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 :ئىلقبل تع

عَبنِمِ  إىلٰ "وَقُمِ اعْمَهُىا فَسَيَرَي انهَّهُ عَمَهَكُمْ وَرَسُىنُهُ وَانْمُؤْمِنُىنَ وَسَتُرَدُّونَ

 انْغَيْبِ وَانشَّهَبدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَب كُنتُمْ تَعْمَهُىنَ" 

 صدق اهلل انعظيم

 (105)انتىبت:

  



 ب
 

 االهداء

 
ىـد  ىـذا   أ ،سمى معبنيـو أنحظت يخجهى فييب انصدق في في 

 :انعمم انمخٌاضع

 ن م ـ  إنـى  ،مهجئـي ًمـي     إنى ،عبك طفٌنخي ًدفء حيبحي إنى

. كيـ   .حميـب  أًفِّي يـب هـن  فسبعبث  نٌ حكهمج عنيب سبعبث حهٌ

 .ميأ ؛يبْييب ًانسعبدة بين يد ْيم ! ًانجنت ححج لد ال

 إنى   ٌ خـج ًانصـديمت ًرفيمـت    ًكبنـج نعـم األ   ،نـج حيـبحي  مـن ن

  .خخي صفبءأ ؛هزِّه ًُمٌِْهاندرة بُح

 ــى ــخم   إن ــن رافم ــي ًرأم ــب بعْيحيم ــى ن  أخمٌى ــديكم حخ ــي  ْجم 

ً إ إنـى ...نـي نعم انسـند  من كنخم  إنى، ْثٌ ًاسخ   :حبـبيي أخـٌحي 

بنــبء أســنبءو ً –عبيــز  –ســبمت أ -اهلل عبــد–محمــد  –شــزف أ)

   .خٌاحيأ

 رًح جد  ًجدحي رحميمب اهلل إنى. 

 

  



 ت
 

 شكر وتقدير

 

 هلل  ػػػػًرى  ك ػػػًران  ، ػػػةًرةن ك ػػػ ؾ م ػػػذ إالػػػةـ مػػػذا الخ ػػػد اللاكا ػػػ  ،سػػػخد عة ػػػ  ن ألػػػؾ ال  ػػػـ 
ؿ لف ا  لػت م ػذ لقدل ن آيةت الاقدير كالككةء كال ركةف بةلخليؿ لً ،ال ةًريف هلل حلدى  كحلدان  ،ةلديفحال

 .بغزة األزمريديه كي خةل   

قػدـ بػكاكر ال ػًر كمظػيـ االلانػةف ا، كأم ػه ككػةءن كمركةنػةن أ إلػذأنسػب الض ػؿ ف أ خد لزالةن م ي  كأ
ذ لػػف ًاةبػػ  مػػذا الرسػػةل  كحاػػذ األكلػػ  كالاكخيػػه اللع ػػص لنػػذ ال حظػػ  لػػف لنحنػػي الرمةيػػ  ال ػػةد  إلػػذ

الػػذم  ؛محمددد يدد يبن أجددو   يمددةالػػدًاكر الضة ػػؿ/ األسػػاةذ مػػذا  عػػص ب ػػًرمكأ ،عرخػػت ب ػػذا ال ػػكرة
كالبةمػػث كػػي الػػنضس ال زيلػػ  ً لػػة كمنىػػت  ،كًػػةف الليقيػػؿ لػػف ال  ػػرة ،الدراسػػ م ػػذ مػػذا  بةإل ػػراؼاض ػػؿ 
لا ػ  ًبيػرة  رح اي ل  مذا البحػث كقد خ ؿ ،كن ـ الل  ـ الذم كمب نضسه لعدل  ال  ـ كطبلبه ،العيطكة

ةن  طيبةن  ً يران  ال خزاؾ اهلل عيران أ كؿ إكال  ،ال انا يت أيٍ الن    .كحضظؾ لف ًؿ سكء ،كيه لبةًر
 ،محمدد سيدمية/ الػدًاكر :اللنة  ػ  أم ةء لخن  إلذًلة كأاقد ـ بخزيؿ ال ًر كمظيـ االلانةف 

ً  لةجبيم كويك /كالدًاكر  .الدراس مذا ا بكؿ لنة   بقى  ؛ لاض ُّ

ػةبػؿ أككػي رح انػة لػ  الحيػػةة نق ي نسػػةناإلكي ػػةحب السػبلـ كخػكدمـ  ،النسػيـ ر  نةسػةن يلػػركف بنػة لى
ػكف كػػي ذاًرانػػة  كأسػػأؿ  ،أيمددن شددبهين؛ كلػػف مػػؤالء الػدًاكر/ ي  نبي ػ إنسػػةن كل ػػةنيى  ،نسػػذان ال اي آ ػةر كياًر

 .ألم ه كسندان  ي عير الخزاء كيحضظه ذعران ف يخزيه من  اهلل أ

 عكااي ط ب  الدراسةت ال  ية كي  سـ م ـ النضس ًؿ ال ًر كالاقدير.أ ًر ًلة كأ

للػف ًػةف ل ػة الض ػؿ كػي ك ػكلي ل ػذا اللرابػ  ير كال ركػةف ًػؿ ال ػًر كالاقػد آعػران كليس  عيران كأ
كًةنػػت عيػػر ل ػػيف لػػي ب ػػد اهلل  ؛لينػػ ني بػػدمكاا ة ال ػػةد   كرمةيا ػػة األحػػةطاالاػػي أ ،لػػي" حضظ ػػة اهلل"أ

، "عاػػي " ػػضةءذ ك ػػؿ أنسػكال أ ، منػدلة ا ػػاد ال ػػ ةب كاً ػر الل ك ػػةت كخزامػػة اهلل منػي عيػػر الخػػزاء
عكاي األ  .مبةء الً يرةي كعضضكا مني األحل كا مل  سراي الذيف أ أكراد، ك مزاءكا 

 .ن يبارك جهىدهن وجيعلها يف حسناهتن يىم القياهةل املىىل عز وجل أأسأ
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 ممخص الدراية
مجة شجكبت التواصل اال تمبس  لدى ط إدمبنج وسالقتهمب ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةالمهبرات 

 .جغزة األزهر بمعة 

كمبل ا لػػػة  ،يخػػػةبيكالاضًيػػػر اإل اإلخالةميػػػ الل ػػػةرات  إلػػػذ: الا ػػػرؼ إلػػػذالدراسػػػ   مػػػذا مػػػدكت
( 331اًكنػت مينػ  الدراسػ  لػف  ك  .بغػزة األزمػرخةل ػ  ًةت الاكا ؿ االخالةمي لدل ط بػ   ب إدلةفب

، كلاحقيػػؽ بطريقػػ  م ػػكا ي اػػـ اعايةرمػػة  (2016-2015 بغػػزة ل  ػػةـ  األزمػػرطةلػػب كطةلبػػ  لػػف خةل ػػ  
مػػي: لقػػةييس ل ػػذا الدراسػػ     بل ػػكاسػػاعدلت  ،البةح ػػ  اللػػن و الك ػػضي الاح ي ػػيااب ػػت مػػدؼ الدراسػػ  

: إمػداد  ؛اإلخالةميػ ( كلقيػةس الل ػةرات البةح ػ  إمػدادلػف   بًةت الاكا ؿ االخالةمي  إدلةفلقيةس 
 (إبراميـمبد الساةر : إمداد  ؛يخةبيًير اإلالاض ال ةلث مك: لقيةس لقيةسالك ( السلةدكني إبراميـالسيد 

الاػي طبقػػت  اللاكسػػطةت الحسػةبي ، االنحراكػػةت الل يةريػػ ، ل ػػةلبلت  ح ػػة ي اإل سػػةليباأل لػةأ
 ،العطػي البسػػيط بةلطريقػ  ال ةديػػ ( – العطػي اللا ػػدد بةلطريقػ  الادريخيػػ   ؛االنحػػدار ،االرابػةط بيرسػكف

 حةدم، اعابةر  يضيه.اح يؿ الابةيف األ ،اعابةر ت
 ال تبئج التبلية: إلىوخمصت الدراية 

  ، كدرخػ لاكسػط ةءتخ األزمرط ب  خةل    لدلم ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي  دلةفاإل درخ  .1
 . لاكسط كخةءت يخةبيالاضًير اإل درخ لة أ،  لنعض  /دكف اللاكسط اإلخالةمي الل ةرات 

م ػػػػذ  ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ  دلػػػػةفبػػػػيف الدرخػػػػ  الً يػػػػ  لئل إح ػػػػة ي كخػػػػكد مبل ػػػػ  طرديػػػػ  ذات داللػػػػ   .2
 مة.أب ةدك  اإلخالةمي مة كبيف الل ةرات أب ةدك  ،االخالةمي

بػػػيف الدرخػػػ  الً يػػػ  للقيػػػةس  إح ػػػة ي كخػػػكد مبل ػػػ  مًسػػػي  ذات داللػػػ  ًلػػػة بينػػػت ناػػػة و الدراسػػػ   .3
 يخػػػةبيالدرخػػػ  الً يػػػ  للقيػػػةس الاضًيػػػر اإلكبػػػيف اللا ػػػددة، ا أب ػػػةدم ػػػذ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ ك  دلػػػةفاإل

  بغزة. األزمرلدل ط ب  خةل   ، اأب ةدلف كب ض 
ذلؾ درخاػه الً يػ  كبػيف  ،اإلخالةمي الل ةرات  أب ةدبيف خةءت غةلبي  االرابةطةت  .4 الاضًيػر  أب ػةدًك

  .،   يض  كغير دال  كي ل ظل ةكدرخاه الً ي  يخةبياإل
كػي  طػةع  األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   اإلخالةميػ ل ل ػةرات  إح ػة ي داللػ   ذمخكمرم  اأ يركخكد  .5

لػف  دلػةفبدرخػ  اإلاللاغيػرات ل انبػؤ  أك ػؿك  ،م ذ  بًةت الاكا ؿ االخالػةمي دلةفغزة م ذ اإل
ي، ال ػػػبط االخالػػػةمي، الا بيػػػر االخالػػػةمي( نض ػػػةل الا بيػػػر اإل :مػػػي اإلخالةميػػػ الل ػػػةرات  أب ػػػةد

 م ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي. دلةفاراضةع لساكل اإل إلذكً لة زادت درخةا ـ ً لة أدل ذلؾ 
كػي  طػةع غػزة  األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   يخػةبيل اضًير اإل إح ة ي دالل   مخكمرم ذ اأ يركخكد  .6

مػػػي  دلػػػةفبدرخػػ  اإلاللاغيػػػرات ل انبػػػؤ  أك ػػؿم ػػػذ  ػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي، ك  دلػػػةفم ػػذ اإل
لبلعػابلؼ  يخػةبيبػؿ اإلال ػحي، الاق الػذًةء الكخػداني، حػب الػا  ـ كالاضػاع الل ركػي الاةلي   ب ةداأل



 ج
 

انعضػػػةض لسػػػاكل  إلػػػذ، السػػػلةح  كاألريحيػػػ ( كً لػػػة زادت درخػػػةا ـ ً لػػػة أدل ذلػػػؾ اآلعػػػريفمػػػف 
 م ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي. دلةفاإل

م ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ  دلػةفكي الدرخ  الً ي  للقيػةس اإل إح ة ي كركؽ خكمري  ذات دالل   كخكد .7
لػػدة  –اللسػػاكل الدراسػي –ال لػر  -  ل خػػنس :اي ػزل األزمػرا لػػدل ط بػ  خةل ػػ  أب ػةداالخالػةمي ك 
  كال اكخػد كػركؽ خكمريػ (اللًػةف –كاػرة االسػاعداـ  –مدد سةمةت االساعداـ اليكلي   –االساعداـ 

 .(الك   اال ا ةدم –كي  الاع ص 
 اإلخالةميػػػ الً يػػ  للقيػػةس الل ػػةرات   كػػي الدرخػػػ إح ػػة ي كػػركؽ خكمريػػػ  ذات داللػػ   مػػدـ كخػػكد .8

لػػدة  –اللسػػاكل الدراسػػي –ال لػػر  -  ل خػػنس :اي ػػزلا أب ػػةدك  يخػػةبياإل يخػػةبيمػػة كالاضًيػػر اإلأب ةدك 
الك ػػ   –الاع ػػص  -اللًػػةف –كاػػرة االسػػاعداـ  –مػػدد سػػةمةت االسػػاعداـ اليكليػػ   –االسػاعداـ 
 .اال ا ةدم(

كذكم الدرخػ  اللراض ػ  م ػذ  ،بيف ذكم الدرخ  اللنعض ػ  إح ة ي كخكد كركؽ خكمري  ذات دالل   .9
ػذلؾ اإلخالةميػ لقيػةس الل ػةرات  أب ػةدم ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي كػي  دلةفلقيةس اإل ، ًك

الل ػةرات كخػةءت الضػركؽ م ػذ لقيػةس ا، أب ػةدكب ػض  يخػةبيالاضًيػر اإل كي الدرخ  الً يػ  للقيػةس
ل ػػةلع لراض ػػي الػػدرخةت، كػػي حػػيف خػػةءت الضػػركؽ كػػي الدرخػػ  الً يػػ  للقيػػةس الاضًيػػر  اإلخالةميػػ 

 الدرخةت. لنعض يل ةلع ا، أب ةدكب ض  يخةبياإل
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Abstract 
Research title: Social skills, positive thinking, and their relation to the 

addiction on social communication networks among students of Al-azhar 

University-Gaza. 

The current study aimed to identify the social skills, positive thinking 

and their relation to the addiction on social communication networks among 

students of Al-azhar University-Gaza. The study sample consisted of (331) 

students from Al-Azhar University-Gaza in the year of 2015-2016, the sample 

was randomly selected, and to achieve the study objective; the researcher 

adopted the descriptive analytical methodology. The researcher used three 

tools scales for the current study; Addiction on social networks’ tools scales 

(prepared by the researcher), social skills’ tools scales (prepared by Mr. 

Ibrahim Alsmadoni), and the positive thinking’s tools scales (prepared by Mr. 

Abdulsatar Ibrahim).  

The statistical methods used were; (arithmetic means, standard deviations, 

person correlation coefficients, regression (Multiple linear stepwise 

regression, and simple linear normal regression), T-tests, one-

way analysis of variance, and Scheffe' Test.  

The study concluded the following results: 
1- The score of addiction on social communication networks among the 

students of Al-azhar University was medium, the score of social skills was 
low\ below medium, and the score of positive thinking was medium.  

2- There was a statistically significant direct relationship between, the total 
score of addiction on social communication networks and its dimensions, 
and the total score of social skills and its dimensions.  

3- The study results showed a statistically significant inverse relationship 
between the total score of addiction on social communication networks 
and its multiple dimensions, and the total score of positive thinking and 
some of its dimensions, among the students of Al-azhar University.  

4- Most of the coefficients were weak and mostly insignificant between the 
social skills dimensions and its total score, and the positive thinking 
dimensions and its total score.  

5- The social skills among the students of Al-azhar University in Gaza had a 
statistically significant effects on the addiction on social communication 
networks, and the best variables to predict the degree of addiction among 
the social skills’ dimensions are (Emotional expression, social control, 
and social expression), in which; the more score they obtain, the less 
degree of addiction they have on social communication networks.  

6- The positive thinking among the students of Al-azhar University in Gaza 
had a statistically significant effects on the addiction on social 
communication networks, and the best variables to predict the degree of 
addiction are the following dimensions (emotional intelligence, learning 



 خ
 

desire and healthy cognitive enlightenment, positive acceptance of 
differences in others, and forgiveness and generosity), in which; the more 
the score they obtain, the less the degree of addiction they have on social 
communication networks.  

7- There are statistically significant differences in the total score of the 
addiction on social communication networks’ indicator and its dimensions 
among the students of Al-azhar University due to (Sex, Age, school level, 
duration of usage, the number of daily usage hours, usage period, and 
place), and there are no significant differences in (Specialty, and 
economic situations).  

8- There are no statistically significant differences in the total score for the 
social skills’ indicator and its dimensions, and the positive thinking’s 
indicator and its dimensions due to (Sex, Age, school level, duration of 
usage, the number of daily usage hours, usage period, location, specialty, 
and economic conditions). 

