســةقإاددوقه د الَفَنددرهددللىةجواالافصددل أ،نحددلو َ د مدد،الددزوينَ،فه د 
الىراا قروحليلَووأسللنهووأ،نسع إل مسلع َوعل الَغنر والنمَاالاَوقيأ،نيد 
اإلاسل"،فلر أحةمو"هسهولَونسدرو و،يهد وايَهدل ولعد ذلدا"مد،لدربالقندل "أو"

الحل د المسددَحن "أو"األسددىور اليمنلددَ"الَدديالَ د از َ د اعبعقولاددلوآمللاددلحددن،اَعلم د مددي
الحقنقددَوالواقدديفنمددلنَعلددجهددلألزواجوالزويددلش.والنمَااددلىهعدلاأ،اقلدديعلد األحددة ولَدد،

ةا.ونمَدد،للَلمددَالىنهددَأََ،ددو ،وا 
الواقعنددَََىلددبالدديلاوصدده اروأقددذاوعىددل اوآالمدلاوأمد 
فعلالانرايياإلاسل،م،قةلهدلافسدوونعند الاادرفديأسدللنهوَ.مدلنمَدَ،علد أسدللنبالحدوار
الاليحددَوأسددللنبلددهىالدداف الَدديَع د مدد ََ،درارالمرددَةشوَسددلع عل د حلهددل"هددللىرج

السلمنَ"هعن اع،الىةج.

وأقند د ار ف ددإ،الاس ددل المىلق ددلشنع ددلان،م دد،فقد د ال ددزوجوقس ددو الميَم دديمم ددثةاهلألذد د 

والينرا،والص نقلشالذن،ناارو،للمىلقَاارسلهنَ هلإلللفَإلد اعَهدلهللصدفلشالسدلهنَ؛

دلنعرلددهلفعدةالددهعضالمرددَةشالافسددنَ.وأليد ذددذاا ثددلرالالَيددَعدد،الىددةجنيددبأ،
ممد 
ن راَ فر فيالميَميأ،الىةجإذاقرجعد،المفهدو والغدرضالدذقأهلحدواهلل-سدهحلاو

وَعددلل -لددوواعَهدراأهغددضالحددة إلنددو فإاددوسنوصد الميَمدديإلد مهددلوقالددر ن أل،اهلل-
سهحلاووَعلل -نرن الحنل السعن والمسَمر والمسَقر ل سراإلسدةمنَ وفديإهلحَدوللىدةج
إامددلنقص د إلد السددعل ل سددر اإلسددةمنَولَدد،إذاسددلرالىددةجاحددوالهد االددذقولدديمدد،

أيلوولن عل الَ منرواالاحة .
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الفصل الثالث














الدراسات السابقة والفروض
 أوالً:ألارزسالألت او ـتألز ـذزلألزملدركـاألوعالقتهـاألبـبع

أل

زملتغريزلأل.
 ثان ـاً:ألارزســالألت او ـتألزالكتئــابألوز ق ـقألوعالقتهم ـاأل
ببع

ألزملتغريزلأل.

 ثا ثاً:ألارزسالألت او تألز ق قألزالجتماعيألوعالقتهألبـبع
زملتغريزلألأل

ألمتغريزلألز درزساألز ثالثا.ألألألألألألألأل
 رزبعاً:ألارزسالألت او ت


 خامساً:ألتعق بألعامألع ىألز درزسالألز سابقا.
 سااساً:ألف وضألز درزسا.

أل

ترفصل ترثارث
تردرتسات ترساةقا وترفروض
مقدما :
لَحلنلنلالذ الهحو وال راسلشالسلهقَذاشالعةقَهمولوع
عرل
نَالو ذذاالفص
ا
ا
ال راسَالحللنَومَغنراَو وم،قة إىةعالهلحثَعليال راسلشالسدلهقَفديميدل الدذاش
الم رََواالََشلبوالقلجااليَملعيهن،المىلقلش الحاشالهلحثدَأ،المََهدَالعرهندََعدلاي

مدد،قلددَال ارسددلشفدديذددذاالميددل  حن د أ َ،د مددلأمَدد،الهلحثددَالحصددو علنددوالنَع د ن
المقددلالشأوال ارسددلشالمرَهىددَهددجثرالىددةجعلد األهاددل أوأسددهلبالىددةج ,وذددذاأنلدلامددل

َالولَو راسلشالهلحثن،فديالعدلل الغرهديهويدوقدلصاثدرالىدةجعلد المد أر المىلقدَوذلدا
فيعةقَهلهللمَغنراشالمقَلفَ َملنَالو ذدذاالفصد َعلندجالهلحثدَعلد ال ارسدلشالسدلهقَ
الَيَالولشمولوعال راسَ وأويواالسَفل مد،ال ارسدلشالسدلهقَ وفنمدلنلديعدرضلهدلمد،

األح

إل األق .

أولا :تردرتسات ترتى تناورت ترذتت ترمدركا وعالقتبا ةة ض ترمتغيرتت


درتسا (خضر )6173
ذ فشال راسَإليالَعراإل مسدَونالدذاشالم رَدَواالََشدلبلد نالاسدل المَدر اش

علد د م ارَ ددزاإلقص ددلبف دديمحلفا ددَغ ددز َهعد دلاللمَغند دراشا َن ددَ(:العم ددر المس ددَونالَعلنم ددي 

مسَونال ق مَل،اإلقلمدَ) ََوادشعنادَال ارسدَمد82،سدن ،اسدَق مشال ارسدَمقندل 
الذاشالم رََم،إع ا الهلحثَ ومقنل هندالةََشدلب(َعرندبغرندبغرندب) وأاهدرشاَدلش 
ال ارسدوأ،مسدَونالدذاشالم رَدَعا الاسدل فدوجالمَوسدى َدذلاأ،مسدَوناالََشدلبالافسدي
عا د الاسددل اهره ريددَقفنفددَوا،مددلاسددهََ%2.3فقددىمدد،الاسددل نرددعر،هلالََشددلبالافسددي

ه ريدددَر د د ن هنامد ددل%8.1نرد ددعر،هلالََشد ددلبه ريد ددَمَوس ددىَ فددديح ددن%02.1،نرد ددعر،
هلالََشددلبالافسدديه ريددَقفنفددَ و%21.8النويد لد نه،اََشددلبافسددي وانلدلاويددو عةقددَ
عَسددنَذاش اللددَإحصددلشنَهددن،الددذاشالم رَددَوهددن،االََشددلبالافسدديلد نالاسددل  وذددذاند 

عل د أاددوَلمددلق د مسددَونالددذاشالم رَددَأرَفدديمسددَوناالََشددلبالافسدديل د نالاسددل والعَ د 

صددحن َددذلاويددو فددروجيوذرنددَذاش اللددَإحصددلشنَفددي ريددلشاالََشددلبالافسدديَعددزن
لمَغنرمسَونال ق الرهرقفق لدوحاهدل،الاسدل اللدواَيمسدَوقالد ق الردهرقلهد،أقد مد،
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1111رنَ نرعر،هجعراضاالََشلبأَثرم،الاسل اللواَيمسَونال ق الرهرقله،أَثر

مدد1111،رددنَ وأاه ددرشأنل دلاع وي ددو فددروجيوذرن ددَذاش اللددَإحص ددلشنَفددي ري ددلش

(الذاشالم رََ االََشلبالافسي)ل نالاسل َعدزنللمَغندراشالَللندَ(الفشدلشالعمرندَ المسدَون
الَعلنمي مسَونال ق الرهرق أملَ،االقلمَ).


درتسا ترسبل ()6173

ذ فشال راسَإل الَراع،مسَونالَفل الذاَندَالم رَدَلد نالمعلمدلشفديلدو 
هعضالمَغنراش اسَق مشال ارسدَمقندل الَفدل الذاَندَالم رَدَمد،إعد ا الهلحثدَ وََوادش

عناَال راسَم)181(،معلمَا وأاهرشاَلش ال ارسدََدوفرمسدَونمرَفديمد،الَفدل الذاَندَ

الم رََل نمعلملشأىفل الَوح .


ترمغرةل ( )6173

ذ فشال راسَإليمعرفدَالعةقدَاالرَهلىندَ هدنَ ،فدل

لد نىلهددَالصدداالثددلايالثددلاوقفدديمد ار م ناددَحمددل
ىللهلوىللهَ َ َىهنج مقنل

َفل

الدذاشالم رَدَو افعندَاإلايدلز

ََواددشعناددَال ارسددَمدد)110(،

الذاش الم رََ َعرنب وَىونر اليهور

( )1111وذدو مد ،إعد ا ردنرنروآقرن ،ومقندل  افعندَ اإلايدلز َىدونر سدةمَ المحسد،

( )1112وأسفرش اَلش الهح
هنَ ،فل


عد،ويدو عةقدَ الدَ إحصدلشنل عاد مسدَون اللدَ ()1011

الذاش الم رََ و افعنَ اإلايلز ل ن اف ار عناَال راسَ .

درتسا توةرتين ()Obrien, 2014

ذد د فشال ارس ددَللَر ددا ع دد،العةق ددَه ددن،القن ددل وَف ددل ال ددذاشالم رَ ددَلد د نَةمن ددذ
المرحلددَاإلع ا نددَالمَوسددىَ وََواددشعناددَال ارسددَمدد)181(،ىللهددلوىللهددَ واسددَق مش

ال ارسددَمقددلنن االَيلذددلشالوال نددَوَفددل الددذاشالم رَددَ وأسددفرشالاَددلش عدد،ويددو عةقددَ

انيلهنَهن،القنل وَفدل الدذاشالم رَدَلد قأفد ار العنادَ وأ،ذادلافروقدلا الدوإحصدلشنلهدن،
ال ددذَورواإلا ددل ف ددي ري ددَالقن ددل وَف ددل ال ددذاشالم رَ ددَلص ددلل اإلا ددل هس ددهباالَيلذ ددلش
االنيلهنَاحوذ.،



درتسا ()Lei,2013
ع،الفروجهن،الذَورواإلال المه عن،فيالقنل وَفل الذاشالم رََوَلاشعناَ

ال ارسددَ()121ىللهددلوىللهددَ قسددمشإلدديميددوعَن)12(،لَ د ميموعَ اسددَق مشال ارسددَ
مقنددل القنددل ومقنددل الددذاشالم رَددَ وأسددفرشالاَددلش إلدديويددو فددروجذاش اللددَإحصددلشنَ
هن،الهان،والهالشالمه عن،فيمسَونالقنل وَفل الذاشالم رََلصلل الهالش.
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درتسا عليان ()6177
ذ د فشال ارسددَإلددي الَعددراعل د مسددَونالفلعلنددَالذاَنددَالم رَددَألهاددل المىلقددن،مدد،

الم دراذقنََ ،واددشعنا ددَال ارسددَم دد)100(،ىلله دلاوىلله ددَمدد،أها ددل المىلقددن ،اس ددَق مش

ال ارسددَ مقنددل الددذاشالم رَددَالددذققلمددشالهلحثددَهَىددونرا أرددلرشاَددلش ال ارسددَإل د ع د 
ويو فروجيوذرنَفيمسَونالفلعلنَالذاَنَالم رََالَلنَهن،الميموعَن ،ملع افديهعد 

اإلصدراروالمثددلهر والهعد المعرفددي وهعد الثقددَهللددذاشولصددلل أهاددل األسددرغنددرالمىلقددَ َمددل
أرلرشإل فروقلشيوذرنَفيالهع االافعلليلصلل أهال المىلقن.،


درتسا رضوتن ()6171
ذ د فشال ارسددَإل د معرفددَالعةقددَهددن،الَفددل الذاَنددَوالقلددج وأثددرالَفددل الذاَنددَفددي

َع ن مسَونالقلج وََواشعناَال راسَم)111(،ذَورواال

واسَق مشال راسَمقندل 

الَفددل الذاَن ددَالعلم ددَلرفلرَسددروين ددروزنلن وأاه ددرشالاَددلش وي ددو فدد روج الددَف دديالَف ددل 

الذاَنََهعدللمَغندرالادوعااليَمدلعي حند َدل،الدذَورأَثدرقلقدلاوأقد َقد ن ارلَفدل َه الذاَندَ
مدد،اإلاددل

وأاهددرَحلن د الَهددلنَ،اددلقصمسددَونالقلددجهَ ازن د  ريددَالَفددل الذاَنددَ وأاهددر

َحلن د االاح د ارالقىدديالهسددنىأ،للَفددل الذاَنددََددجثن ارفدديقفددض ريددَالقلددج وأ،الَفددل 
الذاَنََسه هرَ مقهو فيالَاهألهمسَونالقلج.



درتسا محمود وترجمار ))6171

ذ د د االهح د د إل د د  ارسد ددَفعللند ددَالد ددذاشَمد ددلن د د رَهلىلهد ددَاليلمعد ددَمد دد،المَفد ددوقن ،

والمَعث درن ،ارسددنل مدد،األقسددل األ ننددَوالعلمنددَ وَجثنرذددلعل د يددو الحنددل ل د نه .وارددَملش
العنا ددَعلد د ()111ىلله ددلوىلله ددَ وَد د َىهن ددجأ اَ دديالهحد د وذم ددلمقن ددل فعللن ددَال ددذاش 
ومقندل يدو الحندل وذمدلمد،إعد ا الهدلحثن.،وقد أسدفرشاَدلش الهحد عد ،ويدو عةقدَ

إنيلهنَ هن ،فعللنَ الذاش ويو الحنل ل ن ىلهَ اليلمعَ وع ويو فروج الَ إحصلشنل فدي
فعللنَ الذاشل نعناَال راسَ.


درتسا علوتن ()6118

ذ د فشال ارسددَللَعددراعل د الَفددل الذاَنددَالم رَددَعا د ىلهددَاليلمعددَ ََواشعناددَ
الهح د مدد)011(،ىللددبوىللهددَ اسددَق مشال ارسددَمقنددل الَفددل الذاَنددَالم رَددَمعَم د 
عل المقلنن واال هنلشالسلهقَ.أاهرشالاَلش َمَيعناَالهحد هَفدل ذاَندَم رَدَوااهدرش

َذلاويو فروجذاش اللَاحصلشنََهعلالمَغنراليا لصلل الذَور.
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درتسا ترنصاصرم ()6118
ذ د فشال ارسددَإلدديالَعد دراإل د الَفددل الذاَنددَالم رَددَوعةقَهددلهقلددجاالمَحددل،فددي

لو هعضالمَغنراشال نمغرافنَل نىلهَالمرحلَالثلاونَ َذلاالَعراالد االقدَةافدي
َ د مدد،الَفددل الذاَنددَوقلددجاالمَحددلََ ،واددشالعناددَمدد)218(،ىلله دلوىللهددَ.اسددَق مش
ال راسَمقنل الَفل الذاَنَالم رََومقنل قلجاالمَحدل ،اردلرشالاَدلش الد ويدو عةقدَ

عَسنَذاش اللَاحصلشنَهن،الَفل الذاَنَالم رََوقلجاالمَحل،ل نأف ار العناَ.


درتسا ةلود جوردن وآخرون ( )Blood, Gordon etal., 2003

ذ د فشال ارسددَإل د فحددصَددجثنرَق د نرالددذاشوقصددلشصالددذاشالم رَددَومملرسددلش

إاهددلرالددذاشعلد الَلعددث لد نعناددَمدد،المدراذقن،المَلعثمددن ،ولقد ََواددشعناددَال ارسددَمدد،

()28مد دد،المراذق د دو،الد ددذن،نعد ددلاو،مد دد،الَلعد ددث  َ د د َقسد ددنمه إل د د ميمد ددوعَن،فد ددرعنَن:،
الميموع ددَاألولد د :المراذقد دو،الص ددغلروََد دراودأعم ددلرذ ه ددن12-10(،س دداَ).والميموعد دَ

الثلانَ:المراذقو،األَهرسالاوََاراودأعملرذ هدن18-12(،سداَ) ولقد أاهدرشالاَدلش أ،
المراذقن،الذنَ،لاوانَمَعو،هَق نرذاشعدلليإنيدلهيلد نَوادوانااد رو،إلد َلعدثمه علد 
أادووسدمَعدلرأوعةمددَسدلهنَممندز لهد عدد،ا قدرن ،هد أاهد لد نَوادوانالقرد و،مولددوع

الَلعث أصةاوالنلَفَ و،إلنو.


درتسا حسين ()6117
ذ فشإل الَرداعد،العةقدَندن،مسدَوناإلحهدلى وَفدل الدذاشالم رَدَ وأيرندش

عل عنادَقوامهدل()011ىللدبوىللهدَهللمرحلدَاليلمعندَ وَردفشالاَدلش عد،ويدو عةقدَ
سللهَننَ،فل الذاشالم رَدَ والمسدَونالعدل لإلحهدلى وأنلدلعد ويدو فدروجندن،الدذَور

واإلال فيَفل الذاشالم رََ.


درتسا حمدي ودتود ( )6111
ذد د فشال ارسد ددَإل د د فحدددصالعةقد ددَن ددن،الفعللن ددَالذاَن ددَالم رَ ددَوهع ددضالمَغن د دراش

َلليا

و ريَاالََشلب والَوَر وأيرنشعل عناَقوامهل()212م،الدذَورواإلادل  

وَرددفشالاَددلش عدد،ويددو فددروج الددَإحصددلشنلنددن،الددذَورواإلاددل فدديفعللنددَالددذاشلصددلل 

الددذَور وأنلددلويددو فددروج الددَإحصددلشنلهددن،األق د واألَثددراََشلهددلوَددوَرافدديفعللنددَالددذاش
لصلل األق اََشلهلوَوَ أر.
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درتسا Landina & Stewart 2000
ذد د فشال ارس ددَإل دديالَر دداع دد،العةق ددَه ددن،القد د راشف ددوجالمعرفن ددَوالَف ددل الذاَن ددَ

در  اس ددَق مشال ارس ددَمقن ددل 
الم رَ ددَوالَحص ددن األَ ددل نمي ََوا ددشالعنا ددَم دد)118(،أف دا
الَفددل الذاَنددَالم رَددَ اَددلش ال ارسددََفن د هويددو عةقددَانيلهنددَهددن،الَفددل الذاَنددَالم رَددَ

والَحصن االَل نمي.


درتسا خارد ترقضاه ()7888
ذ د فشال ارسددَإل د الَردداعدد،العةقددَهددنَ،فددل الددذاشالم رَددَواالََشددلب وهلغددش

عناَال راسَ()213ىللهلاوىللهَم،المرحلَاالهَ اشنَ واسَق مشال راسَمقنل َفل الذاش
الم رََواالََشلبوَوصلشال راسَإل ويو عةقَسللهَهنَ،فدل الدذاشالم رَدَواالََشدلب

ل نأف ار العناَ والنوي فروج الَإحصدلشنلاهدن،الدذَورواإلادل فديالَفدل الذاَندَالم رَدَ

ولَ،ذالافروجفياالََشلبلصلل اإلال .

ثاني ا :تردرتسات ترتى تناورت تلكتئاب وترقلق وعالقتبما ةة ض ترمتغيرتت


درتسا )6173( Ghasemian,D

ذد د فشال ارس ددََقن ددن فعللن ددَالعةجالعقةا دديالمعرف دديالمعَمد د علد د الع ددةجالس ددلوَي

المعرفيفيَقفناالقلجواالََشلبل نالسن اشالمىلقدلش وََوادشعنادَال ارسدَمد)11(،
سن  وَلاشالىرنقَ راسوَيرنهنوحن َ اي ار اقَهلرقهليوم،ث عمد 8يلسدلشوايد ار 
اقَهددلرهع د ق اسددق مشال ارسددَمقنددل هندداللقلددجواالََشددلب وأاهددرشاَددلش ال ارسددَفعللنددَ

العددةجالعقةادديالقددلش عل د العددةجالسددلوَيالمعرفدديف ديَقفندداالقلددجواالََشددلبَيددز مدد،

القىوالعةينوللسن اشالمىلقلش.


درتسا )6173 ( Bakhtiari, et,al
ذد فشال ارسددَإلدديفحددصاسددهَحد و االََشددلبوالقلددجوالرلددلهللحنددل لد نالسددن اش

المَجقراشفياإلايلبمقلراَهغنرالمَجقراشاللدواَينَدر ،علد  Motazedi hospital in

Kermanshahوَجلفددشعناددَال ارسددَمدد81،سددن مَددجقر فددياإلايددلب()81غنرمَددجقر  
واسددَق مشال ارسددَمقنددل هنددالةََشددلبومقنددل قلددجالحللددَ وأاهددرشالاَددلش ويددو ف د روج

ذاش اللوإحصلشنََعو للقلجواالََشلبهن،السن اشالمَجقراشمقلرادوهغندرالمَدجقراشوعد 
ويو فروجذاش اللواحصلشنَهللاسهَللرللهللحنل .
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درتسا عةد تر زيز ( )6176
ذ فشال ارسَإل معرفَالعةقَهن،قلجالمسَقه وهعضالمَغندراشالافسدنَالمرَهىدَ

هددووالممثلددَفددي(معادديالحنددل  الوح د الافسددنَ االََشددلب مفهددو الددذاش)ل د قعناددَمدد،
السددن اشالةَددينعددلانن،العق د  ََواددشالعناددَ()121سددن  اسددَق مشال ارسددَمقددلنن (قلددج
المسَقه  معا الحنل الوح الافسنَ مفهو الذاش)مد،إعد ا الهلحثدَ وَوصدلشالاَدلش 

إلد ويددو عةقددَارَهلىنددَسددللهَو الددوإحصددلشنلاهددن،قلددجالمسددَقه ومعادديالحنددل  وهددن،قلددج

المسددَقه ومفهددو الددذاش َمددلوي د شعةقددَإرَهلىنددَمويهددَ ال دوإحصددلشنلاهددن،قلددجالمسددَقه 
واالََشددلب وهددن،قلددجالمسددَقه والوح د الافسددنَ َمددلأمَدد،الَاهددألهقلددجالمسددَقه مدد،قددة 
األََشلبومعايالحنل ومفهو الذاشوالوح الافسنَعل الَرَنب.


درتسا ةدر تألنصاري وعل كاظم ( ) 6111

ذ فشال راسَإليمعرفَاسدهَااَردلرالقلدجواالََشدلبهدن،الدذَورواالادل فدييلمعدَ
الَوند ددشويلمعد ددَالسد ددلىل،قد ددلهو والَرد دداعد دد،الفد ددروجهد ددن،الياسد ددن،فد دديَ د د ٍ مد دد،القلد ددج
واالََش ددلب ََوا ددشعنا ددَال ارسدددَم دد)1811(،ىللهد دلاوىللهد ددَ اس ددَق مشال ارس ددَمقند ددل 

الَونشللقلجم،إع ا أحم محم عه القللج()1111وقلشمَهناالثلانَلةََشلب()1332
 Beck,Steer&Brownأسددفرشاَددلش ال ارسددَعدد،ويددو فددروج الددَإحصددلشنلاهددن،أفد ار عناددَ

ال راسَفيالقلجواالََشلب وذلالصلل اإلال .


درتسا ةاتريسيا فوجيك وآخرون( )Patricia Vuijk et al ,2007

ذد د فشال ارس ددَإلد د فح ددصالف ددروجه ددن،الياس ددن،ف ددي ورَد د ٍ م دد،ل ددحلنلاألقد درا،
اليس د قوالعةشقدديفدديالرددعورهددللقلجواالََشددلبعا د الم دراذقنََ ،واددشعناددَال ارسددَمدد(،

)228مراذقلاومراذقَ اعَم شال ارسدَعلد َقدلرنرالم رسدن،ألعدراضالقلدجواالََشدلبالَدي
نةحاواهلل نالمراذقنَ ،ملىلبم،المدراذقن،أنلدلاََلهدََقدلرنرذاَندَعد،مد نردعورذ 
هددللقلجواالََشددلبمدد،ي د ار َعرلدده لإلنددذا اليس د قوالعةشقدديمدد،قه د أق درااه فدديالم رسددَ 

أر ددلرشاَ ددلش ال ارس ددَإلد د أ،المد د ارذقن،ال ددذَورحص ددلواعلد د  ري ددلشأعلد د م دد،اإلا ددل ف ددي
َعرلدده لإلنددذا اليس د قمدد،قه د أق درااه هنامددلل د َوي د فددروجهددن،الياسددن،فدديَعرلدده 

لإلنذا العةشقيم،قه األقرا ،ذذاوأردلرشاَدلش ال ارسدَأنلدلاإلد أ،اإلادل حصدلواعلد 
ريلشأعل م،الذَورفيرعورذ هَ ٍ م،القلجواالََشلب.
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هةا تإلسيد ()6111
ذ فشال راسَإل معرفدَالسدمَالعلمدَلةََشدلبواألمد،الافسديلد نالاسدل المىلقدلش

همحلَ األحوا الرقصنَ هوالنَالقرىو ومعرفَالعةقَهن،االََشلب–األم،الافس وهن،
ميموع ددَم دد،المَغند دراش(المس ددَونالَعلنم ددي-العم ددرالزما ددي-عم ددرال ددزواج-العمدد )لد د ن
الاسل المىلقلشهمحلَ األحوا الرقصنَهوالنَالقرىو هلغشعناَال راسَ()111امد أر 

م دد،الاس ددل المىلق ددلش اس ددَق مشال ارس ددَمقن ددل زواد د للَقد د نرال ددذاَيلةََش ددلب 1322
َريمَوَعرنبفل المول عه الول   1112ومقندل األمد،الافسد ردل نَالَد وعصدل 

أهوهَرا 1332وأاهرشالاَلش أَسل االََشلبواألم،الافس ل قالعناَهللوسىنَ َوي 
عةقددَعَسددنَذاش اللددَإحصددلشنَهددن،االََشددلب–األمدد،الافسدديومسددَونالَعلددن الَوي د 
عةقَذاش اللَإحصلشنَهن،االََشلب–األمد،الافسدي والعمدرالزماديلد قافد ار العنادَ ال
َوي عةقَذاش اللَإحصلشنَهن،االََشلب–األم،الافسديوعمدرالدزواجلد قافد ار العنادَ 

اسََهعللمَغنرالعمد لصدلل غندر
َوي فروجذاش اللَإحصلشنَفياالََشلبل نعناَال ر
ا

العلمةش.


درتسا ترذيب و عةد ترخارق ()6112

ذ د فشال ارسددََح ن د مع د الشااَرددلرزملددَالَعددبالمددزم ،وهح د العةقددَهددن،الَعددب
والقلجواالََشلبوفحصالفروجهن،الياسن،فيَ ٍ م،زملَالَعبالمزم،والقلجواالََشلب 

ََواشعناَال راسَم)1022(،ىللهلاوىللهَ اسَق مشال راسَالمقنل العرهيلزملَالَعب

المدزم،مددَ،ددجلناالهددلحثن 1112،ومقندل الَونددشللقلددجمدد،إعد ا أحمد محمد عهد القددللج
1111ومقنل االََشلبالصل رع،مرَزال راسلشالوهلشنَ أسفرشاَلش ال راسَعد،ويدو 

فددروج الددَإحصددلشنلافدديمعد الشااَرددلرزملددَالَعددبالمددزم،هددن،الياسددنَ،مددلَرددفشال ارسددَ
ع،ويو ارَهلىلشمويهَومرَفعَهن ٍ َ،م،زملَالَعبالمزم،والقلجواالََشلب هلإلللفَ
إل ويو فروجذاش اللَإحصلشنَفيالقلجواالََشلبَعزنلمَغنراليا لصلل اإلال .



درتسا هيلين ومليز وآخرون ()6113
ذد فشال ارسددَإلددي فحددصالعةقددَهددن،الددذَرنلشالسددلهنَواالنيلهنددَوهددن،الرددعورهَ د 

مدد،القلددجواالََشددلبعاد د الم دراذقنََ ،واددشمدد)110(،مراذق ددلومراذقددَ اسددَق مشال ارس ددَ
اقَهلرالرعورهلالََشلب واقَهلرالرعورهدللقلج واقَهدلرالردعورالسدلهيواالنيدلهيلواىسد ،
وقلشمَالَفَنرهللمسَقه لمللَووآقرو ،وأرلرشالاَلش إل ويو عةقَارَهلىنَمويهَهن،

القلجواالََشلب وهدن،الدذَرنلشالسدلهنَلد قالمدراذقنَ ،مدلأردلرشإلد ويدو عةقدَارَهلىندَ
107

مويهَهن،القلجواالََشلبفللمراذقو،الذن،وحصلواعل  ريلشعللنَفيالقلجحصلواأنلل
عل  ريلشعللنَفياالََشلب.



درتسا تونس ()6116
ذ فشال راسَإلدي الَرداعد،الفدروجهدن،المىلقدلشوغندرالمىلقدلشفديمَوسدىَد 

مدد،القلددجواالََشددلب ََواددشعناددَال ارسددَمدد)181(،مدد،المىلقددلشوعناددَلددلهىَ()181
م،غنرالمىلقلشفيم ناَمََالمَرمَ اسَق مشال ارسدَمقنلسديالىدلشاللقلدجواالََشدلب

(ال د لن وآقددرو.)2121 1210 ،اسددَق مشالمدداه السددههيالمقددلر ،وأسددفرشالاَددلش إلددي
معلاددلاميموعددَالمىلقددلشمدد ،ريددَأعل د و الددَإحصددلشنلامدد،القلددجواالََشددلبمقلراددَهغنددر
المىلقددلش وانل دلاللعلم د الزمادديأذمنَددوفللمَزويددلشمهَ د ار والمىلقددلشفدديسدد،مهَددر أَثددر
عرل ددَللقل ددجواالََش ددلبه ري ددَ ال ددَإحص ددلشنلا إالأ،اث ددرالى ددةجنمَ دد،أ،نق دداوه الل ددَ
إحصدلشنَمدديىدو المد هعد الىدةج وَددذلاالادروااإليَملعنددَوعلد غندرالمَوقدديَلاددش

اقد أذمنددَ حند َهددن،أ،مَددل،اإلقلمددَعاصددرغنددرفلعد فدديحددنَ،هددن،أ،للمهاددَوالد ق 

القلصأذمنَهملألثرذمدلعلد اسدَقةلنَواردهلعحليدلشالمىلقدَ إالأ،اَنيدَمسدَونالَعلدن 
َلاددشاقد أذمنددَ َمددلأ،العةقددَهلألهاددل والمسددشولنَعدداه غلنددَفددياألذمنددَفعد األهاددل أو

زن دلرَه لنسددشذاشقنمددَ إالأ،الحرمددل،مدداه أنددلَددل،ع د ذ ن درَهىه ريددَأعل د مدد،القلددج
واالََشلب إذَهن،أ،األمهلشالعلشةشألهالشه،أقد قلقدلوأقد إََشلهدلا ممدلنعاديأ،مثد ذدذا

االسَقرارالَ ع،معنرَاألهال معه.،


درتسا وفاق عل ()6116
ذ فشال راسَإليقنل السمَالعلمدَالممندز للقلدجالافسديواالََشدلب لد قالمىلقدن،

والمىلقلش فيمحلَ رشو،األسر هوالنَالقرىو  وانلل راسَالفروجفيالقلجواالََشلب
لد د قالمىلقدددن،والمىلقد ددلش فد دديمحد ددلَ ردددشو،األسد ددر َعد ددزقإلددديالمَغن د دراشالَللن ددَ(مسدددَوق

الَعلن الاددوع المهاددَ المحلفا دَ) ََواددشعناددَال ارسددَمدد)121(،مىلق دلومىلقددَ اَهعددش
الهلحث ددَالم دداه الوص ددفي اس ددَق مشال ارس ددَمقن ددل هن ددالةََش ددلب مقن ددل َ ددلنلورللقل ددج 

وَوصددلشال ارسددَإلددياَسددل القلددجواالََشددلبوسددىالمىلقددن،والمىلقددلشهلالاقفددلض وَددذلا
لبَهعدللمَغندرالادوعلصدلل الدذَور وَهدن،ويددو 
َويد فدروج الدَإحصدلشنل فديالقلدجواالََشد
ا

دلشنلَهعددللمَغنددرالمهاددَ وع د ويددو فددروج الددَإحصددلشنل وسددىالمىلقددن،
فددروج الددَإحصد
ا
المىلقلشَهعللمَغنرمسَوقالَعلن  والمحلفاَالَيَسَ،فنهلأف ار عناَال راسَ.
و
ا
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درتسا رتشاردز وآخرون ( ) Richards et al.7881

ذ د فشال ارسددَإلدديمعرفددَالعةقددَهددن،الىددةجمدد،يلاددبوَ د ٍ مدد،القلددجواالََشددلب

ومقلىر إ مل،الَحو م،يلابآقر وََواشعناَال راسَم)1182(،م،المَزويدلش
وال ددذقلد د نس ددهجله دد،االافص ددل وأنلد دلاالمىلق ددلشأوالمافص ددةشلم ددر واحد د علد د األقد د 
وأاهرشاَلش ال ارسَأ،المىلقلشوالمافصةشنعلان،م ،ريَأعلد مد،القلدجواالََشدلب 

وأاهدد،نَعرلدد،لمقددلىر إ مددل،الَحددو ه ريددَاَهددرمدد،المَزويددلش وا،ذلددان درَهىأنلد دلا
هللمسد ددَونالَعلنمد دديوالعمد ددرعا د د الد ددزواجوىد ددةجالوال د د ن،والع د د وا،فد دديالىفولد ددَوالعصد ددلب

والمصلعبالمللنَولعاالثقَهللاف ولعاالعةقلشأوالَواصد هدن،األصد قل والعلشلدَ 
حن َهن،أ،العةقََصه غنر الَهن،الىةجوالَعلىيعا لهىذذاالمَغنراش إالأ،

القلددجواالََشددلبنهق د أعلد ه ريددَ الددَلد نالمىلقددلشوالمافصددةشحَد إَ،ددزوي،أوع د ،

إل أزوايه.،


درتسا تشينج وريو ()Cheung & Liu. 7881
ذ د فشإل ددي ارسددَالل ددغوىالافس ددنَالقلددجواالََش ددلبوعةقَهددلهللل ددغوىاإليَملعن ددَ

وال ع االيَملعي وََواشعناَال راسَمد)011(،مد،المىلقدلشالصدنانلشمد،سد-18،

23سدداَ وق د َهددن،مدد،اَددلش ال ارسددَعةقددََ د مدد،اللددغوىااليَملعنددَإنيله دلاهلللددغى

دىراهلشالافس د ددنََلم د ددل از شالل د ددغوى
الافس د دديلد د د ناألمه د ددلشالمىلق د ددلشحند د د َ د ددز ا االل د د 

االيَملعن ددَ وعةق ددَالد د ع االيَم ددلعيس ددلهلاهللل ددغوىالافس ددنَحند د َقد د الل ددغوىالافس ددنَ
وااللىراهلشَلملَوفرال ع االيَملعي.

ثارثا :تردرتسات ترت تناورت ترقلق تلجتماع وعالقتع ةة ض ترمتغيرتت:


درتسا خضر،عليو ()6175

ذ د فشال ارسددَإلدديقنددل القلددجااليَمددلعيل د نالاسددل العراقنددلشالل دواَينعردد،فددي

الع دراجوالاسددل العراقنددلشالل دواَينعردد،فدديهرنىلانددل ََواددشعناددَال ارسددَمدد)111(،ام د ار 
()21م،العراجو()21مم،نعر،فد هرنىلاندل َهاديالهلحثَدل،مقنلسدي(مقندل سلارسدو،
دلذزلةسدَق ا ومقندل 
للقلجااليَملعيالدذقَريمدورلدوا)،سداَ()1388وع لدولنصده ي ا

(َوراَددو)النقاددَالذذانددَالددذقَريمددَرنددلضالعلسددمي وأسددفرشاَددلش ال ارسددَإلدديأ،ل د ن
الاسددل فدديالع دراجوهرنىلانددلقلددجايَمددلعيلَدد،عا د اسددل الع دراجاَثددروذددول د نالمَزويددلش

اَثروا،ل نه،نقاَذذانَوذيل ناسدل هرنىلاندلاَثدروا،الفدرجهدن،المَزويدلشوغندر
المَزويلشوا،ذالاعةقَلعنفَهن،المَغنرن.،
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درتسا حسن عل ()6173
ذ د فشال ارسددوالَعددراإل د مولددوعالقلددجالافسدديااليَمددلعيهددن،القلددجااليَمددلعي

وَقد نرالددذاشلد ناالاددل وانيددل عةقددَهددن،القلددجالافسدديااليَمددلعيوَقد نرالددذاش ََواددش
عناَال راسوم)102(،ىللهَ اسَق الهلحثو،مقنل القلجالافسيااليَملعيوذومقنل 
مقا،ومقنل َق نرالذاشالافسنَ أسفرشاَلش ال راسواهورمسَونالقلدجااليَمدلعيعلدي

أفد د ار العنا ددَمددد،ق ددة الاَد ددلش المَوصد د النه ددل ويدددو اس ددَيلهلشل س ددهلبالمأل ن ددَللقلد ددج
االيَمد ددلعيل د د قأف د د ار العناد ددَ وويد ددو معاوند ددَفد دديَق د د نرالد ددذاشهعن د د اعد دد،القلد ددجالافسد ددي
االيَمددلعي اهددورعةقددَارَهددلىعَسددنَهددن،القلددجالافسدديااليَمددلعيوَق د نرالددذاشالافسددنَ

ل نأف ار العناَ.


درتسا ()Hasanvandia,s 2013
ذد فشال ارسددوإلدديَقنددن فعللنددَالَ د ق الافسددي(العددةجالسددلوَيالمعرفدديللَددوَر)فددي

َحسن،مسَونالصحوالافسنول نميموعومد،السدن اشالمىلقدلش ََوادشعنادَال ارسدومد،
21مدد،السددن اشالمىلقددلش(عناددولددلهىووعناددوَيرنهنددو) َ د عم د اقَهددلرقهلدديلَ د مدد،

العناَن،الللهىووالَيرنهنووهع ذلَ عم 8يلسلشعةجافسيللعناوالَيرهنووهع ااَهل 
اليلسلشَد عمد اقَهدلرهعد ق اسدَق مشال ارسدَمقندل الَدوَرالافسديمد،اعد ا الهلحد  

ارددلرشاَددلش ال ارسددوا،العددةجالافسددينيددبا،نعَهددريددز امدد،القى دوالعةينددوللسددن اش

المىلقلشوذلالَحسن،مسَونالصحوالافسنول نه.،


دةاةل ()6177
ذ د فشال ارسددَالحللنددَإل د اسَقصددل م د نفلعلنددَهراددلم إررددل قمعرفدديسددلوَيفددي

قفددضالقلددجااليَمددلعيل د نىلهددَالمرحلددَالثلاونددَ َجلفددشعناددَال ارسددَمدد)12(،ىلله دلا 

اس ددَق مشال ارس ددَمقن ددل القل ددجااليَم ددلعيإعد د ا (محمد د الس ددن عهد د ال ددرحم ،وذ ددلا عهد د 
المقصو  )1338مقندل َقد نرالدذاشلهدرو آرذندرَعرندبوَريمدَ(اللدن ا )1110،
وهراددلم إررددل قمعرف دديسددلوَيأع د االهلحد د

أسددفرشاَ ددلش ال ارسددَإلدديوي ددو فددروج ال ددَ

إحصلشنلهن،الميموعَالللهىَوالميموعَالَيرنهنَعل مقنل القلجااليَملعيفيالقنل 

الهعد قلصددلل الميموعددَالَيرنهنددَ ويددو فددروج الددَإحصددلشنلهددن،الميموعددَالَيرنهنددَعل د 
مقنل القلجااليَملعيفيالقنلسن،القهليوالهع قلصلل القنل الهع ق وع ويدو فلعلندَ

للهرالم اإلررل قفيقفضالقلجااليَملعيألف ار العناَ َملأرلرشالاَلش إليويدو فدروج
الَإحصلشنلعل مقنل َق نرالذاشفيالقنلسن،القهليوالهع قلصلل القنل الهع ن.
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درتسا م مريا ()6118
ذد فشإلديَصددمن اسدَهنل،لقندل القلددجااليَمدلعيومعرفدَاسددبااردلرالد نالم ارحد 

العمرنَالمقَلفَوالمواقاالمثنر لو والفروجفنوَهعلالليا والمرحلَالعمرنَل نعناَمأللفدَ

م)831(،م،الياسن،فيم ارحد عمرندَمقَلفدَ وَلادشأ ا ال ارسدَاسدَهنل،أعد االهلحد 
لقنل القلجااليَملعي وَوصلشال راسَإلديأ،أهدرزقمسدَمواقدامثندر للقلدجااليَمدلعي

ذي(اسَعمل  وراشالمنلاالعمومنَ إعل سلعَإلديالَدلير الاردلىَحدشمراقهدَا قدرن،
الح د ن أمددل رددقصذددل  المواقدداااليَملعنددَالي ن د ) َمددلأرددلرشالاَددلش إلدديويددو 

فددروجذاش اللددَإحصددلشنَفدديالقلددجااليَمددلعيحسددباليددا ولصددلل اإلاددل

وحسددبالفشددَ

العمرنَلصلل ()11-12ساَ

رتة ـ ا :تردرتســات ترتــى تناورــت متغي ـرتت درتســا ترــذتت ترمدركــا وعالقتبــا ةالكتئــاب

وترقلق تلجتماع :


درتسا تر اسم ()6176

ذ د فشال ارسددَالددي الَعددراإل د العةقددَهددنَ،اددلقضإ رااالددذاشوَ د مدد،االََشددلب
والقلددجااليَمددلعيل د نعناددَمدد،ىددةبيلمعددَ مرددج ََواددشعناددَال ارسددَمدد)101(،

ىللهلاوىللهَ اسَق مشال راسَمقنل إ رااالذاشلهنغناز ومقنل االََشلبلهناومقنل 
القل ددجااليَم ددلعيم دد،إعد د ا الهلحد د

وااه ددرشالاَ ددلش وي ددو عةق ددَ ال ددَه ددن،إ رااال ددذاش

الواقعن د ددَ/المثللن د ددَواالََش د ددلبالافس د دديووي د ددو عةق د ددَإ رااال د ددذاشالواقعن د ددَ/الوايه د ددَوالقل د ددج
االيَمددلعي وَددذلاأ،الددذَورالددذن،حصددلواعل د  ريددلشمرَفعددَفدديإ رااالددذاشالواقعنددَ
والمثللنددَحصددلواعلد  ريددلشمرَفعددَعلد مقنددل االََشددلب هنامددلالددذن،حصددلواعلد  ريددلش

مرَفع ددَف دديإ رااال ددذاشالواقعن ددَوالوايه ددَحص ددلواعلد د  ري ددلشمرَفع ددَعلد د مقن ددل القل ددج
االيَملعي وذلامقلراَهلالف ار الذن،حصلواعل  ريلشماقفلَ.



درتسا ترخلح ( ) 6111
ذ د د فشال ارسد ددَإلد دديالَعد ددراإل د د مسد ددَونإ رااالد ددذاشوعةقَد ددوهلالََشد ددلبوالقل د ددج

االيَملعي ََواشعناَال راسوم)811(،ىللبوىللهَ اسَق مشال راسَمقندل هندا

لةََشددلبومقنددل إ رااالددذاشوالرذددلبااليَمددلعيوذمددلمدد،اعد ا الهلح د

وأاهددرشالاَددلش 

ويددو عةقددَارَهلىنددَهددنَ،اددلقضإ رااالددذاشوَ د مدد،الرذددلبااليَمددلعيواالََشددلب وأ،

اإلال أَثرَالقللامقلراَهللذَور.
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خامسا :ت قيب عام على تردرتسات ترساةقا:

هع إىةعالهلحثَعل ال راسلشالسدلهقَوالَديَالولدشمَغندراشال ارسدَالحللندَالدذاش

الم رََ 
واالََشلب والقلجااليَملعيفق َهن،لهلملنلي:

تردرتسات ترتى تناورت ترذتت ترمدركا وعالقتبا ةة ض ترمتغيرتت:

 من حيث تربدح من تردرتسا:

حن َاوعاله الل راسلشالسلهقَم،قه الهلحثن،في راسلَه عل الاحوالَللي:
ذد د فش ارس ددََد د م دد ،ارس ددَ(قل ددر   )1112ارس ددَ(الس ددهلي   )1112ارس ددَ

(علند ددل  )1111 ،ارسد ددَ(عل د دوا  )1113 ،ارسد ددَ(الاصلصد ددر  )1113إل د د الَعد ددراإل د د 
مسَونالَفل الذاَندَالم رَدَوعةقَهدلهدهعضالمَغندراش وذد فش ارسدَ(المغرهد  )1112
ارسدَ(  )Obrien, 2014ارسدَ(رلدوا  )1111 ،ارسدَ(حسدن  )1111 ،ارسدَ(حمد ق

و او   )1111ارس ددَ(2000

Stewart

&

  )Landinaارس ددَ(قللد د القل ددلا

)1333معرفددَالعةقددَهددن،الَفددل الذاَنددَهددهعضالمَغندراش وذد فش ارسددَ( )Lei,2013

إليالَراعد،الفدروجهدن،الَفدل الذاَندَالم رَدَفديلدو هعدضالمَغندراش وذد فش ارسدَ

(محمو واليمللي  )1111إليمعرفَفعللندَالدذاشالم رَدَهدهعضالمَغندراش وذد فش ارسدَ
( )Blood, Gordon etal, 2003لمعرفََجثنرَق نرالذاشوقصلشصالذاشالم رََ.

تردرتسات ترتى تناورت تلكتئاب وترقلق وعالقتبا ةة ض ترمتغيرتت:

ذ د د فش ارسد ددَ(َ )Ghasemian,D 1112قند ددن فعللند ددَهراد ددلم العد ددةجالعقةا د د 

المعرفدديفدديَقفندداالقلددجواالََشددلب ذ د فش ارسددَ(2014

  )Bakhtiari, et,alارسددَ

(األاص ددلرقوَ ددلا   )1111فح ددصاس ددهَحد د و االََش ددلبوالقل ددجوالرل ددلهللحن ددل  ذد د فش
ارس د ددَ(عهد د د العزن د ددز   )1111ارس د ددَ(رَر د ددلر زوآق د ددرو  )1331 ،ارس د ددَ(ذنل د ددن،وملن د ددز

وآقرو)1112 ،معرفدَالعةقدَهدن،القلدجواالََشدلبوعةقَهدلهدهعضالمَغندراش َمدلذد فش
ارسددَ(هلَرنسددنلفويندداوآقددرو)1111 ،فحددصالفددروجهددن،الياسددن،فد  ورلددحلنلاألقدرا،

اليسد نوالعةشقدديفدديالرددعورهددللقلجواالََشددلب ذد فش ارسددَ(ذهددَاألسددن    )1111ارسددَ
(وفددلجعلددي )1111قنددل السددمَالعلمددَللقلددجواالََشددلبوعةقَهمددلهددهعضالمَغندراش ذد فش
ارسددَ(الددذنبوعهد القددللج )1112هحد العةقددَهددن،الَعددبوالقلددجواالََشددلبوالفددروجهددن،

الياسن ،ذ فش راسَ(َواسي )1111الَراع،الفروجهن،المىلقلشوغنرالمىلقلشفي
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مَوسىالقلجواالََشلب َملذ فش راسَ(َرنا ولنو  )1331راسَاللغوىالافسنَالقلج
واالََشلبوعةقَهملهلللغوىااليَملعنَ.

تردرتسات ترتى تناورت ترقلق تلجتماع وعالقتع ةة ض ترمتغيرتت:

ذ د فش ارسددَ(قلددروعلنون )1112قنددل القلددجااليَمددلعي ذ د فش ارسددَ(حسدد،

علد ددي )1112معرفد ددَالعةقد ددَهد ددن،القلد ددجالافسد دديااليَمد ددلعيوَق د د نرالد ددذاش ذ د د فش ارسد ددَ

(  )Hasanvandia,s 2013ارسددَ( هددلهش َ)1111قنددن فعللنددَهراددلم العددةجالسددلوَي
المعرفدديف د قفددضالقلددجااليَمددلعي ذ د فش( ارسددَمعمرنددَ َ)1113صددمن اسددَهل،لقنددل 
القلجااليَملعيومعرفَاسبااَرلرا.

تردرتســات ترتــى تناورــت متغيـرتت درتســا ترــذتت ترمدركــا وعالقتبــا ةالكتئــاب وترقلــق
تلجتماع :

ذد د فش ارس ددَ(العلس ددمي )1111معرف ددَالعةق ددَه ددنَ،ا ددلقضإ رااال ددذاشوَد د م دد،

دَونإ رااالددذاش
االََشددلبوالقلددجااليَمددلعي َمددلذ د فش ارسددَ(القلددا )1111معرفددَمسد 
وعةقَوهلالََشلبوالقلجااليَملعي.



من حيث تر ينات :
َاوعشالعنالشفديال ارسدلشالسدلهقَمد،حند الَد َهعدلاالقدَةاالهد اوالمولدوع

الددذقأيرنددشعلنددوال ارسددَ فق د َاوعددشال ارسددلشمددلهددن،العناددَالصددغنر والمَوسددىَوالَهنددر 
فَلاد ددشالعناد ددلشالَهند ددر فد ددي ارسد ددَ(الاصلصد ددر   )1113ارسد ددَ(معمرند ددَ   )1113ارسد ددَ

)القلدا   )1111ارسدَ(األاصدلرقوَدلا    )1111ارسدَ(الدذنبوعهد القددللج  )1112
ارسددَ(رَرددلر زوآق ددرو )1331 ،وَلاددشالعناددلشمَوس ددىَفددي ارسددَ(الس ددهلي  )1112

راسَ(علنل  )1111 ،راسَ(علوا  )1113 ،راسَ(المغره   )1112راسَ( Obrien,

  )2014ارسد ددَ(  )Lei,2013ارسد ددَ(محمد ددو واليمد ددللي   )1111ارسد ددَ(قلل د د القلد ددلا 
 ( )1333ارسددَالعلسددمي   )1111ارس ددَ(حسددن )1111 ،ارس ددَ(رل دوا  )1111 ،ارس ددَ

(عه د العزنددز   )1111ارسددَ(ذهددَاألسددن   )1111ارسددَ(ذنلددن،وملنددزوآقددرو )1112 ،
ارسدددَ(َواسد ددي  )1111ارسد ددَ(وفدددلجعلد ددي   )1111ارس ددَ(حسد دد،علد ددي   )1112ارسد ددَ

(  )Bakhtiari, et,al 2014ارسددَ(هلَرنسددنلفويندداوآقددرو)1111 ،

ارسددَ(َرددنا 

ولنو )1331وَلاشالعناَصغنر في ارسدَ(قلدر   )1112ارسدَ(قلدروعلنون  )1112
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ارسددَ( هددلهش   )1111ارسددَ(  )Landina & Stewart 2000ارسددَ(هلددو يددور ،

وآقرو  )1110 ،راسَ(  )Hasanvandia,s 2013راسَ(.)Ghasemian,D 1112


من حيث ترمنبج ترمتةع ف تردرتسا :
اي أ،أغلهنَال راسلشالسلهقَاسَق مشالماه الوصفي؛وذوالماه المسَق في

ال ارس د د د ددَالحللن د د د ددَم د د د ددلعد د د د د ا ارس د د د ددَ(هل د د د ددو ي د د د ددور ،وآق د د د ددرو  )1110 ،ارس د د د ددَ (1112
  )Ghasemian,Dارس ددَ(2013

  )Hasanvandia,sارس ددَ( هد ددلهش )1111حن د د 

اسَق مشالماه الَيرنهي  راسَ(َواسي )1111اسَق مشالماه السههيالمقلر.،


من حيث ترمقاييس ترمستخدما ف تردرتسا :

ت ددت ترمقاييس ترمستخدما من قةل ترةاحثين ف تردرتسات ترساةقا على ترنحو ترتار :

تردرتسات ترت تناورت ترذتت ترمدركا :
اسد د ددَق مشَ د د د مد د دد ،ارسد د ددَ(السد د ددهلي   )1112ارسد د ددَ(علند د ددل  )1111 ،ارسد د ددَ

(قل ددر   )1112ارس ددَ(محم ددو واليم ددللي  )1111مقن ددل الَف ددل الذاَن ددَالم رَ ددَوفعللن ددَ
الددذاشالم رَددَمدد،إعد ا الهددلحثن،أافسدده  َمددلاسددَق مش ارسددَ(المغرهد  )1112مقنددل 

َفد ددل الد ددذاشَعرند ددب وَىونراليهد ددور( )1111اسد ددَق مش ارسد ددَ(رل د دوا)1111 ،مقند ددل 
لينددروزنلن ورددفلرَزللَفددل الذاَنددَالم رَددَ  َمددلاسددَق مش ارسددَ(قللد القلددلا  )1333
ارسد ددَ(2014

  )Obrien,ارسد ددَ(الاصلصد ددر   )1113ارسد ددَ(عل د دوا  )1113 ،ارسد ددَ

( )Landina & Stewart 2000مقلنن الَفل الذاَنَالم رََمَ،عرنبوَقان،الهلحثن.،

تردرتسات ترت تناورت تلكتئاب وترقلق :

اسدَق مشَد مد ،ارسدَ(  )Ghasemian,D 1112ارسدَ( Bakhtiari, et,al

  )2014راسَ(رَرلر زوآقرو  )1331 ،راسَ(َرنا ولنو )1331مقنل هنالةََشلب
دلرقوَدلا    )1111ارسدَ(الدذنبوعهد القدللج )1112
والقلج اسَق مش ارسدَ(األاص 

مقنددل هنددالةََشددلبومقنددل الَونددشللقلددجمدد،إع د ا احم د عه د القللج( )1111اعَم د ش
راسَ(هلَرنسنلفويناوآقرو)1111 ،عل المةحادَوَقدلرنرالم رسدن ،واسدَق مش ارسدَ

(ذه ددَاإلس ددن )1111مقند ددل زواد د للَق د د نرال ددذاَيلةََش ددلبَ1322عرن ددبفلد د الدددول  
اسددَق مش ارسددَ(ذنلددن،وملنددزوآقددرو)1112 ،اقَهددلرالرددعورهددللقلجواالََشددلبلواىسددو ،
اسَق مش راسَ(َواسي )1111مقنلسيالىلشاللقلجواالََشلب(ال لن وآقرو )،اسدَق مش
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راسَ(وفلجعلي )1111مقنل هنالةََشلبوَلنلورللقلج واسَق مش( راسَعهد العزندز 

)1111مقنل القلجواالََشلبم،إع ا الهلح .

:

تردرتسات ترت تناورت ترقلق تلجتماع

اسددَق مشَ د مدد ،ارسددَ(قلددروعلنون )1112مقنددل سلارسددو،للقلددجااليَمددلعي

َريمددَرل دوا )1388(،واسددَق مش ارسددَ(حسدد،علددي   )1112ارسددَ(معمرنددَ )1113

مقنل القلجالافسيااليَملعي اسَق مش راسَ()Hasanvandia,s 2013مقنل الَوَر
الافسيم،إع ا الهلح  اسَق مش راسَ راسَ( هلهش )1111قل هإعد ا هرادلم إرردل ق

معرفيسلوَي.

تردرتسات ترتى تناورت متغيـرتت تردرتسـا ترـذتت ترمدركـا وعالقتبـا ةالكتئـاب وترقلـق
تلجتماع :

اسَق مش راسَ(العلسمي )1111إ رااالذاشلهنغنازومقنل االََشلبلهنداوالقلدج

االيَمددلعيمدد،إعد ا الهلحد

اسددَق مش ارسددَ(القلددا )1111مقنددل هندداومقنددل إ راا

الذاشوالرذلبااليَملعيم،أع ا الهلح .


من حيث ترنتائج :

َاوعشالاَلش الَيَوصلشإلنهلال راسلشالسلهقَعل الاحواالَي:

تردرتسات ترت تناورت ترذتت ترمدركا:

اَفقد د د د ددش ارسد د د د ددَ(السد د د د ددهلي   )1112ارسد د د د ددَ(أوه د د د د دران  )1112 ،ارسد د د د ددَ(محمد د د د ددو 
واليمددللي  )1111ارسددَ(عل دوا  )1113 ،ارسددَ(هلددويددور )1110 ،أ،ذاددلاارَفلع دلافددي

مسددَونالَفددل الذاَنددَالم رَددَل د نأف د ار العناددَ َمددلاَفقددش ارسددَ(المغره د   )1112ارسددَ

( )Landina & Stewart 2000هويو عةقَإنيلهنَ الَاحصلشنلفيَفل الذاشالم رََ
لصلل اإلال  اَفقش راسَ( )Lei,2013و راسَ(حم قو او   )1111ارسدَ(رلدوا ،

دَونَفددل الددذاشالم رَددَلصددلل اإلاددل  
)1111ويددو فددروجذاش اللددوإحصددلشنَفدديمسد 
اَفقش راسَ(قلل القللا  ( )1333ارسدَقلدر )1112هويدو عةقدَعَسدنَذاش اللدو
إحصلشنَهن،الذاشالم رََواالََشلب وانللويو فروجيوذرندَذاش اللدوإحصدلشنَللد ق 

الرددهرقاألَثددرمدد1111،رددنَ  اَفقددش ارسددَ(الاصلصددر )1113ويددو عةقددَعَسددنَ
ذاش اللوإحصلشنَالَفل الذاَنَالم رََوالقلج.
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اقَلفددش ارسددَ(علنددل)1110 ،و ارسددَ(حسددن)1111 ،ع د ويددو فددروجذاش

اللوإحصلشنَفيمسَوقَفل الذاشالم رََهن،الياسدن ،اقَلفدش( ارسدَقلدر )1112
ويو مسَونقفنام،االََشلب وانلدلعد ويدو فدروجيوذرندَذاش اللدوإحصدلشنََعدزن

للمَغن دراشالَللنددَ(الفشددلشالعمرنددَ-المسددَونالَعلنمددي-أمددلَ،االقلمددَ) َمددلاقَلفددش ارسددَ

(الاصلص ددر )1113عد د وي ددو ف ددروجَع ددزنإلد د  ورالي ددا والمس ددَوقالَعلنم ددي.اقَلف ددش
راسَ(قلل القللا )1333هويو فروجذاش اللوإحصلشنَفياالََشلبلصلل اإلال .

تردرتسات ترت تناورت تلكتئاب وترقلق :

اَفقدش ارسدَ (  )Ghasemian,D 1112ارسددَ()Hasanvandia,s 2013فددي

فعللنَالعةجالسلوَيالمعرفيفيَقفناالقلجاالََشلب واَفقش راسَ( Bakhtiari, et,al

  )2014ارسدددَ(األاصد ددلرقوَد ددلا    )1111ارسد ددَ(هلَرنس ددنلفويند دداوآقد ددرو )1111 ،
ارس ددَ(ال ددذنبوعهد د الق ددللج )1112وي ددو ف ددروجذاش الل ددَإحص ددلشنََع ددو للقل ددجلص ددلل 

اإلال

اَفقش راسَ(َواسدي )1111ا،المىلقدلشَعدلايمد ،ريدَأعلد و الدَإحصدلشنلمد،

القل ددجَهعد دلاالى ددةجف دديس دد،مهَ ددر واَفق ددشم ددياَني ددَاالََش ددلبفد د المَغند دراشَهعد دلا(مَد دل،

اإلقلم ددَ الَعل ددن العمد د ) واَفق ددش ارس ددَ(وف ددلجعل ددي )1111عد د وي ددو ف ددروجذاش الل ددَ
احص ددلشنََهع د دلالمَغند ددرمسد ددَونالَعلد ددن المحلفاد ددَ اَفقد ددش ارسد ددَ(رَر ددلر زوآقرو)1331.،
المىلقد ددلشنعد ددلان،مددد ،ريد ددَأعل د د مد دد،القلد ددجوا،ذلد ددان د درَهىهد ددللعمرعا د د الزواج المسد ددَون

الَعلنمي اَفق ددش ارس ددَ(َر ددنا ولن ددو )1331وي ددو عةق ددَه ددن،الل ددغوىااليَملعن ددَانيلهند دلا
هلللغىالافسيل نأف ار العناَ.

واقَلفددش ارسددَ(et,al2014

  )Bakhtiari,ارسددَ(األاصددلرقوَددلا   )1111

راسَ(هلَرنسنلفويناوآقرو )1111 ،راسَ(الذنبوعه القدللج )1112ويدو فدروجذاش
اللَإحصلشنََعو لةََشلبلصلل اإلال  َملاقَلفش راسَ(عه العزندز   )1111ارسدَ

(ذنلن،وملنز )1112ويو عةقَارَهلىنَمويهَهن،القلجواالََشلب اقَلفش ارسدَ(ذهدَ
اإلسدن )1111الَويد عةقدَذاش اللدَاحصدلشنَهدن،االََشدلبَهعدلاللمَغندراشالَللندَالعمدر 
عمرالزواج مسَوقالَعلن إل ويو فروجذاشعةقدََهعدلالمَغندرالعمد َمدلاقَلفدش ارسدَ

(َواسي )1111ا،المىلقلشَعلايم ،ريَأعل و الَإحصدلشنلمد،االََشدلبَهعدلاللىدةج
فيس،مهَر اقَلفش راسَ(وفلجعلي )1111هإاقفلضالقلجواالََشلبل نأف ار العنادَ 

اَفقش راسَ(رَرلر زوآقرو)1331.،المىلقلشنعلان،م ،ريَأعلد مد،االََشدلبوا،ذلدا
نرَهىهللعمرعا الزواج المسَونالَعلنمي.
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تردرتسات ترت تناورت ترقلق تلجتماع :

اَفق د د ددش ارس د د ددَ(قل د د ددر وعلنون   )1112ارس د د ددَ(حس د د دد،عل د د ددي ( )1112ارس د د ددَ

دَونم دد،القل ددجااليَم ددلعيلد د نافد د ار العنا ددَ واَفق ددش ارس ددَ
معمرن ددَ )1113فد د اه ددورمس د 

( )Hasanvandia,s2013ارسددَ( هددلهش )1111عدد،فعللنددَالهراددلم االررددل نفدديقفددض
القلجااليَملعيوَحسن،مسَونالصحَالافسنَل نأف ار العناَ.

تردرتسات ترتى تناورت متغيـرتت تردرتسـا ترـذتت ترمدركـا وعالقتبـا ةالكتئـاب وترقلـق
تلجتماع :

اَفقش راسَ(العلسمي )1111و ارسدَ(القلدا )1111هويدو عةقدَارَهلىندَهدن،

إ رااالذاشوالقلجااليَملعيل نأف ار العناَ َملاقَلفش راسَ(العلسدمي )1111هويدو 

عةقَهن،إ رااالذاشواالََشلبميال راسَالحللنَ.

عالقا تردرتسا ترحاريا ةاردرتسات ترساةقا :

م،قة حصرالهلحثَال راسلشالسلهقَ واالىةععلنهلوي شالهلحثدَأ ،ارسدَهل

الحللن ددَقد د اَفق ددشم دديهع ددضال ارس ددلشف دديهع ددضاليواا ددبم دد،الحن ددَ واقَلف ددشم دديهع ددض

ال راسلشفيهعضاليواابم،الحنَأقرن.

أوجع تلتفاق ةين تردرتسا ترحاريا و تردرتسات ترساةقا :

اسد ددَق ا هعد ددضمَغن د دراشال ارسد ددلشالسد ددلهقَمث د د الد ددذاشالم رَد ددَواالََشد ددلبوالقلد ددج

االيَمددلعيومَغنددر(العمددرعا د الددزواج-المسددَوقالَعلنمددي-العم د -مَددل،اإلقلمددَالحللنددَ–

المحلفاَ) َملأاهلَوافقشفياسَق امهلهعضالمقلنن مث مقنل هنالةََشلب.

أوجع تلختالح :

اقَلفددشال ارسددَالحللنددَعدد،ال ارسددلشالسددلهقَفدديأاهددلال ارسددَالوحن د عل د ح د عل د 

الهلحثَالَيَالولشمَغنراشال راسَالحللنَهصور ميَمعدََيمديالمَغندراشالثةثدَفدي ارسدَ
واحد حند َعَهدرال ارسدَالحللندَأو  ارسدَندَ إيراألذدلََاهدجهللدذاشالم رَدَلد نالمىلقددلش

فدديمحلفاددلشقىددلعغددز وذددذامددلنمنددزال ارسددَالحللنددَ َمددلقلم دشالهلحثددَهَصددمن مقددلنن 
ال ارسددَ وذدديعهددلر عدد،مقنددل الددذاشالم رَددَ ومقنددل القلددجااليَمددلعيقددلصهللمىلقددلش 
مياالسَفل م،المقلنن الَياسَق مشفيال راسلشالسلهقَ.
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تلستفادم من تردرتسات ترساةقا :

اسد ددَفل شالهلحثد ددَمد دد،ال ارسد ددلشالسد ددلهقَفد دديَصد ددمن مقند ددل الد ددذاشالم رَد ددَوالقلد ددج

االيَمددلعي ومعرفددَواسددَق ا مقنددل هنددالةََشددلبالمقنددل األَثددرمَة مددَلل ارسددَالحللنددَ 
وَددذلااألسددللنبالماهينددَالمَهعددَفدديال ارسددلشالسددلهقَاألمددرالددذقأ نإل د َح ن د المدداه 

المَهدديفدديال ارسددَالحللن دَ َمددلسددلع شال ارسددلشالسددلهقَفدديصددنلغَأسددشلَال ارسددَالحللنددَ 
وولدديفددروضال ارسددَهرددَ  قنددجومح د وَنفنددَاقَنددلرالعناددَوَح ن د األذ د االل ارسددَ 

وَفسنرالاَلش الَيَ الَوص إلنهل واث ار اليلابالاارقلل راسَالحللنَ.

سادس ا :فروض تردرتسا:

هاددل اعل د ال ارس دلشالسددلهقَواإلىددلرالااددرققلمددشالهلحثددَهصددنلغَفددروضال ارسددَ

عل الاحوا َي:

 -1الَويد د عةق ددَذاش الل ددَاحص ددلشنَه ددن،ال ددذاشالم رَ ددَواالََش ددلبلد د نعنا ددَم دد،
المىلقلشفيمحلفالشغز .

 -1الَوي عةقَذاش اللَاحصلشنَهن،الذاشالم رََوالقلجااليَملعيل نعناَم،
المىلقلشفيمحلفالشغز .

 -0الَقَلددامسددَونالددذاشالم رَددَ(الددذاشالواقعنددَ–الددذاشالمثللنددَ)هددلقَةامسددَون
االََشلب(مرَفعي–ماقفلي).

 -2الَقَلددامسددَوقالددذاشالم رَددَ(الددذاشالواقعنددَ–الددذاشالمثللنددَ)هددلقَةامسددَون
القلجااليَملعي(مرَفعي–ماقفلي).

 -2الَوي فروجذاش اللَإحصلشنَفي ريدلشالدذاشالم رَدَلد نعنادَمد،المىلقدلش
فيمحلفالشغز َعزنللمغنراشال نمغرافنَالَللنَ(:العمرعاد الدزواج مد الدزواج 

المسد ددَونالَعلنمد ددي العم د د مَد ددل،اإلقلمد ددَالحللند ددَ م د دراشرألن د دَاأل اافد ددلجالد ددزوج 
المحلفاَ).

 -2الَويد فددروجذاش اللددَإحصددلشنَفددي ريددلشاالََشددلبلد نعناددَمدد،المىلقددلشفددي
محلفاددلشغددز َعددزنللمغن دراشال نمغرافنددَالَللنددَ(:العمددرعا د الددزواج م د الددزواج 

المسد ددَونالَعلنمد ددي العم د د مَد ددل،اإلقلمد ددَالحللند ددَ م د دراشرألند ددَاأل اافد ددلجالد ددزوج 
المحلفاَ).

 -1الَوي د د فد ددروجذاش اللد ددَإحصد ددلشنَفد ددي ريد ددلشالقلد ددجااليَمد ددلعيل د د نعناد ددَمد دد،
المىلقلشفيمحلفالشغز َعزنللمغنراشال نمغرافنَالَللنَ(:العمرعا الزواج م 
الزواج المسَونالَعلنمي العم مَل،اإلقلمَالحللندَ مدراشرألندَاأل اافدلجالدزوج 

المحلفاَ).
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الفصــــــل الرابع
منهج وإجراءات الدراسة
 أوالً:ألم هــجألز درزســــــا.
 تان اً:ألجمتمــعألز درزســــا.
 ثا ثاً:ألع ــــاألز درزســـــا.
 رزبعاً:ألأاوزلألز درزســـــــا.
 خامساً:ألزهسا بألزإلحصائ األزملستخدماأليفألز درزسا.

ترفصل تررتةع
منبج يوتجرتءتت تردرتسا
نَادلو ذدذاالفصد هندل،المداه المَهدي فدي ال ارسدَالحللندَ ووصدا الميَمدياألصدلي

والعناَالَي اقَندرشمادو واأل واشالَديَد اسدَق امهل والقىدواشالةزمدَ للَحقدج مد ،الالش
صد قهل وثهلَهدل والمعلليدلش اإلحصدلشنَ المالسدهَالَدي قلمدش الهلحثدَهلسدَق امهل لَحلند 

الهنلالش واسَقةص الاَلش لمالقرَهل وَفسنرذل واإلي ار اش العملنَ الَياَهعشفيال راسَ.
أولا– منبج تردرتسا
اسدَق مش الهلحثدَ فدي ال ارسدَ الحللندَ المداه

السألا األسلسيلملذنَوىهنعَالادلذر مولدوعالهحد

الوصدفي؛"الدذقنحدلو اإليلهدَعلد 

ونردم ذلداَحلند الادلذر وهانَهدل 

وهنددل،العةقددلشهددن،مَوالَهددل ومعا د ذلدداأ،الوصددانهددَ أسلس دلاهللوح د اشأوالرددروىأو
العةقدلشأوالفشددلشأوالَصدانفلشالَدديَويد هللفعد وقد نرددم ذلداا ار حولهددلواالَيلذددلش
إزاشهل َذلاالعملنلشالَيََلدماهلوا ثدلرالَديَحد ثهل معاد ذلداأ،المداه الوصدفينمَد 

إل َالو َناَعم الالذر "(صل جوأهوحىب .)112:1331
ثانيا– مجتمع تردرتسا

ونر د ددم الميَم د ددياألص د ددليلل ارس د ددَالحللن د ددَيمن د دديالمىلق د ددلشف د دديمحلفا د ددلشغ د ددز 

للعددل ( )1112-1112الهددللغع د ذ ()0183مىلقددَ (حسددباحصددل اشالميل د األعلددي
للقلل الررعي–هغز .)1112:
ثارثا – عينا تردرتسا :
وَاقس عناَال راسَإل عناَن:،
أ– تر ينا تلستطالعيا:
قلمشالهلحثَهَىهنجأ واشال راسَعل عناَاسَىةعنَمَواَم)21(،مىلقَ َد 

اقَنددلرذ،هىرنقددَعر دواشنَمدد)2(،محلفاددلشهواقددي()11مىلقددلشمدد َ،د محلفاددَ وَددل،

اله د اماهددلالَعددراعل د م د نفه د واسددَنعلبالمفحوصددلشلَعلنمددلشاالقَهددلر والَعددراإل د 
م د نإمَلانددََىهنددجاالقَهددلرإل د العناددَاألصددلنَ والحصددو إل د مألر دراشاولنددَحددو ثهددلش
الزم،الذقَسَغرقوالمفحوصلشفيأ ا االقَهلر.

االقَهلر والَعراإل 
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ب – تر ينا ترف ليا:
ََواشعناَال راسَم)111(،مىلقدَمد،محلفادلشغدز َد اقَندلرذ،هىرنقدَالعنادَ

العردواشنَمَعد الم ارحد  Muli - stage Random Sampleوَدَ ذدذاهىرنقدََقسدن 
الميَميإل وح اشأولنَ ث اقَنلرعناَم،ذدذ الوحد اشَمرحلدَأولد َقسد َد وحد إلد 
وح اشثلاونََألقذفنهلعناََمرحلَثلانَ ث َقس إل وح اشأصغريزشنلاَألقذماهلعناَ

َمرحلددَثللثددَ وذَددذاحَد احصد علد عناددَالميَمددي(مراهىدديواحددوق )112:1113وذاددل
مثةَ اقَنلرع المىلقلشحسباع ا ذ،هَ محلفاَهرَ عرواشيم،قة مألسسدلش
ويمعنلشَقو هق مَالاسل هرَ عرواشي وَهلغعناَال راسَ()%2مىلقدَمد،الميَمدي

األصليلل راسَحن إ،اقَنلرالعناَنَ ()%5للميَميالمَو،م،عرراشا الا( Dell,

 )Holleran, Ramak, 2011: 208وقد هلغدشعنادَال ارسدَ()111مىلقدَ وَاوعدشعنادَ

ال راسَم،حن المحلفالشحند هلدغعد المىلقدلشفديردمل غدز ()02مىلقدَ وهلدغعد 
المىلقدلشفدديغددز ()22مىلقددَ وفدديمحلفاددَالوسددىي()12مىلقددَ وهلددغعد المىلقددلشفددي
قلانوا ()02مىلقَ وفيمحلفاَرف ()12مىلقَ.