9- There are statistically significant differences between people with low 
scores and people with high scores in the addiction on social 
communication networks’ indicator among the social skills dimensions, 
and also the total score for the positive thinking’s indicator and some of 
its dimensions. The differences in the social skills’ indicator came in favor 
of people with high scores. However, the differences in the total score of 
the social skills’ indicator and some of its dimensions came in favor of 
people with low scores 
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 فهرس ال داول
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6; .......................................................................................................... (331= ف  االخالةمي
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:; ........................................................................................................................... (71=ف 
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 ز
 

 ط ب  لدل يخةبياإل الاضًير كبيف اإلخالةمي  الل ةرات بيف ال بل   لدراس  بيرسكف ارابةط ل ةلبلت يك ع (23  خدكؿ
== ................................................................................................. (331=ف  بغزة األزمر خةل  

 اللاغير  اإلخالةمي  الل ةرات للقيةس ال ةدي  بةلطريق  البسيط العطي االنحدار اح يؿ ناة و ل عص( 24  خدكؿ
<= .................................... (الاةب  اللاغير  االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل لقيةس م ذ( اللساقؿ

 للاغيرات STEPWISE الادريخي  بةلطريق  اللا دد العطي االنحدار اح يؿ ناة و ل عص يك ع 25)  خدكؿ
( الاةب  اللاغير  االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل لقيةس م ذ( اللساق   اللاغيرات  اإلخالةمي  الل ةرات
6< ........................................................................................................ بغزة األزمر خةل   لط ب 

( اللساقؿ اللاغير  يخةبياإل الاضًير للقيةس ال ةدي  بةلطريق  البسيط العطي االنحدار اح يؿ ناة و ل عص( 26  خدكؿ
8< ................................................ (الاةب  اللاغير  االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل لقيةس م ذ

 الاضًير للاغيرات STEPWISE الادريخي  بةلطريق  اللا دد العطي االنحدار اح يؿ ناة و ل عص يك ع (27  خدكؿ
 لط ب ( الاةب  اللاغير  االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل لقيةس م ذ( اللساق   اللاغيرات  يخةبياإل

:< ................................................................................................................ بغزة األزمر خةل  

 كالل ةرات االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل لقيةس درخةت كي الضركؽ لً ؼ" ت" اعابةر ناة و( 28  خدكؿ
>< ............................... الخنس نكع للاغير اي زل بغزة األزمر خةل   ط ب  لدل يخةبياإل كالاضًير اإلخالةمي 

 كالل ةرات االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل لقيةس درخةت كي الضركؽ لً ؼ" ت" اعابةر ناة و( 29  خدكؿ
666 ....................... ال لر للاغير اي زل غزة  طةع كي األزمر خةل   ط ب  لدل يخةبياإل كالاضًير اإلخالةمي 

 كالل ةرات االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل لقيةس درخةت كي الضركؽ لً ؼ" ت" اعابةر ناة و 30)  خدكؿ
669 .................. الاع ص للاغير اي زل غزة  طةع كي األزمر خةل   ط ب  لدل يخةبياإل كالاضًير اإلخالةمي 

 االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل درخةت كي الضركؽ لً ؼ األحةدم الابةيف اح يؿ ناة و يك ع (31  خدكؿ
;66الدراسي اللساكل للاغير اي زل غزة  طةع كي األزمر خةل   ط ب  لدل يخةبياإل كالاضًير اإلخالةمي  كالل ةرات

 كالاضًير االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل درخةت الب دي  ل لقةرنةت  يضيه اعابةر ناة و يك ع( 32  خدكؿ
666 ............................................................ األزمر خةل   ط ب  لدل الدراسي ل لساكل بةلنسب  يخةبياإل

 االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل درخةت كي الضركؽ لً ؼ األحةدم الابةيف اح يؿ ناة و يك ع 33)  خدكؿ
 اال ا ةدم الك   للاغير اي زل غزة  طةع كي األزمر خةل   ط ب  لدل يخةبياإل كالاضًير اإلخالةمي  كالل ةرات
666 ............................................................................................................................. لؤلسرة

 كالاضًير االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل درخةت الب دي  ل لقةرنةت  يضيه اعابةر ناة و يك ع 34)  خدكؿ
669 ................................................. األزمر خةل   ط ب  لدل لؤلسرة اال ا ةدم ل ك   بةلنسب  يخةبياإل

 كالل ةرات االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل لقيةس درخةت كي الضركؽ لً ؼ" ت" اعابةر ناة و (35  خدكؿ
 الاكا ؿ  بًةت اساعداـ لدة للاغير اي زل غزة  طةع كي األزمر خةل   ط ب  لدل يخةبياإل كالاضًير اإلخالةمي 
:66 ........................................................................................................... بةلسنكات االخالةمي
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 االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل درخةت كي الضركؽ لً ؼ األحةدم الابةيف اح يؿ ناة و يك ع 36)  خدكؿ
 مدد ل دؿ للاغير اي زل غزة  طةع كي األزمر خةل   ط ب  لدل يخةبياإل كالاضًير اإلخالةمي  كالل ةرات
=66 ................................................................. االخالةمي الاكا ؿ  بًةت الساعداـ اليكلي  السةمةت

 االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل درخةت كي الب دي  ل لقةرنةت  يضيه اعابةر ناة و يك ع( 37  خدكؿ
 الاكا ؿ  بًةت الساعداـ اليكلي  السةمةت مدد لل دؿ بةلنسب  يخةبياإل كالاضًير ،اإلخالةمي  كالل ةرات
677 ........................................................................................ األزمر خةل   ط ب  لدل االخالةمي

 االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل درخةت كي الضركؽ لً ؼ األحةدم الابةيف اح يؿ ناة و يك ع (38  خدكؿ
 مدد ل دؿ للاغير اي زل غزة  طةع كي األزمر خةل   ط ب  لدل يخةبياإل كالاضًير ،اإلخالةمي  كالل ةرات
678 ................................................................. االخالةمي الاكا ؿ  بًةت الساعداـ اليكلي  السةمةت

 االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل درخةت كي الب دي  ل لقةرنةت  يضيه اعابةر ناة و يك ع 39)  خدكؿ
>67األزمر خةل   ط ب  لدل اليـك عبلؿ االخالةمي الاكا ؿ  بًةت اساعداـ لضارات بةلنسب  اإلخالةمي  كالل ةرات

 دلةفاإل لقيةس م ذ اللراض   الدرخ  كذكم اللنعض   الدرخ  ذكم بيف الضركؽ لً ؼ" ت" اعابةر ناة و 40)  خدكؿ
  طةع كي األزمر خةل   ط ب  لدل يخةبياإل كالاضًير ،اإلخالةمي  الل ةرات كي االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ
=67 ................................................................................................................................ غزة

 كالل ةرات االخالةمي الاكا ؿ  بًةت م ذ دلةفاإل لقيةس درخةت كي الضركؽ لً ؼ" ت" اعابةر ناة و (41  خدكؿ
 ب بًةت ا ةؿاال لًةف للاغير اي زل غزة  طةع كي األزمر خةل   ط ب  لدل يخةبياإل كالاضًير اإلخالةمي 
686 ............................................................................................................ االخالةمي الاكا ؿ
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 األولال صل 
 مدخل إلى الدراية

 مدددددقدمدة
سػيًكف  كإنػهع ذ اليـك الػذم سػااخةكز كيػه الاًنكلكخيػة اضةم نػة الب ػرم أ": ن اةيفيقكؿ ألبرت إي

 .ل  ةلـ يكل ذ خيؿ لف الب  ةء"

لنغلسػيف كػي مػكااض ـ الذًيػ   أكػرادلػف  ةعيػر كي السػنكات األ ةن كنراا يكليٌ  لألككةن  أ بعكي ل  د 
يػػدلنكف ال ػػيش كػػي كا   ػػـ االكارا ػػي مبػػر  ،أك ال كحي ػػ   اآليبػػةد( اللحلكلػػ   الػػبلب اػػكب( حكاسػػيب ـ أك
ػػػةا ـ م ػػػذ مػػػذا أ ػػػبحبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي، ك ػػػ كا لنػػػذ االسػػػايقةظ حاػػػذ النػػػـك يك قػػػكف ًػػػؿ احًر

 ؿ  طػأ بأنػهلػذلؾ م ينػة االماػراؼ  ،لن ػغ يف ب ػةلل ـ االكارا ػي ،ال بًةت لنض  يف مف كا   ػـ الحقيقػي
 كػبل ،س به ب ػًؿ الكػت ل نظػرك الب ض ل ك  أ بعحاذ  ،دم نةأذم نة ك أ م ذ مةللنة مةلـ لغةير الةلةن 

 ال غةرؽ كي ذلؾ ال ةلـ االكارا ي.إ  ك  ةبأ نخد  ةبةن  نًةد

يػاـ لػف  ،م ػةءاحقػؽ الاكا ػؿ بػيف األ ،اإلنارنػتلكا ػ  م ػذ  ػبً   :كمذا ال بًةت مبةرة مف
بػداء ،كلنة  ػا ة كًػةرعبلل ة طػرح األ م ػةؤمة الػدا ليف أكل ػة  ،كخ ػةت النظػر كػي لك ػكمةت ل ينػ  كا 

لا ػػػػةرؾ اللػػػػكاد الن ػػػػي   كاض ػػػػيبلا ـ اللعا ضػػػػ  ،امالةلػػػػةا ـلػػػػذيف يناظلػػػػكف كػػػػي لخلكمػػػػةت بحسػػػػب ا
 ( 207 :2014كالل كرة كاللسلكم  كاللر ي  اللعا ض   نةيؼ آؿ س كد، 

: 2013الاكا ػػؿ كالاضةمػػؿ  حسػػف اللكسػػكم  للسػػاعدلي ة اياػػيع ك ػػي ؛الزلػػةف كاللًػػةف  ن لعازلػػ
ن ػػػة اػػػكحي أًلػػػة ك  ،(2013 ،كسػػػ كل  الا بيػػػر مػػػف آرا  ػػػـ  حنػػػةف ال ػػػ رم ك ا ػػػب،أ( دكف اً ضػػػ  124

نه ل  لػركر الك ػت كلػف إحيث  ،ف ًةف كي الظةمرا  ز ال بل ةت كالابةدؿ االخالةمي ك ة ا ز بأن ل ب ض 
ف ن  ر اسػربت كػي ًػؿ اضة ػيؿ أ كدكف ةكس ةد  لف لا  اطبلع كالض كؿ كلة ي ةحبهبةب حب االس

   ػ كر ل ػع بةلحةخػ إلػذكك كؿ ل ػذا ال ػبًةت  ة بدأ ياحكؿ ال  كر لف حب اساطبلعكادريخي   ،حيةانة
نضػػس اللا ػػ  السػػةبق  كال ػػ كر بةلراحػػ  كالحةلػػ  اللزاخيػػ  الاػػي ًػػةف يحقق ػػة كػػي بدايػػ   إلػػذالك ػػكؿ  إلػػذ

 (69: 2014 يل  رحلةني،  ن.الاكا ؿ ا ةل ه ل   بًةت

 األسػػػرةال ربيػػػ  ك  األسػػػرةآكػػػ  ا ػػػدد  ا ػػػؾ ال ػػػبًةت كبةاػػػت ؛يػػػدؽ نػػػة كس العطػػػر أكلػػػف منػػػة بػػػد
بطةلػ  ل حػركب كال كذلؾ للة يلر به  بةبنة الض سطيني لف  غكط نضسي  ًبيرة نايخػ ن  ،الض سطيني  عة  
الاػػػي خ  ػػػت  ػػػبةبنة  (343 :2016، حسػػػةـ الػػػديف مػػػزب  لػػػةًف اركي يػػػأكمػػػدـ اػػػككر  ،كالضقػػػر كالضػػػراغ

كلًػف مػػذا ال ػػبًةت ل   ػػة ل ػػؿ  ،ل عػػركج لػػف مػػذا ال ػػغكط اإلخالةميػ الض سػطيني ياخػػه نحػػك ال ػػبًةت 
كنقلػػػ  للػػػف ييسػػػيء  ،ك ػػػي ن لػػػ  للػػػف يسػػػاعدل ة ب ػػػًؿ سػػػ يـ ؛فيٍ أم  ػػػيء كػػػي ال ػػػةلـ سػػػبلح ذك حػػػد  

 كمنة اللساعدـ مك  ةحب مذا القرار.،  ةاساعدال
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 ػداـ انكمػي حةلػ  لػف  ،( ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي إدلػةف  :أال كمػي ؛ل ً   ألةـكنحف منة 
ة م ػػػذ للةرسػػػ  الضػػػرد الطبي يػػػ  سػػػ بي   ان اػػػأ ير لػػػة يػػػؤ ر   للًاركنيػػػكاالسػػػاعداـ اللضػػػرط ل لكا ػػػ  اإل ةالسػػػيطر 

ي إ طرابكا اريه لذلؾ  ،لل ةله الحيةاي  ب ًؿ طبي ي  .ةت نضسي  كس ًك
 (107: 2011 ، لحلد القرني

دلةفك  اػه أًدكمػك لػة  ،اإلخالةميػ مذا اللكا ػ  يػؤدم بةللسػاعدليف ل  زلػ  كالكحػدة كػي حيػةا ـ  ا 
رنػكط أب رل   ،(2010 إبراميـ إبراميـ  ،(2012  لخد ميةخنأ  ،(2014دراس  ًؿ لف  لةخدة ال بيد 

2007  )Cardak, Mehmet.2013 ) Lan, Chu,2013 )ػذلؾ ي ػةنكف لػف األ  مبػد أحلػدرؽ  ًك
 Dogan, Ugur,et( كالعخػؿ 2008( كالق ػؽ  م ػةـ زيػداف 2010 طػةرؽ رخػب ،(2013العػةلؽ 
سػرل ل ػةلل ـ أللػة اخ   ػـ  ،(Akhter, Noreen 2013ًػةديلي  داء األم ػذ األ كاؤ ر سػ بةن  (2016

كلبللح ػػػػـ  مـؤ كيػػػػه أ ػػػد ةف كا   ػػػػـ الحقيقػػػي كػػػي مػػػػةلـ يا ػػػًؿ االكارا ػػػي الػػػذم يب ػػػػد ًػػػؿ الب ػػػػد مػػػ
 .العيةؿ مـ لفؤ سلةأك 

ذ ًاػػػب "يًػػػكف لػػػف ال ػػػ ب إعبيػػػر ال ػػػحي الخزا ػػػرم رؤكؼ بك ضػػػ  اػػػه ل أك ػػػد اسػػػاك ضني لػػػة  ر 
لػػف ميلنػػ  ال ػػةلـ  الحػػد   أخػػؿات لػػف إخػػراءااعػػةذ  إلػػذ داميػػةن  ،ع مػػف مػػذا ال ػػةدة لػػ  لػػركر الك ػػت ػػبلاأل

ةل  ل ة األاالكارا ي م ذ حيةة النةس    ي (.عبةر ًك

اضػرض نضسػ ة كبقػكة  ت لػؤعران أ ػبحال ػكء م ػذ مػذا الل ػً   الاػي  اسػ يطبػد لػف لذلؾ ًةف ال
اللخال  كي اللساقبؿ بةمابػةرمـ  ػركة  ةمة م ذ ال بةب الذيف سياكلكف  يةداأ ير لدل بيةف ك  م ذ حيةانة،

 .(52: 2009 ،مكي   إيلةفحقيقي  كي ًؿ م ر  

خليػػ  خكانػػب  ع ػػي   باحػديةا ة كل ػػًبلا ة م ػػذاػػن ًس  ةحػػداث الحيػػةأ كللػة ال  ػػؾ كيػػه أف
 ،ةآلعريفال لػف عػبلؿ مبل اػه بػػإك ػف نسػاطي  ك لػه  ،ف مػذا الضػرد ًػة ف اخالػةمي بطبي اػهأكبلػة  .الضػرد

الػػذم ي طػػي لػػه ا ػػريع  اآلعػػر لػػف عػػبلؿ إالكع كخػػكد ال ياحقػػؽ ك ػػك يظػػؿ ل ػػر  ،بػػه اآلعػػريفكمبل ػػ  
 .(222: 2010 ، سليرة ًردم .ي سةسكي ًؿ لبللحه األ سكيةءمةلـ األ إلذلركر 

 كاػػػؤ ر كػػػي اًيضػػػه ،كػػػي ًػػػؿ لظ ػػػر لػػػف لظػػػةمر حيػػػةة الضػػػرد اإلخالةميػػػ لػػػذلؾ اػػػدعؿ الل ػػػةرات 
  لػ  إيخةبيػارة الاضةمػؿ بإدمػي اللقػدرة م ػذ  اإلخالةميػ كةلل ػةرات  ، كس ةداه كي لراحؿ حيةاه اللعا ضػ

لكا ػػػؼ الاضةمػػػؿ ت كػػػي نض ػػػةالك ػػػبط اإل ،  كالسػػػ بي يخةبيػػػكحسػػػف الا بيػػػر مػػػف الل ػػػةمر اإل ،اآلعػػػريف
ذلؾ الا رؼ  ،االخالةمي  .كا ليحةا ـ كحسف الا رؼ بلة ينةسب اللك ؼ اآلعريفل ةمر  إلذًك

 (2007 ، إ بةؿ مطةر 

نة الحيػػػةة الػػػذم اآلعػػػرالسػػػ يـ لػػػ   ا ػػػةؿ ضػػػرد احقيػػػؽ االاًضػػػؿ ل اإلخالةميػػػ كالل ػػػةرات   ،ي ػػػةًر
احػرؾ الضػرد  ألػةـ ًبيران  مة قةن ي ًؿ ك  كرمة  ،ليض لنة كنض له إليهبحث مف الل ةرة الاي اخ  نة ن ؿ كن
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ك ياحػػرؾ  ػػدمـ كين ػػزؿ أ ،مػػن ـ ف ياحػػرؾ ب يػػدان ألػػة إلػػف ذلػػؾ  نػػه  ػػد يخ  ػػه بػػدالن إبػػؿ  ،اآلعػػريفنحػػك 
   . اًيضه ل  البي  أكالذم  د يحكؿ دكف اكاكقه ل  ـ  األلرمك ك  ،ك ي ادم م ي ـأ ،من ـ

 (405 :2005 ، مةدؿ لحلد
  ف مػػػذا الل ػػػةرات ازيػػػد لػػػف ال قػػػأت أًػػػدك  ،اإلخالةميػػػ الل ػػػةرات  ةمديػػػد كلقػػػد انةكلػػػت دراسػػػةت

اعضػػؼ  اإلخالةميػػ الل ػػةرات ف انليػػ  أعػػرل أت دراسػػةت أًػػدًلػػة ك  (2006 ،ال ػػةؿ بػػةلنضس  السػػيد مبػػد
ذلؾ اعضؼ لف العخؿ (2003 ، لحلد الحسةنيف  ًدراس ؛االًا ةب  لف حةل  .ًك

 (2005 ، لنذ لحلد 

 اإلخالةميػػ ًةل زلػػ   ؛اطضػػك ال ديػد لػػف الل ػػًبلت النضسػي  اإلخالةميػػ لل ػةرات لػة منػػد نقػػص اأ
 مبػد الحليػد  ،(1191 ،الػرحلف اػه دراسػ   لحلػد مبػدأًد( كاالًا ةب كمك لة 2002 ، مكاطؼ  ةلع

 (.2007 ،كالعخؿ  ا بةؿ مطةر (2002رخ ي  

ال ػػؿ لػػ  القػػدرات ال ق يػػ  خنػػةحي الًضػػةءة كالض ةليػػ  كػػي لكا ػػؼ الحيػػةة  اإلخالةميػػ ف الل ػػةرات إ
 لذلؾ ي د الاضًيػر مػةلبلن  ،(18 :1996 ،كالاضةمبلت اليكلي  ل ضرد ل  اللحيطيف به  مبد ال طيؼ ع يض 

كلػػة يػػاـ  ،لسبػػةأل كًػػةرنلػػة مػػك ح ػػةد األإاليػػـك  إليػػهكلػػة اػػـ الك ػػكؿ  .لػػف مكالػػؿ نخػػةح الضػػرد ل لػػةن 
 (21 :2013، مبل لحلد.اليـك كًةراحددا بذرة األ غدان  ليهإالاك ؿ 
 م ال؟أة إي بجيولكن اليؤال هل   كر ج ،كم ب   كر

اضػةؤلي كالػذم يق ػد بػه لة الاضًير الإ :حد نلطي الاضًيرأ إلذيلي كف  كراداألف أ "س يخلةف"يرل 
لة ا ،يخةبيالاضًير اإل  .كمك نلط الاضًير الا ةؤلي كيق د به الاضًير الس بي اآلعرلنلط كا 