وصح تر ينا :
فيما يل ترخصائص تإلحصائيا ر ينا تردرتسا :
 .7تر مر:
جدول رقم ()7

يوض توزيع أفرتد عينا تردرتسا حسب تر مر حيث ن = 711



العمر

الع 

الاسهَالمشونَ

أق م11،ساَ

28

08.2

م12–11،ساَ

22

02.1

م01–12،ساَ

11

11.2

أَثرم01،ساَ

11

11.2

الميموع

111

%111

نَل م،الي و ()1أ،ملاسهَو(")%08.2أق م11،ساَ" و(12-11")%02.1سداَ" 

و(01-12")%11.2ساَ" و(")%11.2أَثرم01،ساَ".
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 .6مدم ترزوتج:
جدول رقم ()6

يوض توزيع أفرتد عينا تردرتسا حسب مدم ترزوتج حيث ن = 711
م الزواج

الع 

الاسهَالمشونَ

أق م1،ساَ

12

21.3

2-0ساَ

21

12.2

8-2ساَ

18

11.1

أَثرم8،ساَ

02

11.0

الميموع

111

%111

نَل د د مد دد،الي د د و ()1أ،مد ددلاسد ددهَو(")%21.3أق د د مد دد1،سد دداَ" و(2-0")%12.2سد دداَ" و
(8-2")%11.1ساَ" و(")%11.0أَثرم8،ساَ".



 .4ترمستو ترت ليم :
جدول رقم ()4

يوض توزيع أفرتد عينا تردرتسا حسب ترمستو ترت ليم حيث ن = 711
المسَونالَعلنمي

الع 

الاسهَالمشونَ

ثلاونَعلمَفجق 

111

21.2

يلمعي(هَللورنو – هلو )

28

08.2

راسلشعلنل

1

1.1

الميموع

111

%111

نَل د مدد،الي د و ()0أ،مددلاسددهَو(")%21.2ثلاونددَعلمددَفجق د " و(")%08.2يددلمعي" و
(")%1.1مليسَنر".



 .3تر مل:
جدول رقم ()3

نول َوزنيأف ار عناَال راسَحسبالعم حن 111=،
العم 

الع 

الاسهَالمشونَ

َعم 

18

12.8

الَعم 

123

82.1

الميموع

111

%111

نَل م،الي و ()2أ،ملاسهَو(َ")%12.8عم " و(")%82.1الَعم ".
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 .5مكان تإلقاما ترحاريا:
جدول رقم ()5

يوض توزيع أفرتد عينا تردرتسا حسب مكان تلقاما ترحاريا حيث ن = 711
مَل،اإلقلمَالحللنَ

الع 

الاسهَالمشونَ

مسَق 

02

13.1

ميالوال ن،

113

11.3

مياألقو 

12

1.3

الميموع

111

%111

نَل م،الي و ()2أ،ملاسهَو(")%13.1مسَق " و(")%11.3ميالوالد ن "،و()%1.3
"ميأح األقو ".


 .2عدد ترمرتت ترت يسم ةبا ةرؤيا تألم ألةنائبا ف حارا تلقاما مع تألب:
جدول رقم ()2
يوض توزيع أفرتد عينا تردرتسا حسب عدد ترمرتت حيث ن = 711
ع المراش

الع 

الاسهَالمشونَ

مر واح 

10

21.1

مرَن،

11

2.2

0مراشفجَثر

02

13.8

غنرميلب

23

00.0

الميموع

111

%111

نَلد مدد،الي د و ()2أ،مددلاسددهَو(")%21.1مددر واح د " و(")%2.2مد درَن "،و()%13.8

"0مراشفجَثر".



 .1تنفاق ترزوج:
جدول رقم ()1

نول َوزنيأف ار عناَال راسَحسباافلجالزوجحن 111=،
اافلجالزوج

الع 

الاسهَالمشونَ

نافج

20

12.0

النافج

12

21.2

غنرميلب

23

00.0

الميموع

111

%111

نَل م،الي و ()1أ،ملاسهَو(")%12.0نافج" و(")%21.2النافج".
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 .9ترمحافظا:
جدول رقم ()9

نول َوزنيأف ار عناَال راسَحسبالمحلفاَحن 111=،
المحلفاَ

الع 

الاسهَالمشونَ

رمل غز 

02

11.2

غز 

22

01.2

الوسى 

12

12.1

قلانوا 

02

13.1

رف 

12

12.1

الميموع

111

%111

نَل مد،اليد و ()8أ،مدلاسدهَو(")%11.0ردمل غدز " و(")%01.2غدز " و()%12.1
"الوسى " و(")%13.1قلانوا " و(")%12.1رف ".

رتة ا – أدوتت تردرتسا :

من أجل تحقيق أهدتح تردرتسا ؛ تم تستخدتم تألدوتت ترتيا:
 .7مقياس ترذتت ترمدركا( .إعدتد ترةاحثا).

 .6مقياس ةيك رالكتئاب ( BDI-Iترجما ةدر تألنصاري.)6116 ،
 .4مقياس ترقلق تلجتماعى (.إعدتد ترةاحثا).

أولا – وصح مقياس ترذتت ترمدركا :Self- perception

قلم دشالهلحثددَهإع د ا المقنددل هع د االىددةععل د مفهددو الددذاشالم رَددَ والع ن د مدد،

الهحد ددو وال ارسد ددلشالسد ددلهقَالَد دديَالولد ددشمولد ددوعالد ددذاشالم رَد ددَ وهعد ددضمقد ددلنن الد ددذاش

الم رَددَ مثد مقنددل الددذاشالم رَددَ(إعد ا ملرنددل،منددزرأاوانددو َعرنددب اهند محمد ازند ) 
اسددَهنل،الددذواشالمع د لهنغانددز(Selves-RevisedQuestionnaire )Higgins,1985

َريمددَرنددلضالعلسددمي (مقنددل سددعن ( )028-021:1112مقنددل عهن د -121:1112

 )122مقنل الَفل الذاَنَالم رََلدد(علدوا )1111 ،وهعد االىدةععلد اإلىدلرالاادرق

الددذقَالولددشفنددوالهلحثددَمولددوعالددذاشالم رَددَ واي د ار ع د مقددلهةشمدديهعددضالمىلقددلش
المَر اشعل اليمعنلشاالذلنَ ونه اإعد ا ذدذاالمقندل إلد اسدَق اموَدج ا مولدوعنَ
مقااَإلد الَعدراإلد مسدَونالدذاشالم رَدَلد نالمىلقدلشمولديال ارسدَ،ونََدو،المقندل 

فيصورَوالمه شنَم)21(،فقر (ااارملحج.)1
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ثم قامت ترةاحثا ةحساب ترخصائص ترسيكومتريا رلمقياس ،وذرك على ترنحو ترت :

 -7صدق ترمقياس :Test Validity

"ونقص هوأَ،قن األ ا ملولعشلقنلسو"(األغل )112:1112وألي الَجَ م،

ص جالمقنل ؛َ اسَق ا ىرجع ذي:

أ – صدق ترمحكمين Content Validity
َد عددرضفقدراشالمقندل فدديصددورَوالمه شندَ والمَددو،مدد)21(،فقدر علد ميموعددَ
مدد،القهد ار فدديميددل االقَصددلصفددياليلمعددلشالفلسددىنانَ(اااددرملحددج )1ملحددجهجسددمل 
المحَمددن ،للحَد علد فق ارَددو مدد،حند صددنلغَهلومالسددهَهل ومة مَهددللقنددل مددلولددعش

مدد،أيلددو فقددلمواهددإي ار هعددضالَع د نةشعل د الفق دراشوقلمددشالهلحثددَهددإي ار مددلنلددز مدد،

إللفَوَع ن فيلو مقَرحلَه هع َسينلهلفياموذجَ إع ا ا وهذلاقدرجالمقندل فدي
ص ددورَوالاهلشن ددَلن ددَ َىهنق ددوعلد د العنا ددَاالس ددَىةعنَ ف دديص ددورَهلقهد د الاهلشن ددَ.وأص دده 

المقنل هع إي ار َع نةش وَوينهلشالمحَمن،نََو،م)21(،فقر (ااارملحج.)0

ب – صدق ترةناء Construct Validity

وقلمدشالهلحثدَهحسدلبارَهددلى ريدََد فقددر مد،فقدراشالمقندل

وال ريددَالَلندَللميدل الددذق

َاَميإلنو وذلاعل عناَقوامهل()21مىلقَ.
 – 7مجال ترذتت تروتق يا
جدول ()8

م امالت تلرتةاط ترةينيا ةين فقرتت مجال ترذتت تروتق يا وتردرجا تركليا رلمقياس.
تردرجا تركليا

تردرجا تركليا

م

ترمجال

1

**1.13

**1.22

1

**1.82

**1.12

11

0

**1.82

**1.20

11

**1.82

2

**1.23

**1.21

11

**1.21

**1.22

2

**1.11

**1.23

10

**1.21

**1.12

11

2

**1.23

**1.21

12

**1.18

**1.23

11

**1.13

1

**1.11

**1.22

12

**1.12

**1.21

10

**1.82

8

**1.23

**1.23

12

**1.22

رلمقياس

تردرجا تركليا

م

ترمجال

3

**1.18

**1.12

**1.21

**1.11

18

**1.23

13

**1.20

11

**1.22

**1.23

**1.10

**1.81
**1.23
**1.21

** دترا إحصائي ا عند مستو 1.17

رلمقياس

م

ترمجال

11

**1.23

**1.23

**1.22

**1.21
**1.23

رلمقياس



حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما ( ر ) عند مستو دلرا  1.17ردرجا حريا ( 1.453 = )6-51
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نَل م،الي و السلهجأ:،يمنيفق دراشالميدل  الدَإحصدلشنلاعاد مسدَون1.11؛

مملن عل َمنزفقراشالميل هلالَسلجال اقليميال ريَالَلنَللميل .
 – 6مجال ترذتت ترمثاريا
جدول ()71

م امالت تلرتةاط ترةينيا ةين فقرتت مجال ترذتت ترمثاريا وتردرجا تركليا رلمقياس .
تردرجا تركليا

تردرجا تركليا

تردرجا تركليا

م

ترمجال

م

ترمجال

3

**1.22

**1.11

1

**1.18

**1.23

**1.23

**1.10

18

1

**1.12

**1.21

11

**1.81

13

**1.23

0

**1.23

**1.23

11

**1.11

11

**1.12

**1.81

2

**1.82

**1.18

11

**1.23

**1.21

**1.23

**1.81

2

**1.20

**1.23

10

**1.18

**1.81

11

**1.81

2

**1.18

**1.21

12

**1.23

**1.18

11

**1.21

1

**1.12

**1.18

12

**1.21

**1.82

10

**1.23

**1.23

8

**1.18

**1.23

12

**1.11

**1.11

12

**1.11

**1.23

رلمقياس

م

ترمجال

11

**1.21

**1.10

**1.13

**1.18
*1.22

رلمقياس

رلمقياس

** دترا إحصائي ا عند مستو 1.17

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما ( ر ) عند مستو دلرا  1.17ردرجا حريا ( 1.453 = )6-51

نَلد مدد،اليد و السددلهجأ:،يمنديفقدراشالميدل  الددَإحصدلشنلاعاد مسددَون1.11

مملن عل َمنزفقراشالميل هلالَسلجال اقليميال ريَالَلنَللميل .

ث قلمدشالهلحثدَهحسدلبمعدلمةشاالرَهدلىهدنَ،د مد،ميدلليالمقندل مديهعلدهمل

الهعض وال ريَالَلنَللمقنل .
جدول()71
م امالت تلرتةاط ترةينيا ةين مجار مقياس ترذتت ترمدركا مع ة ضبما ترة ض وتردرجا تركليا رلمقياس .
مجار مقياس ترذتت ترمدركا

تردرجا تركليا

مجال ترذتت

مجال

تروتق يا

ترمثاريا

رلمقياس

1.11





ترذتت ترمثاريا.

**1.21

1.11



تردرجا تركليا رلمقياس.

**1.81

**1.13

1.11

مجال ترذتت تروتق يا.

** دترا إحصائي ا عند مستو 1.17

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما ( ر) عند مستو دلرا  1.17ردرجا حريا (1.453 = )6-51
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نَل د مدد،الي د و السددلهجأ:،يمندديمعددلمةشاالرَهددلى الددَإحصددلشنلاعا د مسددَون

1.11هن،ميلليالمقندل وهعلدهملالدهعض وال ريدَالَلندَللمقندل ؛ممدلند علد َمنزذمدل
هلالَسلجال اقليفنملهناهمل وال ريَالَلنَللمقنل .

 -6ثةات ترمقياس Test Reliability

ورقد قامت ترةاحثا ةحساب ثةات ترمقياس ةطرق عدم ،وه :

أ – إعادم ترقياس (م امل تلستقرتر) Test Retest

حسددهشمعددلمةشالثهددلشللمقنددل علد عناددَالصد جافسددهلعدد،ىرنددجحسددلبمعلمد 

االس ددَقرار وذلددداهَىهند ددجالمقندددل م د درَن،هفد ددرجزما دديق د د رارد ددهر والي د د و ا َ ددينول د د 
معلمةشالثهلش.
جدول ()76

م امالت تلستقرتر رمجار مقياس ترذتت ترمدركا وتردرجا تركليا رلمقياس .
مجار مقياس ترذتت ترمدركا

قيم م امالت ترثةات

مجال ترذتت تروتق يا.

**1.11

ترذتت ترمثاريا.

**1.12

تردرجا تركليا رلمقياس.

**1.81

** دترا إحصائي ا عند مستو 1.17

نَلد مدد،اليد و السددلهجأ:،يمندديقددن معددلمةشالثهددلش الددَإحصددلشنلاعاد مسددَون

1.11لميلليالمقنل

وال ريَالَلنَللمقنل ؛ممدلنألَد علد َمندزميدلليالمقندل وال ريدَ

الَلنَللمقنل ه ريَمرَفعَم،الثهلش.

ب – كرونةاخ أرفا Cronbach Alpha
حسبالثهلشهواسىَمعلم َرواهلتألفل وذلاهلالسَعلاَه ريلشعناَالثهلش
السلهقَ.
جدول ()74
م امالت كرونةاخ أرفا رمجار مقياس ترذتت ترمدركا وتردرجا تركليا رلمقياس .
قيم م امالت ترثةات

مجار مقياس ترذتت ترمدركا
مجال ترذتت تروتق يا.

** 1.31

ترذتت ترمثاريا.

** 1.83

تردرجا تركليا رلمقياس.

** 1.31

** دترا إحصائي ا عند مستو 1.17
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نَلد مدد،اليد و السددلهجأ:،يمندديقدن معددلمةشالثهددلش الددَإحصددلشنلاعاد مسددَون

1.11لميلليالمقنل

وال ريَالَلنَللمقنل ؛ممدلنألَد علد َمندزميدلليالمقندل وال ريدَ

الَلنَللمقنل ه ريَمرَفعَم،الثهلش.

تصحي ترمقياس

نَلم،المقنل ()21فقر موزعَعل ميدللن(،الدذاشالواقعندَوفق ارَدومد )10-1،

(ال ددذاشالمثللن ددَوفق ارَ ددَم ددَ )21-12،رَ ددزعلد د يواا ددبال ددذاشالم رَ ددَ وَد د عه ددلر ف ددي
المقنددل َ درَهىهللددذاشالم رَددَ ونينددبالمفحددوصعل د َ د فقددر مدد،فق دراشالمقنددل هإيلهددَ

واح د مدد،قمس دَاقَنددلراش ذددي (:اشمددل–غلله دلا–احنلا دلا–اددل ار-أه د ا) وَعى د قم د 
ريددلشإذاَددل،اقَنددلرذ  اشم دلا وَعى د أرهددي ريددلشإذاَددل،اقَنددلرذ غلله دلا وَعى د ثددة 
ريلشإذاَل،اقَنلرذ أحنلالا وَعى  ريَن،إذاَل،اقَنلرذ ال ار وَعى  ريَواح إذا

َل،اقَنلرذ أه ا.حند نردنرارَفدلعال ريدَإلد ارَفدلعمسدَونالدذاشالم رَدَ وقد َد األقدذ
هعدن،االعَهدلرالفقدراشاإلنيلهندَوهدذلا فدإ ،أعلد

(.)21

ريدَ محَملدَ للمقندل ( )102وأقد

ريدَ



ثاني ا – مقياس تلكتئاب :
وصح ترمقياس :

اسددَق مشالهلحثددَمقنددل االََشددلب(هندداَ) Beck,ريمددَ(األاصددلرق )1111هع د 

اسدَقراجالصد جوالثهدلشلدو.وذدو عهدلر عد ،قلشمدَ هندا لةََشدلب )َدللنا ارو ،هندا َريمدَ
األاصلرق )1111وَد اسدَقراجالصد جوالثهدلشللمقندل ونََدو،المقندل مد )11(،أمدل 

َ د اماهددلأرهدديعهددلراشفرعنددَ وعل د المفحددوصأ،نح د م د نااىهددلجَ د أقمدد،العهددلراش
الفرعنددَعلنددو وذلدداهولددي اشددر حددو رقد العهددلر الَدديََفددجمددي أرنددو.وََدراود ريددََد عهددلر 

فرعنددَمدد،عهددلراشالمقنددل مدد،صددفرإل د  0ريددلش هحن د إذاولدديالمفحددوص اشددر حددو 
العهددلر األولد فإاددوالنحصد علد  ريددَوََددو ،ريَددوصددفر ونحصد علد  ريددَواحد إذا
وليال اشر حو رق العهلر الثلانَ هناملإذاولعهلحو رق العهلر الثللثَفإاونحصد علد 
ريَن ،ونحص عل ثة  ريلشإذاوليال اشر حو رق العهلر الراهعَ.

وهذلانَو،المقنل ق ََو،م)82(،عهلر وَقنن قلشمدَهندالةََشدلبهصدنغَهل

االصددلنَ()11همَوسددىفرلددي()01.2اَيلذددلوذدديَمددلنلددي.1:الحددز.1 ،الَرددلأل .0
الفر .2ع الرلل .2الذابوالا .2العقدلب .1الداف
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.8اللدو .3افَدلراالاَحدلر 

.11الهَل .11اللنج .11االذَمل .10القراروالَر .12الرَ والصدور .12

العم د .12الاددو .11االيهددل .18رددهنَالىعددل .13الددوز.11 ،الصددحَ .11
اليا .

وََ دراود ريددلشالمقنددل هددن(،ص دفر 03-ريددَ) وَ د ال ريددَالماقفلددَعل د أ،

المفحددوصغنددرمََشددب هنامددلَ د ال ريددَالمرَفعددَعل د مسددَونمرَفدديمدد،االََشددلبل د ن
المفحوص.


ونََو،المقنل فيصورَوالاهلشنَم)11(،ميموعَ(ااادرملحدج )2ثد قلمدش

الهلحثَهحسلبالقصلشصالسنَومَرنَللمقنل

ب – صدق ترةناء Construct Validity
للمقنل

وذلاعل الاحوا َي:

قلمدددشالهلحثدددَهحسد ددلبارَهدددلى ريدددََ د د فقد ددر م دد،فق د دراشالمقندددل
وذلاعل عناَقوامهل()21مىلقَ.

وال ريد ددَالَلند ددَ

جدول ()73

م امالت تلرتةاط ترةينيا ةين ترفقرتت وتردرجا تركليا رلمقياس .
رقم ترفقرم ف

تردرجا تركليا

رقم ترفقرم ف

تردرجا تركليا

رقم ترفقرم ف

تردرجا تركليا

ترمقياس

رلمقياس

ترمقياس

رلمقياس

ترمقياس

رلمقياس

1

**1.11

8

**1.11

12

**1.21

1

**1.13

3

**1.18

12

**1.12

0

**1.23

11

**1.12

11

**1.13

2

**1.21

11

**1.81

18

**1.10

2

**1.82

11

**1.12

13

**1.28

2

**1.82

10

**1.82

11

**1.11

1

**1.23

12

**1.12

11

**1.11

** دترا إحصائي ا عند مستو 1.17

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما ( ر ) عند مستو دلرا  1.17ردرجا حريا ( 1.453 = )6-51

نَلد مدد،اليد و السددلهجأ:،يمنديفقدراشالميدل  الددَإحصدلشنلاعاد مسددَون1.11

مملن عل َمنزفقراشالميل هلالَسلجال اقليميال ريَالَلنَللميل .
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 - 6ثةات ترمقياس Test Reliability

قامت ترةاحثا ةحساب ثةات ترمقياس ةطرق عدم ،وه :

أ– إعادم ترقياس (م امل تلستقرتر) Test Retest

حسددهشمعددلمةشالثهددلشللمقنددل عل د عناددَقوامهددل()21مىلقددَعدد،ىرنددجحسددلب

معلم االسَقرار وذلاهَىهنجالمقندل مدرَن،هفدرجزماديقد راردهر واليد و ا َدينولد 

معلمةشالثهلش.

جدول ()75

م امالت تلستقرتر رمقياس تلكتئاب وتردرجا تركليا رلمقياس .
مجالت مقياس تلكتئاب

قيم م امالت ترثةات
** 1.92

تردرجا تركليا رلمقياس.

** دترا إحصائيا عند مستو 1.17

نَل م،اليد و السدلهجأ:،يمنديقدن معدلمةشالثهدلش الدَإحصدلشنلاعاد مسدَون

1.11لمي ددلالشالمقن ددل

وال ري ددَالَلن ددَللمقن ددل ؛مم ددلنألَد د علد د َمن ددزمي ددلالشالمقن ددل 

وال ريَالَلنَللمقنل ه ريَمرَفعَم،الثهلش.

ب – كرونةاخ أرفا Cronbach Alpha

حسبالثهلشهواسىَمعلم َرواهلتألفل وذلاهلالسَعلاَه ريلشعناَالثهلشالسلهقَ
جدول ()72

م امالت كرونةاخ أرفا رمجالت مقياس تلكتئاب وتردرجا تركليا رلمقياس.
مجالت مقياس تلكتئاب

قيم م امالت ترثةات

تردرجا تركليا رلمقياس.

** 1.92

** دترا إحصائي ا عند مستو 1.17

نَل م،اليد و السدلهجأ:،يمنديقدن معدلمةشالثهدلش الدَإحصدلشنلاعاد مسدَون

1.11لمي ددلالشالمقن ددل

وال ري ددَالَلن ددَللمقن ددل ؛مم ددلنألَد د علد د َمن ددزمي ددلالشالمقن ددل 

وال ريَالَلنَللمقنل ه ريَمرَفعَم،الثهلش.
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ثارث ا -مقياس ترقلق تلجتماع  
وصح ترمقياس

قلمدشالهلحثدَهعمد اسدَهل ،اسدَىةعي مفَدود ويدو الد عنادَ عردواشنَمد ،المىلقدلش

والَيهلغع ذ)11(،مىلقَأرنر فنو اله ا م ،ال راسَ وَعرناالقلجااليَملع والىلدب

ماه ،ذَر َجثنرالىةجعلنه،هرَ عل م،يمنيالاواحي.
قلمش الهلحثَ همرايعَ األ هنلش وال ارسدلش والمقدلنن

السدلهقَ واسَقلصدشماهدلالفقدراش

القلصد ددَهمقند ددل القلد ددجااليَمد ددلعيوع د د ذل()01فقد ددر رد ددملشعل د د هع د د واح د د ذد ددوالهع د د 
االيَمدلعيفق ارَدو 01-1للىدةج.ثد أعد ش الهلحثدَ َعلنمدلشالمقندل

وروعدي فنهدلأ ،نَسد

هللهسلىَ والولود والَرَنزعل يواابالقلجااليَملع  وأمل َ عهلرقم إيلهلشَه أ

اإليلهَاألول (أه ا ادل ار أحنلادلا غللهدلا  اشمدلا )ونلديالمهحدو إردلر ()xأمدل العهدلر الَدي
ََف ددجوَعه ددرع،مر ددلعراواإليله ددلشَله ددلص ددحنحَوهه ددلَد د رجنهد د أم دد،الاف دديالمىل ددجوناَه ددي

هللَجَن والَةز لهذاالمرلعر.ونَ اإليلهَعليواح م،القنلراشالَيأمدل العهدلر وََدراود
ال ريددَلَ د عهددلر مددلهددن(،قم د  ريددلش)و( ريددَ) همعا د إذاَلاددشااليلهددَ( 2اشم دلا 2
غللهدلا 0أحنلادلا 1اددل ار 1أهد ا) وقد َد األقددذهعددن،االعَهددلرالفقدراشاإلنيلهنددَ(وهددذلافددج،

أعل  ريَمحَملدَللمقندل ()122وأقد  ريدَ(.)13واصده نََدو،المقندل فديصدورَو
الاهلشنددَمدد)13(،فقددر (اااددرملحددج )2ث د قلمددشالهلحثددَهحسددلبالقصددلشصالسددنَومَرنَ
للمقنل

وذلاعل الاحوا َي:



ألي الَجَ م،ص جالمقنل ؛َ اسَق ا ىرجع ذي:



َ عرضفقراشالمقنل فيصورَوالمه شنَ والمَو،م)01(،فقدر علد ميموعدَ

 -7صدق ترمقياس Test Validity
أ – صدق ترمحكمين Content Validity

م،القه ار فيميل االقَصلصللحَ عل فقراَو(ااارملحجرق  )2م،حن صنلغَهل 
مالسهَهل ومة مَهللقنل ملولعشم،أيلو فقلمواهإي ار هعضالَع نةشعل الفقدراش 
وهقدديالمقن ددل هعد د إيد د ار َع د نةشوَوينه ددلشالمحَم ددن،وقلم ددشهددإي ار م ددلنل ددز م دد،إل ددلفَ
وَع ن فيلو مقَرحلَه حند َد حدذاعهدلر رقد ()1وَعد ن هعدضالعهدلراشوذدي( 3

 )18 11 12 12 11 11وهذلاقرجالمقنل فيصورَوالاهلشنَلنَ َىهنقوعل العناَ
االسد ددَىةعنَ فد دديصد ددورَهلقه د د الاهلشند ددَ.وهقد دديالمقند ددل هع د د إي د د ار َع د د نةش وَوينهد ددلش

المحَمن،نََو،م)13(،فقر (ااارملحج.)2
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ب – صدق ترةناء Construct Validity
قلمدددشالهلحثدددَهحسد ددلبارَهدددلى ريدددََ د د فقد ددر م دد،فق د دراشالمقندددل
وذلاعل عناَقوامهل()21مىلقَ.

للمقنل

وال ريد ددَالَلند ددَ

جدول ()71
م امالت تلرتةاط ترةينيا ةين ترفقرتت وتردرجا تركليا رلمقياس .
رقم ترفقرم ف

تردرجا تركليا

رقم ترفقرم ف

تردرجا تركليا

رقم ترفقرم ف

تردرجا تركليا

ترمقياس

رلمقياس

ترمقياس

رلمقياس

ترمقياس

رلمقياس

1

**1.11

11

**1.11

11

**1.21

1

**1.21

11

**1.21

11

**1.21

0

**1.18

10

**1.18

10

**1.12

2

**1.21

12

**1.21

12

**1.10

2

**1.20

12

**1.23

12

**1.21

2

**1.11

12

**1.11

12

**1.21

1

**1.23

11

**1.21

11

**1.22

8

**1.18

18

**1.82

18

**1.22

3

**1.21

13

**1.22

13

**1.13

11

**1.82

11

**1.20



** دترا إحصائي ا عند مستو 1.17

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما ( ر ) عند مستو دلرا  1.17ردرجا حريا ( 1.453 = )6-51

نَلد مدد،اليد و السددلهجأ:،يمنديفقدراشالميدل  الددَإحصدلشنلاعاد مسددَون1.11

مملن عل َمنزفقراشالميل هلالَسلجال اقليميال ريَالَلنَللميل .

 - 6ثةات ترمقياس Test Reliability

قام ترةاحث ةحساب ثةات ترمقياس ةطرق عدم ،وه :

أ – إعادم ترقياس (م امل تلستقرتر) Test Retest

حسددهشمعددلمةشالثهددلشللمقنددل عل د عناددَقوامهددل()21مىلقددَعدد،ىرنددجحسددلب

معلم االسَقرار وذلاهَىهنجالمقنل مرَن،هفلرجزمايقد راردهر واليد و ا َدينولد 
معلمةشالثهلش.
جدول ()79

م امالت تلستقرتر رمجال مقياس ترقلق تلجتماع وتردرجا تركليا رلمقياس .
مجال مقياس ترقلق تلجتماع

قيم م امالت ترثةات
** 1.18

تردرجا تركليا رلمقياس.

** دترا إحصائيا عند مستو 1.17
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نَل م،اليد و السدلهجأ:،يمنديقدن معدلمةشالثهدلش الدَإحصدلشنلاعاد مسدَون

1.11لميلالشالمقنل

وال ريَالَلنَللمقنل ؛مملنألَ عل َمندزميدل المقندل وال ريدَ

الَلنَللمقنل ه ريَمرَفعَم،الثهلش.

ب – كرونةاخ أرفا Cronbach Alpha
حسبالثهلشهواسىَمعلم َرواهلتألفل وذلاهلالسَعلاَه ريلشعناَالثهلشالسلهقَ.
جدول ()78
م امالت كرونةاخ أرفا رمجال مقياس ترقلق تلجتماع وتردرجا تركليا رلمقياس.
مجال مقياس ترقلق تلجتماع

قيم م امالت ترثةات
** 1.91

تردرجا تركليا رلمقياس.

** دترا إحصائي ا عند مستو 1.17

نَلد مدد،اليد و السددلهجأ:،يمندديقددن معددلمةشالثهددلش الددَإحصددلشنلاعاد مسددَون

1.11لميلالشالمقنل

وال ريَالَلنَللمقنل ؛مملنألَ عل َمندزميدل المقندل وال ريدَ

الَلنَللمقنل ه ريَمرَفعَم،الثهلش.

تصحي ترمقياس:

نَلددم،المقنددل ()13فقددر ونينددبالمفحددوصعل د َ د فقددر مدد،فق دراشالمقنددل 



هإيلهددَواح د مدد،قمس دَاقَنددلراش ذددي (:اشمددل–غلله دلا–احنلا دلا–اددل ار-أه د ا) وَعى د 

قم د  ريددلشإذاَددل،اقَنددلرذ  اشم دلا وَعى د أرهددي ريددلشإذاَددل،اقَنددلرذ غلله دلا وَعى د 

ثددة  ريددلشإذاَددل،اقَنددلرذ أحنلادلا وَعىد  ريَددن،إذاَددل،اقَنددلرذ اددل ار وَعىد  ريددَ
واح إذاَل،اقَنلرذ أه ا وهذلافإ،أعل  ريَمحَملَللمقنل ()122وأق  ريَ(.)13

خامس ا – تألساريب تإلحصائيا ترمستخدما ف تردرتسا:

للَحقجم،فروضال راسَ َ اسَق ا األسللنباإلحصلشنَا َنَ:


المَوسددىلشالحسددلهنَ واالاح ارفددلشالمعنلرنددَ وقنمددَ(ش)لعناددَواح د لمقنددل َ د 
م،الذاشالم رََ والقلجااليَملعي واالََشلب.



ومعلمد االرَهددلىهنرسددو،لمعرفددَالعةقددَهددن ،ريددلشمقنددل الددذاشالم رَددَ وَد مدد،



اقَهلر"ش"للفروجهن،عناَن،مسَقلَن..،

ريلشمقنلسي:القلجااليَملعي واالََشلب.



اقَهلرالَهلن،األحل ق.



اقَهلرL.S.Dلقنل ويهوالفروج.
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الفصــــــل اخلامـــس
عرض نتائج الدراسة وتفسريها
ومناقشتها
 ع ضألنتائجألز سؤزلألزهول.
 ع ضألنتائجألز سؤزلألز ثاني.
 ع ضألنتائجألز سؤزلألز ثا ث.
 ع ضألنتائجألز سؤزلألز زبع.
 ع ضألنتائجألز سؤزلألزخلامس.
 ع ضألنتائجألز سؤزلألز سااس.
 ع ضألنتائجألز سؤزلألز سابع.
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ترفصل ترخامس

نتائج تردرتسا وعرضبا وتفسيرها

َسَعرضالهلحثَفيذذاالفص الاَلش الَديَد الَوصد إلنهدلفديذدذاال ارسدَ وذلدا
هع اإليلهَعل األسشلَ والَحقجم،الفرلنلش هلسَق ا األسللنباإلحصلشنَالمالسهَ َمل
قلمددشالهلحثددَهَفسددنرذل ومالقرددَالاَددلش الَددينددَ الَوصد إلنهددل فدديلددو ال ارسددلشالسددلهقَ 

واإلىلرالاارق.

نتائج ترسؤتل تألول  :وعرضبا وتفسيرها
هــل توجــد عالقــا ذتت دلرــا تحصــائيا ةــين ترــذتت ترمدركــا وتلكتئــاب رــد عينــا مــن

ترمطلقات ف محافظات زم

وينةثق من ترسؤتل ترساةق ترفرضيا ترتاريا :

ل توجد عالقا ذتت دلرا تحصائيا ةين ترذتت ترمدركا وتلكتئاب رد عينا مـن ترمطلقـات فـ

محافظات زم.

قلمشالهلحثَهحسلبمعلمةشاالرَهلىهن،الذاشالم رََواالََشلب َملذومولد 

هي و ()11

جدول ()61

م امالت تلرتةاط ةيرسون ةين ترذتت ترمدركا وتلكتئاب
ترمقياس

تلكتئاب

ترذتت ترمدركا

**1.34-

** دترا عند مستو 1.17

* دترا عند مستو 1.15

مستو تردلرا
دترا إحصائيا عند مستو 1.17

 //ير دترا إحصائيا

نَه ددن،م دد،اليد د و ()11أ،معلمد د االرَه ددلىهنرس ددو،ه ددن،ال ددذاشالم رَ ددَواالََش ددلب

نسلوق()-1.20وذومعلم ارَهلىعَسي الَإحصلشنلعا مسَون 1.11مملنعايَلمدل
از شالذاشالم رََق االََشلبوالعَ صحن .

يد ددل شالاَنيد ددَمَوافقد ددَمد ددي ارسد ددَ(قلد ددر )1112مد ددي ارسد ددَ(القلد ددا  )1111

(العلسددمي )1111ويددو عةقددَعَسددنَهددن،الددذاشالم رَددَواالََشددلب ممددلنعادديَلمددل از ش
الذاشالم رََق االََشلبوالعَ صحن هللرغ م،اقَةاالعناَ.

وَفس ددرالهلحث ددَذ ددذاالاَني ددَهجا ددوم دد،الىهنع دديأ ََ،ددو،العةق ددَعَس ددنَه ددن،ال ددذاش

ملنزن د د مس ددَوقإ رااال ددذاشنق د د مسد ددَون

الم رَدددَواالََشد ددلبالافسد دديل د د نالمىلقد ددلش فعا د د

االََشلب وذلاأ،إل رااالذاشأذمنوَهنرافيََناالفر مياللغوىلشالمحنىَهوإذإاو
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نويد ددوالسد ددلواالهرد ددرقونسد ددلع اعل د د الََند ددامد دديالهنشد ددَومَىلهلَهد ددلالنومند ددَوالَعد ددراإل د د 

الصعوهلشالَيَوايهووَنفنََفل نهدل ومحلولدََصدوروانيدل حلدو مالسدهَََوافدجمدييمندي
المعنقددلشالَدديَعرق د مسددلرحنلَددو.حن د إ،إ رااالسددن اشلددذواَه،أ نإل د لددهىوسددنىر 
السددن اشعل د مرددلعرذ،وَيددلوزالمحاددو ومدد،الالحنددَالعلمنددَفددإ،اإل راانسدده فدديَددجمن،

س ددةمَالف ددر واس ددَم اررا وهقلش ددووالََن ددام دديالهنش ددَالمحنى ددَوالمر ددلَ الافس ددنَالَ ددينوايه ددل
(القوال  .)22:1110

درفدديإ راااإلاسددل،
ورَهندا
وأنل دلاأ،القددن والمعَق د اشفدديالهنشددَاالسددةمنََلعددب ا

وعم ملهوسعوإلح ا الَغنراإلنيلهيفيحنلَو  ورالمةحاالدذاَيوذدواله ندومد،اهلل

ع ددزويد د وذ ددوالمس ددشو ع دد،اإل راالَ ددينع ددنشاإلاس ددل،واعن ددلف دديالوق ددشالحلل ددرلنح ددذرا

المةح دداال ددذاَيم دد،أفَ ددلراوناهه ددوألحلسنس ددووس ددلوَنلَووس ددلهنلَوونررد د اللىرن ددجالصد دواب 
وهللَلليلإلاسل،حرنَاالقَنلروالَصرا(ألَسا رواقرو.)112-88:1110 ،

نتائج ترسؤتل ترثان وعرضبا وتفسيرها

هل توجد عالقا ذتت دلرا تحصـائيا ةـين ترـذتت ترمدركـا وترقلـق تلجتمـاع رـد عينـا
من ترمطلقات ف محافظات زم

وينةثق من ترسؤتل ترساةق ترفرضيا ترتاريا :

ل توجــد عالقــا ذتت دلرــا تحصــائيا ةــين ترــذتت ترمدركــا وترقلــق تلجتمــاع رــد عينــا مــن

ترمطلقات ف محافظات زم.

قلمد ددشالهلحثد ددَهحسد ددلبمعد ددلمةشاالرَهد ددلىه د دن،الد ددذاشالم رَد ددَوالقلد ددجااليَمد ددلعي 

َملذومول هي و ()11

جدول ()67
م امالت تلرتةاط ةيرسون ةين ترذتت ترمدركا وترقلق تلجتماع
ترمقياس
ترذتت ترمدركا

ترقلق تلجتماع
** 1.54 -

مستو تردلرا
دترا إحصائي ا عند مستو 1.17

** دترا عند مستو  * 1.17دترا عند مستو  // 1.15ير دترا إحصائيا

نَهد ددن،مد دد،الي د د و ()11أ،معلم د د االرَهد ددلىهنرسد ددو،هد ددن،الد ددذاشالم رَد ددَوالقلد ددج
االيَمددلعينسددلوق()-1.20وذددومعلمد ارَهددلىعَسددي الددَعاد مسددَون 1.11همعاد أاددو

َلمل از شالذاشالم رََق القلجااليَملعيوالعَ صحن .

يددل شاَنيددَذددذ ال ارسددَمَوافقددَمددي ارسددَ(القلددا )1111والَدديأاهددرشويددو 

عةقددَارَهلىنددَهددنَ،اددلقضإ رااالددذاشوَ د مدد،الرذددلبااليَمددلعيواالََشددلب أمددل ارسددَ
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(العلسمي )1111والَيااهرشأ،األف ار الدذن،حصدلواعلد  ريدلشمرَفعدَفديإ رااالدذاش
مرَفعَعل مقنل القلجااليَملعيوذلامقلراَهلالف ار 
الواقعنَوالوايهَحصلواعل  ريلش 

الذن،حصلواعل  ريلشماقفلَهللرغ م،إقَةاعناَال راسَ.وَفسرالهلحثَأ،إ راا
الددذاشلددوأثددرَهنددرفدديَةردديالقلددجوالمق د ر عل د َقىدديالصددعوهلشوالعواشددجالَدديَوايههددل

الس ددن المىلق ددَف دديحنلَه ددلونري دديذل دداإل دديىهنع ددَوقصوص ددنَالواق دديالفلس ددىنايالمل ددي 
هلللددغوىلشالافسددنَالمَمثلددَفدديالحددروبوالقَد والَرددر وذد الماددلز والحصددلروالَد مسددش

َد مادلحيالحنددل االقَصدل نَوااليَملعندَوالسنلسددنَممدلأ نلاهدورالع ند مد،األلددىراهلش
الافسددنَلد نالَثندرن.،ولعد أَثددرالفشددلشَعرلدلالمثد ذددذ األحد ا الصددل مَالمد أر والمىلقددَ
علد ويددوالقصددوصحند إَ،د َلدداالقهدراشمدد،رددجاهلأَ،عددززالثقددَوَعمد علدديزنددل 
إ رااالسددن اشلددذواَه،نيع د ل د نه،الق د ر عل د موايهددَمرددلَ الحنددل وماهددلالىددةجهسددهب
ويددو عوام د مقففددَمث د المسددلا الافسددنَوااليَملعنددَوال د ع والَرددينيوالهنشددَا ماددَالَددي

نسو ذلالحبوالَعلو.،

نتائج ترسؤتل ترثارث وعرضبا وتفسيرها

هل تختلح مستوي ترذتت ترمدركـا (ترـذتت تروتق يـا – ترـذتت ترمثاريـا) ةـاختالح مسـتو
تلكتئاب (مرتف

– منخفض ) 

اسَق الهلحثَاقَهلر"ش"للَعراإل الفروجهن،الميموعَن،
جدول رقم ()62
ترمتوسط وترقيما ترمحوسةا ودلرتبا رلت رح إرى ترفروق ف تلكتئاب
(منخفض – مرتفع)

ترذتت

تلنحرتح

تلكتئاب

ترتكرتر

ترمتوسط

ماقفض

111

83.3

1.22

تروتق يا

مرَفي

21

81.2

1.23

ترذتت

ماقفض

111

21

1.18

ترمثاريا

مرَفي

21

81.8

1.82

ترذتت

ماقفض

111

122.2

1.23

مرَفي

111

123.3

1.83

ترذتت

ترمدركا

ترم ياري

قيما "ت" عند مستو  1.17تساوي 7.82

قيما "ت" عند مستو  "1.15تساوي 6.59

137



قيما "ت "

مستو
تردلرا

0.22

1.11

2.22

1.11

2.21

1.11

نَهن،م،الي و رق ()11

أ،قنمددَمسددَونال اللددَsig=0.00وذدديأق د مددα=1.12،وأ،قنمددَ"ش"المحسددوهَ

أَهرم،قنمَ"ش"الي ولنَ وهللَلليَقَلاالذاشالم رََالقَةامسَوناالََشلبلصلل 
ماقفلد ددياالََشد ددلب َقَلد دداالد ددذاشالواقعند ددَهد ددلقَةامسد ددَوناالََشد ددلبلصد ددلل ماقفلد ددي
االََشلب َملَقَلاالذاشالمثللنَهلقَةامسَوناالََشلبلصلل مرَفعياالََشلب.

اَفقشاَلش ال راسَالحللنَمياَلش  راسَقلر()1112حن أاهدرشأ،مسدَون

الذاشالم رََفوجالمَوسى وأ،مسَوناالََشدلباهدره ريدَقفنفدَ ويدو عةقدَعَسدنَ
َلملق مسَونالذاشالم رََأرَفيمسَوناالََشلبل نالاسدل والعَد صدحن  .أمدل ارسدَ

حم د قو او ( )1111والَدديأاهددرشويددو فددروج الددَاحصددلشنلهددن،األق د واألَثددراََشله دلا

وَوَ ارفيفعللنَالذاشلصلل األق اََشلهلاوَوَ ار.

ونألَ د (قىددلمي )122:1112هددج،إ رااالفددر لذاَ ددو"نَلددم،ق د ر الفددر علدد أ ا 

السلواالذقنحقجاَلش مرغوهَفيموقامعن ،ونَحَ فياألح ا الَيَألثرعل حنلَو 
واص د ارالَوقع ددلشالذاَن ددَع ددَ،نفن ددَأ اش ددوللمهمددلشف دديمواق دداالحن ددل الص ددعهَحند د نعَه ددر

الىةجاح نذذاالمواقا.

وراَهن د ادراف دديَح ند د س ددلوَوومقد د اراليهد د 
وَ ددرقالهلحث ددَا،ا رااالف ددر لذاَ ددونلع ددب ا
ذواشالدذاشالمرَفعدَندَحَ فديَصدرفلَوهَفدل عللندَ
والمثلهر فيموايهدَالمهمدلش فدللفر 

دلذواشالددذاشالماقفلددَال
ممددلنح د مددَ،عرلددولةلددىراهلشالافسددنَوماهددلاالََشددلب أمد 
نسَىنيموايوالصعلب ونَو،اَثرعرلولةلىراهلشالافسنَ.وذذاملنألَ "ذنغناز"في

اارنَوذوأ،الفر سنَو،عرلَلةََشلبعا ملنَو،الَالقضهدن،الدذاشالواقعندَوالمثللندَ
والددحلامدد،مااددورالفددر افسددوومااددورا قدرن ،حند ََعلددجهددللفروجهددن،اسددَيلهلشالهرددر
لاف حوا

الفرد أل،الحل ثدَالَد راهللىرنقدَافسدهلمد،قهد يمندياألفد ار ولنسدشمهمدَ

هلل ريَافسهلعا َ األف ار فيَقنن الذاش(العلسمي .)1111

138

ترــذتت ترمدركــا (ترــذتت

نتــائج ترس ـؤتل تتررتةــع وعرضــبا وتفســيرها هــل تختلــح مســتو

تروتق يا – ترذتت ترمثاريا) ةاختالح مستو ترقلق تلجتماع (مرتف

اسَق مشالهلحثَاقَهلر"ش"للَعراإل الفروجهن،الميموعَن،

– منخفض )

جدول رقم ()64

ترمتوسط وترقيما ترمحوسةا ودلرتبا رلت رح إرى ترفروق ف ترقلق تلجتماع
(منخفض – مرتفع)

ترذتت

ترقلق

ترذتت

ماقفض

81

تروتق يا

مرَفي

32

82.1

ترذتت

ماقفض

81

31

1.22

ترمثاريا

مرَفي

32

13.0

1.82

ترذتت

ماقفض

ترمدركا

تلجتماع

مرَفي

تلنحرتح

ترتكرتر

ترمتوسط
30

1.82
118

ماقفض 120.2
مرَفي

182

ترم ياري

1.32
1.13

قيما "ت "

مستو

تردلرا

2.22

1.11

8.22

1.11

3.88

1.11

قيما "ت" عند مستو  1.17تساوي 7.82

قيما "ت" عند مستو  "1.15تساوي 6.59

نَهن،م،الي و رق ()10

أ،قنمددَمسددَونال اللددَsig=0.00وذدديأق د مددα=1.12،وأ،قنمددَ"ش"المحسددوهَ

أَهرم،قنمَ"ش"الي ولنَ وهللَلليَقَلاالذاشالم رََهلقَةامسدَونالقلدجااليَمدلعي
لصلل ماقفليالقلدجااليمدلعي  وَقَلداالدذاشالواقعندَهدلقَةامسدَونالقلدجااليَمدلعي

لصد ددلل ماقفلد دديالقلد ددجااليَمد ددلعي َمد ددلَقَلد دداالد ددذاشالمثللند ددَهد ددلقَةامسد ددَونالقلد ددج
االيَملعيلصلل ماقفليالقلجااليَملعي.

وََف ددجاَ ددلش ال ارس ددَالحللن ددَم ددياَ ددلش  ارس ددَحس دد،عل ددي(  )1112ارس ددَحس ددن،

(  )1111ارسددَحمد قو او ( )1111والَدديأاهددرشعةقددَعَسددنَهددن،القلددجااليَمددلعي
وَق نرالدذاشلد نأفد ار العنادَ واقَلفدشمدي ارسدَالعلسدمي()1111والَديأاهدرشحصدو 
أف ار العناَعل  ريلشمرَفعَف إ رااالدذاشالواقعندَوأنلدلعلدي ريدلشمرَفعدَفديالقلدج

االيَملعي.

َفسرالهلحثَا،االرقلصالذن،نَمَعو،هذاشمثللنَعللنَنَوَ،علمله مدياالمدور

هرددَ ملددق وَددلرثيوذلددامدد،قددة الَىددرافدديىددردالمَىلهددلش القلصددَهللددذاشحن د 
نددأل قالدديَفَنددرَددلرثيوَوقعددلشسددنشَعا د َعرلددَلعقهددلشالحنددل وذاددلنقدديعرلددَفرنسددَ
139

لةلددىراهلشالافسددنَمدد،قددة المثللنددَال ازش د فدديالَعلم د مددياالمددورويددل شذددذاالاَنيددَ

مىلهقَمي راسَ(.رلوا)23:1111 ،ونعززذذ الاَنيَ"ذنغناز"هج،الفر نَو،عرلَ
للقلجعا ملنَو،الَالقضهن،الذاشالواقعنَوالذاشالوايهَم،ويهَاارالفر وا قر.ألاهل

ََعلددجهاوعن ددَاالافعددلالشالَ دديَار ددجاَنيددَللَع ددرضلمث د ذددذ القه ددر فإم ددلناددَ لدد نالف ددر 

اافعلالشم،الاوعاالََشلهياواافعلالشالقلج.

نتائج ترسؤتل ترخامس وعرضبا وتفسيرها
هل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترذتت ترمدركا رد عينا مـن ترمطلقـات

ف محافظـات ـزم ت ـز رلمغيـرتت ترتاريـا ( تر مـر عنـد ترـزوتج ،مـدم ترـزوتج ،ترمسـتو

ترت ليمـــ  ،تر مـــل ،مكـــان تإلقامـــا ترحاريـــا ، ،مـــرتت رؤيـــا تألم لةنائبـــا ،تنفـــاق ترـــزوج،
ترمحافظا )

ينةثق من ترسؤتل ترساةق ترفرضيات ترتاريا :

 .7ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترذتت ترمدركا رد عينا من ترمطلقات ف
محافظات زم ت ز رمتغير تر مر عند ترزوتج

اسَق مشالهلحثَاقَهلرالَهلن،األحدل ق)(One Way Anovaللَعدراإلد الفدروج

فيمَغنرالعمرعا الزواج.

جدول رقم ()63

نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف ترذتت ترمدركا ت ز رمتغير تر مر عند ترزوتج
ترمجالت

ترذتت تروتق يا

ترذتت ترمثاريا

ترذتت ترمدركا

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

871.871

3

290.6

اق الميموعلش

28902.6

173

الميموع

29774.5

176

هن،الميموعلش

6029.93

3

اق الميموعلش

73489.9

173

الميموع

79519.8

176

هن،الميموعلش

3318.53

3

اق الميموعلش

68002

173

الميموع

71320.5

176

167.1

1.74

تردلرا

0.16

2010
424.8

4.73

0.003

1106
393.1

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.37= 711-3
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.37= 711-3
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قيما F

مستو

4.81

0.041

نَهن،م،الي و رق ()12

أ،قنمد د ددَمسد د ددَونال اللد د ددَsig=0.041وذد د دديأق د د د مد د دد α=1.12،وأ،قنمد د ددَ"ا"

المحسددوهَأَهددرمدد،قنمددَ"ا"الي ولنددَوهللَددلليسددارفضالفرلددنَالصددفرنَ حن د نَلد أاددو
َوي د فددروجذاش اللددَإحصددلشنَفدديالددذاشالم رَددَوالددذاشالمثللنددََهع دلالمَغنددرالعمددرعا د 

الزواج ونول اقَهلرLSDذلا:

جدول ()65

تختةار  LSDيوض ترفروق ف متغير تر مر عند ترزوتج

أقل من 61
م=735.2
65-67
م=732.9
41-62
م=754.5
أكثر من 41
م=753.4

أقل من 61

65-61

41-65

أكثر من 41

م=735.2

م=732.9

م=754.5

م=753.4

1.77

-

1.11

1.16

-

1.16

1.114

1.55

-

نَل د مدد،الي د و السددلهجأ،الفددروجلصددلل الفشَددن01-12(،سدداَ أَثددرمدد01،

قرنن.،
ساَ)همعا أ،ذلَن،الفشَن،ل نه ذاشم رََأَثرم،الفشَن،األ 

اقَلفشذذ الاَنيَمدي ارسدَ(قلدر )1112هعد ويدو فدروجذاش اللدوإحصدلشنَ
َعددزنللفشددَالعمرنددَ َوافقددشذددذ الاَنيددَمددي ارسددَ(َواسدي )1111الَد أاهددرشأ،العلمد 
الزمادديلددوأذمنددَفللمَزويددلشمهَ د ار والمىلقددلشفدديسدد،مهَددر أَثددرعرلددَللقلددجواالََشددلب
ه ريَ الَاحصلشنل وَفسرالهلحثَأ،الم أر َلملَق مشهللعمر از إ راَهللذاَهلوذلاهسدهب
اََمددل الددويهلاليسددميوالعقلدديواالافعددلليفدديذددذ المرحل دَالعمرنددَوهمددلاَ،عرندداالددذاش
االيَملعنددَل د ق(.ف ارحددي )0:1111ذدديالَدديمدد،قةلهددلنددَ معرفددَالغنددر والصددور الَددي
نَواهلالغنرعاوهمعا الفَر الَينَواهلالفر ع،افسوم،قة َصوراشا قرن،لو.فدلذا
َعزنزا راَهدللدذاَهل ومد،ذادل

َىلهجَصورالزوجموافقلميَصورذلع،ذاَهلأ قذلاال
نَدو،الدزواجمَمدةلهددذ الفَدر .أادوَلمدلَددل،عمدرالمد أر المىلقدَأَهددرعاد الدزواجااقفلددش
ريددلشالقلددجواإلََشددلب وذددذانريدديهىهنعددَالحددل إل د أ،الم د أر حددنََ،ددزوجوذدديأَهددرسددالا
ََو،أَثراليلاوَلديفدياعَهلرذدليمندياالحَمدلالش فهديََ وقديالايدلدلحنلَهدلالزويندَ
َملََوقيالفر َملأَ،وقعلَهلم،الزواجأَثرواقعنَمَ،وقعلشالفَل األصغرعم ار فدإذا
ةاالهد مادوإلاهدل 
حص الىةجَلاشأق رعل الََنامياَلشيوأوأَثرَقهةالدوهلعَهدلراحد 
عةقَقلسر .
141

 .6ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترذتت ترمدركا رد عينا من ترمطلقات ف
محافظات زم ت ز رمتغير مدم ترزوتج.

اسَق مشالهلحثَاقَهلرالَهلن،األحل ق)(One Way Anovaللَعراعل الفروج

فيمَغنرم الزواج.

جدول رقم ()62
نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف ترذتت ترمدركا ت ز رمتغير مدم ترزوتج
ترمجالت

ترذتت تروتق يا

ترذتت ترمثاريا

ترذتت ترمدركا

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

113.251

3

37.75

اق الميموعلش

29661.3

173

الميموع

29774.5

176

هن،الميموعلش

1898.98

3

اق الميموعلش

77620.9

173

الميموع

79519.8

176

هن،الميموعلش

2110.97

3

اق الميموعلش

69209.6

173

الميموع

71320.5

176

171.5

قيما F

0.22

مستو
تردلرا
0.88

633
448.7

1.41

0.24

703.7
400.1

1.76

0.16

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.37= 711-3
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.37= 711-3

نَهن،م،الي و رق ()12

أ،قنمد د ددَمسد د ددَونال اللد د ددَsig=0.16وذد د دديأَهد د ددرمد د دد α=1.12،وأ،قنمد د ددَ"ا"

المحسددوهَأق د مدد،قنمددَ"ا"الي ولنددَوهللَددلليسدداقه الفرلددنَالصددفرنَ حن د نَل د أاددوال
َوي فروجذاش اللَإحصلشنَفيالذاشالم رَََهعلالمَغنرم الزواجليمنياألهعل .

وَفسرالهلحثَأ،مفهو الذاشلدن ردنشلموروثدلالد ناإلاسدل،واامدلذدواَدلجالقهدراش

الَينمرههلوالَفلع ميالهنشَالَينعنشفنهدل وَقندن الفدر لذاَدونََدو،مادذالصدغرَد رنيانل

وعهرم ارح د الامددوالمقَلفددَذددذايددل مىلهقددلل درأق (.ع د  ( )1110علدديعسددَر )1111فددي
َعرنفلشالذاش.

حسباارنََلر رويرزC.Rogersوحن إََ،ون،الدذاشأذد يدز فديرقصدنَ

الفر والَيَََو،م،سلسلَم،االسَهصلراشوالقن الَدينَواهدلالفدر عد،افسدو ومدَ،فلعلدو
مدديالهنشددَالمحنىددَهددو ومددلفنهددلمدد،أرددقلصمهمددنَََ ،ددو،القهددر الذاَنددَالَدديَرددَ فه د 
الددذاشلد نالفددر الددذقنعَه درارويددرزأسددل هاددل الرقصددنَ.أ،الددذاشَحددلو المحلفاددَعل د 
َملساالسلوا.
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وأ،اإل رااالرقصددينح د السددلوافددإ،السددلوا اشم دلامعقددو وذددل ا ذددذاإذاَددل،
الرقصم رَللذاَووأ،الفدر نقَدلرىرنقدَالسدلوااألَثدرفلعلندَحسدبَفسدنرالقه ارَدو.فَد 
سلواإاملنح الميل اإل راَيفم،الىهنعيأ،مَغنرم الزواجلن لوأثرعلد مسدَون
الذاشالم رََل نالمىلقلشفيمحلفالشغز .
وَلدناالهلحثددوأ،الددوعيسدهبالسددلواوأ،مددلنعَقد االمددر ومددلنردعرهددوعدد،افسددو
نح ملسوانفعلو.ونألَ عل أاوثمَحليَإاسلانَأسلسنَواح اسَىنيهمويههلأ،افه 
السلوااإلاسدلايوأ،اَاهدجهدووذدذاالحليدَذديالمحلفادَعلد الدذاشالالذرندَوَجَند ذلورفدي
فيهنشَسونَوذيالفَر الَينَ فنهلََون،

قنمَهل.وأاوإذاارجالفر فيمراح حنلَواألول
الذاشنصه سونلقل ارعل الََناميالهنشَوالادرواالمحنىدَ.ونصده ل ندواادل إ ارَدي
اوآثلراالحنونَوالهلمَعل سلواالفر .

لو ور
 .4ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترذتت ترمدركا رد عينا من ترمطلقات ف
محافظات زم ت ز رمتغير ترمستو ترت ليم .

اسَق مشالهلحثَاقَهلرالَهلن،األحل ق)(One Way Anovaللَعراعل الفروج
فيمَغنرالمسَونالَعلنمي.
جدول رقم ()61

نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف ترذتت ترمدركا ت ز رمتغير ترمستو ترت ليم
ترمجالت

ترذتت تروتق يا

ترذتت ترمثاريا

ترذتت ترمدركا

ترمرة ات

درجات
ترحريا

متوسط

هن،الميموعلش

1785.1

2

892.6

اق الميموعلش

27989.4

174

الميموع

29774.5

176

هن،الميموعلش

1757.38

2

اق الميموعلش

77762.5

174

الميموع

79519.8

176

هن،الميموعلش

2543.22

2

اق الميموعلش

68777.3

174

الميموع

71320.5

176

مصدر ترتةاين

مجموع

ترمرة ات

160.9

قيما F

5.55

مستو

تردلرا
0.01

878.7
446.9

1.97

0.14

1272
395.3

3.22

0.04

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.37= 711-3

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.37= 711-3

نَهن،م،الي و رق ()11

أ،قنمَمسَونال اللَsig=0.04وذيأق م α=1.12،وأ،قنمدَ"ا"المحسدوهَ

أَهرم،قنمَ"ا"الي ولنَوهللَدلليسدارفضالفرلدنَالصدفرنَ حند نَلد أادوَويد فدروج
ذاش اللَإحصلشنَفيالذاشالواقعنَوالذاشالم رَََهعلالمَغنرالمسَونالَعلنمي.
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ونول اقَهلرLSDذلا:
جدول ()69

تختةار  LSDيوض ترفروق ف متغير ترمستو ترت ليم
ترةيان

ثانويا عاما فأقل
م=739.2

م=756.4

-





1.11

-



1.10

1.00

-

=128.2
=121.0
مليسَنر
122.0

جام

م753.4

ثلاونَعلمَفجق 
يلمعي

ماجستير

نَل د مدد،الي د و السددلهجأ،الفددروجلصددلل الفشَددن(،يددلمعي مليسددَنر)همعا د أ،
ذلَن،الفشَن،ل نه ذاشم رََأَثرم،الفشَ(ثلاونَعلمَفلق ).

وَعد ددزقالهلحثدددَذد ددذاالاَنيد ددَإل د د أ،الَعلدددن نرفد دديمد دد،مس ددَونالد ددذاشالم رَدددَل د د ن

المىلقلش فَلملارَفيمسَوقالَعلن از ا مسَونالفه َملأ،مَ،حم الرهل العلنلََدو،
مسَقلَمل نلا وقل ر عل حد المردَةشوالمَلعدبالنومندَالَديَوايههدل لد نهلىمدود ورود
المثددلهر  لد نهلثقددَعللنددَهافسددهل لد ََقددذقدرارالىددةجإالهعد  ارسددَلولددعهلوولدديأهالشهددل

هع الىةج.

 .3ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترذتت ترمدركا رد عينا من ترمطلقات ف
محافظات زم ت ز رمتغير تر مل

اسَق مشالهلحثَاقَهلر"ش"للَعراإل الفروجهن،الميموعَن،
جدول رقم ()68

ترمتوسط وترقيما ترمحوسةا ودلرتبا رلت رح إرى ترفروق ف ترذتت ترمدركا ت ز رمتغير تر مل
ترة د

ترذتت تروتق يا
ترذتت ترمثاريا
ترذتت ترمدركا

تلنحرتح

تر مل

ترتكرتر

ترمتوسط

َعم 

28

90.54

10.93

الَعم 

149

87.05

13.32

َعم 

28

69.11

20.41

الَعم 

149

65.95

21.44

َعم 

28

159.6

22.06

الَعم 

149

153

19.65

قيما "ت" عند مستو  1.17تساوي 7.82
قيما "ت" عند مستو  "1.15تساوي 6.59
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ترم ياري

قيما "ت "

مستو
تردلرا

1.0

1.13

1.11

1.21

1.22

1.11

نَهن،م،الي و رق ()13
أ،قنمَمسدَونال اللدَsig=0.10وذديأَهدرمدα=1.12،وأ،قنمدَ"ش"المحسدوهَ
أق م،قنمَ"ش"الي ولنَ وهللَلليساقه الفرلدنَالصدفرنَ حند نَلد أادوالَويد فدروج
ذاش اللَإحصلشنَفيالذاشالم رَََهعلالمَغنرالعم ليمنياألهعل .
َوافق ددشذ ددذاالاَني ددَم ددي ارس ددَ(قل ددر   )1112ارس ددَ(الاصلص ددر )1113حند د 
َلادشالاَنيدَعد ويدو فددروجذاش اللدََعدزنإلد المسددَونالَعلنمدي واقَلفدشذدذالاَنيددَ
م ددي ارس ددَ ارس ددَعلد دوا )1113( ،وااه ددرشالاَ ددلش وي ددو ف ددروجذاش الل ددَاحص ددلشنَف ددي
الَفل الذاَنَالم رَََريديلمسدَونولصدلل الَقصدصالعلمدي.وَفسدرالهلحثدَذدذاالاَنيدو
ذلددالقددو الدوازعالد نايوالعقلشد قلد نالسددن اش فهددذاالفشددَسدوا َلاددشمَعلمددَ أوغنددرمَعلمددو
فهدديَحَسددبمصددنهَهلعا د اهلل وأ،االاَمددل ل سددر المحنىددَنقفدداعدداه ،وأ،المسددَون
الَعلنمديلدن معندل ارللحَد علد إ رااالدذاش.وذدذانعاديأ،المسدَونالَعلنمديلدن ل ندوأثدر
عل مسَونالذاشالم رََل نالاسل المىلقلشفيمحلفالشغز .
ملذَدراونلندل يدنم عد،الدذاشحند ألدلاهعد اآقد ارسدملاهللدذاشالممَد وَمثد 
َ ملنمَلَوالفدر ومدلنردَراهدومديا قدرن،مثد العلشلدَ الدوى ،العمد .ونمَد،القدو ا،
ةاذذ الرراََ.
العم نعَهررراََمياالسر الَ م،لماهلالزوجفنجَيعم الزوجمَم 
 .5ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترذتت ترمدركا رد عينا من ترمطلقات ف
محافظات زم ت ز رمتغير مكان تإلقاما ترحاريا

اسَق مشالهلحثَاقَهلرالَهلن،األحدل ق)(One Way Anovaللَعدراإلد الفدروج
فيمَغنرمَل،اإلقلمَالحللنَ.
جدول رقم ()41

نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف ترذتت ترمدركا ت ز رمتغير
مستو مكان تإلقاما ترحاريا

ترمجالت
ترذتت تروتق يا

ترذتت ترمثاريا

ترذتت ترمدركا

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

6.3

2

3.15

اق الميموعلش

29768.2

174

الميموع

29774.5

176

هن،الميموعلش

1565.15

2

اق الميموعلش

77954.7

174

الميموع

79519.8

176

هن،الميموعلش

1594.22

2

اق الميموعلش

69726.3

174

الميموع

71320.5

176

171.1

0.02

0.98

782.6
448

1.75

0.18

797.1
400.7

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.99= 711-4
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.25= 711-4
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قيما F

مستو تردلرا

1.99

0.14

نَهن،م،الي و رق ()01

أ،قنمد د ددَمسد د ددَونال اللد د ددَsig=0.44وذد د دديأَهد د ددرمد د دد α=1.12،وأ،قنمد د ددَ"ا"

المحسددوهَأق د مدد،قنمددَ"ا"الي ولنددَوهللَددلليسدداقه الفرلددنَالصددفرنَ حن د نَل د أاددوال
َويد فددروجذاش اللددَإحصددلشنَفدديالددذاشالم رَددََهعدلالمَغنددرمسددَونمَددل،اإلقلمددَالحللنددَ

ليمنياألهعل ويل شأنللمَوافقَمياَنيَ(قلر .)1112أرلرشالاَلش إل عد ويدو 
فروجَعزنإل مَل،إقلمَالمىلقَسوا فيماز مسَق أوعا الوال ن ،أوميأح اإلقو .

َعزقالهلحثَأ،مَل،اإلقلمولوعةقووَجثنرفيََدون،الدذاشفديالصدغرولَد،هعد 

ََددو،الددذاشنصدده العةقددَألاهددلاَددلجالقهدراشالَددينمددرههددلوالَفلعد مدديالهنشددَالَددينعددنش

نينلوعهددرم ارحد الامددوالمقَلفدَمدديالرغهدَفددي
فنهدل وَقندن الفددر لذاَدونََددو،مادذالصددغرَد ر ا
َحقنجالذاشالمثللنَالَينحل ههلالفر غللهلملنسع اإلاسل،إل َحقندجذاشواقعندََدَة 

ميإمَلانلَووقهراَوو ريَََنفوميهنشَوه الم،السعيلَحقنجذاشمثللندَغندرواقعندَ.إ،

اسددَغة اإلمَلانددلشالذاَنددَالَلماددََسددلع عل د َىددونرالددذاشالحقنقنددَإل د َلدداالواقعنددَالَددي
ةاماددلاحَدلجالد 
َحقدجللردقصالسددة والوشدل مدديافسدووهنشَددومهمدلاقَلفددشالهنشدوولددوأَ،د 
َغننرذاَوعا الَاق م،هنشو قرنأوعا َ عملنَااَقل م،مَل ،قرسوا هللزواجأو

الَعل أوحَ السفرلقلل مصلل معناووذذاملأَ اونلنل ينم فياارنَوالذاش .

ونرييذلدامد،ويهدَاادرالهلحثدَإلد االسدَقرارالمدل قوَقهد السدَ،مدياألسدر فدي
الغللبالاسيلموميالَوقعلشااليَملعنَ ه إ،العدنشفديمادلز مسدَقلَالَعادياالسدَقة 
الَل ع،األسر فعل ملَقى،المىلقَالمسَقلَفيمسَ،مسَق لم،ح و األسرَللسَ،

فيرقَفياف العملر .
.2

ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترذتت ترمدركا رد عينا من ترمطلقات

ف محافظات زم ت ز رمتغير عدد مرتت رؤيا تألم ألةنائبا.

اسَق مشالهلحثَاقَهلرالَهلن،األحدل ق)(One Way Anovaللَع دراإلد الفدروج

فيمَغنرع مراشرألنَاأل ألهالشهل.
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جدول رقم ()47

نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف ترذتت ترمدركا ت ز رمتغير
عدد مرتت رؤيا تألم ألةناءها

ترمجالت
ترذتت تروتق يا

ترذتت ترمثاريا

ترذتت ترمدركا

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

1180.97

2

590.5

اق الميموعلش

16828.5

115

الميموع

18009.5

117

هن،الميموعلش

5312.65

2

اق الميموعلش

52387.2

115

الميموع

57699.9

117

هن،الميموعلش

1801.11

2

اق الميموعلش

46075.8

115

الميموع

47876.9

117

قيما F
4.04

146.3

مستو تردلرا
0.02

2656
5.83

455.5

0.00

900.6
5.33

400.7

0.00

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.99= 711-4
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.25= 711-4

نَهن،م،الي و رق ()01

أ،قنمَمسَونال اللَsig=0.00وذيأق م α=1.12،وأ،قنمدَ"ا"المحسدوهَ

أَهرم،قنمَ"ا"الي ولنَوهللَدلليسدارفضالفرلدنَالصدفرنَ حند نَلد أادوَويد فدروج

ذاش اللَإحصلشنَفيالذاشالم رَََهعلالمَغنرع مراشرألنَاأل إلهالشهلليمندياألهعدل 
ونول اقَهلرLSDذلا.

جدول ()46

تختةار  LSDيوض ترفروق ف متغير عدد ترمرتت ترت يسم ةرؤيا تألم ف حارا تقامتبم مع تألب شبري ا
ترةيان
مرم وتحدم
م=738.4
مرتين

م=739.2
 4مرتت فأكثر
م=754.1

مرم وتحدم

مرتين

 4مرتت فأكثر

م=738.4

م=739.2

م=754.1

-





1.11

-



1.10

1.11

-

نَل مد،اليد و السدلهجأ،الفدروجلصدلل الفشدَ(0مدراشفدجَثر) نسدم لهدلهرألندَ
األهال .

أاهددرشالاَددلش ويددو فددروجذاش اللددَإحصددلشنَفدديالددذاشالم رَددََهع دلالمَغنددرع د 

مدراشرألندَاأل إلهالشهدللصددلل الفشدَ(0مدراشفددجَثر)ردهرنل وَفسدرالهلحثددَذلداإلد أذمنددَ
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ويددو األهاددل فدديحنددل المد أر المىلقددَلمددللددوأثددرَهنددرألاددونرددهيغرنددز األمومددَلد نهلوَعَهدرا
هللاسهَلهلال ع والسا والحملنَفيالمسَقه .ق َفايالم أر حنلَهلوَلحيم،أي أهالشهل

فيسهن َارشَه َارشَصدللحََلمدل از شعد مدراشرألنَهدلالهالشهدلنَدو ،اعمدلالهدلنردعرذل
هللسعل واالىماشدل،وال ارحدَواالسدَقرارالافسديوَد ذلدامد،ردجاوزندل ثقَهدلهافسدهلوَقد نرذل

لذاَهل.

 .1ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترذتت ترمدركا رد عينا من ترمطلقات ف
محافظات زم ت ز رمتغير تنفاق ترزوج.

اسَق مشالهلحثَاقَهلر"ش"للَعراإل الفروجهن،الميموعَن،
جدول رقم ()44

ترمتوسط وترقيما ترمحوسةا ودلرتبا رلت رح إرى ترفروق ف ترذتت ترمدركا ت ز رمتغير تنفاق ترزوج
ترة د

ترذتت تروتق يا
ترذتت ترمثاريا
ترذتت ترمدركا

تلنحرتح

تنفاق ترزوج

ترتكرتر

ترمتوسط

نافج

43

86.1395

14.53

النافج

75

88.2933

11.04

نافج

43

80.186

21.85

النافج

75

70.52

21.66

نافج

43

166.6

18.36

النافج

75

159.5

19.95

ترم ياري

قيما "ت "

مستو

تردلرا

1.31

1.08

1.38

1.11

0.02

1.111

قيما "ت" عند مستو  1.17تساوي 7.82

قيما "ت" عند مستو  "1.15تساوي 6.59

نَهن،م،الي و رق ()00

أ،قنمَمسَونال اللَsig=0.001وذيأقد مدα=1.12،وأ،قنمدَ"ش"المحسدوهَ

أَهرم،قنمَ"ش"الي ولنَ وهللَلليسارفضالفرلنَالصفرنَ حند نَلد أادوَويد فدروج
ذاش اللَإحصلشنَفيالذاشالم رَََهعلالمَغنراافلجالزوجلصلل الفشَ"نافج".

وَفسددرالهلحثددوأ،ذددذاالاَنيددوىهنعنددوحند إاددونرفدديعددَ،لذلهددلاألعهددل المللنددَلإلافددلج

قلصددومدديإز نددل مىلهددلشالحنددل وقصوصددنَالميَمدديالفسددىنايمدد،الحنددَلددنجاألح دوا 
المل نددووالولددياالقَصددل قالسددن فَ د ماددلنعددراىهنعددَاإلنثددلرعا د الم د أر حن د إاه دلعل د 

اسددَع ا أَ،حددر مدد،أهالشه دلمقله د أ،نعنرد دواحنددل َرنمددَممددلنرددعرذلهع د َجانددباللددمنر
ورللذلع،ذاَهلمقله حنلَه الَرنمو.وأنللويو األهال فيرعلنَاألبأوالي وااه ذد 
قلشمو،عل رعلنَه وَلهنَاحَنليلَه نرعراأل هللراحَواالىمشال،عل أهالشهل.

148

 .9ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترذتت ترمدركا رد عينا من ترمطلقات ف
محافظات زم ت ز رمتغير ترمحافظا

اسَق مشالهلحثَاقَهلرالَهلن،األحدل ق)(One Way Anovaللَعدراإلد الفدروج

فيمَغنرالمحلفاَ.