 (156: 2012 ، مبل لحلد

نض ةالا ك أكًػػةر مػػك  ػػدرة الضػػرد م ػػذ الػػاحًـ كػػي  يخػػةبيكالاضًيػػر اإل  إيخةبيػػةن  اػػه كاكخي  ػػة اكخي ػػةن ا 
بةلاضػةؤؿ اػ  احقيق ػة لػ  الال إلػذكيػةت كالسػ ي األكلك  مػداؼدراؾ األا  ك  ،كالكمي بذااه كالقدرة م ذ  يةدا ػة

 (.2014الس بي   لنةؿ العكلي  كًةركلقةكل  األ

ر كطريػ  اكخػد ألػك   مػي إيخةبيػ ـأًةنػت سػ بي  أطريق  الاضًير سكاء  فأ كراداألي اقد الً ير لف 
اقةن ػة بحيػث اًػكف الطريػػؽ ا  مػػك ل ػةرة يلًػف ا  ل ػة ك  يخػةبيكلًػف الاضًيػر اإل ،لنػذ طضكلاػه نسػةفاإللػ  
 .يخةبياإلكةل قؿ يع   ل ادريب الخيد كيلًف اًاسةب الاضًير اللنظـ  ،النخةح كالس ةدة إلذ

 (.2012  ةلع لحلد  

 إلػػػذكيػػػدمكا  ،الاػػػكار كالق ػػػؽ  لػػػف حةلػػػ نسػػةفاإلنػػػه يعػػػرج أكػػػي  يخػػػةبييػػػ  الاضًيػػػر اإلأملكابػػرز 
ك ػةت ال  ػػيب  ذ ي ػبع  ػركرة ل حػػ  كػي األإ ،ال ػػدكء كالسػًين  لػ  الػػنضس  حةلػ إلػذالانػةزؿ لي ػؿ بػػه 
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 إيخػػةبيلنظػػكر لػػكر لػػف ؿ كرؤيػػ  األلػػم ػػذ الاضػػةؤؿ كاأل دمحيػػث يسػػة ،الحةليػػ  الاػػي يلػػر ب ػػة لخال نػػة
 (.13 :2013،م ضكر إيلةفكلكاخ   الاحديةت اللخال ي    ،كي لكا    لسيرة حيةاه نسةفاإليي يف 

 :ًػؿ لػفمبل ػ   ال كء م ذ إلقةء إلذالدراس  الحةلي  البةح   كي اس ذ ، ـاقدة لكاسانةدان م ذ 
 األزمػرا ػؿ االخالػةمي لػدل ط بػ  خةل ػ   ػبًةت الاك  إدلػةفب ،يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي الل ةرات 
 .كي غزة

 مشكمة الدراية
لػػدل ال ػػبةب كػػي  عة ػػ و بعيػػرة ك كػػي السػػنكات األ ً يػػران   ػػةر  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي زادانا

ػػذلؾ كػػي غػػزة  ،االسػػاعداـ اللضػػرط لا ػػؾ ال ػػبًةت كعة ػػ  لػػدل ال ػػبةب إلػػذدل ذلػػؾ أك  ،ال ػػةلـ ًةكػػ  ًك
ا ػػؾ ال ػػبًةت كالاػػي بػػدكرمة ل كلػػ  االسػػاعداـ اللازايػػد ،ت كسػػي   ل  ػػركب لػػف الكا ػػ  اللػػؤلـأ ػػبححيػػث 

الً يػػػر لػػػف الل ػػػةرات  عة ػػػ   ػػػ ؼي بك  اإلخالةميػػػ ظ ػػػكر الً يػػػر لػػػف الل ػػػًبلت النضسػػػي  ك  إلػػػذدت أ
 .الحيةاي  ًل ةرات الاكا ؿ كغيرمة

كًػؿ لػة  ،ةرت الب ري  لنذ زلف ب يدألن   يخةبياإل كًةركلكال األ ،ياليز باضًيرا نسةفاإلف أكبلة 
ه كي االاخةا اإل إليهينابه   داء  لحلػد مبػداألنرامػة كػي  كيطرحه ال قؿ ب كرة حقيقيػ  ،يخةبيالضًر احًر
 .يخةبياإل ال بًةت م ذ الاضًير إدلةف مبل  ًةف البد لف ل ركه  لذلؾ (9 :2011،ال زيز

الل ػػػةرات  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي ك  إدلػػةفف دراسػػ  ال بل ػػػ  بػػيف إة اقػػدـ كػػلػػلككػػي  ػػكء 
الحةليػػ  حيػػث سػ ت البةح ػ  لػػف عػبلؿ الدراسػ   ،اسػػاحؽ البحػث كالدراسػ  يخػةبيكالاضًيػر اإل اإلخالةميػ 

 :مف السؤاؿ الر يس  خةبلئل

شدجكبت التواصدل اال تمدبس  لددى  إدمدبنج ي دبج والت كيدر اإل اإل تمبسيدةالمهدبرات  سالقدة مب
 اإل تمبسيددةشددجكبت التواصددل اال تمددبس  والمهددبرات  إدمددبنمددب در ددة و جغددزة؟  األزهددرطمجددة  بمعددة 
 جغزة؟  األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج والت كير اإل

 :يئمة فرسيةأ ةوم ه يت رع سد
بػيف درخػػةت  α< (0.05منػد لسػػاكل داللػ    إح ػة ي ذات داللػ    مػؿ اكخػد مبل ػ  ارابةطيػػ .1

كالاضًيػػػػر  اإلخالةميػػػػ الل ػػػػةرات كبػػػػيف درخػػػػةت  ،م ػػػػذ  ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ االخالػػػػةمي دلػػػػةفاإل
 ؟بغزة األزمرلدل ط ب  خةل    يخةبياإل

ات م ػػػػذ  ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ االخالػػػػةمي لػػػػف عػػػػبلؿ الل ػػػػةر  دلػػػػةفمػػػػؿ يلًػػػػف الانبػػػػؤ بدرخػػػػ  اإل .2
 ؟ كي  طةع غزة األزمرخةل   لدل ط ب  اإلخالةمي 

الل ػػةرات  أب ػػةدبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي لػػف عػػبلؿ م ػػذ  ػػ دلػػةفاإلمػػؿ يلًػػف الانبػػؤ بدرخػػ   .3
  ة؟كي  طةع غز  األزمرخةل   لدل ط ب  اإلخالةمي 
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 يخػةبيم ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي لػف عػبلؿ الاضًيػر اإل دلػةفمؿ يلًف الانبؤ بدرخ  اإل .4
  ؟كي  طةع غزة األزمرخةل   لدل ط ب 

الاضًيػػر  أب ػػةد ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي لػػف عػػبلؿ م ػػذ  دلػػةفمػػؿ يلًػػف الانبػػؤ بدرخػػ  اإل .5
  ؟كي  طةع غزة األزمرخةل   لدل ط ب  يخةبياإل

م ػذ  دلػةفكػي درخػةت اإل α<(0.05ميتوى داللة )مند  إح ة ي مؿ اكخد كركؽ ذات دالل   .6
 األزمػر لػدل ط بػ  خةل ػ  يخػةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي الل ةرات  بًةت الاكا ؿ االخالةمي ك 

 لنكع الخنس؟ اي زل كي  طةع غزة
م ػذ  دلػةفكػي درخػةت اإلα< (0.05ميتوى داللة )مند  إح ة ي اكخد كركؽ ذات دالل  مؿ  .7

 األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   يخػةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 
 ؟ (أً رسن  ك 21 – أ ؿسنه ك 20  :ل  لر اي زلكي  طةع غزة 

م ػذ  دلػةفكػي درخػةت اإلα< (0.05ميتوى داللة )مند  إح ة ي مؿ اكخد كركؽ ذات دالل   .8
 األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   يخػةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 

 (؟دراسةت م لي –دبي  أ دراسةت  :ل اع ص اي زلكي  طةع غزة 
م ػذ  دلػةفكػي درخػةت اإل α<(0.05ميتوى داللة )مند  إح ة ي مؿ اكخد كركؽ ذات دالل   .9

 األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   يخػةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 
 ؟(الراب  –ال ةلث  –ال ةني  – األكؿ  :ل لساكل الدراسي اي زل كي  طةع غزة

م ػذ  دلػةفكػي درخػةت اإلα< (0.05ميتوى داللة )مند  إح ة ي اكخد كركؽ ذات دالل  مؿ  .10
 األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   يخػةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 

 ؟(لراض  –لاكسط  –   يؼ  :ؤلسرةل ك   اال ا ةدم ل اي زل كي  طةع غزة
م ػذ  دلػةفكػي درخػةت اإلα< (0.05ميتوى داللة )مند  إح ة ي مؿ اكخد كركؽ ذات دالل   .11

 األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   يخػةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 
 6- أ ػؿسنكات ك 5  :ؿ االخالةمي بةلسنكاتللدة اساعداـ  بًةت الاكا  اي زل كي  طةع غزة

 ؟(أً رسنكات ك
م ػذ  دلػةفكػي درخػةت اإلα< (0.05ميتوى داللة )مند  إح ة ي مؿ اكخد كركؽ ذات دالل   .12

 األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   يخػةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي الل ةرات  بًةت الاكا ؿ االخالةمي ك 
 :لل ػػدؿ مػػدد السػػةمةت اليكليػػ  السػػاعداـ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػػةمي اي ػػزل كػػي  طػػةع غػػزة

 ؟(أً رسةم  ك 11 ،سةمةت 10-6 ،سةمةت 1-5 
م ػذ  دلػةفكػي درخػةت اإلα< (0.05ميتوى داللة )مند  إح ة ي مؿ اكخد كركؽ ذات دالل   .13

 األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   يخػةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 
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 –  ػػػبةحةن   :عػػبلؿ اليػػـكسػػػاعداـ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي لضاػػرات ا اي ػػزلكػػي  طػػةع غػػزة 
 ؟(ك ةتًؿ األ –ليبلن  – لسةءن 

بػػػيف ذكم الدرخػػػ  α< (0.05ميدددتوى داللدددة )منػػػد  إح ػػػة ي مػػػؿ اكخػػػد كػػػركؽ ذات داللػػػ   .14
م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي كػػي  دلػػةفاللنعض ػ  كذكم الدرخػػ  اللراض ػػ  م ػػذ لقيػػةس اإل

 غزة؟كي  طةع  األزمرلدل ط ب  خةل    يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي الل ةرات 
م ػذ  دلػةفكػي درخػةت اإلα< (0.05ميتوى داللة )مند  إح ة ي مؿ اكخد كركؽ ذات دالل   .15

 األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   يخػةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 
 كي ًؿ لًةف(؟ – البيت  :ب بًةت الاكا ؿ االخالةمي ا ةؿللًةف اال اي زلكي  طةع غزة 

 :الدراية أهداف
 ػػػبًةت  إدلػػػةفي  لنا ػػػرة كػػػي م ػػػرنة الحػػػةلي كمػػػي "لزيػػػد لػػػف ال ػػػكء م ػػػذ ظػػػةمرة نضسػػػ إلقػػػةء 

 ."الاكا ؿ االخالةمي
    كي غزة األزمري لدل ط ب  خةل    بًةت الاكا ؿ االخالةم إدلةفالك كؼ م ذ كا. 
  ػؿ لػف الل ػةرات  ، ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي إدلةفبحث ال بل   بيف كالاضًيػر  اإلخالةميػ ًك

 لدل ط ب  الخةل  . يخةبياإل
  الاضًيػػػػر  ،اإلخالةميػػػػ ، الل ػػػػةرات  ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ إدلػػػػةفكؽ كػػػػي ًػػػػؿ لػػػػف الضػػػػر  إلػػػػذالا ػػػػرؼ

 خ(...إل.الك   اال ا ةدم، ،الاع ص، ال لر ،اللساكل ،الخنس  :اب ةن ل لاغيرات يخةبياإل

 :ية الدرايةأهم
 :نن رئييي  ية الدراية سمى محوري  أهمترتكز 

 .من ال بحية ال ظريةية هماأل :أوالً 
 :وهمب ،من كو هب تعتمد سمى  ب جين يتهبأهموتيتمد هذه الدراية 

 يػػ  مػػذا الدراسػػ  الحةليػػ  لػػف عػػبلؿ لاغيػػرات أملابػػرز  :أك الظػػةمرة كانا ػػةرمة ،حيكيػػ  اللك ػػكع
 ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي لػػػف لعػػػةطر ا ػػػدد لخال نػػػة  إدلػػػةفكلػػػة ال  ػػػه ظػػػةمرة  ،الدراسػػػ 

 قبةمة.حلد مي اي ال  س بي  آ ةرا ؾ ال بًةت لف  م يهكلة  د ا كد  ،ال بةب عة  و بالض سطيني ك 
  كمػػـ  ،اقػػـك مػػذا الدراسػػ  م ػػذ ط بػػ  الخةل ػػ  أم ك ػػ  ال ػػبةب :ال ينػػ  الاػػي اخػػرل م ي ػػة الدراسػػ

كال ػػبةب يل  ػػكف نسػػب  ًبيػػرة كػػي  ،ل ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي اللخالػػ  اسػػاعدالةن ك ػػةت  أً ػػر
 ن ـ ملةد اللخال .أ إلذ  ةك بةإل ،لخال نة الض سطيني

  يخػػػةبيت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي كالاضًيػػػر اإل ػػػبًة إدلػػػةفلػػػف    ػػػ  الدراسػػػةت الاػػػي انةكلػػػت ًػػػبلن 
  .ي  مذا اللاغيراتأملقةبؿ يي حخـ الدراسةت كي مذا اللخةؿ ال  فإحيث  ،اإلخالةمي كالل ةرات 
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 :من ال بحية العممية يةهماأل :ثب يبً 
الاقدـ باك ػيةت كلقارحػةت الاعػةذ الاػدابير االحارازيػ  الاػي يلًػف لػف عبلل ػة الحػد لػف انا ػةر  .1

  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كعة   بيف ك ةت ال بةب الخةل ي. إدلةفظةمرة 
كملؿ البرالو الك ة ي  كال بلخيػ  كاإلر ػةدي   ،يلًف االساضةدة لف ناة و مذا الدراس  كي اعطيط .2

 .ةاللاراب  م ي   ةرالاكا ؿ االخالةمي ل اغ ب م ذ اآل بًةت  إدلةفللكاخ   ظةمرة 
لل ػػػػػةرات ًلػػػػة كاػػػػػككر لقيةسػػػػيف لػػػػػػ  ا ،" ػػػػػبًةت الاكا ػػػػػؿ إدلػػػػةفاػػػػككر مػػػػػذا الدراسػػػػ  لقيػػػػػةس " .3

يسػةمد  ، كمػذا  ػدبلػة يانةسػب لػ  مينػ  الط بػ   عازلػ( ب ػكرة ليخػةبيالاضًير اإل – اإلخالةمي 
 ـ أبحػػػة كػػػي  كيػػػ  كالنضسػػػي  م ػػػذ اسػػػاعدال ـالبػػػةح يف كاللاع  ػػػيف كػػػي لخػػػةؿ الدراسػػػةت الارب

 .كي ـ لكا ضةت القيةس النضسي الخيد ااكاكركالاي  ،كدراسةا ـ
 :تعريف المصطمحبت

 (Social Skills) اإل تمبسية المهبرات :أوال
يقـك بن ةط اخالةمي ياط ب لنه ل ةرات ليػكا ـ بػيف لػة يقػـك بػه بحيث اضةمؿ كرد ل  كرد آعر 

 إبػػػراميـالسػػػيد لػػػ   ءكبػػػيف لػػػة يض  ػػػه مػػػك كيا ػػػع لسػػػةر ن ػػػةطه ليحقػػػؽ بػػػذلؾ مػػػذا اللكا ،اآلعػػػرالضػػػرد 
 .(6;9:  9<<6السلةدكني 

اللسػاعدـ كػي  اإلخالةميػ الل ػةرات كاقةس بةلدرخ  الاي يح ؿ م ي ة اللضحكص م ػذ لقيػةس 
 مذا الدراس .

 :(Positive thinking) ي بج الت كير اإل :ثب يبً 
ه أمداكػػك  نػػذ مقبلنيػػ  الاضًيػػر كيلاػػد ن ػػةطةاهف يابأ  بػػيخةبيػػلاحػػةلؼ بػػيف ال قبلنيػػ  كاإلذلػػؾ ا مػػك

، ك ػك  يػ  كسػ ةدة كر ػةن م  اللكخ ػ  نحػك ال ػيش بضةيخةبيػنحك اًاسػةب ل ػةرات الًنػه لػف الللةرسػ  اإل
 .(100: 2008،إبراميـالساةر   مبد ف يلًف لنة أف نا  له كنادرب م يهكل ةرة كك أس كب

اللسػاعدـ كػي مػذا  يخػةبيالاضًيػر اإلكاقةس بةلدرخ  الاي يح ؿ م ي ة اللضحكص م ذ لقيةس 
 .الدراس 
 :(addiction) دمبناإل :ثبلثبً 

ل    ؼ القػدرة م ػذ  ،االسالرار كي ط ب  يء ل يف إلذالرغب  الق ري  الاي ادك  ال عص 
ب ػػًؿ اانػػة ض ل ػػه  دراػػه م ػػذ  هيػػه زيػػةدة ل حكظػػ  كػػي االمالػػةد م يػػبحيػػث يظ ػػر لد ،االسػػاقبلؿ منػػه

 اآلعػريفمبل اػه لػ   ا  ػطرابناةخياػه ك إللػة ينػاو منػه انعضػةض  ،داء ل ةلػه االمايةديػ أك  ، بط نضسه
 (185: 2004  مدنةف الضرح،

 :(Addiction to social networks)شجكبت التواصل اال تمبس   إدمبن :راجعبً 
لػػػ   ،مػػػك االسػػػاعداـ اللضػػػرط لػػػف  بػػػؿ ال ػػػعص ل ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي :ا ركػػػه البةح ػػػ 

ككػي  ػكء  ،هحيةاػم ػذ لعا ػؼ خكانػب  للػة يػن ًس سػ بةن  ه،لقدرة م ذ الاحًـ كي لدة اسػاعدالكقدانه ا
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ك أاللزاخيػ   مػراضمي كػي اللغػةالة كػي االسػاعداـ، األ بًةت الاكا ؿ االخالة إدلةف أب ةدذلؾ ااحدد 
 .االمالةدي  مراض، األاالنسحةبي ، ل ًبلت  حي ، ال راع مراضألي ، انض ةلاإل

 :حدود الجحث
 إدلػػػةفكمبل ا لػػػة ب ،يخػػػةبيكالاضًيػػػر اإل اإلخالةميػػػ : دراسػػػ  ًػػػؿ لػػػف الل ػػػةرات الحػػػد اللك ػػػكمي 

 . بًةت الاكا ؿ االخالةمي
 كب ػػػػد مػػػػددمـ إنػػػػةث – ذًػػػكر  :األزمػػػػرطبقػػػػت مػػػذا الدراسػػػػ  م ػػػػذ ط بػػػ  خةل ػػػػ   :ب ػػػػرمالحػػػد ال )

 331). 
 بقطةع غزة األزمرخةل   ي كطبقت مذا الدراس   :لًةنيالحد ال. 
 2016 الض ؿ الدراسي ال ةني ل ةـ :زلةنيالحد ال). 