جدول رقم ()43
نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف ترذتت ترمدركا ت ز رمتغير ترمحافظا
ترمجالت

ترذتت تروتق يا

ترذتت ترمثاريا

ترذتت ترمدركا

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

1543.49

4

385.9

اق الميموعلش

28231

172

الميموع

29774.5

176

هن،الميموعلش

5576.08

4

اق الميموعلش

73943.8

172

الميموع

79519.8

176

هن،الميموعلش

4823.76

4

دتخل ترمجموعات

66496.8

172

ترمجموع

71320.5

176

164.1

قيما F

1.33

مستو
تردلرا
0.66

1394
429.9

0.99

0.10

1206
386.6

1051

0.20

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )6.81= 711-5
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.73= 711-5

نَهن،م،الي و رق ()02

أ،قنمد د ددَمسد د ددَونال اللد د ددَsig=0.20وذد د دديأَهد د ددرمد د دد α=1.12،وأ،قنمد د ددَ"ا"

المحسددوهَأق د مدد،قنمددَ"ا"الي ولنددَوهللَددلليسدداقه الفرلددنَالصددفرنَ حن د نَل د أاددوال
َوي فروجذاش اللَإحصلشنَفيالذاشالم رَََهعلالمَغنرالمحلفاَليمنياألهعل .

َرقالهلحثَأ،المحلفاَال ق لهلفيإ رااالذاشحَ واَ،ل،لهلَجثنريدلاهي

أل،الَاان الذاَيالنَ م،الردقصفقدىأوالموقدافقدىولَد،مدَ،فلعد األثادن،معدلاعد،

ىرن ددجعةق ددََهل لن ددَووفق ددللد درأن"ها ددل و ار"نمَل ددااألفد د ار االمد دلاذاَند دلانمَ دداه م دد،ال ددَحَ ف ددي
مرلعرذ و وافعه وأفَلرذ وأح اثه وذذاالاال نقد ميموعدَمد،المنَلازمدلشوميموعدَ

م،الوالشاالفرعنَالَيَسلع عل إ رااوَاان وَقون السلواالالَ مَ،فلع ذذاالاال 

(غددلا .)30:1112وَعددزقالهلحثددوذددذاالاَنيددوإل د أ،أهاددل الميَمدديالفلسددىناينعنرددو،
ا ددرواايَملعندددووهنشندددوواحد د وذالد دداهسسدددبَقدددلربالع ددلشةشوالعد ددل اشوالَقللن د د والَاردددشو
االيَملعنَ وىهنعَال نلاَاإلسةمنَالسلش فيالميَميالفلسىناي.
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نتيجا ترسؤتل ترسادس ف تردرتسا وترذي ينص على ما يل :
هــل توجــد فــروق ذتت دلرــا إحصــائيا ف ـ درجــات تلكتئــاب رــد عينــا مــن ترمطلقــات ف ـ
محافظــات ــزم ت ــز رلمغيـرتت ترتاريــا (تر مــر عنــد ترــزوتج ،مــدم ترــزوتج ،ترمســتو ترت ليمـ ،
تر مل ،مكان تإلقاما ترحاريا ،مرتت رؤيا تألم ألةنائبا ،تنفاق ترزوج ،ترمحافظا )
ينةثق من ترسؤتل ترساةق ترفرضيات ترتاريا :
 .7ل توجــد فــروق ذتت دلرــا إحصــائيا فـ درجــات تلكتئــاب رــد عينــا مــن ترمطلقــات فـ
محافظات زم ت ز رمتغير تر مر عند ترزوتج

اسَق مشالهلحثَاقَهلرالَهلن،األحدل ق)(One Way Anovaللَعدراإلد الفدروج
العمرعا الزواج.
فيمَغنر 
جدول رقم ()45

نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف تلكتئاب ت ز رمتغير تر مر عند ترزوتج
ترمجالت
تلكتئاب

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

2927.26

3

975.8

36211.1

176

اق الميموعلش
الميموع

173

33283.9

قيما F

مستو
تردلرا

5.07

0.02

192.4

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.37= 711-3
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.37= 711-3

نَهن،م،الي و رق ()02

أ،قنمَمسَونال اللَsig=0.02وذيأق م α=1.12،وأ،قنمدَ"ا"المحسدوهَ

أَهرم،قنمَ"ا"الي ولنَوهللَدلليسدارفضالفرلدنَالصدفرنَ حند نَلد أادوَويد فدروج
ذاش اللَإحصلشنَفياالََشلبَهعلالمَغنرالعمرعا الزواج ونول اقَهلرLSDذلا.
جدول ()42

تختةار  LSDيوض ترفروق ف متغير تر مر عند ترزوتج

أقل من 61
م=64.3
65-67

م=63.9
41-62

م=79.8

أكثر من 41
م=78.1

أقل من 61
م=64.3

65-61
م=63.9

41-65
م=79.8

أكثر من 41
م=78.1

-







1.11

-





1.11

1.11

-



1.11

1.10

1.111

-

نَل م،الي و السلهجأ،الفروجلصلل الفشَن(،أق م11،ساَ) (12-11ساَ).
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َوافقشمياَنيَ راسَ(َواسي )1111هج،المَزويلشوالمىلقلشفيس،مهَرأَثر
عرلددَللقلددجواالََشددلب.وَعددزقالهلحثددَأ،اددلذر الىددةجَح د فددييمندديالفشددلشالعمرنددَ
المقَلفدَ إالأ،اسدهَََرَفديهددن،الفشدلشالعمرندَالصدغرنعدد،الفشدلشالَهدرنأل،الاسدل َلمددل
صددغرشأعمددلرذ،وقلددشقه دراَهَ،دد،أَثددرعرلددَللىددةجمدد،غنددرذ،ويددل شذددذاالاَنيددَ
مَوافقَمياَنيَالذاشالم رََم،حن ا،المىلقلشاألَهرسالاأَثرإ راَلالذواَه ،والاسل 
(أق م11،ساَ) (12-11ساَ)ل نه قلجايَملعيأَثرم،الفشلش.
ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات تلكتئاب رـد عينـا مـن ترمطلقـات فـ
.1
محافظات زم ت ز رمتغير مدم ترزوتج
اسَق مشالهلحثَاقَهلرالَهلن،األحدل ق)(One Way Anovaللَعدراإلد الفدروج
فيمَغنرم الزواج.
جدول رقم ()41

نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف تل كتئاب ت ز رمتغير مدم ترزوتج
ترمجالت

تلكتئاب

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

1743.44

3

581.1

اق الميموعلش

34467.7

173

الميموع

36211.1

176

199.2

قيما F

2.92

مستو
تردلرا
0.04

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.37= 711-3
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.37= 711-3

نَهن،م،الي و رق ()01

أ،قنمَمسَونال اللَsig=0.04وذيأق م α=1.12،وأ،قنمدَ"ا"المحسدوهَ
أَهرم،قنمَ"ا"الي ولنَوهللَدلليسدارفضالفرلدنَالصدفرنَ حند نَلد أادوَويد فدروج
ذاش اللَإحصلشنَفياالََشلبَهعلالمَغنرم الزواج ونول اقَهلرLSDذلا.
جدول ()49
تختةار  LSDيوض ترفروق ف متغير مدم ترزوتج
أقل من 6

أقل من 6

م = 79.1
 5-4سنا
م=78.8
 9-2سنا
م=64.8

أكثر من 9
م=63.9

م = 79.1

 5-4سنا
م=78.8

 9-2سنا

-







1.12

-





1.11

1.11

-



1.10

1.10

1.11

-

م=64.8

أكثر من 9
م=63.9

نَل م،الي و السلهجأ،الفروجلصلل الفشَن8-2(،ساَ أَثرم8،ساواش).
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أاهددرشاَددلش ال ارسددَويددو فددروجذاش اللددَإحصددلشنَفددياالََشددلبَهعدلالمَغنددرمد 

الزواجلصلل الفشلشالعمرنَ(8-2ساَ أَثرم8،ساواش) اقَلفدشذدذاالاَنيدَمدي ارسدَ
(َواسي  )1111و راسَ(اإلسن  )1111هع ويو فروجذاش اللوإحصلشنََعزنلمد 
الددزواجأ،المد أر عاد ملَافصد عدد،زويهددلفدديسدد،صددغنر عاهددلنقَلدداإذااافصددلشفدديسدد،

َهنر .

مغلنرلَوقعلشالزويَوولعهلفيموقال نَ،
وَفسرالهلحثَأ،أمرالىةجيل
ا

هللحسددهل ،حند مدد،المَوقدديَلمددل از شسدداواشالددزواجنَددو،ذلددامألرددرعل د أ،األمددورق د 
اسَقرشهن،الزوين،وفه َ واح ماهملا قروحرصلعل اسَمرارالعةقَالزوينَوالسنمل

اهىالزويندَهنداه .نريديذلداإلديأ،قدرار

هع إايلباألىفدل الدذن،نفَدرضأاهد ند عمو،الدرو
الىةجيل م،وعيالمىلقَهجاوالح األمث هع مرورذدلهصدراعلشومردَةشولدغوىمدي
الزوجالسلهج ومعلالَهلم،آال افسنَ فَل،الىةجالح المالسبلوليح لَلدااليدرود

ه الام،االسَمرارهعةقَعقنمَقلسر  فعا ملني قرارالىةجع،قالعََلمَهعد وصدولهل

إل ىرنجمس و والنوي ح آقرإلهقل العةقَالزوينَنَو،االافصل ذوالح األمث .
.4ل توجــد فــروق ذتت دلرــا إحصــائيا ف ـ درجــات تلكتئــاب رــد عينــا مــن ترمطلقــات ف ـ
محافظات زم ت ز رمتغير ترمستو ترت ليم

اسددَق مشالهلحثددَاقَهددلرالَهددلن،األحددل ق)(One Way Anovaللَعددراإلد الفددروجفددي

مَغنرالمسَونالَعلنمي.

جدول رقم ()48

نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف تلكتئاب ت ز رمتغير ترمستو ترت ليم
ترمجالت

تلكتئاب

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

652.552

2

326.3

اق الميموعلش

35558.6

174

الميموع

36211.1

176

قيما F

1.6

مستو
تردلرا
0.21

204.4

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.37= 711-3
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.37= 711-3

نَهن،م،الي و رق ()03

أ،قنمد د ددَمسد د ددَونال اللد د ددَsig=0.21وذد د دديأَهد د ددرمد د دد α=1.12،وأ،قنمد د ددَ"ا"

المحسددوهَأق د مدد،قنمددَ"ا"الي ولنددَوهللَددلليسدداقه الفرلددنَالصددفرنَ حن د نَل د أاددوال
َوي فروجذاش اللَإحصلشنَفياالََشلبَهعلالمَغنرالمسَونالَعلنمي.
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اقَلفشذذاالاَنيَمي ارسدَ(اإلسدن )1111الَديأاهدرشويدو عةقدَعَسدنَهدن،

االََشلبوالمسَونالَعلنمي واَفقشمي راسَ(قلر   )1112راسَ(وفلجعلي .)1111
هع ويو فروجذاش اللَاحصدلشنََعدزنللمسدَونالَعلنمدي و ارسدَ(َواسدي )1111حند 

أاهرشأ،المسَونالَعلنميأق أذمنَ.

وَفسددرالهلحثددوذددذاالاَنيددوا،ال دوازعال د نايلددوَددجثنرفدديذددذاالاَنيددوحن د االنمددل،

هللقلددل والق د روأ،الىددةجلددن اهلنددَالعددلل هددللرغ مدد،أاددوأهغددضالحددة عا د اهللإالأاددو
أحلو ق نَو،لوحَموعا اهللعزوي وأنللاالنمدل،هحد ن رسدو اهللمحمد علندوافلد 

الص ددة والس ددة ع دد"،عيه ددوألم ددرالم ددألم،إ،اص ددلهَوسد د ار ر ددَروا،أص ددلهَولد د ار ص ددهر
واحَسبوَ فنوقنر".

إل يلابالمسلا االيَملعنَوال ع الافسيوااليَملعيم،أسلسنلشالثقلفَالفلسىنانَالذق

ََلقلاالم أر المىلقَم،المحنىن،ههل.

 .3ل توجـد فــروق ذتت دلرــا إحصــائيا فـ درجــات تلكتئــاب رــد عينـا مــن ترمطلقــات فـ
محافظات زم ت ز رمتغير تر مل.

اسَق مشالهلحثَاقَهلر"ش"للَعراإل الفروجهن،الميموعَن،
جدول رقم ()31
ترمتوسط وترقيما ترمحوسةا ودلرتبا رلت رح إرى ترفروق ف تلكتئاب ت ز رمتغير تر مل
ترة د

تلكتئاب

تر مل

تلنحرتح

ترتكرتر

ترمتوسط

َعم 

28

22.68

14.71

الَعم 
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24.6

14.3

ترم ياري

قيما "ت "
1.22

مستو
تردلرا
1.21

قيما "ت" عند مستو  1.17تساوي 7.82

قيما "ت" عند مستو  "1.15تساوي 6.59

نَهن،م،الي و رق ()21

أ،قنمَمسَونال اللَsig=0.51وذيأَهدرمدα=1.12،وأ،قنمدَ"ش"المحسدوهَأقد مد،

قنمددَ"ش"الي ولنددَ وهللَددلليسدداقه الفرلددنَالصددفرنَ حن د نَل د أاددوالَوي د فددروجذاش
اللَإحصلشنَفياالََشلبَهعلالمَغنرالعم .

اقَلفشذذاالاَنيَمي راسَ(اإلسن )1111والَ أاهرشويو فروجذاش اللواحصلشنَ
ف د ددياالََشدد ددلبلد د د نعنادد ددَال ارس د ددََهع د د دلالمَغن د ددرالعم د د د لص د ددلل غند د ددرالع د ددلمةش  ارسدد ددَ
َواس ددي()1111أاه ددرشأ،للمها ددَوالد د ق الق ددلصأثرذم ددلعلد د اس ددَقةلنَوار ددهلعحلي ددلش
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المىلقددَ  ارسددَ(وفددلجعلددي  )1111أاددوَوي د فددرجذاش اللددوإحصددلشنَفددياالََشددلبَهع دلا
لمَغنرالعم .



وَفسر الهلحثَ ذذا الاَنيَأ،االرَهلىالوثنجهلل ن،االسةمينىمش،الفر عل رزقو 

وأ،الددرزجهند اهللسنصدده فدديأمددل،افسدديهعند اعدد،القلددجواالََشددلبامَثددلالالقولددوَعددلليفددي
دشىَلشمفَددَ م
م م م
غند َدرالَّد مدذقََقددو ۖ َواللَّددو
مدداه َ
هَّند َ
اهد َدرزوامدد،عاد َا َ
لعددَفَدمإ َذ َ
دو،ىَ َ
سددور الاسددل ( َوَنقولد َ
م َّ م
َّ م
دنة .﴾١٨أ،الم د أر 
و مَد ا
وََ َو ََّ د َ
دوۖ،فَ دجَع مرض َ
مددلن َهنَِّد َ
َنََددب َ
علَ د اللددوۖ َو ََفَ د ب هلللددو َ
عدداه َ
المىلق ددَه ددللرغ م دد،الص ددعوهلشالَ دديَوايهه ددلف دديما ددلحيالحن ددل االيَملعن ددَ االقَص ددل نَ
والافسنَ اسَىلعشمَ،ىونررقصدنَهلوزندل فعللنَهدلالذاَندَواسدَغة قد راَهلوامَلانلَهدل
وَلقلمشميواقيىةقهلَ ذلاقلجل نهلالق ر عل الَح قوموايهدَالعقهدلشَواهدلَمَلدا

مفهوملاإنيلهنلاَيلاذاَهل.

 .5ل توجــد فــروق ذتت دلرــا إحصــائيا ف ـ درجــات تلكتئــاب رــد عينــا مــن ترمطلقــات ف ـ
محافظات زم ت ز رمتغير مكان تإلقاما ترحاريا.

اسددَق مشالهلحثددَاقَهددلرالَهدلن،األحددل ق)(One Way Anovaللَعددراإلد الفددروجفددي

مَغنرمَل،اإلقلمَالحللنَ.

جدول رقم ()37
نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف تلكتئاب ت ز رمتغير مكان تإلقاما ترحاريا
ترمجالت

تلكتئاب

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

362.193

2

181.1

اق الميموعلش

35848.9

174

الميموع

36211.1

176

206

قيما F

0.88

مستو
تردلرا
0.42

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.99= 711-4
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.25= 711-4

نَهن،م،الي و رق ()21

أ،قنمد د ددَمسد د ددَونال اللد د ددَsig=0.42وذد د دديأَهد د ددرمد د دد α=1.12،وأ،قنمد د ددَ"ا"

المحسددوهَأق د مدد،قنمددَ"ا"الي ولنددَوهللَددلليسدداقه الفرلددنَالصددفرنَ حن د نَل د أاددوال
َوي فروجذاش اللَإحصلشنَفياالََشلبَهعلالمَغنرمَل،اإلقلمَالحللنَ.

َوافقشذذاالاَنيَمي راسَ(َواسي )1111حنَ،هن،أ،مَل،اإلقلمَعاصرغنرفلع .

وَفسد ددرالهلحثد ددَأ،ذلد ددانريد دديإلد دديالقلفند ددَالثقلفند ددَللميَمد دديالفلسد ددىنا والَحد ددل العةقد ددلش

االيَملعندَواألسدرنَوالديعل اَددووَقللند اوقنمدَالمسدَم مدد،الد ن،اإلسدةمي فدللمرأاعاد مل
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ناَهديههدلالمىدلاهدللىةجغللهدلاَدذذبللعدنشفديهندشاألذد أومسدَقلَمديأهالشهدلهيدوارذ 
حند د َةق دديمعلمل ددَقلص ددَنس ددو ذلالَع ددلىاواالذَم ددل والرعلن ددَواالحَل ددل ،حَد د َواي ددو
المواقاالللغىَوالمرَةشوَسَىنياسَعل َوازاهلالافسديوالردعورهلل ارحدَالافسدنَ إلدي

يلابَلقيالم أر المىلقَهعضالمسلع اشالافسنَوالمل نَم،المألسسلشالميَمعنَاألقرن 

ذذاملأَ شعلنو راسَ(قونىر )1111:122أ،هقدل المدرأاالمىلقدَفد هندشأذلهدلوَلقنهدل
لل د د ع االيَمد ددلعيالمَمند ددزهةرد ددا فإاهد ددلسد ددََو،أَثد ددرفلعلند ددَوسد ددعل مد دد،غنرذد ددل.ال د د ع 
االيَمددلعينقفددامدد،العاددل ونزن د مدد،الرددعورهللىمجاناددَالافسددنَ َمددلنددوفرَق د نرأللددذاش

والثق ددَههل ونولد د المر ددلعراإلنيلهنَ ونقلد د م دد،الَ ددجثنرالس ددلهيل حد د ا القلرين ددَفللعةق ددلش

االيَملعنددَم دد،أذد د مص ددل رالس ددعل الَ ددينحَليهددلاإلاس ددل،نومند دلاق ددة حنلَ ددَالعملن ددَم ددي
األص قل وفيالعم  وهذلانوفرلافسوالسعل والراحَالافسنَ.

 .2ل توجــد فــروق ذتت دلرــا إحصــائيا ف ـ درجــات تلكتئــاب رــد عينــا مــن ترمطلقــات ف ـ
محافظات زم ت ز رمتغير عدد مرتت رؤيا تألم ألةنائبا

اسددَق مشالهلحثددَاقَهددلرالَهنددل،األحددل ق)(One Way Anovaللَعددراإلد الفددروجفددي

مَغنرع مراشرألنَاأل ألهالشهل.

جدول رقم ()36
نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف تلكتئاب ت ز رمتغير عدد مرتت رؤيا تألم
ألةناءها

ترمجالت

تلكتئاب

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

2888.51

2

1444

اق الميموعلش

22654.7

115

الميموع

25543.2

117

197

قيما F

7.33

مستو
تردلرا
0.00

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.99= 711-4
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.25= 711-4

نَهن،م،الي و رق ()21

أ،قنمَمسَونال اللَsig=0.00وذيأق م α=1.12،وأ،قنمدَ"ا"المحسدوهَ

أَهرم،قنمَ"ا"الي ولنَوهللَدلليسدارفضالفرلدنَالصدفرنَ حند نَلد أادوَويد فدروج

ذاش اللددَإحصددلشنَفددياالََشددلبَهع دلالمَغنددرع د م دراشرألنددَاأل ونول د اقَهددلرLSD

ذلا.
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جدول ()34

تختةار  LSDيوض ترفروق ف متغير عدد ترمرتت ترت يسم ةرؤيا تألم ألةنائبا
ف حارا تقامتبم مع تألب شبريا

ترةيان

مرم وتحدم

مرتين

م=78.8

م=61.4

-





1.11

-



1.11

1.11

-

م=63.6

مرم وتحدم
م=63.6
مرتين
م=78.8
 4مرتت فأكثر
م=61.4

 4مرتت فأكثر

نَل م،الي و السلهجأ،الفروجلصلل الفشَ(أق م،مر واح )رهرنلا.

أاهددرشالاَنيددَويددو فددروجذاش اللددَإحصددلشنَفددياالََشددلبلرألنددَاأل أهال ذددلأقد 

م،مر واح رهرنلا.

َفسددرالهلحثددَأ،ذددذاالاَنيددَمَوقعددَحند إ،حرمددل،األ مدد،رألنددَأوال ذددلندرَهىه ريددَ

أعل د د مد دد،القلد ددجواالََشد ددلبحن د د َلادددشمَوافقد ددَمد ددي ارسد ددَ(َواسد ددي )1111إذَهد ددن،ا،
االمهلشالعلشةشألهالشه،أق قلقلوأق اََشلهلا ممدلنعاد أ،ويدو األهادل مدياأل نسدهبلهدل

االسددَقراروالصددحَالافسددنَواحسددل هللرلددلعدد،الدداف

ممددلنقفدداالرددعورهلالََشددلبَددذلا

اإلحسددل هددج،ذاددلامدد،ن درَهىههددلوااهددلذاشاف ديفدديالميَمدديمدد،قددة َرهنددَأهالشهددلَرهنددَ

سلنمَ حن ااهلق الَليجاليالزواجمر أقرقم،أي اوال ذلهعَ الري .

 .1ل توجــد فــروق ذتت دلرــا إحصــائيا ف ـ درجــات تلكتئــاب رــد عينــا مــن ترمطلقــات ف ـ
محافظات زم ت ز رمتغير تنفاق ترزوج

اسَق مشالهلحثَاقَهلر"ش"للَعراإل الفروجهن،الميموعَن،
جدول رقم ()33
ترمتوسط وترقيما ترمحوسةا ودلرتبا رلت رح إرى ترفروق ف تلكتئاب ت ز رمتغير تنفاق ترزوج
ترة د

تلكتئاب

تلنحرتح

تنفاق ترزوج

ترتكرتر

ترمتوسط

نافج

43

21.58

13.11

النافج

75

27.67

15.3

قيما "ت" عند مستو  1.17تساوي 7.82

قيما "ت" عند مستو  "1.15تساوي 6.59
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ترم ياري

قيما "ت "
1.88

مستو
تردلرا
1.10

نَهن،م،الي و رق ()22

دَونال اللدَsig=0.03وذديأَهدرمدα=1.12،وأ،قنمدَ"ش"المحسدوهَ
أ،قنمَمس 

أق م،قنمَ"ش"الي ولندَ وهللَدلليسدارفضالفرلدنَالصدفرنَ حند نَلد أادوَويد فدروج

ذاش اللَإحصلشنَفياالََشلبَهعلالمَغنراافلجالزوجلصلل "النافج".

وَفسرالهلحثدَقد نردَ ويدو عد َهندرمد،األهادل ورعدلنَه مد،قهد األ زندل فدي

مسأللنلشاأل االيَملعنَواالقَصل نََواهلالَعم وردعورذلأاهدلعدب علد األقدرن،وَثدر 

المَىلهددلشواالحَنليددلشالمل نددَوالعددوزالمددل ق وأنل دلاأااددلاعددنشفدديولددياقَصددل قسددي 
هسددهبالحصددلرالددذقفرلددواالحددَة اإلسدراشنليعلد قىددلعغددز  النويد معند نسددلا ذل 
ولَ،فيا مسلع اليهلشالحَومندَوالمألسسدلشاألذلندَلهدلقد َسدلع ذلفديسد يدز مد،

احَنليلَهدلواحَنليدلشأهالشهدل ولَدد،معلالَهدلوعنردهلفدديذدذاالصدراعقد نزند مد،احَمدلالش
الَعرضلةلىراهلشالافسنََلالََشلب.

.9ل توجــد فــروق ذتت دلرــا إحصــائيا ف ـ درجــات تلكتئــاب رــد عينــا مــن ترمطلقــات ف ـ
محافظات زم ت ز رمتغير ترمحافظا

اسددَق مشالهلحثددَاقَهددلرالَهدلن،األحددل ق)(One Way Anovaللَعدراإلد الفددروجفددي

مَغنرالمحلفاَ.

جدول رقم ()35

نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف تلكتئاب ت ز رمتغير ترمحافظا
ترمجالت

تلكتئاب

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

5137.9

4

1284

اق الميموعلش

31073.2

172

الميموع

36211.1

176

قيما F

180.7

0.99

مستو

تردلرا
0.14

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )6.81= 711-5
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.73= 711-5

نَهن،م،الي و رق ()22

أ،قنمد د ددَمسد د ددَونال اللد د ددَsig=0.14وذد د دديأَهد د ددرمد د دد α=1.12،وأ،قنمد د ددَ"ا"

المحسددوهَأق د مدد،قنمددَ"ا"الي ولنددَوهللَددلليسدداقه الفرلددنَالصددفرنَ حن د نَل د أاددوال
َوي فروجذاش اللَإحصلشنَفياالََشلبَهعلالمَغنرالمحلفاَ.

ي ددل شذ ددذ الاَني ددَمَوافق ددَم ددي ارس ددَ(وف ددلجعل ددي )1111عد د وي ددو ف ددروج ال ددَ

إحصددلشنلفدديالقلددجواالََشددلبوسددىالمىلقددن،والمىلقددلشَهعدلالمَغنددرالمحلفاددََ.عددزقالهلحثددَ
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ذلاهسدهبالهنشدَااليَملعندَوالثقلفندَالواحد ومد ناألرَهدلىهللد ن،االسدةمي.ومد نالَحدل 

العةقلشااليَملعنَوالرواهىاألسرنَوالَمساهللعل اشوالَقللن العرهنَاالصنلَفياحَلدل،

المىلقددَس دوا َلاددشاقددشأواهاددووَق د ن العددو،والمسددلع والمسددلا َلهددلوالعم د عل د إعددل 

الثق ددَ اقله ددلللوق ددوام دد،ي ند د وميلهه ددَالحن ددل ول ددغوىلَهلَد د ذل ددام دد،ر ددلاوا،نقف ددا
االََشلبوالقلجل نهلونها الثقَهللاف م،ي ن .

نتيجا ترسؤتل ترساةع ف تردرتسا وترذي ينص على ما يل :

هل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترقلق تلجتماع رد عينا من ترمطلقات ف

محافظات زم ت ـز رلمغيـرتت ترتاريـا ( تر مـر عنـد ترـزوتج ،مـدم ترـزوتج ،ترمسـتو ترت ليمـ ،
تر مل ،مكان تإلقاما ترحاريا ،مرتت رؤيا تألم ألةنائبا ،تنفاق ترزوج ،ترمحافظا )

ينةثق من ترسؤتل ترساةق ترفرضيات ترتاريا :

 .7ل توجد فروق ذتت دلرا إحصـائيا فـ درجـات ترقلـق تلجتمـاع رـد عينـا مـن ترمطلقـات
ف محافظات زم ت ز رمتغير تر مر عند ترزوتج.

اسددَق مشالهلحثددَاقَهددلرالَهدلن،األحددل ق)(One Way Anovaللَعددراإلد الفددروجفددي
مَغنرالعمرعا الزواج.

جدول رقم ()32
نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف ترقلق تلجتماع ت ز رمتغير تر مرعند ترزوتج
ترمجالت

ترقلق تلجتماع

ترمرة ات

درجات
ترحريا

متوسط

هن،الميموعلش

6070.7

3

2024

اق الميموعلش

69760.4

173

الميموع

75831.1

176

مصدر ترتةاين

مجموع

ترمرة ات
403.2

قيما F

5.02

مستو

تردلرا
0.02

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.37= 711-3
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.37= 711-3

نَهن،م،الي و رق ()22

أ،قنمَمسَونال اللَsig=0.02وذيأق م α=1.12،وأ،قنمدَ"ا"المحسدوهَ

أَهرم،قنمَ"ا"الي ولنَوهللَدلليسدارفضالفرلدنَالصدفرنَ حند نَلد أادوَويد فدروج
ذاش اللَإحصلشنَفيالقلجااليَملعيَهعلالمَغنرالعمرعا الزواج ونول اقَهلرLSD

ذلا.



158

جدول ()31

تختةار  LSDيوض ترفروق ف متغير تر مر عند ترزوتج

أقل من 61
م=91.2
65-67
م=91.4
41-62
م=12.8
أكثر من 41
م=12.8

أقل من 61

65-61

41-65

أكثر من 41

م=91.2

م=91.4

م=12.8

م=12.8

-







1.11

-





1.11

1.01

-



1.11

1.111

1.10

-

نَل م،الي و السلهجأ،الفروجلصلل الفشَن(،أق م11،ساَ 12-11سداَ)

همعا أ،ذلَن،الفشَن،ل نه قلجايَملعيأَثرم،الفشَن،ا قرَن.،

َوافقشذذ الاَنيَمي راسَ(معمرنَ )1113هويو فروجذاش اللوإحصلشنَفد 

القلددجااليَمددلعيلصددلل اإلاددل ولصددلل الفشددَالعمرنددَ()11-12سدداَ وانلددلَوافقددشمددي
ارسددَ(َواسددي )1111ا،المَزويددلشفدديسدد،مهَددروالمىلقددلشفدديسدد،مهَددرأَثددرعرلددَ

للقلج.

َفسددرالهلحثددَعا د ملََددزوجالفَددل فدديميَمعاددلفدديسدد،مهَددرنَس د هلددعاالال د 

ولددعاالثهددلشاالافعددللي.وعددةو عل د ذلددافددل،الفَددل فدديميَمدديذققصوصددنََددللميَمي

الفلسددىنايَع ددلايم دد،لددعاالقه ددر الَلفن ددَواقددصالمعلوم ددلشالَ دديَهنشوذددلللحن ددل الزوين ددَ
الاليحَ وأنللاهلألفَلرالقىجوالمقلقَع،الحنل الزوينَذذام،يلاب وم،يلابآقدرقد 
َرَهىهرلبغنرالل نعلايم،اف المرَةشمملنقل م،ق رَدوعلد َحمد المسدشولنلش

الي ن د الَدديأق د علنهددل َ.د ذلدداق د نقددو إل د سددو الَوافددجالزوايدديمهَددره ريددََرفدديمدد،
احَمددلالشالىددةجالمهَددر.وهىةقهددلَوايددوالفَددل مرددَلَمدد،أصددعبالمرددَةشالَدديَوايههددل
الم أر فيحنلَهل ه الميَميََ إذَعو إل هنشأذلهدلوذديمثقلدَهَد مردلعراأللد علد 

أحةمه ددلالَ دديااه ددلرشف دديوق ددشمهَ ددرم دد،حنلَه ددل ومر ددلعرال ددىهل ف دديالغلل ددبإذَر ددعر
الَثنراشهل،حنلَه،قد  مدرشهىرنقدَلد نقَراهدلوأاهندشهردَ لد نسدلذم،فندو.والرداأ،
القنددو األس درنَالمهددللغفنهددلَزن د مدد،ح د المعلاددل ممددلناَهدديإل د الوقددوعفرنسددَلةلددىراهلش

الافسنَوَح ن اللقلجوذيملزالشفيأيم ساواشالعمر.فصعوهَالفَر الَللندَللىدةجحند 
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َعلايالمىلقَفنهلم،ص مَالىدةجوناهدرعلنهدلأعدراضمقَلفدَمد،االلدىراهلشالافسدنَ

َللقلجواالََشلبث ََراييَلااألعراضهمرورالزم.،

 .6ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترقلق تلجتماع رد عينـا مـن ترمطلقـات
ف محافظات زم ت ز رمتغير مدم ترزوتج.

اسددَق مشالهلحثددَاقَهددلرالَهدلن،األحددل ق)(One Way Anovaللَعددراإلد الفددروجَهعدلا

مَغنرم الزواج.

جدول رقم ()39
نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف ترقلق تلجتماع ت ز رمتغير مدم ترزوتج
ترمجالت

ترقلق تلجتماع

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

974.034

3

324.7

اق الميموعلش

74857

173

الميموع

75831.1

176

قيما F

432.7

0.75

مستو
تردلرا
0.52

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.37= 711-3
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.37= 711-3

نَهن،م،الي و رق ()28

أ،قنمد د ددَمسد د ددَونال اللد د ددَsig=0.52وذد د دديأَهد د ددرمد د دد α=1.12،وأ،قنمد د ددَ"ا"

المحسددوهَأق د مدد،قنمددَ"ا"الي ولنددَوهللَددلليسدداقه الفرلددنَالصددفرنَ حن د نَل د أاددوال
َوي فروجذاش اللَإحصلشنَفيالقلجااليَملعيَهعلالمَغنرم الزواج.

دلعيوأ،المىلقددلشمدد،

دألثرعل د القلددجااليَمد
َفسددرالهلحثددَأ،مَغنددرم د الددزواجلددن مد ا

يمن د دديالمحلفا د ددلشلد د د نه افد د د المس د ددَونونري د دديذل د دداأ،الا د ددرواوالص د ددعوهلشوالمعلا د ددل 

واللددغوىلشالَدديَمددرههددلالمد أر مَرددلههَإلد حد مددلفيمددنعه علنردواصد مَالىددةجهغددض

الااددرعدد،م د الددزواجىللددشم د الددزواجأ قصددرش.ذددذان د عل د ق د ر الم د أر المىلقددَعل د 
الَحمد د والََن ددام دديول ددعهلالي ند د ومعلنر ددَوواس ددَم شق ددو َحمله ددلم دد،الد د ن،اإلس ددةمي
وال ع م،المحنىالذقَعنشفنو.
هَررنعلَوومَ،لقنهلللمسلا 

 .4ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترقلق تلجتماع رد عينـا مـن ترمطلقـات
ف محافظات زم ت ز رمتغير ترمستو ترت ليم

اسَق مشالهلحثَاقَهلرالَهلن،األحدل ق)(One Way Anovaللَعدراإلد الفدروج

َهعلامَغنرالمسَونالَعلنمي.
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جدول رقم ()38

نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف ترقلق تلجتماع ت ز رمتغير ترمستو ترت ليم
ترمجالت

ترقلق تلجتماع

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

1165.1

2

582.5

اق الميموعلش

74666

174

الميموع

75831.1

176

429.1

قيما F

1.36

مستو
تردلرا
0.26

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.37= 711-3

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.37= 711-3

نَهن،م،الي و رق ()23

أ،قنمد د ددَمسد د ددَونال اللد د ددَsig=0.26وذد د دديأَهد د ددرمد د دد α=1.12،وأ،قنمد د ددَ"ا"

المحسددوهَأق د مدد،قنمددَ"ا"الي ولنددَوهللَددلليسدداقه الفرلددنَالصددفرنَ حن د نَل د أاددوال
َوي فروجذاش اللَإحصلشنَفيالقلجااليَملعيَهعلالمَغنرالمسَونالَعلنمي.

حند أردلرشالاَدلش هصدفَعلمدَوعلد غندرمدلذدو مَوقدي إلد لدعاأثدر الَعلدن

فللمىلقلش م ،مسَونلش َعلنمنَ مقَلفَ نعلان ،م ،القلجااليَمدلعيهد ريلشمَقلرهدَممدلنقلد 
م د دد،أذمن د ددَذ د ددذاالعلمد د د حند د د اَفق د ددشالاَني د ددَم د ددي ارس د ددَ( وف د ددلجعل د ددي   )1111ارس د ددَ

(َواس ددي )1111هعد د وي ددو ف ددروجذاش الل ددوإحص ددلشنَلمَغن ددرالمس ددَونالَعلنم دديونألَد د 
()Enninger, 2007أ ،ذالا اَفلقلا هن ،العلمل عل أ ،الىةج ََسلون فنو ا ثلر الافسنَ
للمد أر المىلقدَسدوا  َلادش مَعلمدَ أوغندرمَعلمدَ غاندَ أو فقندر وذلدا لردعورذل َدلم أر
هللفرد وأاهدللنسدش مرغوهدلافنهدل وندز ا ذدذا اإلحسدل

اَنيدَ المردلعر المَهلنادَ مد،الحدز،

والَعلسَوالقلج.