 

 

 

  ناثل الصالف

 وحتديد املفاهيه النظـرياإلطـار 

 
 اإلجتماعيةالمهارات  :واًلأ. 

 جيااي التفكير اإل :ثانيًا. 

 شبكات التىاصل االجتماع  إدمان :ثالثًا. 
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 ال صل الثب  
 اإلطبر ال ظري وتحديد الم بهيم

 :مقدمة
 الل ػػةرات  :ل دراسػػ  األكؿ ل لاغيػػراا ػػرض البةح ػػ  حيػػث  ،يانػػةكؿ مػػذا الض ػػؿ الاػػراث النظػػرم

ػػػػحيػػػػث ( لػػػػف اإلخالةميػػػػ   ،اإلخالةميػػػػ كالنظريػػػػةت اللضسػػػػرة ل ل ػػػػةرات  ،كع ة  ػػػػه ،هيايػػػػأملك  ،هلض كلي
 .كخكانب ال خز كيه ،كلًكنةاه

كع ػػةؿ اللضًػػػر  ،كلض كلػػه ،ن ػػأاه حيػػػثلػػف ( يخػػةبي الاضًيػػر اإل : لاغيػػر ال ػػػةنيا ػػرض ل ػػـ 
 يخػػػةبيالاضًيػػػر اإلك ع ػػػة ص أكسػػػلةت  ،كاسػػػاراايخيةاه ،يخػػػةبيالاضًيػػػر اإل أنػػػكاعك  ،ياػػػهأملك  ،يخػػػةبياإل

 .كالس بي يخةبيل كالؿ الاي اؤ ر م ذ الاضًير اإلكا ،كالس بي

كالػػذم  ،( ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي إدلػػةف  :ال ةلػػث سػػكؼ ا ػػرض البةح ػػ  اللاغيػػر كعاةلػػةن 
 أمػػراضك  ، ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي اسػػاعدالةن  أمػػـمػػف  ةكنبػػذ ،اللا  قػػ  بػػهيانػػةكؿ ب ػػض اللضػػةميـ 

لحػةالت   كح ػكؿ مبلخيػ ،دلةفكناة و اإل ،كالاضسيرات النضسي  ،دلةفالض ةت القةب   لئلك  ،هأسبةبك  ،دلةفاإل
 .ه ةي  لنكطرؽ الك  ،دلةفاإل

 :اإل تمبسيةواًل: المهبرات أ
 (:Social Skills) اإل تمبسيةم هوم المهبرات 

كيرخػػ  مػػذا االعػػابلؼ كيلػػة بيػػن ـ  ،اإلخالةميػػ اعا ػػؼ ال  لػػةء حػػكؿ ا ػػريض ـ للض ػػـك الل ػػةرات 
 ػػػػدؼ اللن ػػػػكد  ال ػػػػيخ كلػػػػة يحػػػػدث كي ػػػػة لػػػػف اضةمػػػػؿ لاحقيػػػػؽ ال ،اإلخالةميػػػػ اعػػػػابلؼ اللكا ػػػػؼ  إلػػػػذ

يةت اخالةميػػػ  ذات  إلػػػذنػػػه ال اكخػػػد كسػػػي   لك ػػػكمي  ل ا ػػػرؼ أًلػػػة  ،(45 :2013، ػػػةكي أم سػػػ ًك
بسػػبب الاغييػػر ال  لػػي اللسػػالر كػػي مػػذا  ،كلػػة يطػػرأ م ػػذ مػػذا اللض ػػـك لػػف اغييػػر ،غيرمػػة يػػ  دكفأمل

 .(29 :2010،  كمب إبراميـاللخةؿ  مدل 
 :( وم هباإل تمبسية)المهبرات  ت بولت م هوممن التعري بت الت   ةم موسفيمب يم   ةالجبحثتعرض و 

 ،كاضسػػػيرمة اآلعػػػريفت إنض ػػػةالي كاالخالػػػةمي كاسػػػاقبةؿ نض ػػػةل ػػػدرة الضػػػرد م ػػػذ الا بيػػػر اإلمػػػي 
ذلؾ ا ني كمي ذلؾ ل ةرااه كي  ػبط كانظػيـ ا بيرااػه  ،بةلقكامد اللساارة كراء الاضةمؿ االخالةمي هًك ًك

، (462: 1994 ،ة  السػػيد السػػلةدكنيك دراػػه م ػػذ ل ػػب الػػدكر كاح ػػير الػػذات اخالةمي ػػ ،غيػػر ال ضظيػػ 
ػػذلؾ مػػػي    يخةبيػػػكحسػػػف الا بيػػػر مػػػف الل ػػػةمر اإل اآلعػػػريف  لػػ  إيخةبيػػػدارة الاضةمػػػؿ بإاللقػػػدرة م ػػػذ ًك

ػػػذلؾ الا ػػػرؼ  ،ت كػػػي لكا ػػػؼ الاضةمػػػؿ االخالػػػةمينض ػػػةالكالسػػػ بي ، ك ػػػبط اإل  اآلعػػػريفل ػػػةمر  إلػػػذًك
يةت  أي ػػةن ك  ،(62، 2008الح ػػك  كا ليحػػةا ـ، كحسػػف الا ػػرؼ بلػػة ينةسػػب اللك ػػؼ  اباسػػةـ مػػي سػػ ًك



67 
 

 البخػػػةرم، أحلػػػد كػػػي اللكا ػػػؼ الحيةايػػػ  كاظ ػػػر ب ػػػكرة لضظيػػػ  كغيػػػر لضظيػػػ   كػػػراداأللا  لػػػ  يسػػػاعدل ة 
يةت ال ػػركري  الاػػي يقػػـك ب ػػة الضػػرد ل اغ ػػب م ػػذ ل ػػًبلت ة بأن ػػاي ػػرؼ  أي ػػةن ك  ،(332: 2009 السػػ ًك

لػػػ   هدميلةت الاػػي يح ػػػؿ م ي ػػة لػػػف اضةم ػػه ال ع ػػي  لػػػف عػػبلؿ الاػػػأمداكػػػكاحقيػػؽ  ،الحيػػةة اليكليػػػ 
 .(1125 :2011مبد الحليد، ندل   اآلعريف

ػذلؾ مػػي  يةت  ال ضظيػػ  ًك كالاػػي الًػػف الضػػرد لػػف الاضةمػػؿ  ،( اللًاسػػب ال ضظيػ  كغيػػرلخلكمػػ  لػػف السػػ ًك
السػػيد،  أحلػػد   إيخةبيػػيػػ  ناػػة و اخالةم إلػػذكالاػػي اػػؤدم  ،كػػي اللكا ػػؼ اللعا ضػػ  بطريقػػ  لبل لػػ  كك ةلػػ 

 اآلعػػػػريفكغيػػػػر ال ضظػػػػي لػػػػ   ،الاضةمػػػػؿ ال ضظػػػػي ػػػػدرة الضػػػػرد م ػػػػذ ة بأن ػػػػركػػػػت مي  عيػػػران أك  ،(294: 2013
 .(632 :2013بسبلس  كك ةلي   لنذ كرغ ي،

 ػدرة الضػرد م ػذ اًاسػةب  :هد  اإل تمبسيدةن المهدبرات أترى الجبحثة  ف  ضوء التعري بت اليبجقة 
ية كػػي  اآلعػػريفظيػػ  بحيػػث الًنػػه لػػف الاضةمػػؿ لػػ  غيػػر لض ـأًةنػػت لضظيػػ  أت سػػكاء لخلكمػػ  لػػف السػػ ًك

 .إيخةبياللكا ؼ اللعا ض  ب ًؿ 

  :اإل تمبسيةمكو بت المهبرات 
كػػػإف ل ل يػػػ   ،اللسػػػاعدـ كػػػي مػػػذا الدراسػػػ  ل سػػػلةدكني اإلخالةميػػػ كػػػي  ػػػكء لقيػػػةس الل ػػػةرات 

ػػػٍيفخػػػةنبيف  ا ػػػةؿاال غيػػػر  ا ػػػةؿالخةنػػػب بةال اي كيعػػػاص مػػػذنض ػػػةلبةلخةنػػػب اإل ةأملإحػػػديسػػػلذ  ،ل ل 
 ال ضظي.  ا ةؿخالةمي كيعاص بةاليسلذ بةلخةنب االكألة الخةنب ال ةني  ،ال ضظي

 (2 :1991 السيد السلةدكني، 
   (   عبل)اإل ال ب ب غير الم ظ 

 اآلعػريفكػي  اػأ يركالاػي ينػاو من ػة  ػكة ال ،ا ػةؿي كػي مل يػ  االنض ػةلالخةنػب اإل كمي ل ةرات
الض ػػػةؿ يػػػاـ مػػػةدة لػػػف عػػػبلؿ كسػػػة ؿ غيػػػر لضظيػػػ   ا ػػػةؿكةال ؛لػػػف عػػػبلؿ لكا ػػػؼ الاضةمػػػؿ االخالػػػةمي

لػ  لػة  بألضةظػهالضػرد  هنػه حػيف ال ياطػةبؽ لػة يقكلػإبؿ  ،تنض ةالا ال اًضي ل ا بير مف اإلحدةكالً لةت ك 
ػةتأي بر منػه كخ ػه  ةاػه كسػًنةإلف ن ػدؽ لػة ي ػؿ أنليػؿ  كإنػه ه لػ بلن يدٍيػ ك حًر اه ينػة لػف عػبلؿ حًر
 .غير ال ضظي ا ةؿ ًةؿ االألينة بضةم ي  عبلؿ إنلة ا ؿ إ اآلعريفت إنض ةالك ؛أً ركا بيرات كخ ه 

 (  ال ب ب الم ظ) اال تمبس 
ال ػعص الػػذم ف أيػذًر ريخػػك حيػػث  ،ا ػةؿكمػي ال ػػؿ ل ػةرات الخةنػػب االخالػةمي ل ل يػػ  اال

كبقدراػه م ػذ ك ػـ دينةليػةت اللخالػ   لضظي ػ ياليػز مػةدة بل ػةرات  اآلعػريفكي  اأ يريلا ؾ القدرة م ذ ال
 .غير ال ضظي ا ةؿخةنب ل ةرااه كي اال إلذ ،اإلخالةمي اللاح ر كالحيةة 

 (107 :96: 2005 لنذ زياكف  



68 
 

  كب دددت ل ظيدددة  مأيدددة( إ  عبلل ظيدددة ) كب دددت غيدددرأ يدددواءً  اإل تمبسيدددةن المهدددبرات أيؤكدددد ري دددو و
 :ية وه أيبي)ا تمبسية( تشتمل سمى ثالث مهبرات 

  حيث القدرة م ذ الاكا ؿ ،الا بير خةنب إلذا ير  :رسةؿإل ةرات. 
 لػ  القػدرة  اآلعػريفلػف  إليػهرد كي اساقبةؿ الرسة ؿ الاي ارد كا ني ل ةرة الض :ل ةرات االساقبةؿ

 .م ذ اضسيرمة
 اإلخالةميػػ كا نػي الل ػػةرة كػي انظػػيـ ك ػػبط مل يػةت الاعةطػػب كػي اللكا ػػؼ  :ل ػةرات ال ػػبط 

 .(11 :2006ال ةؿ، السيد مبد 
  مددن التددبزر جددين المكو ددبت الم ظيددة والمكو ددبت غيددر   وسددبً  تتطمددب اإل تمبسيددةن المهددبرة أوجمددب

 :وه  أجعبد تتكون من يتة اإل تمبسيةلمهبرات فإن ا ،الم ظية لاليت بجة
لؿ م ػذ الل ػةرة كػي اكالاػي ا ػ ،مبةرة مف ل ػةرة كػي اإلرسػةؿ غيػر ال ضظػيكمك  :   عبلالتعجير اإل  .1

 ،كالسػػػيطرة ،اخةمػػػةتم ػػػذ الا بيػػػر غيػػػر ال ضظػػػي لبل أي ػػػةن ًلػػػة ا ػػػالؿ  ،يػػػ نض ةلإرسػػػةؿ الرسػػػة ؿ اإل
كلػف  ،يػ إنض ةللبللع الاكخه ال ع ي كالا بيػر با قة يػ  ك ػدؽ ملػة ي ػ ر بػه لػف حػةالت  أي ةن ك 

ت إنض ػةالعػبلؿ لػةي بركف منػه لػف  لػف لػه اآلعػريفيًػكف لديػه  ػدرة مةليػ  م ػذ خػذب يلا ؾ ذلػؾ 
ي نض ػةلدرة م ػذ الا بيػر اإلكمػدـ القػ ،اآلعػريفكيحػكزكا انابػةا  ،كاػؤ ر كػي ـ عريفاناقؿ لآلك  ، ةد  
 (57 :1996،ال طيؼ ع يض  طراؼ الاضةمؿ االخالةمي مبدأسكء الض ـ بيف  إلذيؤدم 

غيػر يػ  نض ةلك راءة كاضسير رسة   ـ اإل ،اآلعريفت إنض ةالساقبةؿ ال ةرة كي  :ية  عبلالحيبيية اإل  .2
يػػ  ال ػػةدرة مػػف نض ةل رسػػة ؿ اإليػػ  يًػػكف لػػدي ـ حسةسػػي  لنض ةلالحسةسػػي  اإل ذكك كػػراداألك  ،ال ضظيػػ 
 .اآلعريف

يػػ  كالقػػدرة نض ةلل ضظيػ  كاإلمبػػةرة مػف القػػدرة م ػػذ  ػبط كانظػػيـ الا بيػرات غيػػر ا :   عددبلالضدجط اإل  .3
 ؛تإنض ػػػةالكالقػػػدرة م ػػػذ الػػػاحًـ كيلػػػة ي ػػػ ر الضػػػرد لػػػف  ،تنض ػػػةالعضػػػةء اللبللػػػع الحقيقيػػػ  لئلإم ػػػذ 

ي يخيػػػػدكف الا بيػػػػر الظػػػػةمرم نض ػػػػةلم ػػػػذ ال ػػػػبط اإل الػػػػذيف لػػػػدي ـ  ػػػػدرة مةليػػػػ  خػػػػدان   ػػػػعةصةألك
 (10: 2006،ال ةؿ  السيد مبد .تنض ةاللئل

منػػػد  اآلعػػػريفنظػػػةر أكالقػػػدرة م ػػػذ لضػػػت  ،مبػػػةرة مػػػف ل ػػػةرة الا بيػػػر ال ضظػػػي :التعجيدددر اال تمدددبس  .4
 ،طبل ػػ  لغكيػػ  ذاك  ةن بةرمػػ ةن كلػػف يخيػػد مػػذا الل ػػةرة يًػػكف لاحػػد  ،اإلخالةميػػ الاحػػدث كػػي اللكا ػػؼ 

   .كالل ةرؼ  د ةءاأللف  ًبيره  كيًكف لديه مدده  ،كيساطي  السيطرة م ذ الحديث
 .(52: 1997زينب  قير، 

كالػػػكمي بةلقكامػػػد   كالحسةسػػػي ،مبػػػةرة مػػػف القػػػدرة م ػػػذ االسػػػاقبةؿ ال ضظػػػي :اإل تمبسيدددةالحيبيدددية  .5
كاالمالػػػػةـ  ،داب السػػػػ كؾ االخالػػػػةمي ػػػػـ الًةلػػػػؿ آل ػػػػًةؿ الاضةمػػػػؿ االخالػػػػةمي كالضأاللسػػػػاارة كراء 
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 لناب ػيف خيػدان  اإلخالةمي الحسةسي   كيًكف ذكك ،اإلخالةمي بةلس كؾ بةلطريق  البل ق  كي اللكا ؼ 
 )مر ع يبجق(. ل س كؾ االخالةمي

دكار أكيلًػن ـ القيػةـ بػ ،مبةرة مف ل ةرة ل ب الػدكر كاح ػير الػذات اخالةميػةن  :الضجط اال تمبس  .6
لًػػي ينةسػػب  ،كاًييػػؼ السػػ كؾ ،اإلخالةميػػ  قػػ  بػػةلنضس كػػي اللكا ػػؼ كلبة ػػ  ك   لةميػػ  بًػػؿ حنًػػاخا

 .(129- 128: 2008 اباسةـ الح ك،  كي أم لك ؼ اخالةمي لةي ابر ال قةن 

 
 

 اإل تمبسيةشكل تخطيط  يوضح مكو بت المهبرات 
 (95ص  ،جو جكر زيتونأ)م ى 

 

 :اإل تمبسيةخصبئص المهبرات 

 : العديد من الخصبئص م هب اإل تمبسية لممهبراتجأن  (38 – 37: 2014)وفبء الييف، تذكر 

 ال يلًنػػػه ال ػػػيش بل ػػػزؿ مػػػف  نسػػػةفةإل، كنسػػػةفاإلكابػػػدك حة ػػػرة كػػػي سػػػ كؾ  ،ي نسػػػةنةإلااسػػػـ ب
ًنايخػ  لاضةم ػه لػ   نسػةفاإلااًػكف كاعاػزف داعػؿ عبػرة  اإلخالةميػ ًلة أف الل ػةرات  ،اآلعريف

 .اآلعريفل   يخةبيرؾ الس كؾ كاكخ ه نحك الاضةمؿ اإلكلف  ـ ك ي اح ،البي   كي اللخال 

  ل ةي ػػ  العبػػرة أك الاخربػػ ن ػػة ااًػػكف لػػف عػػبلؿ إحيػػث  ،بػػةلا  ـ اإلخالةميػػ ًاسػػب الل ػػةرات اي، 
ػػد مػػػذا ال ػػػض  م ػػػ كعبػػػرات يًاسػػػب ة  ،أن ػػػط الػػدكر الػػػذم يؤديػػػه الا  ػػػيـ بلػػػة يحكيػػه لػػػف  ذكاًؤ

اػزف داعػؿ مقػؿ ًػؿ ذلػؾ يكلػد عبػرة اع ،ن ػط الابلليذ داعؿ كعةرج الض كؿ كعبلؿ  يػةل ـ بةأل
 .ةإلخالةمي مة مند الا رض للكا ؼ حيةاي  لعا ض  ااسـ بؤ ياـ اسادمة نسةفاإل

  ي   اإلخالةميػ الل ػةرات  ذيسادؿ م اللعا ضػ   اإلخالةميػ لػف السػ كؾ الظػةمر كػةللكا ؼ السػ ًك
الاػػػي يقػػػ  كي ػػػة الضػػػرد ا ًػػػس لػػػة لديػػػه لػػػف ل ػػػةرات، كلػػػف عػػػبلؿ السػػػ كؾ الظػػػةمرم العػػػػةرخي 

 المهبرات اال تمبسية لالتصبل 

 مهبرات االتصبل الم ظ  

التعجير 
 اال تمبس  

الحيبيية 
 اال تمبسية 

الضجط 
 اال تمبس  

 مهبرات االتصبل غير الم ظ  

التعجير 
 اال  عبل  

الحيبيية 
 اال  عبلية 

الضجط 
 اال  عبل  
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كلف عبلؿ لبلحظػ  سػ كؾ الضػرد الظػةمرم  ،كلبلحظاه اظ ر اساخةبةت الضرد ل لكا ؼ اللعا ض 
الاػي يا ػؼ ب ػة  اإلخالةميػ الل ػةرات  إلػذالا رؼ يلًف  اإلخالةمي ةمبلت اخةا اللكا ؼ كالاض

 .الضرد
  اإلخالةميػػػػ البرامػػػػ  كالًضػػػػةءة كالعبػػػػرة كػػػػي أداء الضػػػػرد لن ػػػػةطةاه  اإلخالةميػػػػ ا ػػػػلؿ الل ػػػػةرات، 

 .اآلعريفكلعا ؼ أ ًةؿ اضةمبلاه ل  

 ه ذ درة الضرد م  اإلخالةمي ل ةرات ا لؿ ال  .ال بط الل ركي لس ًك

  لف مل ي  الا زيز االخالةمي اإلخالةمي ازيد الل ةرات. 