 .3ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترقلق تلجتماع رد عينـا مـن ترمطلقـات
ف محافظات زم ت ز رمتغير تر مل

اسَق مشالهلحثَاقَهلر"ش"للَعراإل الفروجهن،الميموعَن،
جدول رقم ()51
ترمتوسط وترقيما ترمحوسةا ودلرتبا رلت رح إرى ترفروق ف ترقلق تلجتماع ت ز رمتغير تر مل
ترة د

ترقلق تلجتماع

تلنحرتح

تر مل

ترتكرتر

ترمتوسط

َعم 

28

89.61

17.98

الَعم 

149

88.59

21.29

قيما "ت" عند مستو  1.17تساوي 7.82

قيما "ت" عند مستو  "1.15تساوي 6.59
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ترم ياري

قيما "ت "
1.10

مستو
تردلرا
1.81

نَهن،م،الي و رق ()21

أ،قنمَمسدَونال اللدَsig=0.81وذديأَهدرمدα=1.12،وأ،قنمدَ"ش"المحسدوهَ

أق م،قنمَ"ش"الي ولنَ وهللَلليساقه الفرلدنَالصدفرنَ حند نَلد أادوالَويد فدروج

ذاش اللَإحصلشنَفيالقلجااليَملعيَهعلالمَغنرالعم .

َوافق ددشذ ددذااَني ددَال ارس ددَالحللن ددَم ددي ارس ددَ(َواس ددي )1111الَويد د ف ددروجذاش الل ددَ
إحصلشنَهن،عنالشم،المىلقدلشمد،أولدلعمهاندَمقَلفدَفديمَوسدى ريدََد ٍ مد،القلدج

واالََشلبوق اريعشالسهبللس،أَثرماهلللارواالعملنَأوالحللَاإلقَصل نَ.

وَفسددرالهلحثددَعمرالمىلقددلشعا د الددزواج(أق د مدد11،سدداَ)َلاددشاسددهَو%08.2وفشددَ

(م)12-11،ساََلاشاسهَو%02.1وهىهنعَالحل فإ،عمرالم أر فديذدلَن،المدرحلَن،
َقيفيالمرحلَالعمرنَ12-12ساَعل األغلدب ممدلنعادياهدورالفدرجَدجثرللسد،ولدن 

للولددياالقَصددل ق وفدديذددذااَفددلجمددياَنيددَالفرلددنَالقلصددَهللسدد،والَدديأاهددرشَعددرض
صغنراشالس،م،المىلقلشل ريلشأعل م،القلجواإلََشلب.وَرق(قمنسدَ )32:1110
أ،ال ع االيَملعيمه السَمراراإلاسل،وهقلشَ فهونرهَالقلبالذقنل ال إليسلشر

أعلددل اليس د  فهددونألَ د َنددل،الفددر مدد،قددة أحسلسددوهلل د ع مدد،المحنىددن،هددو وَألَ د 

الهلحثَذذاملنَمنزهواألسر الفلسىناَع،غنرذلفيعىلشهلوَقد ن ند العدو،والمسدلع 
م،قة احَلل،المىلقدَومسدلع َهلعلد موايهدَأحد ا الحندل هإنيلهندَوفعللندَوالمحلولدَ

ق راإلمَل،س حليلَهلاالقَصل نََ ذذاال ع نألثرعل احَفلاهلهللصحَالافسنَوم ن
الرللع،ذاَهلف َنفنَإ ارااألح ا م،حولهلونرعرذلهللسعل والراحَأاهدلاسدَىلعش

درماَي دلاهددللميَميَ.مددلأَ،مسددااالاسددل،هلليلاددبال د ناي وَف د ونضأمددوراهلل
أََ،ددو،عاصدا

عزوي وأ،يمنيأموراهن اهللحَ الرزجَ ذلانرعر هللراحَواالىمشال،وع القلج.

 .5ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترقلق تلجتماع رد عينـا مـن ترمطلقـات
ف محافظات زم ت ز رمتغير مكان تإلقاما ترحاريا

اسَق مشالهلحثَاقَهلرالَهلن،األحدل ق)(One Way Anovaللَعدراإلد الفدروجفدي

مَغنرمَل،اإلقلمَالحللنَ.
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جدول رقم ()57

نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف ترقلق تلجتماع ت ز
رمتغير مكان تإلقاما ترحاريا

ترمجالت

ترقلق تلجتماع

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

4792

2

2396

اق الميموعلش

71039.1

174

الميموع

75831.1

176

قيما F

5.87

408.3

مستو

تردلرا

0.003

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.99= 711-4
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.25= 711-4

نَهن،م،الي و رق ()21

أ،قنمد د ددَمسد د ددَونال اللد د ددَsig=0.003وذد د دديأق د د د مد د دد α=1.12،وأ،قنمد د ددَ"ا"

المحسددوهَأَهددرمدد،قنمددَ"ا"الي ولنددَوهللَددلليسددارفضالفرلددنَالصددفرنَ حن د نَلد أاددو
َويد د ف ددروجذاش الل ددَإحص ددلشنَف دديالقل ددجااليَم ددلعيَهعد دلالمَغن ددرمَ ددل،اإلقلم ددَالحللن ددَ 
ونول اقَهلرLSDذلا.

جدول ()56
تختةار  LSDيوض ترفروق ف متغير مكان تإلقاما ترحاريا
ترةيان
مستقل

م=13.9
مع تروتردين
م=17.8

مع أحد ت ألخوم
م=91.2

مستقل

مع تروتردين

مع أحد ت ألخوم

م=13.9

م=17.8

م=91.2

-





1.11

-



1.10

1.12

-

نَل م،الي و السلهجأ،الفروجلصلل الفشَ(ميأح األقو ).
اَل د مدد،الاَددلش السددلهقَااددوَوي د فددروجفدديالقلددجااليَمددلعيَعددزنلمَغنددرمَددل،

اإلقلمَ ونرييذلام،ويهَاارالهلحثَإل االسدَقرارالمدل قوَقهد السدَ،مدياألسدر فدي

الغللبالاسيلموميالَوقعلشااليَملعنَ ه إ،العدنشفديمادلز مسدَقلَالَعادياالسدَقة 
الَل ع،األسر فعل ملَقى،المىلقَالمسَقلَفيمسَ،مسَق لم،ح و األسرَللسَ،

فيرقَفديافد العمدلر .إ،ىهنعدَالميَمديالفلسدىنايالمحدلفاوالملَدز هللَعدللن اإلسدةمنَ
األمددرالددذننقو ذددلإل د القلددجااليَمددلعيوالقددوامدد،اا دراشاالق درن ،الددذقنيع د وي د و 
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المىلقَميأح االقو هللرغ م،أاوحملنَايَملعنَلهلمدَ،دة الادل واادرَه لهدلإالاادو
نفرضقنو فيحرََهلوَاقةَهل...ال .

 .2ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترقلق تلجتماع رد عينـا مـن ترمطلقـات
ف محافظات زم ت ز رمتغير عدد مرتت رؤيا تألم ألةنائبا.

اسَق مشالهلحثَاقَهلرالَهلن،األحدل ق)(One Way Anovaللَعدراإلد الفدروج

فيمَغنرع مراشرألنَاأل ألهالشهل.
جدول رقم ()54
نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف ترقلق تلجتماع ت ز رمتغير عدد مرتت رؤيا
تألم لةنائبا

ترمجالت

ترقلق تلجتماع

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

5032.41

2

2516

اق الميموعلش

45773.6

115

الميموع

50806

117

قيما F

6.32

398

مستو
تردلرا
0.02

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )4.99= 711-4
حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.25= 711-4

نَهن،م،الي و رق ()20

أ،قنمد د ددَمسد د ددَونال اللد د ددَsig=0.02وذد د دديأَهد د ددرمد د دد α=1.12،وأ،قنمد د ددَ"ا"

المحسددوهَأق د مدد،قنمددَ"ا"الي ولنددَوهللَددلليسددارفضالفرلددنَالصددفرنَ حن د نَل د أاددو
َويد د ف ددروجذاش الل ددَإحص ددلشنَف دديالقل ددجااليَم ددلعيَهعد دلالمَغن ددرعد د مد دراشرألن ددَاأل  
ونول اقَهلرLSDذلا.

جدول ()53

تختةار  LSDيوض ترفروق ف متغير مكان تإلقاما ترحاريا
ترةيان
مرم وتحدم
م=99.8
مرتين
م=91.9
 4مرتت فأكثر
م=97.4

مرم وتحدم

مرتين

م=91.9

م=97.4

-





1.11

-



1.10

1.22

-

م=99.8

 4مرتت فأكثر

نَل م،الي و السلهجأ،الفروجلصلل الفشَن(،مر واح مرَن)،رهرنلا.
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واقَلفشذذاالاَنيَمي راسَ(َواسي )1111ع ويدو فدروجذاش اللدوإحصدلشنَ

فيمَوسى ريلشالقلجلمَغنررألنَاألهال .

ةا
َفسرالهلحثَالاَنيَالسلهقَأ،قلوع مراشرألنَاأل ألهالشهلنمَ،أ،نَو،علم 

م دد،عوامد د الر ددعوره ددللقلجواإلذال واالل ددىهل وذ ددوم ددلنمَ دد،أ،نَ ددو،س ددههلاوينهد دلاللقل ددج

واالََشلبنَهن،م ناألثدرالسدلهيلحرمدل،المىلقدَمد،مملرسدَأمومَهدلورعلندَأهالشهدلفىللمدل
أاه د هعن د و،عاهددلفهدديقلقددَمدد،أيله د وَعددلايمدد،افَقددل ذ والحاددن،إلددنه .ق د نَددو،أحنلا دلا
ويو ذ همثلهَاسَق اررافسيَواه نعنرو،معهلفََو،مىمشاَآماوعلنه .

 .1ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترقلق تلجتماع رد عينـا مـن ترمطلقـات
ف محافظات زم ت ز رمتغير تنفاق ترزوج.

اسَق مشالهلحثَاقَهلر"ش"للَعراإل الفروجهن،الميموعَن،
جدول رقم ()55

ترمتوسط وترقيما ترمحوسةا ودلرتبا رلت رح إرى ترفروق ف ترقلق تلجتماع ت ز رمتغير تنفاق ترزوج
ترة د

ترقلق تلجتماع

تلنحرتح

تنفاق ترزوج

ترتكرتر

ترمتوسط

نافج

43

87.79

22.77

النافج

75

89.55

19.78

ترم ياري

قيما "ت "
1.20

مستو

تردلرا
1.22

قيما "ت" عند مستو  1.17تساوي 7.82
قيما "ت" عند مستو  "1.15تساوي 6.59

نَهن،م،الي و رق ()22

أ،قنمَمسدَونال اللدَsig=0.66وذديأَهدرمدα=1.12،وأ،قنمدَ"ش"المحسدوهَ

أق م،قنمَ"ش"الي ولنَ وهللَلليساقه الفرلدنَالصدفرنَ حند نَلد أادوالَويد فدروج

ذاش اللَإحصلشنَفيالقلجااليَملعيَهعلالمَغنراافلجالزوج.

َوافق ددشذ ددذ الاَني ددَم ددي ارس ددَ(َواس ددي  )1111أ،األمه ددلشالةَ ددينصد درف،علد د 

أهالشه،أق قلقلا.وَفسرالهلحثَأ،ويو األهال مدياأل نقفدامد،المعلادل الافسدنَللمىلقدَ 
فهددللرغ مددَ،حملهددلالََددللناالمل نددَإالأاددوأفلد هَثنددرمدد،الحرمددل،مدداه .ذددذاإلددلفَإلد 

احَمددل َلقددياألمهددلشمسددلع اشقلرينددَس دوا مدد،األبأوأقيهددَأقددرن أوويددو  ق د 
قلصللمىلقَمملنعايع ويدو مردَةشمل ندَ.مد،يلادبأقدرالََلفد االيَمدلعيالدذن
نَمَيهوالميَميالفلسىنايم،قه األذ واالص قل .
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 .9ل توجد فروق ذتت دلرا إحصائيا ف درجات ترقلق تلجتماع رد عينـا مـن ترمطلقـات
ف محافظات زم ت ز رمتغير ترمحافظا

اسَق مشالهلحثَاقَهلرالَهنل،األحدل ق)(One Way Anovaللَعدراإلد الفدروج

َعزنلمَغنرالمحلفاَ.

جدول رقم ()52
نتائج تحليل ترتةاين تألحادي ) (One Way ANOVAف ترقلق تلجتماع ت ز رمتغير ترمحافظا
ترمجالت

ترقلق تلجتماع

مصدر ترتةاين

مجموع ترمرة ات

درجات ترحريا

متوسط ترمرة ات

هن،الميموعلش

207.125

4

51.78

اق الميموعلش

75623.9

172

الميموع

75831.1
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قيما F

439.7

0.12

مستو
تردلرا
0.98

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.17ردرجا حريا ( )6.81= 711-5

حدود تردلرا تإلحصائيا رقيما (ح)عند مستو  1.15ردرجا حريا ( )6.73= 711-5

نَهن،م،الي و رق ()22

أ،قنمد د ددَمسد د ددَونال اللد د ددَsig=0.98وذد د دديأَهد د ددرمد د دد α=1.12،وأ،قنمد د ددَ"ا"

المحسددوهَأق د مدد،قنمددَ"ا"الي ولنددَوهللَددلليسدداقه الفرلددنَالصددفرنَ حن د نَل د أاددوال
َوي فروجذاش اللَإحصلشنَفيالقلجااليَملعيَهعلالمَغنرالمحلفاَ.

ي ددل شذ ددذ الاَني ددَمَوافق ددَم ددي ارس ددَ(وف ددلجعل ددي )1111عد د وي ددو ف ددروج ال ددَ

إحصلشنلفيالقلجواالََشلبوسىالمىلقن،والمىلقلشَهعلالمَغنرالمحلفاَ.

َعددزقالهلحثددَذلدداهسددهبَرددلهَالاددرواوالعددل اشوالَقللن د فدديَلفددَمحلفاددلشغددز 

حند د أ،الهنش ددَااليَملعن ددَوالثقلفن ددَالواحد د وأنلد دلامد د ناالرَه ددلىهللد د ن،االس ددةميوالَح ددل 

العةقلشااليَملعنَوالرواهىاألسرنَوالَمساهللعل اشوالَقللن العرهنَاالصنلَفياحَلدل،

المىلقددَس دوا َلاددشاقددشأواهاددووَق د ن العددو،والمسددلع والمسددلا َلهددلوالعم د عل د إع دل 
الثقَ اقلهلللوقوام،ي ن وميلههَالحنل ولغوىلَهل.
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ثانيا :ترتوصيات:


الا عةقدَالدذاشالم رَدَهلالََشدلبوالقلدج
فدي لدو اَدلش ال ارسدَ والَدي أاهدرش إيمدل 

َجثنرا فإ ،ال راسَ َوصي همل نلي:
االيَملعيل نالمىلقلش و 

 -1اذَمل وسلش اإلعة وقلصَ المرشنَ ماهل هَقصنص هرام مويهَ ل سر الفلسىنانَ
نومندَ أو أسدهوعنَ علد األقد َقد مد ،قةلهدل اد واش ومحللدراش نردَرافنهدل علمدل

الد ن ،والقلدل وااليَمدلع وعلد الداف
َولد األسد

والَرهندَ َهدَ هلل ريدَ األولد هقلدلنل األسدر

الَدي نيدب أَ ،هاد علنهدل األسدر وأثدر الَدراهى األسدرق علد الحندل

األسرنَ َمل َول ا ثلر السلهنَ للىةج عل الزوين ،وعل األهال وعل الميَمي

ََ .

 -1رفيس،الزواجل نالسن اشعلد لدو  ارسدلشوالَد مد،قةلهدلنمَد،قفدضاسدهَ
المىلقلشقلصَفيلو ذذ ال راسَالَد اثهَدشأ،ذادلاعةقدَهدن،الدزواجالمهَدر

وزنل اسهَالىةج.

 -0االذَمل هللرعلنَالةحقَللمىلقلشهه اإعل َجذنله،افسدنلاوايَملعندلا وهمدلنسدلع 
فيرفيَفل َه،االيَملعنَ.ونمََ،حقنجذلام،قة َ رنهه،علد مهدلراشحد 

المرَةشواَقلذالق ارراش.

 -2واَلحدَ الفرصدَ للمقهلدن ،علديالدزواجهدللَعراإلد

الحندل الزويندَ همهدل األسدر

وهللمسشولنلش والحقوجوالوايهلشوذلام،قدة  ماردوراشَوعوندَأو وراشَ رنهندَ

له والنَ الزواجإالهع الحصو عل رهل ايَنلزذذاال ور .

 -2ول د دديهد د درام إرر د ددل نَلَحس د ددن،مفه د ددو ال د ددذاشَجق د ددذف د ددياعَهلرذ د ددلالَا د ددلقضال د ددذاَي
وااللىراهلشاالافعللنَالالَيَعاو.

 -2مسدلع المد أر المىلقدَمد،اليهدلشالمقَصدَ علد َدوفنرفدرصالعمد وَد رنههلعلددي
مه،مقَلفَحَ الَصه عهشلاعل االسر والميَمي.

َ -1فعن د  وراألقصددلشيالافسدديوااليَمددلعيفدديمَلَددباإلررددل الزواي د فدديالمحددلَ 
الررعنَهغز  للمسلع فيح المرَةشقه وقوعالىةج.

 -8اذَمل ريل ال ن،ههذ الالذر ومالقرَهلم،قة الا واشوالمحللراش.

 -3زنل االذَمل هللم أر المىلقَوقلصَذواشالمسدَونالَعلنمدي"األقد مد،ثلاوندَعلمدَ"
وغنرالعلمةشوذلاهإعد ا مزند مد،الهدرام ال ناندَوالَثقنفندَوالَرفنهندَلزندل الدوعي

والثقلفَوَقفنااللغوىالافسنَ.
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 -11وق د ااَهددشال ارسددَاعَم ددل اعل د الاَددلش السددلهقَإلد د َجَن د أذمنددََهادديالمألسس ددلش
االيَملعنددَله درام َوعونددَواررددل نَنَددو،مدد،مهلمهددلَق د ن اإلررددل الزوايدديلحملنددَ
األس ددر م دد،الَفَ دداوالوقلن ددَم دد،الى ددةج وأنلد دلاول دديالهد درام اإلرر ددل نَللمىلق ددن،
والمىلقلشواألهال لإلسهل فيَقفنااللغوىل نه ومسلع َه لَحقنجالََنا.

ثانيا :مقترحات تردرتسا
 -1ارس دَالددذاشالم رَددَوعةقَهددلهَ د مدد،االََشددلبوالقلددجااليَمددلعيل د نعناددَمدد،
المىلقن،فيمحلفالشغز .

 -1إي ار الهح الحلليميالمقلراَهللاسل المَزويلش.

 -0هال هرام إررل نَللاسل المىلقلشلَقفناالقلجل نأف ار عناَالهح .
 -2إي ار  راسَهحثنَع،آثلرالىةجعل األهال قلصَهللميَميالفلسىنا .


 -2راسَالذاشالم رََوعةقَهلههعضسملشالرقصنَل نالم أر المىلقَ.
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ترمصادر وترمرتجع
أولا :ترمصادر

القرا،الَرن 
سا،الَرمذق

صحن الهقلرق

ثاني ا :ترمرتجع

أولا :ترمرتجع تر رةيا :

 .1إهد دراذن  عهد د الس ددَلر إهد دراذن  رلد دوا .)1338(.،ارس ددَمس ددحنَلمد د نااَر ددلر
االلددىراهلشالافسددنَهمددلفنهددل(القلددجواالََشددلبوالعد وا،واالسددَع ا للمددرضالافسددي) 

هح مارور.

 .1إهﺮﺍذنﻢ عملﺩ.)1331(.ﺩﺭﺍسَالَفَنددرﺍلةعقةايمﻦحند عةقَوهللقلﻖﻭﺍالَويددو
ﺍلرقصيل د د د د د د د د د نعناَمﻦالرد د د د د د د د ددهلبﺍليلمعي ﺭسللَمليسَنﺮغنﺮمارﻮﺭﺓ َلنَ
ﺍ ﺩﺍﺏ-يلمعَﺍلﺰقلﺯنﻖ ﺍلقلذﺮﺓ.

 .0ﺇهﺮﺍذن د د عةعه د د ﺍلهلقي.)1111(.ﺍلق د ددواﻭﺍلقلﻖﺍلَعﺮﻑعل د د ﺃﻭيد ددوالَر د ددلهو
واالقَةاهناهملوعةيهملواي ار اشالوقلنَماهمل عللﻢﺍلﻜَب ﺍلقلذﺮﺓ.

 .2إهراذن فنولنشفدألا  وسدلنمل،عهد الدرحم،سدن  .)1338(.ارسدلشفديسدنَولوينَ
الاموالىفولَوالمراذقَ مََهَزذ ار الررج القلذر .

 .2إه،مااور(ب -ش).لسل،العرب .ارلسل،العرب:هنروش.
 .2إهﻦمااور يمل ال ن،هﻦمﻜﺮﻡ.)1330(.لسلﻥﺍلعﺮﺏ ﺩﺍﺭﺍلفﻜﺮ ﺍلميل ﺍألﻭ .
 .1اه،مااور محم . (.ش).لسل،العرب الميل (  )10ارصل ر هنروش.

 .8أهدد د ددوسد د د ددَناَ ال ندد د ددَوقلد د د ددر مال .)1111(.العةق د د ددلشوالمرد د د ددَةشاألس د د د درنَ  ار
الفَر عمل.،

 .3ﺃهﻮﺃسد د ددع  ﺃحمﺪعه د د د اللىند د دداﻭعﺮنهلﺕ ﺃحمﺪعه د د د ﺍلحلن د د د .)1111(.اارند د ددلش
ﺍإلﺭرلﺩﺍلافسيﻭﺍلَﺮهوق الىهعَالثلانَ ﺩﺍﺭﺍلمسنﺮﺓللارﺮﻭﺍلَﻮﺯني عملﻥ.

 .11ﺃهﻮﺯنلﺩﺓ ﺍسملعنﻞيلهﺮ.)1111(.عةقَمفهد د ددو الد د ددذاشهمسد د ددَوقالىمد د ددودل د د د ن
المعلقن،حرَنلام،مصلهياالاَفللَفيغز ﺭسللَمليسَنﺮغنﺮمارﻮﺭﺓ.يلمعَ

ﺍلايلﺡﺍلﻮﻁانَ الهل

فلسىن.،
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 .11أه د د د ددوسلنملﻥ ههي د د د ددشعهد د د د د الميند د د د د )1111(.ﺃثﺮﺍالسَﺮقل ﻭﺍلَد د د د د رنبعل حﻞ
ﺍلمرﻜةﺕفيقفضالقلجوَحسن،الَفل الذاَنَل نعناَمﻦﻁلهَﺍلصﻒﺍلعلرﺮ
ﺍلقلقنﻦ.ﺭسللَﺩََﻮﺭﺍاغنﺮمارﻮﺭﺓﺍليلمعَﺍالﺭﺩانَ عملﻥ.

 .11أهددوعلنددل ،ياددل،فقددرق.)1113(.مسددَونالقلددجوالَفلنددَالذاَنددَالم رَ دَوالَحصددن 
ال ارس دديلد د نالىله ددَالمد دراذقن،م دد،اها ددل المىلق ددن،وااد دراشه ف ددياألس ددرالعل ن ددَف ددي

األر ََ ،دوراا.اإلررددل الافسديوالَرهددوق.يلمعدَعمددل،العرهندَلل ارسددلشالعلندلَ.لنددَ

ال راسلشالَرهونَالعلنل.1113.األر .،عمل.،

 .10ﺃهيعه د اهللهﻦﺍسملعنﻞهﻦإه دراذن ﺍلهقلﺭﻱ.)1111(.صحن ﺍلهقلﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍلﻜَﺐ
ﺍلعلمنَ هنﺮﻭﺕ.

 .12الحلند ددا احم د د .)1113(.االاَمد ددل لآلق د درن ،القد ددلذر  ارالاهلد ددَالعرهند ددَ الىهعد ددَ
األول .

 .12ﺃحم  سع مﺮسيَ.)1382(.ﻄﻮﺭﺍلفﻜﺮﺍلَﺮهﻮﻱ ﻁ 11عللﻢﺍلﻜَب القلذر .
 .12ﺃحمد د د  سهنﺮَلمﻞ.)1110(.ﺍلصحَﺍلافسنَﻭﺍلَﻮﺍفﻖ ﻁ 1ﺍإلسﻜا رن د ددَ:مﺮَﺰ
ﺍالسﻜا رنَللﻜَلﺏ مصﺮ.

 .11ﺃحمد د حسلانﻦﺃحمد د (.)1111قلﻖﺍلمسَقهﻞﻭقلﻖاالمَح ددل،ف دديعةقَه ددله ددهعض
المَغنراشالافسنَلد نعنادَمد،ﻁةﺏﺍلصﻒﺍلثلايﺍلثلاﻮﻱ.ﺭسللَمليسَنﺮ َلنَ

ﺍ ﺩﺍﺏ يلمعَﺍلمانل.

 .18ﺃحم ﺃمﻞ.)1111(.حللَﺍلقلﻖﻭسمَﺍلقلجﻭعةقَهمدلهمَغندرقاليدا والَقصدص
العلميميلَيلمعَ مرج ﺍلعﺪﺩ 1ﺍلميلﺪ 11ﺩمرﻖ ﺹ.111-121

 .13ﺃحم د د د صلل حسﻦ ﻭﺍلﻜهنسي ذند د ددبمين د د د عل د د د الد د دداف ﺍلعلﻡ ﺍلىهعد د ددَﺍألﻭل 
األر  ،مََهَالميَميالعرهيللارروالَوزني.

 .11أهد ددوحىب غسد ددل .)1111(،نالمند ددلشارد ددروَعزند ددزالمهد ددلراشااليَملعند ددَ األر  ،
عمل  ،ارواش للىهلعَوالارر.

 .11األس د د ق سد ددعن يلس د د وإه د دراذن مد ددروا،عه د د المين د د .)1110(.اإلررد ددل الَرهد ددوق
مفهومددو-قصلشصددو-ملذنَددو ى 1ال د ارالعلمنددَال ولنددَللارددروالَوزندديو ارالثقلفددَ
للارروالَوزني عمل ،األر ،

 .11ﺇسملعنﻞ ﺇهﺮﺍذ ددن .)1112(.فلعلن ددَاإلرر ددل العقةا ددياالافع ددلليف دديقف ددضقل ددج
المسَقه ل نالَعلن المهاي ﺭسللَمليسَنﺮغنﺮمارﻮﺭﺓ يلمعَﺃسنﻮﻁ.
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 .10ﺇسملعنﻞ أحم د د د د السد د د ددن ﺍلافنعي عله د د د د عه د د د د اهلل)1111(.ﺍلهانَﺍلعلملنَللقلشمَ
العرهند ددَالََشد ددلباألىفد ددل ل د د نعناد ددَمد دد،ﻁةﺏﺍلَعلنﻢﺍلعلﻡﻭﻁللهلَوهم ناد ددَمﻜَ

ﺍلمﻜﺮمَ ميلَعل الاف

الع  21ﺍلساَﺍلقلمسَعرﺮﺓ ﺍلقلذﺮﺓ.

 .12األسددن ذهددَالاعددن عه د اهلل.)1111(.االََشددلبالافسدديل د نالاسددل المىلقددلشهمحددلَ 
األحد دوا الرقص ددنَهوالن ددَالقرى ددو وعةقَهم ددله ددهعضالمَغند دراش رس ددللَ ََ ددوراا 

يلمعَالقرىو  السو ا.،

 .12أرﺮﻑعهد د ﺍلغلايرد درنش ﺍلسند د حةﻭﺓ.)1110(.ﺍلصحَﺍلافسنَ ﺍلمﻜَﺐﺍليلمعي
ﺍلح ن

ﺍالسﻜا ﺭنَ مصر.

 .12األرو عل  .)1318(.سنَولوينَ الرقصنَ القلذر مََهَ االايلو المصرنَ.

 .11ﺍألرﺮﻡ ﺇهﺮﺍذنﻢ.)1118(.صد د د ددور ﺍليس د د د د ﻭعةقَهلهَق د د د د نرالد د د ددذاشل د د د ددذوقﺍإلعلقَ
ﺍلهصﺮنَ رسللَمليسَنرمارور َلنَﺍلَﺮهنَ يلمعَﺍلﺰقلﺯنﻖ.

 .18ﺍألقصﺮﻱ نﻮسﻒَ.)1111(.نﻒَد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددَقلصمﻦﺍلقﻮﻑﻭﺍلقلﻖمﻦﺍلمسَقهﻞ 
ﺍلقلذﺮﺓ ﺩﺍﺭالىلشاللارﺮﻭﺍلَﻮﺯني.

 .13ﺍألاصلﺭﻱ ما صلل .)1111(.هﺮﻭفنﻞﺇﺩﺭﺍﻙال د د ددذاشلىلله د د ددلشﺍلمﺮحلَﺍلثلاﻮنَ
همملﻜَﺍلهحﺮنﻦ ميلَالعل د د د د د ددو الَرهون د د د د د ددَوالافس د د د د د ددنَ َلنَﺍلَﺮهنَ يلمعَﺍلهحﺮنﻦ 

ميل )0(.

 .01إمد ددل  محم د د .)1332(.الد ددزواجوالىدددةجفد دديالفقد ددواإلسد ددةمي المألسسدددَاليلمعند ددَ
لل راسلشوالارروالَوزني هنروش.

 .01أمنا ددَالس ددملا ع ددل مص ددىف .)1111(.الد د لن الَرقنص دديواإلحص ددلشيال اره ددي
لةلىراهلشالافسنَ:المعلننرالَرقنصنَ  ارالفَرالح ن

الَونش.

 .01اايلز هلره ار.)1331(.م ق إل اارنلشالرقصنَ َريمَفهد هد،عهد اهللالد لن 
ارالحلرثليللىهلعَوالارر الىلشا.

 .00األاص د د د د ددلرق هد د د د د د ر)1110(.ﺍلفﺮﻭﻕهنﻦﻁلهَﻭﻁللهلﺕيلمعَﺍلﻜﻮنﺖفيالقل د د د د ددج
واالََشد د د ددلب المد د د ددألَمرالسد د د دداوقالعلرد د د ددر مﺮَﺰﺍإلﺭرلﺩﺍلافسي يلمعَعنﻦرمﺲ 

ﺍلقلذﺮﺓ.

 .02األاصلﺭﻱ هد ر.)1112(.ﺍلقلﻖلد نﺍلرهلﺏفيهعﺾالد و ﺍلعﺮهنددَ  ارسددَثقلفنددَ
مقلراَ ميلَ راسلشافسنَ ﺍلميل  12ﺍلع  0ﺍلقلذﺮﺓ.
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 .02األاصلﺭﻱ ه ر َلا عليمه ق.)1111(.الفروجفيالقلجواالََشلبهدن،ىدةب
وىللهد د ددلشيد د ددلمعَيالَوند د ددشﻭﺍلسلىد د ددل،قلهﻮﺱ حﻮلنلﺕمﺮَﺰﺍلهحﻮﺙﻭﺍلﺪﺭﺍسلﺕ

ﺍلافسنَ َلنَﺍ ﺩﺍﺏ يلمعَﺍلقلذﺮﺓ ﺍلحﻮلنَﺍلثللثَ ﺍلقلذﺮﺓ.

 .02األاصلرق ه ر(.)1111قلشمَهنالةََشلب BDI-Iمقلنن الرقصدنَ َقادن،علد 
الميَميالَونَي الَونش  ارالََلبالح ن

ص.110-118

 .01األاص ددلرق ذنفل .)1111(.الَد د ن،وعةقَ ددوهفلعلن ددَال ددذاشوالقل ددجف دديث ددة عنا ددلش
َونَنَ أىروحَمليسَنر مََهَيلهراألحم يلمعَالَونش.

 .08هلَرس ،

ه.)1331(.اارنلش االررل والعةج الافسيىَ 1ريمَ .حلم عه

العزنز الفقي القس الثلاي ى 1ار القل للارر والَوزني الَونش.

هحنرق عه الرقنب.)1381(.اقَهلرالقلج الحللَالسمَلةىفل ى 1القلذر   ار
 .03
المعلرا

 .21هرذو موس ( .)1111المويز في اإلررل وَىهنقلَو القلذر الرروج.
 .21الهىلاند ددَ أسد ددلمَمحم د د وآقد ددرو.)1111(.،عل د د اف د د الىف د د غند ددرالعد ددل ق  ار
المسنر عمل ،األر .،

حلفاهىر .)1118(.الََناوالصحَالافسنَ ى  ٨ارالمنسر هغ ا .

 .21هىر 
 .20الهه د د   قن د د (.)1110فلعلند ددَالد ددذاشل د د نالمرر د د الافسد دديوعةقَهد ددلهلقَند ددلرا
لةسلوباالررل قالمالسبل نعناَم،الممرر ن،والمررد اش ":ارسدَمن ااندَفدي

ع م،مالىجالمملََالعرهنَالسعو نَ".رسدللَالَرهندَوعلد الداف

الَرهنَ يلمعَالقصن ص.112-31

ع(َ )21لندَ

 .22هند د ددا أروَ ،ريمد د ددَعد د ددل مصد د ددىف .)1111(.العد د ددةجالمعرفد د دديوااللد د ددىراهلش
االافعللنَ الىهعَاألول  ارا فلجالعرهنَ القلذر .

 َ .22د ددواسي ع نل د ددَحسﻦﻁلذﺮ.)1111(.ﺍلقلﻖﻭﺍالَََشلﺏلد د د نعناَم د دد،المىلق د ددلش
وغند ددرالمىلقد ددلشفد دديم ناد ددَمَد ددَالمَرمد ددَ ﺭسللَمليسَنﺮ َلنَﺍلَﺮهنَ-يلمعَﺃﻡ
ﺍلقﺮﻯ ﺍلﺮنلﺽ.

 .22الثلق د ددب فهد د د (..)1333المد د د أر والى د ددةجف د دديالميَم د دديالَ د ددونَي األهع د ددل الافس د ددنَ
وااليَملعنَواالقَصل نَ ى 1الَونش يلمعَالَونش ميل الاررالعلمي.

 .21يلهر يلهر.)1331(.اارندلشالرقصدنَالهادل الد نالمنلش الامدو ىدرجالهحد
الَقون  ارالاهلَالعرهنَ القلذر .
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 .28يهﻞ فﻮﺯﻱََ")1111(.لﺏ"ﺍلصحَﺍلافسنَﻭسنَد د ددولﻮينَﺍلرقصنَ ﺍالسَا رند د ددَ 
ﺍلمﻜَهَﺍليلمعنَ ﻁ 1.مصﺮ.

 .23اليهددورق نحندديوذنددب.)1111(.فدديرحددلبالَد ار العرهددي ارسددلشفدديَيلنددلشالفَددر
والحللر واأل ب  ارمي الوقللارروالَوزني.

 .21اليرنسددي محم د عه د العزنددز.)1110(.االََشددلبالافسدديل د قمرلدديسددرىل،الرشددَ
ج 0مََهَالزذ ار الررج .28-3

 .21ي ددة س ددع .)1382(.ف دديالص ددحَالعقلن ددَواالمد دراضالافس ددنَوالعقلن ددَواإلاح ارف ددلش
السلَوَنَ  ارالفَرالعرهي القلذر .

 .21القىنبيمل  الح ن قما .)1331(.م قﻞﺇل ﺍلَﺮهنَﺍلقلصَ مََهَالفةد 
للارﺮﻭﺍلَﻮﺯني ﺍلمملﻜَﺍألﺭﺩانَﺍلهلرمنَ عمل.،

 .20اليم ددل حا ددل،وهقن ددش اد دوا ()1118قل ددجالهىلل ددَوعةقَ ددوهي ددو الحن ددل وفلعلن ددَ
الددذاشلد نىددةبالسدداَالاهلشنددَهَلنددَالَرهنددَيلمعددَالماوفنددَ ميلددَالهحددو الافسددنَ
والَرهونَ الع األو  1118ص.011-182

 .22يال ،فقرقأهوعلنل .)1111(.،مسَونالفلعلندَالذاَندَالم رَدَلد نالمدراذقن،مد،
أهال المىلقن ،فياألر  ،راسلشفيالعلو الَرهونَ الميل  08الع .11

 .22الحلج فلنزمحم مصدىف )1381(.االمدراضالافسدنَ مىهعدَالمََدباالسدةمي 
هنروش لهال.،

 .22الحلنا أحم (.)1113االاَمل لآلقرن ،ى .1ارالاهلَالعرهنَ القلذر .
 .21الح ارسددن

ق نيَ.)1332(.مرددَلَالىددةجفددياألر   ،ورالم د أر فنهددل(حللددَ ارسددنَ

عل م ناَعمل )،رسللَمليسَنرغنرمارور  اليلمعَاألر انَ عمل ،األر .،

 .28الحرنهددي ع دواضمحم د (.)1110العةقددَهددن،مفهددو الددذاشوالس دلواالع د واايل د ن
الصد د  ارس ددَمقلرا ددورس ددللَمليس ددَنرغن ددرمار ددورا أَل نمن ددَا ددلناللعل ددو العرهن ددو
واالمانو-الرنلض

 .23حسن ،ىوعه العان .)1112(.اإلرردل الافسديالاارندَالَىهندجالََاولويندل  ار
الفَر عمل ،األر .،

 .21حسددن ،عهد العاددن ىددو.)1111(.العددةجالافسدديالمعرفدديمفددلذن وَىهنقددلش ى 1
ارالوفل ل انلالىهلعَوالارر االسَا رنَ مصر.
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 .21الحلدي أحمد .)1118(.الَقرندرالفقهديللىددةج مرَدزاهد،إ رند الحلددي ع 8+1
.122_1

 .21حم ق ازنوو او اسنمَ.)1111(.عةقَالفعللنَالذاَنَالم رََهلالََشدلبوالَدوَر
ل نىلهََلنَالعلو ميلَال راسلشللعلو الَرنونَ–األر .22-22 )1(1 ،

 .20قلل د عه د الددرحم،القلددلا.)1333(.االََشددلبعا د األىفددل وعةقَددوهللهنشددَاألس درنَ
والَفل الم رََوالَحصدن األَدل نميفديعنادَمد،ىدةبالصداالسدل

رسللَمليسَنرغنرمارور اليلمعَاألر انَ عمل.،

األسلسدي 

دَونالَواصد وعةقَدوهدللقلجواالََشدلب
 .22قلل عوضالدهةدَ.)1112(.حسدن،مس 
ل نالمراذقن،الص رسللَمليسَنر َلنَا اب يلمعَالزقلزنج.