 كػػػػي  ػػػػكء  اإلخالةميػػػػ ااحػػػػدد الل ػػػػةرات . بع ػػػػة ص البي ػػػػ  اإلخالةميػػػػ أداء الل ػػػػةرات  اػػػأ ري
 .ل لك ؼ االخالةمي اللبلءل كع ةله ككي إطةر  ،خكانب ل ين  لف س كؾ الضرد

  ه الح ػػػكؿ الاػػدميـ االخالػػةمي لػػػف البي ػػ  الاػػي ي ػػيش كي ػػػة  م ػػذي ػػدؼ الضػػرد لػػف كراء سػػ ًك
 .(43 :2015 ، ال ة لي لقك ي بةل ًؿ الذم يحقؽ له الاكاكؽ النضسي كاالخالةمي

 :اإل تمبسيةية المهبرات أهم

 :يين وهمبأيبيوذلك الستجبرين  ،ية كجيرةأهمتكتيب  اإل تمبسيةن المهبرات إ

 ،كاللسػػ كل  مػػف الاضةمػػؿ الًػػؼء ل ضػػرد  ا ػػد كاحػػدة لػػف ال كالػػؿ الل لػػ اإلخالةميػػ ف الل ػػةرات أ (1 
 –القػػدرات ال ق يػػ   -كبك ػػض ة ال ػػؿ لػػ   ،اآلعػػريفاالسػػالرار كػػي مػػذا الاضةمػػؿ لػػ   ك دراػػه م ػػذ

 .خنةحي الًضةءة كالض ةلي  كي لكا ؼ الحيةة كالاضةمبلت اليكلي  ل ضرد ل  اللحيطيف به

ل  ػػح  النضسػػي  الخيػػدة م ػػذ امابػػةر ال ػػح  النضسػػي  ال ا نػػي   دة لػػف اللًكنػػةت الل لػػا ػػد كاحػػ (2 
كاللانكمػػػ   ، يخةبيػػػلخلكمػػػ  لػػػف الل ػػػةرات اإل إلػػػذبػػػؿ ا ػػػير  ،كقػػػط غيػػػةب لظػػػةمر سػػػكء الاكاكػػػؽ

 (.12 :2013 أيت حًيل ،  ذلؾ إلذًلة ا ير  كالع ة ص اللرابط  ياحقيؽ النخةح كالضةم ي 
 :ت اآلف   اإل تمبسيةالمهبرات  ةيأهمتتمثل ك

  مةلؿ ل ـ كي احقيؽ الاًيؼ االخالػةمي داعػؿ اللخلكمػةت الاػي ينالػكف  اإلخالةمي الل ةرات
 (213 :2012،آعركف أليرة رخب ك  ة.إلي 

  كي حدكد طة ةا ـ الذمني  الخسلي  بداعالاضةمؿ ل  الركةؽ كاالباًةر كاإلاسةمد م ذ. 
  ملػػةؿ الاػػي كػػي األ اآلعػػريفكل ػػةًر   ،بػػةلنضس  م ػػذ اًاسػػةب ال قػػ اإلخالةميػػ اسػةمد الل ػػةرات

لًةنااضؽ ك دراا ـ ك   .(295 - 294 :2013 ،السيد أحلد  .يةا ـا 
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  قػدرة م ػذ لػف بػذؿ الخ ػد كػي لسػةمدا ـ لػ  اله كالًنػ ،عػريفلآل هظ ػةر لكداػإالًف الضػرد لػف
بطريقػػ   اآلعػػريفكػػي  اػػأ يرال إلػػذان للػػة يػػؤدم اػػأ ير  ً ػػراللرغػػكب كاأل اا ػػديؿ السػػ كؾ كػػي االاخػػة

   كلضيدة ل ضرد.إيخةبي
  18 :2001م ذ ال ح  النضسي   آلن  اللطكع،  حد اللؤ رات الل لأا د ). 
   لػػ  الطػػرؼ  ق ال ػػاقػػـك بػػدكر كػػي انليػػ  القػػدرة م ػػذ االسػػا داد ل ػػدعكؿ كػػي مبل ػػةت  ع ػػي

كػػي  ااضيػػد اإلخالةميػػ اللػػرء بةلل ػػةرات اسػػ ع  فأل ؛كاعضػػؼ لػػف ال ػػ كر بةلكحػػدة النضسػػي  اآلعػػر
 .(38 :2014 ككةء السيؼ،  .اآلعريف ةل  مبل ةت ل  إ
  إلػػػذؤدم اػػػ اإلخالةميػػػ كإخػػػةدة الل ػػػةرات  ؛ ػػػبط السػػػ كؾ منػػػد الاضةمػػػؿ االخالػػػةمي إلػػػذيػػػؤدم 

 .(38 :2014 ككةء السيؼ،  اآلعريفكالقدرة م ذ الاكخه نحك  ،كالقيةـ بةلدكر ،االنبسةطي 
  اآلعػػريفكاخنػػب ال ػػرامةت بػػيف  ،الضػػرد م ػػذ لكاخ ػػ  ال ػػغكط النة ػػ   مػػف اللكا ػػؼاسػػةمد. 

 (223 :2012 مةدؿ غنةيـ،
 كلػػػف  ػػػـ ال ػػػ كر  ،زؽ بًضػػػةءةآالًػػػف الضػػػرد لػػػف لكاخ ػػػ  اللكا ػػػؼ اللحرخػػػ  كالػػػاع ص لػػػف اللػػػ

 .ةع بةلحيةةاكالاعضيؼ لف الاكار ال ع ي الزا د لبلسال ،بةلضةم ي  الذااي 
  كالاػػي ياك ػػ  كػػي حةلػػ  لراض ػػي  ه،ةء ل اقػػدات كا ػػكرات الضػػرد مػػف نضسػػكػػي بنػػ خز يػػةن اسػػ ـ كلػػك

 .(57: 2007   إ بةؿ مطةر، إيخةبياًكف  أف اإلخالةمي الل ةرات 
 كػراداألن ػة الػنع أاا عص كػي  اإلخالةمي الل ةرات ي  أمل فأ :ترى الجبحثةسبؽ  لةلكي  كء 
لكاخ ػ  ال ػغكط ك  ، ػبط السػ كؾك  ،ال ق  بةلنضسك  ،اآلعريفل   يخةبيالاضةمؿ اإلك  ،الاًيؼ االخالةمي

 .ل  ح  النضسي  كبةلاةلي ك ي لؤ ر ، إيخةبي بع ل اقدااه كا كرااه اي بحيث  ، إيخةبيبطريق  
ف أكالػذم البػد  ،ال ياخػزأ لػف الضػرد السػكم ان خػزء اي دُّ  اإلخالةمي ف الل ةرات إك :سمى ذلك ءً وج ب

سػ ةدة  أً ػربةلاػةلي يًػكف ك  ،اآلعػريفم ذ الاضةمػؿ ب ػًؿ  ػحيع لػ    ةدران يًاسب ة كينلي ة حاذ يًكف 
 كاًيضةن.

 : اإل تمبسية وا ب الع ز ف  المهبرات 
ػػز م ػػ، كػػب ض ااإلخالةميػػ أكخػػه ال خػػز كػػي الل ػػةرات  داا ػػد  ،ال خػػز كػػي األداء ذل  لػػةء يًر

دكف م  آعركفك   بأف ال خز سببه النكاحي الل ركي  لكالب ض ير  ،  ؼ السيطرة ذيًؤ

 .(63: 2004الحلي ي، أحلد  

أرب ػػ  أ ػػنةؼ  إلػػذ اإلخالةميػػ ال خػػز كػػي الل ػػةرات كلًػػف بكخػػه مػػةـ يلًػػف ا ػػنيؼ خكانػػب 
 :النحك الاةلي ذم 
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يتضدمن  اإل تمبسيدةالمهدبرات تصورًا سقميدًب لمظدبهر قصدور  1981سبم  Greshamوضع  ريشبم 
 : مب يم

  اإلخالةميػ الق ػكر كػي الل ػةرات  مذك  كػراداألأف  يكا نػ :اإل تمبسيدةمظبهر قصور ف  المهدبرات 
ل ػؤالء يػاـ  اإلخالةميػ ، كأف الاػدريب م ػذ الل ػةرات اآلعػريفال يساطي كف الاضةمؿ ب ًؿ لبل ـ لػ  

 أك ا ًيؿ النلكذج. ،احقيقه لف عبلؿ الا  ـ بةللبلحظ 
 كقػػد يًػػكف لػػدي ـ  ؛الػػذيف يل ًػػكف لظػػةمر   ػػكر كػػي األداء كػػراداأل: ألػػة مظددبهر قصددور فدد  األداء

كن ة بسبب الق ػؽ أك العػكؼ لػف   ػ  كلًن ـ ال يؤدُّ  ،البلزل  ل اضةمؿ االخالةمي اإلخالةمي الل ةرات 
الضنيػػ  اللبنيػػ  م ػػذ الاػػدميـ مػػي  سػػةليبأف األ(ـ 1978 مػػةـ Stephensسػػايضنز  أًػػدالػػداك ، ك ػػد 

 لف عبلؿ ا ًيؿ النلكذج. اإلخالةمي لسةمدة لزيةدة اللحةكظ  م ذ اسالرار الل ةرة  أك ؿ
  ي  لبل لػ  لقلػ   إلػذغةلبةن لة يضاقركف  كراداأل: كمؤالء مظبهر قصور ف  التحكم الذات  ػكابط سػ ًك

ةن ي ابػر غيػر لبل ػـ لظػركؼ إحيػث  الس كؾ االخالػةمي ال ػدكاني الل ػكش اللنػدك ، ن ػـ يػؤدكف سػ ًك
ةن بدكف اضًير كي مكا ب اساخةبا ـ. ،البي    (34: 2010،  كمب إبراميـ مدل  أك يؤدكف س ًك

  اإلخالةميػ لػدي ـ الل ػةرة  كػراداألب ػض  :اإل تمبسيدةقصور فد  الضدجط الدذات  س دد أداء المهدبرة، 
السػػػةبق  يػػػ  كل ػػػًبلت ال ػػػبط نض ةلات اإل ػػػةر كلًػػػن ـ ال يؤدكن ػػػة بسػػػبب االسػػػاخةب  ال ػػػةدرة مػػػف األ

أم أف الضػرد  .أف الضرد ي رؼ ًيؼ يػؤدم الل ػةرة كلًػف لػيس ب ػض  لاًػررة ذكمذا يدؿ م  كالبلحق ،
العػػكؼ أك الق ػػؽ أك الاك  ػػةت  إلػػذكمػػذا ربلػػة ي ػػكد  ،كلًنػػه ال يظ رمػػة بطريقػػ  دا لػػ  ،يػػا  ـ الل ػػةرة

 أحلػدأك غيػر لضظػي  ي  إزاء لة ي در لنه لػف سػ كؾ لضظػي نض ةلاإل اآلعريفاللسبق  حكؿ ردة ك ؿ 
 .(63: 2004الحلي ي، 

 :اإل تمبسيةال ظريبت الم يرة لممهبرات 
 ،ف اللة ػػيلنػػذ القػػر  اإلخالةميػػ ا ػػددت الاكخ ػػةت النظريػػ  اللضسػػرة الًاسػػةب الل ػػةرات 

 :كلف ا ؾ النظريةت لةي ي
 :ال ظرية اليموكية

ال ػػةدات الاػػي يا  ل ػػة ي مبػػةرة مػػف لخلكمػػ  لػػف نسػػةناإليػػرل أ ػػحةب مػػذا النظريػػ  بػػأف السػػ كؾ 
 ػػكل الًػػؼ ك ػػكل  يكمػػ ،احًـ كػػي اًكين ػػة  ػػكانيف ال قػؿكيػػ ،لراحػػؿ نلػػكا اللعا ضػ  أ نػػةءكيًاسػػب ة  ،الضػرد

ال كالػؿ البي يػ  الاػي يا ػرض  إلػذكي ػزكف ذلػؾ  ،االسا ةرة ال اػةف اسػيراف لخلكمػ  االسػاخةبةت ال ػرطي 
 (3: 2013،  س ير لي كب ل ة الضرد



6= 
 

لحػػكر مل يػػ  الػػا  ـ كػػي اًاسػػةب الػػا  ـ الخديػػد أك كػػي إطضة ػػه أك  حػػكؿ كاػػدكر مػػذا النظريػػ 
ف سػ كؾ الضػرد  ةبػؿ ل ا ػػديؿ أك ا  ك  ،ي لًاسػب مػف طريػؽ الػا  ـنسػةناإلالسػػ كؾ  أً ػركلػذا كػإف  ،إمةداػه
 (3 :2013 س ير لي كب،  .بإيخةد ظركؼ كأخكاء ا  يلي  ل ين  الاغيير

 : ظرية التعمم اال تمبس 

ا لػػػؿ كػػػي  ػػػكرة لارابطػػػ  ي الػػػد  ،لػػػف البي ػػػةت العةرخيػػػ  كالداع يػػػ  ل ضػػػرد ًػػػبلن  يػػػرل بةنػػػدكرا أف
كيحػػدث الػػا  ـ ًنايخػػ  ل اضػػةمبلت اللابةدلػػ  بػػيف ًػػؿ لػػف البي اػػيف الداع يػػ   ،اآلعػػرب  ػ ة م ػػذ الػػب ض 

كف ال ينػػدك  كػػراداألكمػػك لػة أط ػػؽ م يػػه بةنػػدكرا مل يػ  الاحديػػد اللابػػةدؿ ك  ،كالعةرخيػ  كال ل يػػةت الل ركيػػ 
نلػػة يلًػػف اضسػػير األداء  : الػػدكاك  أك الحةخػػةت( كال بض ػػؿ البي ػػ  :بض ػػؿ القػػكل الداع يػػ   ل يػػرات البي ػػ ( كا 

كمنػػػة نخػػػد أف مل يػػػةت الارليػػػز  ،النضسػػػي كػػػي  ػػػكرة اضةمػػػؿ لابػػػةدؿ بػػػيف اللحػػػددات ال ع ػػػي  كالبي ػػػ 
 أسػةسكاكاػرض بةنػدكرا أف الػا  ـ بػةل برة أك النلذخػ  مػك  ،ًبيػره  كاالمابةر كالانظيـ الذااي يًكف ل ة دكره 

نلكذخػػةن آعػػر ( ـ 1974  مػػةـ Thoresonك كريسػػكف  Mahonyًلػػة  ػػدـ لػػةمكني  .مل يػػ  االًاسػػةب
 اللقػػدلةت(  :يف ملػػة األحػػداث السػػةبق يقػػ  بػػيف حػػد يف ر يسػػ كػػراداألسػػ كؾ ل ػػا  ـ االخالػػةمي لػػؤداا أف 

Antecedents  الناػة و( : كاألحػداث البلحقػ Consequences. كالناػة و  ،كةللقػدلةت اسػبؽ السػ كؾ
 .كمنػػػةؾ مبل ػػػ  كظيضيػػػ  بػػػيف الخكانػػػب ال بل ػػػ  لػػػف س سػػػ   اللقػػػدلةت كالسػػػ كؾ كالناػػػة و .ا قػػػب السػػػ كؾ

ك ػبط أحػد مػذيف الحػد يف أك ً ي لػة يسػةمد م ػذ  ،كأحداث اللقدلػ  كالناػة و اػؤ ر م ػذ لػة يض  ػه الضػرد
 م ذ اللخةؿ الذم اق  كيه مذا األحداث. أي ةن كي الد الا  ـ االخالةمي  .كراداألحؿ ل ًبلت 

 (95 :2005 ، رحةب السيد 

 :ال ظرية المعرفية

 سػػبةبالاك  ػػةت السػػ بي  كالاقػػكيـ الػػذااي مػػي األ :كيضاػػرض أ ػػحةب ة أف ال كالػػؿ الل ركيػػ  ل ػػؿ
ػد  .اإلخالةمي ي  لق كر الل ةرات سةساأل أف لًػؿ لنػة مػدة اكارا ػةت  1988مػةـ  Emeryلػرم إكيًؤ

أك " يخػب أف أًػكف  ،"ينبغػي أف أًػكف لحبكبػةن لػف الخليػ " :انطكم م ػذ اماقػةدات لحبطػ  ل ػذات ل ػؿ
كمنػة  ،كاظؿ مذا االماقةدات  ةب   كي الع ضيػ  حاػذ احػدث كا  ػ  ك ػؿ أك نًسػ  ل ينػ  ."دا لةن  ك ؿاأل

منػػد مػػذا  األلػػركال يقػػؼ  ،احريػػؼ الاضًيػػر كػػي االاخػػةا السػػةلب إلػػذان ػػط مػػذا االماقػػةدات ب ػػدة لؤديػػ  
نلة اقـك مذا األ  إلػذ مالػذم يػؤد األلػر ،باغذي  راخ   ل ذا االماقةدات الس بي  لرة أعػرل مراضالحد كا 

 .(41: 2010، مدل كمبلزيد لف احريؼ الاضًير ك  كر الل ةرات  
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 :ي بج ثب يًب: الت كير اإل
ػػ نسػػةفاهلل لئل لنىحى ػػة ،ربةنيػػ   الاضًيػػر  يلػػ ك ػػك اسػػاعداـ  ،ه ب ػػة مػػف بػػة ي الًة نػػةت الحيػػ كع  

كا ػًؿ  ،ليكلي  كاطػكر اللخال ػةتي  بةلغ  كي حيةانة ال ةدي  اأمللذلؾ له  ،ل  قؿ الذم كمبه اهلل ل نةس
 .(29، 2014 ،بك  لرأ خةزي  لـ كالح ةرات. األ

 الػد كي ،لك ػؼ أكاسا دؼ لكاخ   ل ػً    ،لف الن ةطةت ال ق ي  كالكامي   كالاضًير مك س س 
ك اللك ػؼ أاخػةا الل ػً     ػة بةن  بغرض ااعةذ الضػرد  ػراران  ،السةبق  ك درااه ال ق ي  هكي ة الضرد م ذ اخةرب

 ( 47، 2004 ،اهلل الًندرم الذم يا رض له.  مبد

لكخػػكد " كمػػي بدايػػ  نػػة أ ذان إ. .كًػػرأنػػة أبػػةرة ال ػػ يرة ل ضي سػػكؼ ديًػػةرت " ال  ألػػةـ اقػػؼ البةح ػػ ك 
ظ ػر  ةعيػر نػه كػي السػنكات األأ  و عة ػبك  ة،إلي ػ يخػةبي ػضنة الخةنػب اإلأ كل لك أؿ ك خلأطبي ي  ساًكف 

الػػذم امػػاـ  (seligman 1998 كاعػػر الاسػػ ينةت م ػػذ يػػد أكػػي  يخػػةبيااخػػةا ي ػػرؼ ب  ػػـ الػػنضس اإل
 .  كي ال ع ي  ككي الاضًير كالس كؾيخةبيبةلخكانب اإل

اػػػػػه دراسػػػػػ  أًدكمػػػػػذا لػػػػػة  ،ً لػػػػػة نخػػػػػع الضػػػػػرد كػػػػػي حػػػػػؿ ل ػػػػػًبلاه إيخةبيػػػػػةن كً لػػػػػة ًػػػػػةف الاضًيػػػػػر 
 chargton,et.al,) نلػػػػي الاضًيػػػػر كيي  ،ال ػػػػح  النضسػػػػي  إلػػػػذيػػػػؤدم  يخػػػػةبيف الاضًيػػػػر اإلأت أًػػػػدي اػػػػال

 .(16، 2014 أحلد  ضةء  ي بدامكال ع ي  اإل

 :ي بج الت كير اإل ةسن  شأ ة جذ
ـ الحدي ػ  رسػذ اللضػةميأكؿ لػف أ Norman Vincent Pealeي د الدًاكر نكرلةف كنسػت بيػؿ 

 :الحػػػربيف ال ػػػةلليايف  كمػػػي حقبػػػ أال ؛حقبػػػ  سػػػ بي  كػػػي الاػػػةريخ أً ػػػرك ػػػد مػػػةش كػػػي  ،يخػػػةبيل اضًيػػػر اإل
كالغ ػػب  اإلحبػةطف بةليػأس ك  ق ػيذ ًػةف النػػةس كػي ا ػؾ الحقبػ  لإ ،ذ كال ةنيػ  كحقبػ  الًسػةد ال ظػيـاألكلػ

كبقدراػه  يخػةبيبقػكة الاضًيػر اإلؿ لػف انبػأ أك  "بيؿ"كقد ًةف  ،حبة  ـألف الحرب كالحزف ال ليؽ م ذ كقد 
يخ ػػؿ  بػػةلقكة اإلل يػػ  يلػػةفف اإلإذ إ يلػػةفلديػػه بلض ػػـك اإل كلقػػد ًػػةف لرابطػػةن  ،م ػػذ   ػػب اللكا ػػؼ السػػ بي 

 (.12، 2006 ـ بةل ق  بةلنضس  اككيؽ الر يب  ،بةلذات يلةفاإل إلذيؤدم  ألنه ؛ًؿ  يء للًنةن 

 :نأ  د  ي بج وج ظرة تبريخية سن الت كير اإل

 " كحػػيف يبػػذؿ  ،نسػػةفاإلف الض ػػي   اًلػػف كػػي أك  ،احػػت  يلػػ  الض ػػي   يخػػةبيذًػػر الاضًيػػر اإل "اطسػػقر
ف يػػػدرؾ أ يسػػػاطي كػػػي اللكا ػػػؼ ال ػػػ ب   ك ػػػؿلخ ػػػكد مق ػػػي كػػػي اعايػػػةرا ل سػػػ كؾ األأم  نسػػػةفاإل

 .نسةفاإلـ ل  خكمر ءطريؽ الض ي   يابلي رؼ أف  ك  ،العير
 "ن ػػة أك  ،  الاػػي ااح ػػذ بةلحًلػػ  كال ػػخةم أ  ػػكػػي  ػػكء الػػنضس ال  يخػػةبيذًػػر الاضًيػػر اإل "كبلطػػكفأ

 .نسةف  حاذ ا يد الاكازف النضسي لئلاسيطر م ذ النضس الغة ب  كال  كاني
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 " ال ػ كاني هيسػاطي  بػه السػيطرة م ػذ لي ػ مقػبلن  نسػةفلئلف أك  ، د ذًرا احت لض ػـك ال قػؿ "سطكأر، 
كػػػكؽ  ػػػ كااه  الضة ػػػؿ مػػػك الػػػذم ياليػػػز بل ركاػػػه بةلض ػػػي   الاػػػي مػػػف طريق ػػػة يسػػػلك نسػػػةفاإلف أك 

 (.739، 2010 مبد اللريد  ةسـ .الطيب  ةكمذا ال قؿ مك طريؽ الحية ،اكغرا ز 
 ل  ع ػػػي  يخةبيػػػكػػػي  ػػػكرة الخكانػػػب اإل يخػػػةبيالاضًيػػػر اإل دبيػػػةت النضسػػػي  مػػػفًػػػذلؾ احػػػد ت األ  

 :ي نسةناإل
 "احدث منه كي  كء ال ح  ال ق ي . "كليـ خيلس 
 احدث منه كي  كء لبدأ ال ذة كاخنب األلـ النضسي. "نة كركيد"أ 
 "احدث منه كي  كء السلك كالًلةؿ الركحي كالنضسي. "يكنو 
 "56 ،2013اللغةزم  إبراميـ  احدث منه كي  كء غريزة السيطرة كالقكة "أدلر.) 

  نسػػةفاحػػدث مػػف الطبي ػػ  العيػػرة لئلك (ايػػرؾ كػػرـك ،ركخػػرز ،لةسػػ ك  :ينسػػةناإل ػػـ خػػةء اللػػذمب، 
اسػػػاطةع اًا ػػػةؼ ذااػػػه  ذا لػػػةإداء اللػػػاقف   نحػػػك األيخةبيػػػطػػػبلؽ لػػػف اإلنال ؛كاحقيػػػؽ الػػػذات كالقػػػكة

 .(6، 2010ي   لحلد ال بكة األ  الحقيقي  
 لػػػؿ كاًا ػػػةؼ الػػػذات ـك األًػػػةف احػػػت لض ػػػ يخػػػةبيف الاضًيػػػر اإليػػػرٍكف أك "سػػػاكابلند"ك "كػػػةربز"لػػػة أ

 .الحقيقي 
 " احػػػػت لض ػػػػػـك ال ػػػػبلب  النضسػػػػػي  " أدرخػػػػػهًكبةسػػػػة"ك ،احػػػػػت لض ػػػػـك الاضػػػػػةؤؿ كك ػػػػ ه "اػػػػػةي رألػػػػة، 

 .(23 ،2008احت لض ـك ال ق  بةلنضس  لحلد ال بكة  "خي يضكرد"ك
ـ   كلػيس نلطػةن  ،لنػذ القػدـ ًػةف حة ػران  يخػةبيالاضًيػر اإل نأ :الجبحثة ترى يجق مبمف  ضوء   اػ

د م ػػذ يػػ يخػػةبيب ػػد ظ ػػكر م ػػـ الػػنضس اإل  و عة ػػبك  ،حػػدي ةن  هاػػـ اداكلػػ كلًػػف ًل ػػط ع ،اًا ػػةكه حػػدي ةن 
 .-سةبقةن  ذًرتًلة -الدًاكر نكرلةف بيؿ 

 (:Positive thinking) ي بج الت كير اإل م هوم

 إلػذاك ػ ت  ،كالدراسػةت الاػي انةكلاػه يخػةبيةح   م ػذ لػة ًاػب حػكؿ الاضًيػر اإلب د اطبلع الب
 :يخةبيل اضًير اإل  الا ريضةت الاةلي
نض ةالك  اكًػػةر رة الضػػرد ألداكمي كالخ ػػد اللا لػػد كاللػػدركس إلمػػك الػػ يةاه غيػػر  ،هاػػه كحدي ػػا  كسػػ ًك

كمػػدـ حػػدكث ناػػة و  ، إيخةبيػػناػػة و  أً ػػريػػ  حػػدكث إلًةن إلػػذبةلطريقػػ  الاػػي اػػؤدم  ،كل اقدااػػه ،ال ضظيػػ 
لػكر أاللاب ػ  كػي ًػؿ  سةليبكاأل اآلراءالل اقدات ك  بأنهيي رؼ  أي ةن ك  ،(ones Kelly)2013: 6,س بي 
  إيخةبيػػػ ػػػكرة لاضة  ػػػ  كلكا ػػػي  ب ،ه الضػػػرد لػػػف ل ػػػًبلت ػػػن ة حػػػؿ ًػػػؿ لػػػة يكاخأكالاػػػي لػػػف  ػػػ ،الحيػػػةة
 (.  129 :2013، مضراء ال بيدم.نةخح 

سيسػػةمدؾ م ػػذ الاضًيػػر كػػي  ألنػػه ؛ل ػػدر  ػػكة بأنػػه يخػػةبيالاضًيػػر اإل ػػرؼ يي ك الضقػػي إبػػراميـة ألػ
 الـ سػػخفآألنػػؾ سػػااحرر لػػف ل ةنػػةة ك  ؛ ػػكة كل ػػدر حريػػ كبػػذلؾ اػػزداد ل ػػةرة ك قػػ  ك  ،الحػؿ حاػػذ اخػػدا
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 ػػكد الك  بأنػػهاككيػػؽ الر يػػب ، بينلػػة مركػػه (229 :2007،الضقػػي إبػػراميـ .الخسػػلي  اآ ػػةر الاضًيػػر السػػ بي ك 
ي  نسػػةناإلل قػػدرات الضطريػػ  كلػػكارد الػػذات  ًةلػػؿو  لػػف عػػبلؿ اسػػا لةرو  ،ةزنخػػل  لػػؿ كاإلالػػذم يحضػػز الػػذات 

  ك ػنةم ، يخةبيػاإل كًػةرالسػ ةدة كالنخػةح مبػر النػكااو كاألنخع لاحقيػؽ كاأل ك ؿالناة و األ إلذ ك كالن 
 .(14 :2006 اككيؽ الر يب، .اللكا ؼ كالاحديةت  العبل   للكاخ  العيرات
  مػك الػابلؾ الضػرد القػدرة م ػذ  :ي دبج الت كيدر اإل أنالجبحثدة  التعري بت اليدبجقة تدرىف  ضوء

  نةخحػػ  كػػي لعا ػػؼ إيخةبيػػالطػػرؽ الاػػي احقػػؽ ناػػة و  أك ػػؿب ،هأسػػةليبا كل اقدااػػه ك أكًػػةر دارة إ
 .اللكا ؼ الاي يا رض ل ة

 المقيدبس الميدتخدم فد  هدذه  أجعدبدوالتد  تمثدل  ،التبليدة جعبدمن األ ي بج وتتألف ج ية الت كير اإل
 :الدراية

كػػي لعا ػػؼ خكانػػب حيػػةة    باحقيػػؽ لًةسػػبيخةبيػػالاك  ػػةت اإلأم  :ة والت ددبؤلي بجيددالتوقعددبت اإل .1
  كػػي حيةانػػة ال ػػػحي  إيخةبيػػػكلػػػة ياك  ػػه لػػف ناػػة و  ،مػػف زيػػػةدة لسػػاكل الاضػػةؤؿ ال ػػعص، ك ػػبلن 

 كالل ني .  اإلخالةمي ال ع ي  ك 
ل ػػةرات ال ػػعص كػػي اكخيػػه انابةمػػه ك  :العمميددبت العقميددة العميددب   والددتحكم فدد   عددبلالضددجط اإل  .2

ـ لػػ  لاط بػػةت ال ػػح  النضسػػي  ءك لضيػػدة اػػابل ،ؿ كػػي ااخةمػػةت سػػ يل ذًريةاػػه ك درااػػه م ػػذ الاعيػػ
 الل ركي اللبل ـ ل ل يةت الاكاكؽ النضسي كاالخالةمي. كانلي  ر يدا

يػةت الاغيػر بلػة إلًةن  نحػك إيخةبيػأم لة يليزا لف ااخةمػةت : حب التعمم والت تح المعرف  الصح  .3
كحب الا  ـ كالل ركػ  بلػة مػك خديػد كلبل ػـ لاحقيػؽ ال ػح  النضسػي ،  ،كي ذلؾ لف امالةـ بةلل رك 
يػػػ  ال ػػػبلج النضسػػػي كال قػػػ  كيلػػػة يقدلػػػه ملأل ؛ يخةبيػػػبػػػةلنظرة اإل أي ػػػةن كياسػػػـ أ ػػػحةب مػػػذا الػػػنلط 

 الل ةلو لف ن ة ع كاكخي ةت.
ل ةلػػ  كػػي ا مػػداؼال ػػ كر ال ػػةـ بةلر ػػة مػػف الػػنضس كالسػػ ةدة باحقيػػؽ األ: الشددعور العددبم جبلرضددب .4

 الل ي   كاإلنخةز كالا  يـ. لالحيةة بلة كي ذلؾ لساك 
يةت اخالةميػػػ  اػػػدؿ  أكًػػػةرابنػػػي : اآلخدددرينلالخدددتالف سدددن  ي دددبج التقجدددل اإل .5 اض ػػػـ  ذم ػػػكسػػػ ًك

 إيخػػػػةبيظػػػػر لػػػػه بلنظػػػػكر نبا ػػػػخي  االعػػػػابلؼ كالف ك قيقػػػػ ، كأننػػػػة لطػػػػةلبحاالعػػػػابلؼ بػػػػيف النػػػػةس 
 (209 :2008،إجراهيمسجداليتبر  ع.ليٍنضاً ك 

أم ابني ل اقػدات لاسػةلح  ملػة لػر بنػة لػف عبػرات لة ػي  أك آالـ نضسػي  : اليمبحة و األريحية .6
يةت انظػ أكًػةرابنػي ل رابطت بأحػداث لة ػي ، ب بػةرة أعػر ا ر ل لة ػي الػذم م ػاه ب ػضاه كسػ ًك

بػه كأف ااقبػؿ الكا ػ  كلػة كيػه لػف احػديةت دكف  ،كلف اللؤسؼ أف اظؿ لقيدان  ،كانق ذ ذألر ل 
  ػ   أي ػةن أف اغضؿ ملة به لف ألكر لسػاحي   ال يلًػف اغييرمػة. كالقبػكؿ بلػة ال يلًػف اغييػرا ي نػي 



77 
 

كال ياذلر طكاؿ الك ػت لػف األ ػيةء ل، ل ًك كةلنةخع ال ي رؼ ا ؛ال ًكل أك ً رة الاذلر لف حيةاؾ
 .لعةرخ  مف إراداها

 اإلخالةميػ لخلكمػ  لػف ال ػضةت ال ع ػي  كالل ػةرات  إلػذي ػير مػذا اللض ػـك : الذكبء الو ددا   .7
 ػػدرة  أً ػػر، كلػػف  ػػـ يًػػكف اآلعػػريفت إنض ػػةالالاػػذ الًػػف ال ػػعص لػػف اض ػػـ ل ػػةمر ك  كالكخدانيػػ 

 لف مذا الل ةرات. انطبل ةن  اإلخالةمي ار يد حيةاه النضسي  ك  ذم 
لر ػة بلػة ال ػؾ ي اكا ػرؼ  يلا ػة. كاقبػؿ الػذات ي نػأم أف ااقبػؿ ذااػؾ : مشروط لمذاتتقجل غير  .8

ب ػدؼ الح ػكؿ م ػذ انابػةم ـ أك مطض ػـ  اآلعػريف ألػةـكاخنػب مػدـ احقيػر الػذات  ،يةتإلًةنلف 
ألنػػؾ ال اا ػػةيؽ  ؛لػػف ال قبلنيػػ  ًبيػػران  كاقبػػؿ الػػذات يا ػػلف خةنبػػةن  أك حاػػذ لخػػرد لضػػت األنظػػةر.