 .22قلددر عل د والرددالوق محم د محددرو .)1331(.مقنددل الحللددَالمزاينددَ اليمعنددَ
القلذر .
المصرنَلل راسلشالافسنَ األايلوالمصرنَ  

 .22القلددا قلدداهدد،عهد اهللهدد،أحمد َ.)1111(.اددلقضإ رااالددذاشوعةقَددوهللفوهنددل
االيَملعنددَواالََشددلبلد نىددةبيلمعددَالملدداسددعو رسددللَمليسددَنرغنددرمارددور 

َلنَالَرهنَ يلمعَالملاسعو .

 .21قلنفَ عه اللىنامحم .)1110(.عةقَاالغَدرابهَد مد،الَوافدجوَوَند الدذاش
ومرَدزالدَحَ والقلدجواالََشدلب ميلدَ ارسدلشعرهندَفديعلد الاف

 1ﺩﺍﺭﺍلفﻜﺮﺍلعﺮهي ﻁ 1ﺍلقلذﺮﺓ مصﺮ.

الميلد  1العد 

 .28ق د ددونىر وف د ددل .)1111(.األمد د دد،الافس د دديوالر د ددعورهللوحد د د الافس د ددنَلد د د نالمد د د أر 
الفلسد ددىنانَ(المىلقدددَواألرملد ددَ)وعةقَهمد ددلهد ددهعضالمَغن د دراش رسد ددللَمليسدددَنرغند ددر
مارور َلنَالَرهنَ اليلمعَاإلسةمنَ غز .

 .23قلد ددر أزذ د ددلر.)1112(.ال د ددذاشالم رَ د ددَواالََش د ددلبل د د نالمَ د ددر اشعلد د د م ارَ د ددز
األقصلبهمحلفاَغز رسللَمليسَنر َلنَالَرهنَ اليلمعَاإلسةمنَ غز .

 .11ال سددوقي ميد قمحمد .)1112(.امذيددَالعةقددَالسددههنَهددن،قهدراشاإلسددل
واالََشلبوَصوراالاَحلرل نعناَم،السن اشالمعرلدلشلإلسدل

الافسنَوالَرهونَ  راسلش افسنَ الميل  16الع  1القلذر .

والقلددج

ميلدَالهحدو 

 .11لند د د ماام د ددَالصد د دحَالعللمن د ددَ .)1118(.WHOلند د د الص د ددحَالافس د ددنَوالعص د ددهنَ
الَاصدداناال د وليل م دراضف د الرعلنددَاالولنددَ–المرايعددَالعلرددر َريمددَسددال أهددو

سع .
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 .11الد د لن فهد د عهد د اهللوآق ددرو..)1210(،سلس ددلَمق ددلنن مسَر ددف الى ددلشا مقن ددل 
القلج الىلشا مىلهيالرهرق.

 .10ال د و

رسددمنوعه د الفَددلد .)1111(.عددونالَعددونضعدد،الىددةجالَعسددفيفددي

الفقواالسةمي االر   ،ارقا ن .

 .12ال د نب أمنددر .)1111(.أس د هاددل القددن القلقنددَفدديمرحلددَالىفولددَ مىددلهيالهنشددَ
المصرنَالعلمَللََلب القلذر .

 .12الرامزق فلىمَوالعهن  مرن .)1111(.مرَلَالىةجفيالميَميالَونَي ميلد 
األمَلل راسلشوالهحو االيَملعنَ الَونش.

 .12رزج محم عه السمني(".)1113هروفن الَفل اشالذاَنَالم رََوالد افيالمعرفدي
لد نالىددةبالعددل نن،والمَفددوقن ،ارسددنلهللصددااألو الثددلاوق".ميلددََلنددَالَرهنددَ 

يلمعَالماصور .123–121 23

 .11رل دوا ،سددلمر.)1111(.االََشددلبوالَرددلأل " ارسددَارَهلىنددَمقلراددَ" ميلددَالعلددو 
الَرهونَوالافسنَ .21-11 )1(1

 .18رلدوا ،يمند سددلمر.)1111(.الصددحَالافسددنَ الىهعددَاألولد  ارالمنسددرللارددر
والَوزني عمل ،االر .،

 .13رلوا ،سلمر.)1111(.أثرالَفل الذاَندَفديقفدضمسدَونالقلدج  ورندَ ارسدلش
افسنَ ع(.)0

 .81الرف ددلعي اع ددن .)1110(.القنم ددَالافس ددنَ ارس ددَف دديس ددنَولوينَالََن ددا مار ددوراش
يلمعَ مرج (.)12

 .81الزاوق الىلذرأحم .)1318(.مقَلرالقلمو  ى 1ال ارالعرهنَللََلب لنهنل.
 .81زان اهن محم . )1111( .الاموذج الهالشي للَفلنَ الم رََ ومعَق اشالفر واألذد اا
ال افعندَ لإلايدلز واسدَراَنينلش الدَعل لد نَةمندذ الصدفوا ال ارندي القدلم
واألو اإلعد ا ق مد ،اليادلن. ،ميلدَ َلندَ الَرنندَ – يلمعدَ عدن ،ردم

.012

االهَد اشي

(-122 )1

 .80الز ار فنص وآقرو .)1381(.،ارسدََرقنصدنَلادلذر الىدةجفدي ولدَاألمدلراش
العرهنَالمَح  .هي :ارالقل .

 .82زذرا ،حلم ()1338الَوينوواإلررل الافسي ى 0القلذر عدلل الََدب القدلذر 
مصر.
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 .82زذرا ،حلم .)1381(.الَوينوواإلررل الافسي ى 1علل الََب القلذر مصر.
 .82زذرا ،حلم .)1112(.الصحَالافسنَوالعةجالافسي علل الََب القلذر .

 .81زذرا ،حلم .)1331(.الصحَالافسنَوالعةجالافسي ى 0علل الََدب القدلذر 
مصر.

 .88زذرا ،حلم .)1312(.الصحَالافسنَوالعةجالافسي القلذر علل الََب.
 .83زذدرا ،حلمد .)1318(.الصددحَالافسددنَوالعددةجالافسددي ى 1الالرددرعددلل الََددب 
القلذر .

 .31زذ ار ،حلم  .)1111(.راسلشف الصحَالافسنَواإلرردل الافسدي الىهعدَاألولد 
علل الََب القلذر مصر.

 .31زذرا ،حلم  .)1110(.راسلشفيالصحَالافسنَواإلررل الافسي.
 .31زذدرا ،حلم د .)1112(.الصددحَالافسددنَوالعددةجالافسددي الىهعَالراهعددَ عددلل الََددب
للارروالَوزنيوالىهلعَ القلذر .

 .30زذدرا ،سددال حلمد .)1332(.مفهددو الددذاشالمهادديلد ناألقصددلشيالافسدديالم رسددي
واَيلذ ددلشا قد درن،اح ددوعمل ددو رس ددللَمليس ددَنر َلن ددَالَرهن ددَ يلمع ددَالماص ددور 

الماصور يمهورنَمصرالعرهنَ.

 .32الزندلش فَحدي.)1111(.الهاندَ العلملندَ للَفدل
سلسدلَ علد الداف

الذاَندَ األَل نمندَ ومحد اَهل .فدي :

المعرفدي ()2ج  2مد اق وامدلذج واارندلش ار الاردر لليلمعدلش 

القلذر .

 .32السهسددهي رددعهل،علدديحسددن.)1111(.،عل د الدداف  أس د السددلوااإلاسددلايهددن،
الاارنَوالَىهنج المََباليلمعي  ى اإلسَا رنَ.

 .32السددهعلوق ذال .)1110(.الىددةجوأسددهلهوفدديم ناددَالموص د إلددل اشموصددلنَ ع
(.11-1 )12

 .31س ددهنلريروآق ددروَ ،ريم ددَأحمد د عهد د الق ددللج َ.)1382(.ارس ددََعلنم ددلشقلشم ددَالقل ددج
الحللَوالسمَ  ارالمعرفَاليلمعنَ االسَا رنَ.

 .38س د د ددحرعلدد د دديى د د ددو عل د د د د ي د د ددزر.)1111(.مفه د د ددو ال د د ددذاشل د د د د نم د د ددرضاليل د د د د 
السنَوسوملَنن "،رسللَمليسَنر َلنَا اب قس عل الاف
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يلمعَعن،رم .

 .33سددعن شلسددوصددلل .)1112(.أثددرَوَن د الددذاشفدديَامنددَفلعلنددَالددذاشللىلهددَذوق
القلد ددجااليَمد ددلعيفد دديالمرحلد ددَاليلمعند ددَ أىروحد ددَ ََد ددو ار َلند ددَالَرهند ددَ اليلمعد ددَ

المسَاصرنَ.

 .111السدددهلي ا د دوا .)1112(.الَفد ددل الذاَندددَالم رَد ددَل د د نمعلمد ددلشأىفد ددل الَوح د د فد ددي
المملََالعرهنَالسعو نَفيلو هعضالمَغنراش رسللَمليسَنرغنرمارور َلنَ

الَرهنَ يلمعَالنرموا األر .،

 .111السن علنل.)1111(.فلعلنَالذاشوعةقَهلههعضالمَغنراشالافسنَل نعناَم،
معلوايأعلل ذنشَالَ رن فياليلمعلش.

 .111سد ددنريو،اايلد ددشوين ارل د د هنرسدددوَ ،ريمدددَفدددلروجعه د د القد ددل ر وآقد ددرو:)1328(.،
مرَةشالحنل االافعللنَ ج 1ى 1القلذر مََهَ ارالثقلفَاإلاسلانَللارر.

 .110الرد ددلذلي عه د د الحمن د د محم د د .)1111(.الصد ددحَالافسد ددنَوسد ددنَولوينَالرقصد ددنَ 
الىنعَالثللثَ اإلسَا رنَ المََهَاليلمعنَاأل ازرنىَ.

 .112الر درهناي زَرنددل.)1112(.األفَددلرالةعقةانددَوهعددضمصددل راََسددلههل ارسددَعل د 
عناَم،ىللهلشاليلمعَ ميلَ راسلشافسنو .221-021 )2( 12

 .112الررهناي لىف عه العزنز.)1111(.االََشلبالمرضوالعةج مارجاالمعدلرا
مصر.

 .112الر درهناي لىفدديعه د العزنددز.)1111(.ال د لن إل د فه د وعددةجاالََشددلب الََددلب
االلََروايلرهََالعلو الافسنَالعرهنَ الع .10

 .111الرالوق محم محرو (.ب.ش).اارنلشاإلررل والعةجالافسي ى 1القدلذر 
مصر  ارغرنبللىهلعَوالارروالَوزني.

 .118الر ددن  َ ددلجالس ددرعهد د اهلل أق ددر  الشد د محمد د عهد د ال ددرحم.)1111(.،مد د ق 
الصحَالافسنَ مََهَالرر الرنلض.

ارَنوا.،
 .113الرن  ع  .)1111(.مفهو الذاش هن ،الىفولَ والمراذقَ مرج 

 .111الرن  ع .)1110(.رحلَ في علل المَقلع ن ،مفهو الدذاش والََندا  مردج ار
َنوا.،

 .111رددنهل  ،افن د .)1388(.مددرضالقلددجَ.ريم دَعددزشرددعة ،سلسددلَعددلل المعرفددَ 
الع  112الميل الوىايللثقلفَوالفاو،وا اب الَونش.
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 .111الصددلهواي عه د الددرحم.)1380(.،ااددل األسددر وح د مرددَةَهلفدديلددو اإلسددة 
القلذر مََهَوذهَ.ص.112

 .110ص ددلل عواى ددا.)1330(.الفلعلن ددَالذاَن ددَوعةقَه ددلهل ددغوىالحن ددل لد د نالرد دهلب
اليلمعي ميلََلنَالَرهنَ يلمعَالماصور .281-223 )1(10

 .112صددلهر وفددلج.)1111(.القلددجواالََشددلبوعةقَددوهددهعضالمَغن دراشال نمغرافنددَل د ق
المىلقددن،والمىلقددلش فدديمحددلَ رددشو،األسددر هوالنددَالقرىددو  رسددللَمليسددَنرغنددر

مارور َلنَا اب يلمعَالقرىو .

 .112الصرانر قلل .)1331(.الَفل الذاَنَالم رََوعةقَهلهللمملرسلشالوال نَال اعمَ
لةسددَقة الددذاَيل د ناألىفددل رسددللَمليسددَنرغنددرمارددور َلنددَالَرهنددَ اليلمعددَ

األر انَ عمل.،

 .112الصد ددفىي وآقد ددرو.)1111(.،الصد ددحَالافسد ددنَوعل د د الد دداف االيَمد ددلعيوالَرهند ددَ
الصحنَ  ارالمعرفَاليلمعنَ االسَا رنَ مصر.

 .111صددةد يهددل أسددع .)1111(.مفهددو الددذاشعا د أهاددل المعَقلددن،وغنددرالمعَقلددن،
للفشددَالعمرنددَ()1-12سدداَفدديمحلفاددَهن ددشلح د رسددللَمليسددَنرغنددرمار ددور  
يلمعَالق

الق

فلسىن.،

 .118صوالحَ محم أحم  وأحم نوساقواسمَ.)1332(.الفروجفيمفهو الذاشلد ن
عناددَمدد،أهاددل األمهددلشالعددلمةشوغنددرالعددلمةشفددياألر  ،ميلددَمرَددزالهحددو 

الَرهونَ الع السل

 الساَالثللثَ  ص.121-111

 .113الىون عزش.)1112(.فيالاف والقرآ،الَرن مصر المََباليلمعيالح ن
 .111الالذر قحىل.)1112(.،مفهو الذاشهن،الاارنَوالَىهنج  ارواش ى1

 .111الالذر قحىل،أحم َ .)1112(.ع ن السلوا ار واش للىهلعَوالارروالَوزني
ى 1األر ،

 .111الادلذر قحىدل،أحمد  .)1111(.مفهدو الدذاش هدن ،الاارندَ والَىهندج
للىهلعَوالارروالَوزني ى 1األر .،

ار واشد 

 .110العلسددمي رنددلضالن د َ.)1111(.القلددلشإ رااالددذاشوعةقَهددلهَ د مدد،القلددج
االيَم ددلعيواالََش ددلبلد د نى ددةبيلمع ددَ مر ددج ميل ددَيلمع ددَ مر ددجالميلد د 18
الع القلم الثةثو.،
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 .112عه ددل

األهاددل

سوس دد،حهن ددبس ددن ر ددهر عهد د الق ددللج أحمد د محمد د .)1112(.اَيلذ ددلش
احددوأسددللنبالمعلملددَالوال نددَوعةقَهددلهلالََشددلبلد نعناددَمدد،المدراذقن،

الَونَنن ،ميلَ راسلشافسنَ الميل  12الع  1القلذر .

 .112عهد د د الق د ددللج أحمد د د .)1332(.ال ارس د ددَالَىورن د ددَللقل د ددج حولن د ددلشَلن د ددَا اب 
الع  12يلمعَالَونش ميل الاررالعلمي.

 .112عه د د د د د د د د د د د د ﺍلقللﻖ أحم د د د د د د د د د د د د .)1382(.قلشمَﺍلقلﻖ:ﺍلحللَﻭﺍلسمَ ﺍإلسﻜاﺪﺭنَ ﺩﺍﺭ
ﺍلمعلﺭﻑ.

 .111عه القللج أحم .)1111(.الوسوا القهرق-الَرقنصوالعةج الَوندش ميلد 
الاررالعلمي يلمعَالَونش.

 .118عه د د القد ددللج أحم د د قند ددرق.)1383(.أسد ددل عل د د الد دداف  ارالمعرفد ددَاليلمعند ددَ
اإلسَا رنَ  ى.

 .113عه د د د القد د ددللج أحم د د د محم د د د رل د د دوا ،سد د ددلمرَ.)1333(.قاد د ددن،مه د د د شيللقلشمد د ددَ
العرهنَ الََشلباألىفل عل عنالشسورنَ الميلَالَرهوندَ الميلد  12العد  20

الَونش.

 .101عهد د القللج أحمد د .)1333(.القلشم ددَالعرهن ددَالََش ددلباألىف ددل  ع ددرضلل ارس ددلش
عل د د د ثملاند د ددَميَمعد د ددلش.ميلدد ددَالعلد د ددو اإليَملعن د ددَ.يلمع د د دَالَون د ددش الع د د د  0

ص.110-011

 .101عه الرحم ،محم السن .)1338(.اارنلشالرقصنَ القلذر   ارقهل

 .101عه د الددرحم ،محم د السددن .)1112(.عل د الدداف المعلصددرم د ق معرفددي.القددلذر :
ارالفَرالعرهي.

فهمووأسللنب

 .100عه السَلر إهراذن .)1338(.االََشلبالىرابالعصرالح ن
عةيددو سلسددلَعددلل المعرفددَ العد  103الميلد الددوىايللثقلفددَوالفاددو،وا اب 

الَونش.

 .102عه العلىي آقرو.)1338(.،األسر والميَمي  ارالمعرفَاليلمعنَ االسَا رنَ.

 .102عه العزنز مفَلدمحم .)1111(.عل الداف العةيدياَيلذدلشح نثدَ  ارقهدل 
للىهلعَوالارروالَوزني القلذر .


179

 .102عه د العزنددز ال نددَمحمددو .)1111(.العةقددَهددن،قلددجالمسددَقه وَ د مدد،معاددي
الحنددل والوح د الافسددنَواالََشددلبومفهددو الددذاشل د نالسددن اشالعقنمددلش ميلددََلنددَ

الَرهنَ يلمعَاألزذر الع 121اليز الراهي.

 .101عهد العلددي مهاد .)1110(.مفهددو الددذاشوأثددرهعددضالمَغندراشال نمغرافنددَوعةقَددو
هاددلذر االحَ دراجالافسدديل د نمعلمدديالمرحلددَالثلاونددَالحَومنددَفدديمحددلفاَيحاددن،

والهل .

 .108عه د الفَددلد فددلَ،عه د الفَددلدالسددن .)1382(.اَيلذددلشالوال د ن،احددوأىفددلله واثددر
ذلدداعل د مفهددومه لددذواَه وَق د نرذ لهددل رسددللَمليس دَنر َلنددَاأل ب قس د عل د 
الاف

يلمعَالزقلزنج.

 .103عه اللىنا آذار .)1111(.مفهو الذاش والََنا االيَملعي مرج  ار َنوا.،
 .121عهد اللىندا آذار .)1111(.العةقدَ هدن ،مفهدو الدذاش والََنداااليَمدلعي لد ن
المعوقن ،يس نلا  مرج  ار َنوا.،

 .121عهن  سدلل حمند )1112(.فلعلندَالدذاشوعةقَهدلهلالسدَقرارالافسديلد نالمررد ن،
الَرهونن ،رسللَمليسَنر َلنَالَرهنَ اليلمعَالمسَاصرنَ.

 .121عهد العددل فَحنددَ.)1112(.القلددجااليَمددلعيلد نلددحلنلمرددلغهَاألقدرا،فدديالهنشددَ
الم رسنَ ميلََلنَالَرهنَ يلمعَهاهل ع.31-22 28

 .120عثملﻥ فلﺭﻭﻕﺍلسن د د د .)1111(.سلسلَﺍلمﺮﺍييﺍلعﺮهنَفيﺍلَﺮهنَﻭعلﻢﺍلاف د د د  
ﺍلقلﻖﻭﺇﺩﺍﺭﺓﺍللغﻮﻁ ﺍلﻜَلﺏ 12الع  1الساَالحل نَوالعررو ،القلذر .

 .122عس ددَر عه اهلل.)1388(.االََش ددلبالافس دديه ددن،الاارن ددَوالَىهن ددج مََه ددَاالايل ددو
المصرنَ القلذر .

اجوالىدةجوَعد الزويدلشفدياإلسدة األحَدل الفقهندَ
 .122عرل غسل.)1331(.،الزو 
وَهرنراشالََلبالمسلمن،المعلصرن  ،ارالسلقي لا ،وهنروش.

 .122عَلرددَ احمد د .)1382(.الىددبالافس دديالمعلص ددر ى 2مََهددَاالايل ددوالمصددرنَ 
القلذر .

 .121عﻜلرَ أحمد د د د د .)1331(.ﺍلﻄﺐﺍلافسيﺍلمعلصﺮﻁ 1مﻜَهَﺍألايلﻮﺍلمصﺮنَ 
القلذر .

 .128عﻜلرَ أحم د د .)1338(.ﺍلﻄﺐﺍلافسيﺍلمعلصﺮ مﻜَهَﺍالايلﻮﺍلمصﺮنَ القد ددلذر 
.
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 .123عَلرَ أحم .)1110(.الىبالافسيالمعلصر مََهَاألايلوالمصرنَ القلذر .
 .121عَلرَ أحم .)1388(.الىبالافسيالمعلصر مََهَاألايلوالمصرنَ القلذر .
 .121العل د دوا ،سد ددللي.)1111(.الَفد ددل الذاَند ددَالم رَد ددَعا د د ىلهد ددَيلمع ددَهغ د د ا ميلد ددَ
الهحو الَرهونَوالافسنَ .128-112 )00(1

 .121علي علشرَحسن.)1111(.،عةقَمسدَوقاإلحهدلىوامَلاندَالسدنىر علندوهَفلندَ
الددذاشالم رَددَلد نىلهددَاليلمعددَ الميلددَالمصدرنَلل ارسددلشالافسددنَ ( 11)00
.181-122

ذر   ارالعلنل،للاردر
 .120العلنل ،فلىمَ.)1112(.الىةج أسهلهو -آثلرا -عةيو القل 
والَوزني.

 .122عمر مع،قلن .)1332(.عل ايَملعاألسر   ارالرروج.
 .122العم ددرق س ددلمل،ه دد،محمد د ( )1113ا ددلذراالى ددةجف دديالميَم دديالس ددعو ق ارس ددَ
َرقنصنوىهنعَالالذر حيمهلاَيلذلَهلعواملهلاثلرذلوعةيهل الرنلض.

 .122العمنل ،محمو سلمل.)1112(.،السلواالَاانميفيمااملشاألعمدل   ارواشد 
للارر عمل ،األر .،

 .121عدوض  عدل واددرمن ،محمد .)1110(.الَفدل الذاَنددَالم رَدَوعةقَهدلهللمسددشولنَ
االيَملعنددَفدديلددو هعددضالمَغن دراشل د نىددةبَلنددَالَرهنددَيلمعددَاإلسددَا رنَ 
راسلشعرهنَفيعل الاف

.101-131 )1(11

 .128ع د د د د د ددوض عه د د د د د ددل محم د د د د د ددو .)1388(.علد د د د د د د ال د د د د د دداف الع د د د د د ددل  ارالمعرف د د د د د ددَ
اليلمعنَ اإلسَا رنَ.

 .123العنسوق عه الرحم،محم .)1110(.عل الاف الفسنولويي  ارالمعرفَ  ى.
 .121الغلم ق حلم أحم .)1112(.فلعلنَالعةجالمعرفيالسدلوَيفد قفدضحد َد 
مددد،الد ددىرابالقلد ددجوالد ددىرابالرذد ددلبااليَمد ددلعيل د د قالمرلد دديالمَد ددر ن،عل د د 
العنل اشالافسنَ أىروحَ ََورااغنرمارور .

 .121الغلم ق محم سعن محم . )1113(.الََنا االيَملعي واالقَصل قوالافسيللمد أر 
السعو نَالمىلقَفيمحلفاَي  ميلَيلمعَأ القرنللعلو االيَملعندَ )1(1
.188-122

 .121غلا حيلج.)1112(.عل الاف الَرهوق علل الََب القلذر .
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 .120الغد ددلا َلد ددث علد دديغد ددلا .)1338(.اد ددلذر الىد ددةجفد دديالميَمد دديالقىد ددرق  ارسد ددَ
من اانَ ال وحَ يلمعَقىر.

 .122غهددلرق ثددلشروأهددورددعنر قللد .)1113(.سددنَولوينلالامددواإلاسددلايهددن،الىفولددَ
والمراذقَ

 .122غرنب غرندبعهد الفَدلد.)1382(.مقندل االََشدلب( )َ ارسدَالَعلنمدلشواوراج
االيلهَ الاهلَالمصرنَ:القلذر .

 .122غرنددب غرنددبعه د الفَددلد.)1388(.ﺩﺭﺍسَمسَعﺮلَللفﺮﻭﻕهنﻦالياسددن،فددي
االََشددلبل د نعناددَمص درنَ ميلددَﺍلصحَﺍلافسنَ ﺍلميل د  13ﺍلع د ﺍلساﻮﻱلعلﻡ

 1388ﺍلقلذﺮﺓ.

 .121الغاد د د ور أحمد د د .)1311(.األحد د دوا الرقص د ددنَف د دديالَرد د درنياألس د ددةمي.الَون د ددش:
مىهوعلشيلمعَالَونش.

 .128غا ددن  س ددن .)1312(.س ددنَولوينَالرقص ددنَ محد د اَهل قنلس ددهل اارنلَه ددل  ار
الاهلَالعرهنَ القلذر .

 .123فلند د  حس ددن،عل ددي.)1112(.الرذ ددلبااليَم ددلعيوعةقَ ددوهَد د م دد،ص ددور اليسد د 
ومفهددو الددذاشل د قىللهددلشاليلمعددَ ميلددَاإلررددل الافسددي مرَددزاإلررددل الافسددي 
يلمعَعن،رم

القلذر الع  ٨١ص.231

 .111فلند حسدن.)1111(.،االلدىراهلشالسدلوَنَ–َرقنصدهل أسدهلههل عةيهدل.
القلذر  ىنهَللارروالَوزني.

 .111فلن حسن،عل .)1112(.الع وا،واالََشلبف العصرالح ن  الىهعدَاألولد 
المََبالعلميللَمهنوَروالارروالَوزني اإلسَا رنَ مصر.

 .111فلن حسن،علي)1112(.رﻜﻞﺍليس وَق نرالدذاشوالمَغندراشالوسدىنَفديالعةقدَ
هن،الَمللنَوالَرو العصهي ميلَﺍإلﺭرلﺩﺍلافسيﻭمﺮَﺰﺍإلﺭرلﺩ ﺍلع .12.

 .110فلن د د حس د ددن.)1110(.،االل د ددىراهلشالس د ددلوَنَ مألسس د ددَح د ددور ال ولن د ددَللار د ددر
والَوزني اإلسَا رنَ مصر.

 .112فرون  سنيموا ر.)1383(.الَاوالعرضوالقلدج َريمدَمحمدو عثمدل،ايدلَي 
القلذر .
ى  2ارالرروج  

 .112فهمددي مصددىف .(1312(.الصددحَالافسددنَ ارسددلشفدديسددنَولوينَالََنددا مََهددَ
القلايي القلذر .
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 .112فهمي مصىف  .)1313(.الصدحَ الافسدنَ والعمد الم رسدي مََهدَ الاهلدَ العرهندَ
القلذر .

 .111الفنومي محم إهراذن 1212(.ذد) .القلج اإلاسلاي الىهعَ الراهعَ ارالفَرالعره 
القلذر .

 .118قلسد د حس دد،ص ددلل .)1118(.االمد دراضالافس ددنَواالاحد دراف ددلشالس ددلوَنَ"اس ددهلههل
واعرالهلوىراشاعةيهل عمل،و ار يلَ.

 .113القرللوق نوسا.)1383(.الصهرفيالقرأ ،مََهَوذهو القلذر .
 .181القرنرد ددي غا د دديالص د ددرحس د ددن.)1112(.،الىد ددةجه د ددن،الممَ د دد،والمحا د ددور ارس د ددَ
ايَملعنددََحلنلنددَ ميلددََلنددَالَرهنددَاألسلسددنَللعلددو الَرهونددَواإلاسددلانَ الع د  12
يلمعَهله  العراج.

 .181القرنىد ددي عه د د المىلد ددب.)1338(.االََشد ددلبالد ددىرابالعصد ددرالح د د ن –فهمد ددو
وأسللنبعةيو علل المعرفَ الَونش.

 .181القرنىي عه المىلب.)1338(.فيالصحَالافسنَ  ارالفَرالعرهي القلذر .

 .180القىل ،سدلمنََ.)1381(.نداَقدو هلل ارسدَالَلنانَندَ/ج 1األايلدوالمصدرنَ 
القلذر .

 .182القىل ،سلمنَ.)1382(.مقنل القلجالسوق المألَمرالثلايلعل الاف
َ .182لمد

األىفل

القلذر .

وحند مصدىف .)1110(. :عةقدَ َقد نر الدذاشهدللقلجااليَمدلعي لد ن
أىروحَ ََورااغنر مارور َلنَالَرهنَ يلمعَ الزقلزنج.

 .182الَهنسي أحم .)1311(.األحوا الرقصنَفيالفقَوالقلل والقلاو ،ص13
َ .181فدلفي

عدة الد ن.(1990).،الصدحَ الافسدنَ ى 3

ذيدر للىهلعدَ والاردر

والَوزني الينز مصر.

َ .188فلفي عة ال ن.)1331(.،الصحَالافسنَ الىهعَالراهعَ  ارذيدرللىهلعدَ
والارروالَوزنيواإلعة ،القلذر .

َ .183فلفي عة ال ن.)1382(.،الصحَالافسنَ مََهَاألايلوالمصرنَ القلذر .
َ .131مدل

علدي .( 1983 ).الداف

اافعلالَهدل و ام ارلدهل وعةيهدل اليز االو ى 4

ىهي ال ار العرهنَ هغ ا .

َ .131مد ددل علي)1388(.الد دداف واافعةَهد ددلوام ارلد ددهلوعةيهد ددل اليز األو  ى  2ار
واسىلل راسلشوالارروالَوزني هغ ا .
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 .131مللهي ورنزارَ .)1112(.عزنز َق نر الذاش مََهَ يرنر ى 1الرنلض.

 .130المَولي املايعلي.)1113(.اللواهىالقلاوانَوالررعنَوالمرَةشالعلمنَل اواع
الح نثَللزواجوالىةج  ارالََلبالح ن  القلذر .

 .132ميند د  سوس دد،ر ددلغر.)1118(.ال ددىراهلشالرقص ددنَ ااملىه ددل قنلس ددهل  ار
الصفل عمل.،

 .132المحسدد ،سددةمَعقن د .)1112(.الَفددل الذاَنددَالم رَددَوعةقَهددله افعنددَاإلايددلز
والَوافددجوالَحص ددن لد د نعناددَ

م دد،ىلهددََلن ددَالَرهن ددَفددييلمع ددَالنرم ددوا رس ددللَ

مليسَنرغنرمارور  يلمعَالنرموا إره األر . ،

 .132محمو ذون حافي واليمللي فوزنَ".)1111(.فعللنَ الذاش الم رََ وم ن َجثنرذل
عل يو الحنل ل نىلهَ اليلمعَ م ،المَفوقن ،والمَعثرن ،ارسدنل ".ميلدَ أمل ارهدلا

علمنَ محَمَ َص ر ع ،األَل نمنَ األمرنَنَ العرهنَللعلو والََاولوينل -21 )1(1
.112

 .131مقو مللا.)1331(.عل اف الىفولَوالمراذقَ يلمعَ مرج.

 .138مرسددي َمددل إه دراذن .)1332(.العةقددَالزواينددَوالصددحَالافسددنَفددياإلسددة وعل د 
الاف

َلنَالَرهنَ يلمعَالَونش ى  1ارالقل للارروالَوزني الَونش.

 .133مرسي َمل إهراذن  ( 1979 ).القلج وعةقَو هللرقصنَ في مرحلَ المراذقَ.

 .111مدروا ،أحمد .)1111(.الَقند العقلدديوعةقَددوهدلإل رااالمَددلاي ارسدَمن اانددَعلد 
عناوم،ىةبَلنَالها سَالمنَلانَنَهيلمعَ مرج ميلَيلمعَ مرج–الميل 

-12الع الراهي.

 .111المسد ددلملاي مصد ددىف .)1311(.الد ددزواجواألسد ددر .اإلسد ددَا رنَ:المََد ددباليد ددلمعي
الح ن .

 .111المرلهقَ محم .)1118(.مهل ئاإلررل الافسيللمررد ن،واألقصدلشنن،الافسدنن ،
ارالمالذ للارروالَوزني عمل ،األر .،

 .110المصرق محم عه الميند .)1112(.مادلذرالسدلواااليَمدلعيوعةقَدوهمسدَوق
القلجواالََشلبوالَفل الذاَنَالم رََل قالمدراذقن،فد األر َ ،لندَالعلدو الَرهوندَ

والافسنَ يلمعَعمل،العرهنَ ميلََلنَالَرهنَههاهل م 1الع .31

دَوالار ددر
 .112مص ددىف  حس دد.)1338(.،علد د ال دداف اإلَلنانَ ددي  ارقه ددل للىهلع د 
والَوزني القلذر .
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 .112مصىف فهمي.)1312(.اإلاسل،وصحَوالافسنَ مََهَأايلو  ى مصر

 .112المىنرق معصومَسهن .)1112(.الصحَالافسنَمفهومهلوالدىراهلَهل.مََهدَ
الفةدى 1عمل.،

 .111المعي الوسنى.)1338(.ى 18اص ارميمياللغَالعرهنَ القلذر .

 .118المعم ددرق وف ددل .)1112(.عمد د الزوي ددَوأثد دراعلد د أول ددلعهلاألسد درنَ مس ددقى 
مىهعَالم ناَ.

 .113معمرنددَ هرددنر.)1113(.القلددجااليَمددلعيالمواقدداالمثنددر اسددهَاالاَرددلرالفددروج
هن،الياسن،وهن،مراح عمرنَ هح مارورفد ميلدَردهََالعلدو الافسدنَالعرهندَ
ميلَفصلنَالََروانَىبافسنَوعل افسنَمحَمَ الع (.)11-11

 .111معمرن ددَ هر ددنر.)1111(.مد د نااَر ددلراالََش ددلبالافس دديه ددن،ىله ددَاليلمع ددَم دد،
الياسن ،ميلَعل الاف

الع  20الساَالراهعَعرر القلذر .

 .111ﷴ أحم د د غانﻢ.)1111(.الد ددذَل الوي د د اايوالمهد ددلراشااليَملعند ددَوَق ن ارلد ددذاش
وَوق د ديالَفد ددل الذاَند ددَ يلمعد ددَهاهد ددل ميلََلنَﺍلَﺮهنَهيلمعَهاهل ﺍلميل د د ﺍلثلاي

عرﺮﺍلع .33-22.21

 .111المغرهد

هردرن محمد (َ.)1112فدل

الدذاش الم رَدَ وعةقَهدل ه افعندَ اإلايدلز لد ن

ىلهددَ الصددا الثددلاي الثددلاوق فدديم د ار

الَونش (.122-113 110 )13

م ناددَ حمددل الميلددَ الَرهونددَ–

 .110ماسي محمو .)1388(.عم األ والسلواااليَملعيل هال مَ،ةمنذالمرحلَ
االهَ اشنَ

 .112ماامد ددَالص د ددحَالعللمن د ددَ ICD10.)1333(.المرايعد ددَالعلر د ددر للَص د دداناالد د د ولي
ل مدراض المََهددَاإلقلنمدديللرددرجاألوسددى هإردراااحمد عَلرددَعددن،رددم
الىب القلذر .

َلنددَ

 .112المه د ق محم د .)1111(.مسددَونلشالدداف  اإلسددَا رنَ الملَق د المصددرقلإله د اع
والَامنَ.

 .112منلسد ددل محم .)1331(.الصد ددحَالافسد ددنَواالم د دراضالافسد ددنَوقلن د دَاوعةي د دلا (ى )1
هنروش  ارالين .

 .111المد ددنة ق عه د د المد دداع .)1112(.األم د دراضوااللد ددىراهلشالافسد ددنَ األسد ددَا رنَ 
مألسسَرهلباليلمعَ.
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 .118ال نَ عه القل رالحسناي.)1332(.االََشلبوويهواللهىوَق نرالذاشل نىةب
المرحلَاإلع ا نَ.ميلَاإلررل الافسي مرَزاالررل الافس  يلمعَعدن،ردم 
الع  2الساَالثللثَص.101-113

دَوعةقَهدلهقلدجاالمَحدل،فديلدو 
 .113الاصلصر فدألا .)1113(.الَفدل الذاَندَالم رَ 
هعددضالمَغندراشال نموغرافنددَلد نىلهددَالمرحلددَالثلاونددَفدديم ناددَهشددرالسددهي رسددللَ

مليسَنرغنرمارور َلنَالَرهنَ يلمعَالنرموا األر .،

 .111اصدر عدة ارب .)1111(.العةقدَ هدن ،االََشدلب ومرَدز اللدهى
عل عناَ م ،ىلهََلنَي الَرهنَ والعلو

ارسدَ من ااندَ

يلمعَ مرج.

 .111ذة رفنج.)1113(.الذر االََشلب ميلَالوح  الع  121الةذقنَ سورنل.

 .111ذا نددَ محمد سددعن سددةمَ.)1110(.مد نفلعلنددَهراددلم عةيدديمعرفددي-سددلوَي
فيَقفناح االََشلبل ناألىفل رسدللَ ََدوراا معهد ال ارسدلشالعلندلللىفولدَ 

يلمعَعن،رم

مصر.

 .110ذو و لنا زق " . ( 1978 ).اارنلش الرقصنَ " َريمدَ فدرج أحمد وقد رق حفادي
القلذر  الهنشَ المصرنَ العلمَ للارر والَوزني.

 .112نلس ددن ،عى ددوامحم ددو .)1381(.علد د ال دداف العن ددل قاإلَلانَد د  ى  1ارالعلد د 
للمةنن ،هنروش

 .112نلسدن ،عىدوا محمد و .)1388(.أسد

الىدب الافسدي الحد ن

الىهعدَ األولد  

ماروراش منسو ،الثقلفنَ  هنروش.

 .112النحفد د ددوفي اي د د ددوق)1110(.االََش د د ددلبوعةقَ د د ددوه د د ددهعضالمَغن د د دراشااليَملعن د د ددَ
وال نموغرافن ددَلد د نى ددةباليلمع ددَاللهالانَ الميل ددَالَرهون ددَ العد د  23ص-110

.122

 .111النوس ددا  ارم دديمحم ددو .)1110(.المه ددلراشااليَملعن ددَوعةقَه ددلهللَف ددل الذاَن ددَ
الم رَددَوالَحصددن ال ارسدديالعددل ل د نعناددَمدد،ىلهددَالمرحلددَالمَوسددىَفدديماىقددَ
حلش د د هللمملَد ددَالعرهند ددَالسد ددعو نَفد دديلد ددو ع د د مد دد،المَغن د دراش" ميلد ددَاليلمعد ددَ
اإلسةمنَلل راسلشالَرهونَوالافسنَ الميلد الحدل قوالعردرو ،العد األو -011

.022


186

:َالمرايياالياهن
228. Alexander, C. N.; Alexander, V. K. & Boyer, R.W .(2013): "Higher
States of Consciousness in the Vedic Psychology of Maharishi Mahesh
Yogi: A Theoretical Introduction and Research Review". Modern Science and Vediz Science: 88–126.
229. American Psychiatric Association (2000): Diagnostic Criteria from
DSM-4-TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
American Psychiat ric Press Washington DC.
230. Bandura, A. (1982). Self-Efficacy Mechanism in Human Agency,
Journal of American psychologist, 37(2), 122-147.
231. Bandura, A. (1995). Self-Efficacy in changing societies, NY: Cambridge university press.
232. Beck, A (1974): Coping with Depression. Institute for Rational living,
New York.
233. Cattell, R. B. (1950). Personality: A Systematic Theoretical and Factual
Study. New York: McGraw Hill. (775 citations).
234. Carter,V.(2004): Effects of Self-efficacy, Loucse of control and Self esteem on academic Performance of Students enrolled in adult bsice education
and
general
education
development
program
Diss.Abst.Int.(A).V.(64).No(12).428.
235. Cheung, C. & Liu, E. S. (1997). Impact of social pressure andsocial
support on distress among single parents in China.Journal Divorce and
Remarriage, 26, 3-4: 65-82.
236. Divorce and Psychological Stress, Alan Booth and Paul Amato Journal
of Health and Social Behavior Vol. 32, No. 4 (Dec., 1991), pp. 396-407
Published by: American Sociological AssociationPage Count: 12.
237. Demetriou, A., & Kazi, S. (2001). Unity and modularity in the mind
and the self: Studies on the relationships between self-awareness, personality, and intellectual development from childhood to adolescence.
London: Routledge.depression [for teens]. Bethesda, MD: Author (NIH
Publication.No.(01-4162).
238. Effectiveness of MBCT on Decreased Anxiety and Depression among
Divorced Women Living in Journal of Novel Applied Science, ISSN
2322-5149,2014JNAS Journal-2014-3-3/256-259.
239. Effectiveness of Stress Management on Mental Health of Divorced
Women Saba Hasanvandia, Mahdi Valizadea, Mahnaz Mehrabizade
Honarmandb, FaezeMohammadesmaeel(2013). Procardia - Social
and Behavioral Sciences 84 (2013) 1559 – 1564.

187

240. Effects of parental divorce on marital commitment and confidence
Whitten SW1, Rhoades GK, Stanley SM, Markman HJ.(2008) J Fam
Psychol. 22(5):789-93.
241. Ehret M, Sobieraj DM (February 2014). "Prevention of interferon-alpha
associated depression with antidepressant medications in patients with
hepatitis C virus: a systematic review and meta-analysis". Int. J. Clin
.Pract. 68 (2).
242. Gottman, J.M (1994).What Predicts Divorce? The Relation ship Between marital Processes And Marital Qutcomes. Journal of Counseling
and Psychology, 57,(p.47-52).
243. Hill, L., C. & Hilton, J. M. (1999). Changes in roles following. divorce:
Comparisonof factors contributing to depression.International Journal
of Life Sciences Vol 8, No 4pp:44-50.
244. Johnson, D. R. and J. Wu (2002): An Empirical Test of Crisis, Social
Selection, and Role Explanations of the Relationship between Marital
Disruption and Psychological Distress: A Pooled Time-Series Analysis
of Four-Wave Panel Data, Journal of Marriage and Family, 64, 211224
245. Landline, J. and Stewart, J. (2000): Relationship between met-cognition,motivation, locus of, self-efficacy and academicachievement, Canadian journal of counseling vole 32.
246. Lei, W. (2013). The structure and measurement of self-efficacy. Being
Peking University.
247. Mitra Bakhtiari, Alireza Nazari Anamagh, Tayebeh Khayatan,
Parichehr Nouri, Seyed Teymur Seyedi Asl, (2014) Depression, Anxiety, Happiness And Satisfaction with life among Fertile and Infertile
Women International Journal of Life Sciences Vol 8, No 4pp:44-50.
248. Patricia Vuijk et al, Journal of Affective Disorders 100 (2007) 221–226
249. Peterson,S,R & Bender,R,LWells,( 1993 ): « Self-Esteem paradoxes
and innovation in clinical theory practice» , Washington.
250. Robson.P.J, (1988): « Self- Esteem A psychiatric view» , Journal of
psychology, British.
251. Rosenberg.M.(1973): «society and Adolescent self – imoge»,university
press.
252. Richards, M. et al. (1997). The effect of divorce and separation on mental health in a national UK birth cohort. Psychological Medicine, 27, 5:
1121-1128.

188

253. Rapaport MH, Judd LL, Schettler PJ, Yonkers KA, Thase ME, Kupfer
DJ, Frank E, Plewes JM, Tollefson GD, Rush AJ(2002). "A descriptive
analysis of minor depression". American Journal of Psychiatry 159 (4).
254. Wilhelm, k.m. and parker,.)1994(Sex differences in life time depression rater factor artifact psychological medicine 24, 47-110.

:مواقياألاَراش
1.
2.
3.
4.

http://www.alukah.net/social/0/295/
http://bafree.net/alhisn/archive/index.php/t-128560.html
http://www.wikipedia.org online
http://www.alukah.net/social/0/295/







189


















مالحق الدراسة

ملحق رقم ()7
قائما أسماء ترمحكمين
م

ترجام ا

تسم ترمحكم

.1

.أسلمَحم واَ

أسَلذعل الاف المرلراهيلمعَاألزذر

.1

.هلس أهوَونا

أسَلذعل الاف المرلراهيلمعَاألزذر

.0

.عه العان المص ر

أسَلذمسلع فيعل الاف هيلمعَاألزذر.

.2

 .ر ادالرلعر

أسَلذعل الاف المسلع هيلمعَاألقص .

.2

.علن صلل 

أسَلذ عل الاف هيلمعَاألقص 
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ملحق رقم ()6
تردكتور/م ...............................

ترفاضل/م

تحيا طيةا وة د ،،،

ترموضوع  /تحكيم مقياس ترذتت ترمدركا
تقوم ترةاحثا ةإجرتء درتسا رنيل درجا ترماجستير ف علم ترنفس ة نوتن:
(ترذتت ترمدركا وعالقتبا ةكل من تلكتئاب وترقلق تلجتماع رد عينا من ترمطلقات ف
محافظات زم)

َه د اال ارسددَإل د الَعددراإل د مسددَونالددذاشالم رَددَل د نعناددَمدد،المىلقددلشف د 

محلفالشغز .وذي راسََىهنقنَعل السن اشالمىلقلشف محلفالشغز  ولَحقنجذلا
َقو الهلحثَهإع ا أ واشلقنل مَغنراشال راسَ.هحن َقياإليلهَعل فقراشالمقنل في
قمسَمسَونلشذي (:اشمل غللهلا أحنلالا ال ار أه ا).
َملََوزعفقراشالمقنل إل هع ن:،
الهع االو :الذاشالواقعنَ.
الهع الثلاي:الذاشالمثللنَ.
الذاشالم رََ":هجاهلذيم رَلشالفر وَصوراَوع،ذاَوَملن رَهلذوعل حقنقَهدل
فيلو َقننمووا راََلهلم،قة َفلعةَوميا قرن،والهنشَالَينعنشفنهل".
لذلانري م،سدنل ََ الََدر هدلالىةععلد هادو المقندل إلهد ا الدرأقفديمالسدهَهل
وَع ن الفقراشالَيهحليَإل َع ن علملاهج،لرأنَ أذمنََهرنفيإَمل ذذاالهح .

مييزن الرَر...
ترةاحثا /سناء إةرتهيم عودم

192



مقياس ترذتت ترمدركا ف صورتع تألوريا
تر ةارتت

م

ارب

دتئما

تحيانا

نادرتا

 .1

أسددع للحصددو عل د معلومددلشعدد،اقددلىقددوَيولددعفي 







 .1

أاد ددلأ راين د د امد دد،أسد ددلوهيالرقصد دديليمد دديالمعلومد ددلش 







م،ا قرنَ،جسل لَحسن،ذاَي.

ل



واَقلذالق ارراش.
 .0

عاد د َر ددَن العةق ددلشم ددياالق د درن،أ راوأ ارع دديَملم ددل 









احَنليلَيالرقصنَالقلصَ.
 .2

أسَىنيموايهَاألمورالغلملَوالغنرمألَ .











 .2

س د ددلوَينعَمد د د علد د د ميموعد د ددَمَى د ددور م د دد،المعد د ددلننر 









والمهل ئالرقصنَ.
ليم،قنرأورر.











 .2

أرعرهللمسألولنَعملنح









 .1

و،معرفَالسهب.

أرعرهللغلب أوالقلج











 .8

أ رالميلالشالصراعواالحََلاالَيَارجفيعةقدلَي



ميا قرن.،فيمعا األحنل.،
 .3

ل قعةقَوثنقَميرقصواح عل األق اسدَىنيمعدو 









َهل مرلعرقوأسرارق.
 .11

أاارلافسيهرَ إنيلهي.











 .11

أالرقصنومَقهلوم،ا قرن.،











 .11

أرعرهلالرَنلدَيلاافسي.











 .10

أرعرأ،مرلعرقَىغ علي.











 .12

نقن عليالرعورهقنهَاألم .











 .12

أَقه قصورقفيهعضاواحيالحنل .











 .12

أحَر ذاَي.











 .11

أرعرهللرللع،عةقَيميا قرن.،











 .18

لد د د قالقد د د ر علد د د إعى د ددل الح د ددبوالاا د ددرف د دديمر د ددلعر 









ا قرن.،
 .13

أالأحَر االقَةفلشفياالرقلصا قرن.،











 .11

أرعرهللمسألولنََيلاا قرن.،











 .11

ل قالق ر عل َلهنَمىللبحنلَي.











 .11

أرحبهلألفَلرالي ن .
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تر ةارتت

م

ارب

دتئما

ل

تحيانا

 .10

أح لافسيأذ ااواقعنَ.







نادرتا



 .12

أهذ قصلرنيه قفيعملي.











 .12

أسَىنيالَفَنرهرَ ين  وصايالق ارراش.











 .12

أرعرهللارلى.











 .11

أسَىنيعم عةقلشواسعَميم،حولي.











 .18

أسَىنيالسألا عملنيو ه اقلي.











 .13

أسَىنيالَقىنىهرَ ين لح مرلَلي.











 .01

أسَىنيالميل لَوالمالقرَوالحوارفيالميلل .











 .01

ل قالق ر القلصَفيإنيل حلو فيالمجزج.











 .01

أر ددعرأاا دديهحلي ددَإلد د الَى ددونرالد د اش والمس ددَمرللحف ددلا 











عل اسَقرارحنلَي.
 .00

أعَق د أااددينيددبأ،أعددرااقددلىلددفيوقددوَيلَدديأهق د  









فيَىورمسَمر.
 .02

أرعرأاايأعراافسيَملنيب.











 .02

لق حققشإايلزاشمهموفيحنلَي.











 .02

أرحبهر و فع االقرن،السلهنََيلذي.











 .01

أرحبهللفَر الََرلااقلىلعفيوقوَي.











 .08

أحبأ،أَعل اَثرع،افسي.











 .03

ق رَ عل إعىل الحبقلش.











 .21

اسَىنيالَعهنرعملنيو ه اقلي.











 .21

أصهحشأرنَ الريل امىواح .
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ملحق ()4


مقياس ترذتت ترمدركا ف صورتع ترنبائيا
عزيزت ترسيدم ترمحترما
تحيا طيةا وة د،،،
هددن،ند نامقنددل نهد اإلد الَعددراإلد مسددَونالددذاشالم رَددَلد نالمىلقددلشفد محلفاددلش

غز .وذي راسََىهنقندَعلد السدن اشالمىلقدلشفد محلفادلشغدز  لاند  ريدَالمليسدَنر
م،يلمعَاألزذر-هغز .

فيعل الاف
ونرم المقنل ميموعَم،الفقراشنري ق ار العهلراشه قَث الَعهنرع،رأنافنهدلهولدي
عةمَ(×)فيالمَل،الذقنَفجميرأنا علملاهج،ذذاال راسَذيإلثد ار ميدل ال ارسدَفدي
مولددوعالىددةج والهنلاددلشالدوار سددَعلم هس درنَ وسَسددَق ألغدراضالهح د العلمدديفقددى 

ولَ،سَغرجاأل ا م،الوقشأَثرم 12،قنقَ.


شاكرين ركم حسن ت اونكم ف خدما ترةحث تر لم
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ترةاحثا /سناء إةرتهيم عودم

أولا :ترةيانات تألوريا:

 -7تر مر عند ترزوتج

□أق م11،ساَ□م12-11،ساَ□م01-12،ساَ□أَثرم01،ساَ


-1مدم ترزوتج 
□أق م1،ساَ□م2-0،ساَ□م8-2،ساَ□أَثرم8،ساَ


-0ترمستو ترت ليم
□ثلاونَعلمَفجق □يلمعي(هَللورنو  -هلو )□مليسَنر□ ََوراا


 -3تر مل
□َعم □الَعم 


-2مكان تإلقاما ترحاريا
□مسَق

□ميالوال ن□،ميأح اإلقو 



 -2عدد ترمرتت ترت يسم فيبا ةرؤيا تألم ألةنائبا ف حارا إقامتبم مع تألب شبريا
□والمر □مر واح □مرَن0□،مراشفجَثر
 -1هل ينفق ترزوج على تةناءه تذت كانوت ةحضانتك
□نافج□النافج


 -9ترمحافظا
□رمل غز □غز □الوسىي□قلانوا □رف 


مةحاَ:

•َجَ قإااأيهشعل َ العهلراش.
•الَلعيعةمَن،أمل عهلر واح .
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مقياس ترذتت ترمدركا
م

دتئما

تر ةارتت












 .1

أعرااقلىالقو واللعافيافسي.



 .1

أ رااحَنليلَيعا َعلمليميا قرن.،





 .0

أراعيمَىلهلشأسرَيحسبإمَلانلَي.







 .2

أسَىنيموايهَمرَةَيهإنيلهنَ.









 .2

أعَق أاايقل ر عل اايلزاألعمل الَ َوَ إلي.











 .2

أَقه واقعيوأَعلم ميحنلَيَملذي.











 .1

أرعرهللمسألولنَالرقصنَع،أعمللي.











 .8

أرعرهللرللع،افسيومَلاَيف الميَمي.











 .3
 .11

أليلافسيأذ افلاََمريميق راَي.











عةقلَيميا قرنَ،يلبليالسعل .











 .11

أَقه أفَلرا قرن،حَ لوعلرلَا .











 .11

أرنأ،الحنل فنهلالحلووالمر.











 .10

أعَق أ،حنل الهررَقلوم،اإلحهلى.











 .12

أرنأ،الفر نمث قهر ف حنل الفر .











 .12

قهر الىةجلنسشَلهلرر.











 .12

أسع لمل الف ار ف حنلَي.











 .11

أقلو مقلوفيهللعم واإلايلز.











 .18

أعهرع،افسيهصراحَ.











 .13
 .11

أقىىين الحنلَيوفقلاإلمَلانلَي.











أسع إل َىونرإمَلانلَيوق راَي.











 .11

أرقأ،الريل لنسوامَسلونن.،











 .11

أىلبالمسلع م،ا قرن،إذااحَيشإلنهل.











 .10

أ نرحنلَيهرَ إنيلهي.











 .12

أرنأ،أفل أسلوبللحنل ذواعَ از الال .











 .12

أعَق أ،الريل َله سنشو.،











 .12

أَوقياألسوأفيَعلمليميم،حولي.











 .11

أفَلرالال َلهلذ امَ.











 .18
 .13

أا َثن ارعليَعلمليميينرااي.











م،األفل أ،نعنشاإلاسل،فيعللموالقلص.











 .01

أَ وقيأ،سلواالهررذوسلوامةشَي.
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ارةا

أحيانا

نادرتا







أةدتا

م

تر ةارتت

أحيانا

نادرتا

دتئما
































 .01
 .01

نمَ،لإلاسل،أ،نعنشهعن اع،الميَمي.
قهر الفر َمث اهلنَالحنل عا ن.

 .00

المىلقََعنشأَع صور م،صورالحنل .



 .02

أعيزع،الرعورهللسعل هع ىةقي.





 .02

أفل اليلو هة راسَأوعم هع ىةقي.







 .02

أحذرالمىلقلشمََ،رارَيرهَالزواج.









 .01

أَوقيح و الَثنرم،المصلشبهع ىةقي.











 .08

أرعرهللعيزع،معرفَق راَيوامَلانلَي.











 .03

أرعرهفق الثقَهَ مم،حولي.











 .21

أَوقيالفر فيَ أعمللي.











 .21

َ قىىيف الحنل هل شهللفر .











 .21

حنلَيََيَإل الَعلسَهع ىةقي.











 .20

أرنأ،الميَميالل اللمنرلو.











 .22

أفل الهير عليالهقل ف هل ق.











 .22

أرغبهلألاَقل م َ،الريل حولي.











 .22

أَصورأ،الحنل أصهحشع نمَالمعا .











 .21

ق رَيعل إعىل الحبقلش.
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ارةا







أةدتا

ملحق رقم ()3

تردكتور/م ...............................

ترفاضل/م

تحيا طيةا وة د ،،،
ترموضوع  /تحكيم مقياس ترقلق تلجتماع
تقوم ترةاحثا ةإجرتء درتسا رنيل درجا ترماجستير ف علم ترنفس ة نوتن:
(ترذتت ترمدركا وعالقتبا ةكل من تلكتئاب وترقلق تلجتماع رد عينا من ترمطلقات ف
محافظات زم)

َه د د اال ارسد ددَإل د د الَعد ددراإل د د مسد ددَونالقلد ددجااليَمد ددلعيل د د نعناد ددَمد دد،المىلقد ددلشف د د 

محلفالشغز .وذي راسََىهنقنَعل السن اشالمىلقلشف محلفالشغز  ولَحقنجذلا
َقو الهلحثَهإع ا أ واشلقنل مَغنراشال راسَ.هحن َقياإليلهَعل فقراشالمقنل في
قمسَمسَونلشذي (:اش دم دلا غللهلا أحنلالا ال ار أه ا).

يمنيفقراشالمقنل َاَميإل هع واح (أحل قالهع ).
َعرناالقلجااليَملعي":حللَالرعورهللقوالموقاواحد اواَثدرمد،المواقداااليَملعندَ

الَينَعرضالفدر إلنهدلوسدىالغرهدل فنردعرالفدر هلالازعدلجوالردنجللحرَدلشومواقدامعنادَ 
أقع االرَنلدعا الَواي مياألقرن.،
لذلانري مد،سدنل ََ الََدر هدلالىةععلد هادو المقندل إلهد ا الدرأقفديمالسدهَهلوَعد ن 
الفقراشالَيهحليَإل َع ن علملاهج،لرأنَ أذمنََهرنفيإَمل ذذاالهح .
مييزن الرَر...

 ترةاحثا /سناء إةرتهيم عودم
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مقياس ترقلق تلجتماع
م

ف صورتع تألوريا

تر ةارتت

.1

َللنقاياا ارشالرفقَفيأعن،ا قرن.،

.2

عةقلَياإليَملعنَأصهحشمح و .

.3

أرف د ددضالق د ددروجم د دديع د ددلشلَيفد د د الزن د ددلراشوالمالس د ددهلش

دتئما

العلشلنَ.
.4

أَياباليلو فيميلل السن اشالمَزويلش.

.5

أرعرهللغنر عا سملعيزواجأح قرنهلَي.

.6

أَرااإليلهَعل األسشلَالمَعلقَهزوايياألو .

.7

أَرااإليلهَعل األسشلَالمَعلقَهجسهلبالىةج.

.8

أرعرهللحسر إذارأنشأ ميأهال ذل.

.9

أرعرهللحسر إذارأنشقرنهلشزوييالسلهجميأهالشه .

.10

أقد دواَيالمَزوي ددلشمس ددَقراشفد د زوايه دد،وذ ددذانيعلاد د 

.11

أرعرهللاقصعا رألنَزويَأقيسعن ميزويهل.

.12

أفَع المرلَ ميأقواَيالمَزويلشأوزويلشأقواَي.

.13

ع ايلحيف حنلَيالزوينَنرعرايهللاقص.

.14

الأحباليلو فيالميلل العلشلنَحَ الأسدميَلمدَ

أرعرهللغنر .

"اهللنهعَلااه،الحة ".
.15

ااَقلل إل هنشَي ن أرهاحنلَيالنومنَ.

.16
.17

أصهحشص نقلَينَياهوايقوفلاعل أزوايه .

نىميفيَثنرم،الريل .

.18

َعرضلمللنقلشياسنَع ن .

.19

اار الريل ليَمىلقََللنقا .

.20
.21

أذلينرحهو،هَيوزنهم،ذ أَهرمايسالا.

اار الميَميلي وانَ.

.22

اار األقرن،ليهجاايأالالمذاهَأوأالسهبالىةج.

.23

أصهحشاهَزأومىميم،الحنَمللنَم،قه ا قرن.،

.24

أقلامََ،رارَيرهَالزواجمر آقرن.

.25

أرعرهللقواالر ن عل مسَقهلي.

.26

أمن إل اعَ از الال .

.27

أعيزف عق عةقلشي ن .
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ارةا

أحيانا

نادرتا

أةدتا

م

دتئما

تر ةارتت

.28

أَللنجم،إلحلدأسرَيليهللزواج.

.29

أرعرهج،الميَميالمايوأسل الي.

.30

َحمليمسألولنَأهالشيعب عل َلذلي.
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ارةا

أحيانا

نادرتا

أةدتا

ملحق ()5


مقياس ترقلق تلجتماع ف صورتع ترنبائيا
عزيزت ترسيدم ترمحترما
تحيا طيةا وة د،،،
هن،ن نامقنل نه اإل الَعدراإلد القلدجااليَمدلعيلد نالمىلقدلشفد محلفادلشغدز .

وذي راسََىهنقنَعل السن اشالمىلقلشف محلفالشغز  لان  ريَالمليسَنرفديعلد 
الاف م،يلمعَاألزذر-هغز .
ونرم المقنل ميموعَم،الفقراشنري ق ار العهلراشه قَث الَعهنرع،رأنافنهدلهولدي
عةمَ(×)فيالمَل،الذقنَفجميرأنا علملاهج،ذذاال راسَذيإلثد ار ميدل ال ارسدَفدي
مولددوعالىددةج والهنلا دلشالدوار سددَعلم هس درنَ وسَسددَق ألغدراضالهح د العلمدديفقددى 
ولَ،سَغرجاأل ا م،الوقشأَثرم 11،قنقَ.


شاكرين ركم حسن ت اونكم ف خدما ترةحث تر لم
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ترةاحثا /سناء إةرتهيم عودم

مقياس ترقلق تلجتماع ف صورتع ترنبائيا
م

تر ةارم

.7

َللنقايااراشالرفقَفيأعن،ا قرن.،

.6

أرفددضالقددروجمدديعددلشلَيف د الزنددلراشوالمالسددهلش
العلشلنَ.

.4

أَياباليلو ف ميلل السن اشالمَزويلش.

.3

أرعرهللغنر عا سملعيزواجإح نقرنهلَي.

.5

أَرااإليلهَعل األسشلَالمَعلقَهزوايياألو .

.2

أَرااإليلهَعل األسشلَالمَعلقَهجسهلبالىةج.

.1

أرعرهللحسر إذارأنشأ ميأهالشهل.

.9

أرددعرهلللددنجإذا أرنددشقرنهددلشزويدديالسددلهجمددي

.8

أق د د دواَيالمَزويد د ددلشمسد د ددَقراشف د د د زوايه ،وذد د ددذا

أهالشه .

نيعلا أرعرهللحسر .

.71

أرعرهللَوَرعا رألنَزويَأقيسعن .

.77

َ د د ق أقد د دواَيالمَزويد ددلشأوزويد ددلشإق د دواايف د دي
حنلَينللنقاي.

.76

ع ايلحيف حنلَيالزوينَنرعرايهللاقص.

.74

أَراسملعَلمَ"اهللنهعَلااه،الحة ".

.73

أرعرهلالرَهلاعا ملأاَق إل هنشَي ن .


.75
.72

أصهحشص نقلَينَياهوايقوفلاعل أزوايه .

ىميالريل فينيعلا معَزلَ.

.71

َعرل لمللنقلشياسنَنللنقاي.

.79

اار الريل إليَمىلقََللنقاي.

.78
.61

أذلينرحهو،هإرَهلىيهم،ذ أَهرمايسالا.

اار الميَميلي وانَ.

.67

ااد ددر ا ق د درن،لد دديه د دجاايأاد ددلالمذاهد ددَأوأاد ددلسد ددهب
الىةج.

.66

أصددهحشأهَددزأونىمدديفدديمدد،الالحنددَالمللنددَمدد،

.64

أقلامََ،رارَيرهَالزواجمر أقرن.

.63

أرعرهللقواالر ن عل مسَقهلي.

قه ا قرن.،
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دتئما

ارةا

أحيانا

نادرتا

أةدتا

دتئما

م

تر ةارم

.65

أمن إل اعَ از الال .

.62

أعيزف عق عةقلشي ن .

.61

أَللنجم،إلحلدأسرَيليهللزواج.

.69

أرعرهج،الميَميالمايوأسل الي.

.68

َحمليمسألولنَأهالشيعب عل َلذلي.
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ارةا

أحيانا

نادرتا

أةدتا

ملحق رقم ()2
مقياس ةك ترمطول
ت ليمات:
نَلم،ذذااالقَهلر11ميموعَم،العهلراشالريل أَ،قرأَ ميموعَم،العهلراشهعالندَ
ثد َقَددلرمددَ،د ميموعددَعهدلر واحد والَدديَصدداهىرنقددَأفلد الىرنقددَالَدديَرددعرههددل

قة األسهوعن،األقنرن،هملفيذلاالنو .

لددي اشددر حددو ال درق ي دوارالعه دلر الَددياقَرَهددل ولددوه د الدداأَثددرمدد،عهددلر فدديميموعددَ
العهلراشَاىهجعلناهىرنقَمَسلونَ لي اشرحو أعل رق فيذذاالميموعَوَجَ أاا
الَقَلرأَثرم،عهلر فيأقميموعَهملفيذلاالميموعََ(.12غنراشفيامىالاو )أو

الميموعََ(18غنراشفيالرهنَ).
ترةند

-1الحز،

-1الَرلأل

-0الفر السلهج

-2فق ا،
االسَمَلع

تردرجا
1

الأرعرهللحز.،

1

أرعرهللحز،أغلبالوقش.

1

أالحزن،ىو الوقش.

0

أالحزن،أوغنرسعن ل ريَالأسَىنيَحملهل.

1

ل َفَرذمَيفنملنَعلجهمسَقهلي.

1

أرعرهفَورالهمَفنملنَعلجهمسَقهليهىرنقَأَهرمملاعَ ش.

1

الأَوقيأَ،سنراألمورهرَ ين هللاسهَلي.

0

أرعرهج،ليفيالمسَقه وااوسوانز ا سو ا.

1

الأرعرهجاايرقصفلر .

1

لق فرلشأَثرمملناهغي.

1

أرنالَثنرم،الفر .
َلملاارشإل الو ار 

0
1

أرعرهجايرقصفلر َململا.

أسَمَيهلألرنل هاف ق راسَمَلعيههلم،قه .

1

الأسَمَيهجرنل هاف الق رالذقاعَ شعلنو.

1

أحص عل ق رقلن ي ام،االسَمَلعم،األرنل الَ اعَ شأ،

0

الأسَىنيالحصو عل أقاسَمَلعم،األرنل الَياعَ ش

أسَمَيههل.

االسَمَلعههل.
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-2مرلعراإلث 
(َجان،اللمنر)

1

الأرعرهلإلث (َجانباللمنر).

1

أرعرهلألث (َجانباللمنر)ع،الع ن م،األرنل الَيقمشههلأو
أرنل َل،نيبأ،أقو ههل.

1

أرعرهلألث (َجانباللمنر)أغلبالوقش.

0

أرعرهلإلث (َجانباللمنر)ىو الوقش.

1

الأرعرهجاونقيعليعقلب.

-2مرلعر

1

أرعرهجاورهملنقيعليعقلب.

العقلب

1

أَوقيأ،نقيعليعقلب.

0

أرعرهجاونقيعليعقلب.

1

رعورقاحوافسيَملذو.

-1ع حب

1

فق شالثقَفيافسي.

الذاش

1

قلبريلشيفيافسي.

0

الأحبافسي.

1

الأاق أوألو افسيأَثرم،المعَل .

1

أاق افسيأَثرمملاعَ ش.

1

أاق افسيعل َ أقىلشي.

0

ألو افسيعل َ ملنح

1

لن ل قأقأفَلرااَحلرنَ.

1

ل قأفَلرلإلاَحلرولَ،النمَاايَافنذذل.

-8اق الذاش

-3األفَلرأو

الرغهلشاالاَحلرنَ 1

م،أرنل سنشَ.

أرن أ،أاَحر.

0

ق أاَحرلوساحشليالفرصَ.

1

الأهَيأَثرمملأعَ ش.

1

أهَيأَثرمملأعَ ش.

1

أهَيهَثر م،أقري هسنى.

0

أرعرهللرغهَفيالهَل ولَايالأسَىني.

1
-11الَهن أو

1

لسشأَثرَهنيلاأواسَثلر ع،المعَل .

أرعرهللَهن أواالسَثلر أَثرم،المعَل .

االسَثلر

1

أذَلجأواسَثلرل ريَأاوم،الصعبعليالهقل ه و،حرََ.

0

أذَلجأواسَثلرل ريََ فعايللحرََأوفع رن مل.

1

ل أفق االذَمل هل قرن،أوهلألارىَ.

1

أذَ هل قرن،أوهلألمورأق م،قه .

1

فق شأغلباذَملميهل قرن،واألموراألقرن.

-11الهَل

-11فق ا،
االذَمل
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-10الَر

-12ااع ا القنمَ

-12فق ا،الىلقَ

0

م،الصعبأ،أذَ هجقرن .

1

اَقذالق ارراشهاف َفل َيالمعَل .

1

أي صعوهَأَثرم،المعَل فياَقلذالق ارراش.

1

ل قصعوهَأَثرهَثنرمملاعَ شفياَقلذالق ارراش.

0

ل قمرَلَاَقلذأقق ارراش.

1

الأرعرهجاايع ن القنمَ.

1

الأعَهرافسيذوقنمَوذوافيَملاعَ شأ،أَو.،

1

أرعرهجاايع ن القنمَهللمقلراَهل قرن.،

0
1

أرعرهجاايع ن القنمََململا.

ل قاف الق رم،الىلقََللمعَل .

1

ل قق رم،الىلقَأق مملاعَ ش.

1

لن ل قىلقََلفنَلعم الَثنرم،األرنل .

0

لن ل قىلقََلفنَلعم أقرن .

1
1

ل نح

ليأقَغنرفيامى(اال )اومي.

أ -أال أَثرم،المعَل إل ح مل.
ب -أال أق م،المعَل إل ح مل.


َ-12غنراشفي
امىالاو

1

أ -أال أَثرم،المعَل هرَ َهنر.
ب -أال أق م،المعَل هرَ َهنر.


0

أ -أال أغلبالنو .
ب -أسَنقام،اوميمهَ ارسلعَأوسلعَل،والأسَىنيأ،

أعو للاو مر أقرن.

-11القلهلنَ
للغلبأو
االازعلج

1

قلهلنَيللغلبأواالازعلجل ََغنرع،المعَل .

1

قلهلنَيللغلبأواالازعلجأَهرم،المعَل .

1

قلهلنَيللغلبأواالازعلجأَهرهَثنرم،المعَل .

0

قلهلنَيللغلبأواالازعلجىو الوقش.

1

َ-18غنراشفي
الرهنَ

ل نح

أقَغنرفيرهنَي.

1

أ -رهنَيأق م،المعَل إل ح مل.

1

أ -رهنَيأق َثن ارم،المعَل .

0

أ -لنسشليرهنَعل اإلىةج.

ب -رهنَيأَهرم،المعَل إل ح مل.

ب -رهنَيأَهرَثن ارم،المعَل .


ب -ل قرغهَقونَللىعل ىو الوقش.

-13صعوهَ

1

أسَىنيالَرَنزهَفل َيالمعَل .
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الَرَنز

-11اإلرذلجأو
االيهل



1

الأسَىنيالَرَنزهاف الَفل المعَل .

1

م،الصعبعليأ،أرَزعقليعل أقرن لم ىونلَ.

0

أي افسيغنرقل رعل الَرَنزعل أقرن .

1
1

لسشأَثرارذلقلاأوايهل ام،المعَل .

أصلبهلإلرذلجأواإليهل هسهولَأَثرم،المعَل .

1

نعوقاياإلرذلجأواإليهل ع،عم الَثنرم،األرنل الَياعَ ش

0

أالمرذجأوميه ي العم أغلباألرنل الَياعَ شعلنهل.
أالأق اذَململاهلليا مملاعَ ش.

0

فق شاالذَمل هلليا َململا.

عملهل.

1
-11فق ا،

1

ل أالحاأقَغنرفياذَملميهلليا ح نثلا.

االذَمل هلليا

1

أالأق اذَململاهلليا ا ،ه ريََهنر .
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ملحق ()1
صورم عن تركتاب ترموجع إرى ترمجلس تألعل رلقضاء ترشرع رتسبيل ترمبما
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ملحق ()9

صورم عن تحصائيات ترمطلقات وفق ا رلمجلس تألعلى رلقضاء ترشرع رسنا من -6174
6175
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