العةرخ  مف إراداؾ، ًلػة ي ػخ ؾ اقب ػؾ لػذااؾ م ػذ اللخةزكػةت ال ةدكػ  إل ةلػ   األلكر كااذلر لف
كلػػف لظػػةمر مػػدـ اقبػػؿ الػػذات  ،ةآلعريفمبل ػةت اخالةميػػ   ة لػػ  م ػػذ االحاػػراـ كالحػػب اللابػػةدؿ بػػ

 ،د اك ػػػػ  ال ػػػػرر بػػػػةلنضس"الل  ػػػػقةت" أم أف ن  ػػػػؽ بأنضسػػػػنة لضػػػػةميـ سػػػػ بي   ػػػػ أسػػػػ كبأف اابنػػػػذ 
   ف مكا ؽ النلك كالاطكر.احكؿ ل ة ؽ لاك 

كال ي قػػكف األمػػذار  ،كف لػػف النػػةس ال ياحخخػػكف بق ػػ  الك ػػتيخػػةبياإل: تقجددل الميددئولية الشخصددية .9
كبةلاػػةلي كل ػػؿ  ،كلػػدي ـ لػػف ال ػػخةم  لػػة يخيػػز ل ػػـ أف ياحل ػػكا لسػػ كليا ـ بػػبل اػػردد ،م ػػذ غيػػرمـ

م ػػذ النخػػةح، كاحقػػؽ الضػػكز ل ػػة كللػػف  اآلعػػريفكاسػػةمد  ،مػػؤالء، مػػـ النلػػةذج الخلي ػػ  الاػػي اػػنخع
 حكل ة.

بلع كالرغبػػػ  كػػػي كف ياسػػػلكف بقػػػدرات أم ػػػذ لػػف حيػػػث حػػػب االسػػػاطيخػػػةبياإل :ةي بجيدددالم بزفدددة اإل .10
  الض ةلػ  يخةبيػةذ القرارات اإل درة م ذ ااع أً ر فاقبؿ الغلكض، كلف  ـ يًكنك اًا ةؼ اللخ كؿ ك 

 (.211-209 :2008،إبراميـالساةر  اللخةزك  اللحسكب   مبدك 

 ؟ فهل يو د ت كير يمج إي بج ذا كبن ه بك ت كير إولكن 
مػػك الاضًيػػر الػػذم يخػػد كيػػه  :توفيددق الرقددبكالاضًيػػر السػػ بي ًلػػة ي ركػػه  ،ن ػػـ يكخػػد اضًيػػر سػػ بي

ز م ذ ال  ؼ لديه كينسػذ  درااػه نسةفاإل كياك ػ  الض ػؿ كال  ،نضسه يضًر كي ال خز كينسذ  درااه كيًر
 ػيةء كي خػز مػف رؤيػ  سػ بي  كيػرل الخةنػب اللظ ػـ لػف األ كمك بذلؾ يضًر بطريقػ  ،يعطر ببةله النخةح

 :كالاضًير الس بي نكمةف ،الخةنب الل رؽ لن ة
 كيال ؿ كي الق ؽ كاالًا ةب كالندـ كاليأس :اضًير س بي لكخه نحك الذات. 
  ت أك ػػػة كد كػػػييسػػػك  ،كيال ػػػؿ كػػػي االناقػػػةد كال ػػػًكل كالغ ػػػب :اآلعػػػريفاضًيػػػر سػػػ بي لكخػػػه نحػػػك

 (38 :2006 ،رد ك ؿ نضسي  نحك ال  كر بةلعكؼ كالغ ب  اككيؽ الر ب ك ك بل ةب  ؛زلةتاأل
 :ي بج جخصبل الم كر اإل و جدأه ،ي بج الت كير اإل إلىفيوف  تعرف جشكل ت صيم  ن مب اآلأ
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 :ي بج خصبل الم كر اإل
 :توردهب الجبحثة فيمب يم  ي بج ه بك م موسة من خصبل الم كر اإل

 حػداث  لنػةؿ األ اح ػؿف أ بػؿ  كًػةرك ػك يبحػث مػف األ ،كل ةمرا اأكًةر ل  نضسه ك  اًيضةن  أً ر
 (.203: 2014العكلي، 

  ككسػة ؿ  ،أدكاتالخةنػب الل ػرؽ كػي حيةاػه مػف طريػؽ الا ةلػؿ بًػؿ لػةمك لاػةح لػف  إلذينظر
 درااػػه ال ق يػ  الاػي كمب ػػة اهلل لػه  مػبل لحلػػد،  كطػرؽ لح ػكؿ الل ػًبلت الاػػي اكاخ ػه لسػاعدلةن 

2013: 32). 
  لةيريػػػد م ػػػذ اللػػػدل الب يػػػد كاللاكسػػػط  إلػػػذالا ػػػرؼ الرؤيػػػة الكا ػػػح  الاػػػي اسػػػةمد الضػػػرد م ػػػذ

يؼ يعطط لانضيذا بلركن ،كالقريب  ه.أمداكحاذ يح ؿ م ذ   اةل  ًك
 كحػػب يخةبيػػإلا اإلخالةميػػ بػػةلنضس كحػػب الاغييػػر كعػػكض اللعػػةطر كالًضػػةح كالل ػػةرات   ال قػػ  

 (.268: 2012مبد الحليد،  إيلةفالنةس كلسةمدا ـ  
  الاضًيػر  إلػذكيلا ؾ الرغب  الخػةدة كػي الاغييػر لػف الاضًيػر السػ بي  ،يقدر الحيةة كيركض ال زيل

 .يخةبياإل
  ل ة ل ةر ةن  ـأ ًةف لكاكقةن أ يبحث مف الل  كلةت كالل رك  الخديدة سكاءن 
  العػػػكؼ لػػػف لكاخ ػػػ  الل ػػػًبلت  ػػػربةت الق ػػػب كانعضػػػةض لسػػػاكيةت الق ػػػؽ ك ياليػػػز بةنعضػػػةض

 (109-108: 2013 لحلد دريب،  . ال ةغط
 لضظي  ادمـ النخةحةت. اساعداـ خلؿ 
 263 :2014 س ةـ السبللكني،  اللسالر بةلحيكي  كالحلةس حسةساإل (. 
  ك الغ ب.أةل غط ب حسةسإلكال يسالر ا ،يساطي  ال كدة لطبي اه ب د اللكا ؼ ال ةغط 
 129 :2006لةني سةلـ، أدي  اللاطرك   حةحًةـ األمدـ اساعداـ األ). 
 ب اللكا ؼأ  كاك   ة حاذ كي يخةبيبةلناة و اإل يلةفاإل :الاضةؤؿ  . 
 بةلقكة الركحي  يلةفكاإل ةآلعريفكمك االماقةد بةلذات كب :يلةفاإل. 
 ككؽ الل ةيير ال ع ي  االلازاـ الضردم بةل رؼ كاالنضاةح كال دؿ :الاًةلؿ. 
  ل قيةـ بةللغةلرات ك  ر اللعةكؼ حاذ كدكف  لةف الناة و اإلرادة :ال خةم. 
 الل ي ال ةؽ نحك ال دؼ كالسبب كالغرض :الا ليـ. 
 م ذ اناظةر الضر   اإلرادة :ال بر. 
 الاح ي بربةط  الخأش كالاضًير كالقدرة م ذ اللكازن  كي لكاخ   ال  ةب :ال دكء. 
 يز  .(112: 2013،كنارال - سًكت دي يك  مداؼاالمالةـ اللكخه مبر ك   األ :الاًر
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 :ي بج إلية ايتخدام الت كير اأهم

 :اياال ؿ بةآل ي  ًبيرةأمل يخةبيل اضًير اإل

 بي   ال لؿ.ـ أكي الدراس   داء اللاليز سكاءن ي ابر السر لؤل .1
 .  مداؼؤليايع االعايةر النةخع ل .2
ليركػت  – أحلػدسػلةء أ  :أ ػؿيخ ؿ الحيةة للا   كل ي   بةلسػ ةدة لػ  كخػكد الق ػؽ كلًػف ب ػًؿ  .3

 (63 :2013مبد الخكاد، 
عرخػػت الضًػػرة أ  إيخةبيػػدع نػػة كػػي مقكلنػػة كًػػرة أذا إكػػ ؛ف ال قػػؿ يلا ػػؾ كًػػرة كاحػػدة كػػي أم ك ػػتإ .4

ا ؤ   كسػػػكؼ ال ػػػيخةبيػػػاإل كًػػػةرذا لػػػـ الػػػؤلا األإف ال قػػػؿ ال يقبػػػؿ الضػػػراغ كػػػإ ،السػػػ بي  الاػػػي اقةب  ػػػة
 الس بي . كًةرألا

 القدرة م ذ الدكةع مف النضس. ،الطة   ،الاضةؤؿ ، يخةبياإل :ا ن  كي حيةانة .5
يحدث مندلة نضًػر بطريقػ   كال ًس ، يخةبيلينة اللكا ؼ اإلإ  انخذب إيخةبيمندلة نضًر بطريق   .6

 (63 :2013،ليركت مبد الخكاد – أحلدسلةء ألينة اللكا ؼ الس بي   إنخذب  كإننةس بي  
يػز م ػذ األ ،منػد لكاخ ػ  اللكا ػؼ ال  ػيب  أك ػؿيسةمد م ذ الا ةلؿ ب ًؿ  .7  ػيةء الاػي كالاًر

 ػػيةء ك األأةت اإلحبةطػػلػػف العػػكض كػػي  يلًػػف القيػػةـ ب ػػة لاسػػكي  الك ػػ  كحػػؿ الل ػػًبلت بػػدالن 
: 2014، أحلػػد ػػضةء   لركنػػ  أً ػػرااغيػػر كك ػػ  عطػػ  ملػػؿ كخ ػػؿ الضػػرد  فأالاػػي ال يلًػػف 

45). 
ف ناػدرب م ػذ أكالبػد  ،كػي حيةانػة يخػةبي ػركرة الاضًيػر اإل :ب يدجق تدرى الجبحثدةمم ف  ضوء

ػػذلؾ  ،مػػذا الػػنلط لػػف الاضًيػػر كننليػػػه حاػػذ ن ػػلف حيػػػةة  يخػػةبيم ػػػذ الاضًيػػر اإل أً ػػرال ػػكء  إلقػػةءًك
 .ةن ل ر  كلساقببلن  أك ؿ

وتو زهدب الجبحثدة  (لت كيدرفد  كتبجده )قدوة ا ي بج الت كير اإل أ واع إلىال ق   إجراهيم أشبرلقد 
 :  ت جبآل

 :ي بج الت كير اإل أ واع

لًػي يػدمـ  ،مذا النكع لػف الاضًيػر يسػاعدله ب ػض النػةس :لتدسيم و هبت ال ظر ي بج الت كير اإل -1
م ذ  كاب حاذ كلػك ًةنػت النايخػ   بأنهكبذلؾ يقن  نضسه  ،كخ   نظرا ال ع ي  كي  يء ل يف

 ،ال ي ػػي  ك اػػه كػػي الًػػبلـ ألنػػه ،هيػػدمـ  ػػةحب يخػػةبيف مػػذا النػػكع لػػف الاضًيػػر اإلأنخػػد  ،سػػ بي 
ػػؿ م ػذ اهلل سػبحةنه كا ػػ ،بكخ ػ  نظػػرة اآلعػػريفإ نػةع   كلحةكلػ  ػـ بةلض ػػؿ حاػذ يحقػػؽ  إلذبػؿ بةلاًك
 .هأمداك
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 اػأ ر ألنػه ،إيخةبيػةن مذا النكع لف الاضًير يًكف ال ػعص  :بآلخرينج تأثيرجيجب ال ي بج الت كير اإل -2
حاػػذ بسػػبب برنػػةلو يًػػكف  ػػد  ػػةمدا  أـ  ػػد ةءاأل أـاأل ػػةرب ًػػةف ذلػػؾ لػػف أ ب ػػعص اعػػر سػػكاءن 
م ػذ ب ػض النػةس الػذيف  سػ بيةن  ااأ ير  د يًكف  يخةبيمذا النكع لف الاضًير اإل ،ال عص كي الا ضةز

ف أكلػػف الللًػػف  ،ةإلحبػػةطكلًػػف يضقػػدكف الحلػػةس ب ػػد كنػػرا بسػػيطه كي ػػ ركف ب ،ةآلعريفكف بػػاػػأ ر ي
كال ي ي  ك اه كي الس بيةت كال ػًكل بػؿ كػي  أي ةن مك  يبدأف أكيدك  ال عص  إيخةبيةن ا اأ ير يًكف 

كالل  كلػػػةت كاقيل ػػػة  األسػػػ كبف اةعػػػذ أب ػػػرط  ،هأمداكػػػ إلػػػذالض ػػػؿ كالاقيػػػيـ كالا ػػػديؿ حاػػػذ ي ػػػؿ 
 كبػذلؾ يًػػكف ال ػػةلـ العػػةرخي لرخ ػػةن  ،لنػػؾ ؾ ك يلػػؾ حاػذ ا ػػبع خػػزءان أكًػػةر ؾ ك أسػػ كبب ،كاػدميل ة

 (232: 2007الضقي  إبراميـ  .كي حيةاؾ يخةبيلاقدلؾ كنلكؾ اإل
م ػػة ه كػػي أحػػد أك يضقػػد أبلػػرض عطيػػر  نسػػةفاإلمنػػدلة ي ػػةب  :فدد  المعب ددبة ي ددبج الت كيددر اإل -3

ك أ  يلػر ب ػدة لراحػؿ نضسػي   ػد اسػالر لػ  ال ػعص لضاػرات طكي ػ كإنػه ،م يػه ك يضقػد مزيػزان أحةد   
يز م ذ الحؿ يخةبيانا ي بةلاقبؿ كالاحكؿ كالاضًير اإل كمنػةؾ  ػعص لػك كاخ اػه  ػ كبةت  ،كالاًر

لػف  أً ػرعػر لػف النػةس منػدلة يكاخػه  ػ كبةت ك ػك يقاػرب آ كمنػةؾ نكمػةن  ،كي حيةاه اخ  ه س بية
بػػػرا ع إلػػػذ هالا ةلػػػؿ لػػػ  الاحػػػدم كاالسػػػاضةدا لنػػػه كاحكي ػػػ   ػػػـ يضًػػػر كػػػي ًيضيػػػ إلذاهلل سػػػبحةنه كا ػػػ

 .كل ةرة
 ألنػه ،الاضًيػر أنػكاع أ ػكلك  أك ػؿمذا النػكع لػف الاضًيػر مػك  :الميتمر ف  الزمن ي بج الت كير اإل -4

 كسػػكاءن  ،بػػؿ مػػك مػػةدة منػػد ال ػػعص لسػػالرة كػػي الػػزلف ،ك الزلػػةف اك اللػػؤ راتأبةللًػػةف  اػػأ رال ي
 ػػػـ يضًػػػػر كػػػػي الحػػػػؿ كالبػػػػدا ؿ  إلذي ػػػػًر اهلل سػػػػبحةنه كا ػػػػ ـ ال ك ػػػػك دا لػػػةن أ كاخػػػه ال ػػػػعص احػػػػديةن 
ت مػػةدة ي ػػيش ب ػػة كػػي حيةاػػه ال ػػعص لػػف مػػذا النػػكع اخػػد حيةاػػه لازنػػ  أ ػػبحكاالحالػػةالت حاػػذ 
 .(238 -232، 2007الضقي  إبراميـكس يدة كمةد    

 :ي بج ايتراتي يبت الت كير اإل
اسػػػاراايخيةت مديػػػدا ، لػػػف عػػػبلؿ إيخػػػةبيكلاحكيػػػؿ الاضًيػػػر السػػػ بي لاضًيػػػر  يخػػػةبيًاسػػػةب الاضًيػػػر اإلال

 كلن ة:
  ل ذ كلًف يلًننة أف نغيػر كخ ػ   ألنه ،نساطي  أف نغير اللة ي ال :ايتراتي ية تغيير المبض

كبػذلؾ نًػكف غيرنػة  ،نظرنة كػي اخػةرب اللة ػي، كنػا  ـ لن ػة  ػـ نحػدث كي ػة الاغيػرات الاػي نريػدمة
 . (298 :2007 ،الضقي إبراميـل ةرات كعبرات   إلذالكا   لف احد 

  :أم ػذ لنػة اا  ػؽ بابنػي كخ ػ  نظػر كل اقػدات ك ػيـ  ػعص ن ابػرا لػ بلن ايتراتي ية المثدل األسمدى 
 .(111: 2013 لحلد دريب،

  اسػػةمدنة م ػػذ رؤيػػ  األلػػكر لػػف كخ ػػ   اآلعػػراسػػاراايخي  ال ػػعص  :اآلخددرايددتراتي ية الشددخص
كػػي الا ةلػػؿ لػػ  الاحػػديةت كاحكي  ػػة لػػف  أًبػػر، كبػػذلؾ ي ػػبع منػػدنة لركنػػ  اآلعػػرنظػػر ال ػػعص 
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أنػػؾ  ،اآلعػػركأنػػت اػاقلص  ع ػػي  ال ػػعص  الةلػػةن  خػػب أف اًػكف  ػػةد ةن كي  إيخةبيػػ إلػػذسػ بي   ًك
كخ ػػ  نظػػرؾ كا ػػبع منػػدؾ  أي ػػةن مػػك، كذلػػؾ يسػػةمدؾ م ػػذ اقيػػيـ اللك ػػؼ لػػف كخ ػػ  نظػػرا ك  ك ػػبلن 

 (2013 مبل لحلد  كي الا ةلؿ ل ه. أًبرلركن  
  يخػػب ال لػػؿ م ػػذ انقػػيص لػػةال نريػػد،، كم ػػذ ا ػػ يد لػػة  كليػػةن ي :الت قدديص والتصددعيدايددتراتي ية

 .(2007،309الضقي  إبراميـ  لةال نريد كينلك كيزدمر لة نريد نريد، حاذ ينا ي الةلةن 
 أ ػؿ بأنػها ريضػه لنضسػه  يًػكف: ال عص الذم يضًر كي نضسه انه عخكؿ ايتراتي ية إسبدة التعريف 

ي ػػ ر  إيخػػةبي ػػ يؼ، ألػػة منػػدلة يغيػػر الا ريػػؼ ل ػػيء  بأنػػهللػػة سػػبب لػػه االماقػػةد  اآلعػػريفلػػف 
 مػبل لحلػد  القػكة إلػذكبػذلؾ احػكؿ الا ريػؼ لػف ال ػ ؼ  ،بةلر ة مػف نضسػه كازيػد  قاػه كػي نضسػه

2013). 
 ػػغيرة  ػػـ اػػـ  أخػػزاء إلػػذك أم ل ػػً   لػػك خز ػػت أيلًػػف احقيػػؽ أم مػػدؼ  :ايددتراتي ية الت زئدده 

 .(2007:314الضقي، إبراميـحاذ ياحقؽ ال دؼ   حدةالا ةلؿ ل  ًؿ خزء م ذ 
 لػف بػديؿ لًػي يحػؿ ل ػً   كاحػدة، مػرؼ الطريػؽ  أً ػرال ػعص الػذم منػدا  ..ايتراتي ية الجدائل

 (111: 2013لحلد دريب  .القل  إلذ
 :ي بج يمبت الت كير اإل

مقبر ددة جددين  إ راءقبمددت الجبحثدده جدد ي ددبج ولكدد   تعددرف سمددى يددمبت وخصددبئص الت كيددر اإل
  :وذلك ي بج يمبت الت كير اإل إلىواليمج  الت  من خاللهب  تعرف  ي بج الت كير اإل

 (2006زيبد غب م  ،2012جعد االطالع سمى درايت  )محمد شمج  

 ي بج يمبت الت كير اإل يمبت الت كير اليمج 
 اآلعػريفالكخػداني نحػك  حسػةسيا ؼ ب  ؼ اإل

 ،ف ي قػي بػةلًبلـ الع ػف كالخػةرح نحػكمـأكبل ي له 
 . ـ حةسيسأل أذلدكف اف يةبه بلة يسببه ل ـ لف 

يا ؼ بقدراه الضة قه م ذ اعايةر ًبللػه بحيػث ال 
كيقػػػػػػدـ نقػػػػػػدا  ،كال يسػػػػػػا زئ ب ػػػػػػـ اآلعػػػػػػريفيخػػػػػػرح 

 .م ذ  ًؿ نقد بنةء كلضيد عريفكلبلحظةاه لآل
ال غه الاي يساعدل ة  ةحب الاضًير السػ بي اليػؿ 

اللغػػةالة كالحديػػ  كالقط يػػ  كالا ػػليـ كلضردااػػه  إلػػذ
الاػػػػػػي يسػػػػػػاعدل ة  كيػػػػػػه ك ػػػػػػةرل  كرلػػػػػػكزة لغ قػػػػػػ  

 . اآلعر الرأمكحةسل  غير  ةب   ل ا ةطي ل  

عػذ كال طػةء لضردااه االاػ  بةللركنػه  ةب ػ  لؤللغاه ك 
ك ػػػةدر م ػػػذ   ػػػةدر م ػػػذ الحػػػكار كاللنة  ػػػ  ال  يلػػػ 

الدعكؿ كي لنة  ػ  كحػكارات ل لػرة كلضيػدة بةلنسػب  
 .عريفله كلآل

ياليػػػػػز باع ػػػػػؼ الطػػػػػرح كاػػػػػدني لسػػػػػاكل اللقػػػػػكالت 
 .كاللضةميـ لدي  بسبب  نةمةاه اللا  ب  كالخةلدة 

لداعبلاػػػه كطركحةاػػػه الاػػػةز بةلسػػػلك كالر ػػػي حيػػػث 
ك ةب ػػه ل ا ػػديؿ كالاغييػػر  ،لضةميلػ  كلقكالاػػه لنطقيػػ 

 .ا ا ت الحةخه لذلؾذا إ
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 :والت كير اليمج  ي بج العوامل الت  ثؤثر سمى الت كير اإل
 ةأملإحػدحيػث اكاخػه الان ػ   نكمػةف لػف الاحػديةت  :والتحديبت الت  توا ههدب اإل تمبسيةالت شئة  -1

 عػػةرخي( بل نػػػذ اف  اآلعػػرك  ،اللعا ضػػ  هكانسػػة  انػػه نػػةب  لػػف اللخالػػ  كل ػػةيير أ داع ػػي( بل نػػذ 
لػػػف عػػػةرج اللخالػػػ  اللال ػػػؿ بػػػةللاغيرات الاػػػي اػػػدعؿ م ػػػذ  قةكػػػ  اللخالػػػ  لػػػف ال قةكػػػةت  ال ػػػدر 

الضػػػػرد  ػػػػةحب الاضًيػػػػر السػػػػ بي ذك كًػػػػر لا ػػػػ ب 
 ػػديد الخلػػكد غيػػر  ػػةدر م ػػذ الػػاع ص لػػف ارا ػػ  

 .حاذ لك بدا له عطؤمة 

يػػذمف ل حػػؽ كياػػكؽ لل ركػػ  الخديػػد لػػف الل  كلػػةت 
 .ل ة لعةلضةن  أـ ًةف لكاكقةن أ سكاءن 

مطػػػػػةءيا ػػػػػؼ بػػػػػةل ر رة ك   بأنػػػػػه عػػػػػريفانطبػػػػػةع لآل ا 
ةت لًؿ سؤاؿ ل لة ًػةف نكمػه إخةبل قؼ كاف لدي  

ككػػػي ًػػػؿ اللكا ػػػؼ ك ػػػك يسػػػاعدـ مػػػدد ل ػػػيف لػػػف 
اللضةميـ كالل ط حةت كاللبػةدئ الخػةمزة كاللحػددة 

ًةنػػػػػت أ كالاػػػػػي يسػػػػػاعدل ة كػػػػػي ًػػػػػؿ لك ػػػػػؼ سػػػػػكاءن 
كبةلاػػةلي ليًػػكف حدي ػػ  ال  ،غيػػر لنةسػػب أـ لنةسػػب  

 .خدكل لنه ل يئ بةللغةلطةت ال  لي  كاللنطقي  

لػػ   الػػرأمنير ك ػػةدر م ػػذ ابػػداء يا ػػؼ بضًػػر لسػػا
كيساعدـ لةينةسب لف لضةميـ  ،الرأم اآلعراحاراـ 

لك ػػػػػػكع النقػػػػػػةش دكف  أككل ػػػػػػط حةت ل لك ػػػػػػؼ 
كبةلاػػػةلي يًػػػكف حدي ػػػ  لنةسػػػػب  ،ك نق ػػػةفأزيػػػةدة 

 .اآلعرل لك ؼ كلقن  ل طرؼ 

اللسػال يف لػه  ػكرة ل ةليػ  منػه  إمطػةء إلػذيليؿ 
كلًػػف  ،كمػػف  ع ػػياه اػػأبذ طبػػة   النػػةس احقيق ػػة

لػػػػةيراا  لػػػػة ااً ػػػػؼ مػػػػذا ال ػػػػكرة كسػػػػري ةن  سػػػػري ةن 
كسبب ذلؾ نةاو مف نقػص  ،م ذ حقيقاه كفاآلعر 

 .كي ال ضةكي  ك  ه عبرة لكا   الحةؿ بةلنسب  له 

ا كر طبي ي ككا  ػي  إمطةء لًةفاإليحةكؿ  در 
 عػػػػريفكيقػػػػدـ نضسػػػػ  لآل ،اآلعػػػػريف ألػػػػةـمػػػػف ذااػػػػه 

ف الل ةليػػػ  أيػػػدرؾ  ألنػػػه ،ب ػػػضةكي  كب ػػػًؿ لاكا ػػػ 
كبةلاػػػػػةلي ال  ،كالًلػػػػةؿ ليسػػػػت لػػػػػف  ػػػػضةت الب ػػػػر

 .ني   ع ياه بلة ال يضيد كال ي ـزاق إلذحةخ  
كالح ػكؿ الض ةلػ   سػةليب  ؼ الل ةلخ  كاكاقػةرا لؤل

الاق يػدم كػي  سػ كبل ل ًبلت بسبب اسػاعداله لؤل
كالػػذم ال يانةسػػب لػػ  الا ػػكرات  ،البحػػث كالاضًيػػر

 .الخديدة كالل ة رة

لباًػػػػػػرة خديػػػػػ  انةسػػػػػػب  سػػػػػةليبيالػػػػػ  بةلابلًػػػػػػه أل
 كػػػػراداألك ػػػػك بػػػػذلؾ ي ابػػػػر لػػػػف  ،الاطػػػػكر الحة ػػػػؿ

ةم ػ  ح ػكؿ نةخحػ  كك إمطػةءاللبدميف القةدر م ذ 
 .ل ل ًبلت اللحيط  له كلغيرة

ربػػػػةؾ كي ػػػػ كف  ػػػػؼ لػػػػف اإلمػػػػةدة لػػػػةيق  كػػػػي لكا
النقة ػةت اللعا ضػ   أ نػةءانضس ـ كي كرطةت حرخػه 

نايخ  ل انة  ةت الضًري  حيػث ال يلا ًػكف الع ضيػ  
ال قةكي  الكاس   الاي اسةمدمـ م ذ لاةب ػ  النقػةش 

 .بلك كمي  

كيسػةمدمـ م ػذ  ،يحرص بةف ال يحدث ذلؾ ل  ـ
ذلػػؾ الػػابلً ـ نة ػػي  لػػف الضًػػر كال قةكػػ  كاللركنػػه 
الضًريػػػػػ  الاػػػػػي اسػػػػػةمدمـ م ػػػػػذ اخنػػػػػب ل ػػػػػؿ مػػػػػذا 

 .اللكا ؼ الحرخه
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كقػػد ًةنػػت الان ػػ   كػػي اللخال ػػةت الاق يديػػ  لح ػػكرة  ،يخػػةبيك اإلأل نايخػػ  ل اضةمػػؿ السػػ بي اآلعػػر 
 ،(الخيػػرة–اللسػػخد –اللدرسػػ  – األسػػرة  :ل ػػؿ اإلخالةميػػ كػػي مػػدد   يػػؿ لػػف اللؤسسػػةت الاربكيػػ  ك 

لا ػلؿ ك ػػبل مػف لػػة مػك لكخػػكد  اإلخالةميػ كلًػف لػ  اطػػكر اللخال ػةت ا ػػددت كسػة ط الان ػػ   
 مػػداؼكالاػػي اا ػةرض كيلػة بين ػة لػف حيػث األ ،(حاللسػر  – اإلنارنػت–ذامػ  اإل –ا ضزيػكف –كيػديك  

ذ  ع ػػي  الضػػرد كنضسػػيا  كي ػػةب كالكسػػة ط كا ػػبع الان ػػ   ل ك ػػ  للػػة يػػن ًس م ػػ سػػةليبكاأل
كاضًً ػػة يػػن ًس م ػػذ  األسػػري ال بل ػػةت  إ ػػطراب إلػػذ  ػػةك النضسػػي  اللعا ضػػ  بةإل ةت ػػطراببةإل

ةت  مل ي  الان     .(98: 2005 زيةد بًر
د ً ير لف الدراسةت كالبحكث النضسي  م ذ اف  :الحروب -2 الحػركب مػي الاػي اظ ػر  آ ػةر أعطػراًؤ

كال بةب لف حيث كقداف الاكازف النضسي لدي ـ كظ كر الً ير لػف الل ػًبلت النضسػي   األطضةؿم ذ 
 (133 :2013 مضراء ال بيدم، .ًةلق ؽ كالضزع كال  ةب النضسي كمير ذلؾ

ا ػخي  االبنػةء م ػذ االسػاقبللي  كػي  اليػز بػػي أسػرمف ياػككر لنػةخ أحيػث انػه البػد :األيدريالم بخ  -3
الػاع ص لػػف  ،كالػػر كالطةمػ  ال ليػةءإلقػةء األ أسػ كبالحػكار كالنقػػةش كلػيس  أسػ كبالاضًيػر كاابػةع 

اػػككير  ،..الاػػدليؿ الزا ػػد أك سػػكي  ًةلقسػػكة كالا ديػػد كال قػػةب البػػدني كالل نػػكمالالاربيػػ  غيػػر  أسػػةليب
 ،اةحػػ  الضر ػػ  لػػدي ـ العايػػةر لػػف بين ػػة لةينةسػػب ـإلاالبنػػةء  ألػػةـكلعا ضػػ  كمديػػدة مػػ  ل يػػرات لانك 

 .كير  دراا ـ كليكل ـ كااخةمةا ـ(اط أخؿكا زيزة لف  ،انلي  حب االساطبلع
 (2014:47 ،أحلد  ضةء 

ك ػي اقػـك بػكظيضايف اًػةد  لؤسسػ  اخالةميػ  كاربكيػ  اقػـك ب ل يػةت الا  ػيـ كالاربيػ  ل ػةن  : المدرية -4
 .الاغير كلكاًب  الاطكر( ،هاًكف لانة  اف ملة  نقؿ الاراث كاللحةكظ  م ي

لػػدل الضػػرد  هأسػ كبكمػذا ي ػػد لػف ال كالػػؿ اللػؤ رة كػػي نػط الاضًيػػر ك  :شدعور ال ددرد جددبل قص والدو يددة -5
ك الدكنيػػػ  أالضػػػرد بػػػةلنقص  إحسػػػةس إلػػػذاػػػؤدم  أسػػػبةبك نػػػةؾ مػػػدة  ك سػػػ بيةن أ إيخةبيػػػةن  اضًيػػػران  هكاخ  ػػ
 إلػذة اػؤدم كإن ػ..( . الاػكار كال ػراع كالعػكؼ :ذا  ةلػت الاربيػ  م ػذإسػكي  كػالة الاربي  غيػر  أمل
ػػػذلؾ  ،اإلخالةميػػ ل نكيػػة كالقيػػكد  أـًػػػةف لةديػػة أ ل حرلػػةف سػػكاءن   ػػةك بةإل ،النضسػػي  ػػطراباإل ًك

 .األس كبالاضًير ك ط لخلي ة اؤ ر كي ن ، النظـ السيةسي  اللعا ض  ميلن
ل ل ػةمدة الا ضةزيػ   ةن كل حكظػ لبة ػران  ان اػأ ير ا باػت الدراسػةت اف منػةؾ  :ويبئل االسالم والتك ولو يب  -6

 إلػذلسػ كل  الك ػكؿ   ػةك بةإل ،اإلخالةميػ ك ػدرا ـ م ػذ الاًيػؼ لػ  الل ػةيير  كػراداألكي لبةدئ 
ػػكف  إلػذال ةلليػػ  اػػؤدم  اإلنارنػػتبةسػػاعداـ  ػػبً  الل  كلػةت  الكسػػة ؿ كالاقنيػػةت دكف  إلػػذ كػػراداألًر

ةت،   .ف يساعدـ اضًيرةأ  (15ك14 :2006زيةد بًر
 كػػراداأليكخػػد لػػدل خليػػ   يخػػةبيف الاضًيػػر اإلأاسػػاع ص البةح ػػ   :ب يددجق ذكددرهمددج ددبء سمددى م
 اإلخالةميػػػ كةلان ػػػ    ،ة الضػػػردإلي ػػػال قةكػػػ  اللرخ يػػػ  الاػػػي ي ػػػكد  إلػػػذكمػػػذا ي ػػػكد  ،كلًػػػف بنسػػػب لاضةكاػػػ 
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ًلػػة  ،اك سػػ بية إيخةبيػػةن  ك اكخيػػه مػػذا الاضًيػػر سػػكاءن  كاللدرسػػ  كاالمػػبلـ اػػؤ ر كػػي ب ػػكرة األسػػرمكاللنػػةخ 
 كإلػة اف اخ ػؿ لنػه لكاطنػةن  اػأ يرل ة  أي ةن كارل البةح   اف االنظل  السيةسي  ل حًكلةت م ذ لكاطني ة 

يخةبيةن ك  كلبدمةن  لضًران  كيبقػذ  يػ األكلحةخةاػه  إ ػبةعًػر سػكل بال يض اإلرادةك اخ ؿ لنه لكاطنة لسػ كب أ ا 
 .اضًيرا س بيةن 

 : تمبس شجكبت التواصل اال إدمبنثبلثًب: 
لخال نػػة  أحػػد ت اغييػػران ًبيػػران كػػي ،ذات طػػةب  اخالػػةمي اا ػػةؿ أداةكػػي األكنػػه االعيػػرة ظ ػػرت 

 ،كًػةف اإل بػةؿ م ي ػة كػي ازايػد لسػالر م ػذ نحػك ينػذر بػةلعطكرة ،خالةمي "كمي "  بًةت الاكا ؿ اال
 إدلػػةفكمػػك  ،لػػف القػػرف اللة ػػيكػػي الاسػػ ينيةت  ةت لػػـ يًػػف ل رككػػةن  ػػطرابلػػف اإل خديػػدان  كظ ػػر نكمػػةن 

  بًةت الاكا ؿ اإلخالةمي.
 :(addiction) دمبناإلم هوم  -1

 ،(33: 2001 ، خػػكاد كطػػةير .يدلػػةننحػػك اللك ػػكع اإل نسػػةفاإللػػف  (مػػي رغبػػ  خةلحػػ   كلػػ 
  .(803: 2010ك الحةخ  الق ري  السا لةل   كسةـ مبةس، أمك الا كد م ذ اسا لةؿ  يء لة اك أ
 :(Social networks)شجكبت التواصل اال تمبس   -2

 ،االلاقػةء كػي لسػةح  كاحػدة كػراداألاسلع ل  ديد لف  اإلنارنتمي ك ةء اكارا ي  لف  بً  
ك الخلةميػ  أ ـ ل لحةد ػةت ال نة يػ  ألػةلًلة اضسع اللخةؿ  (الا  يقةت ،ال كر ،ن ط األ ،اآلراءكابةدؿ  

مػػدد  أًبػػرم ػػذ  ػـ  األ ػدرك الضيػديكمةت كمػػي أك ال ػػكر أكػي لعا ػػؼ اللكا ػي  مػػف طريػؽ الرسػػة ؿ 
لخلكمػػ  لػػف اللكا ػػ  م ػػذ  اك مػػي،(42: 2015 بػػدر الػػديف ب  بػػةس، .لػػف اللا ػػ يف كػػي ك ػػت كاحػػد

ةن  مػة امالةلػةن أكراديخل  بػيف  ،كي بني  لخال  اكارا ي كراداألاايع الاكا ؿ بيف  ،اإلنارنت بً    ل ػاًر
ك االطػػػبلع م ػػػػذ أ...( يػػػاـ الاكا ػػػػؿ بيػػػن ـ لػػػػف عػػػبلؿ الرسػػػػة ؿ .خةل ػػػػه ،لدرسػػػ  ،اك  ػػػب  انالةء ب ػػػػد
  ل اكا ػػؿ كمػػي كسػػي   ك ةلػػ ،مـ كل  كلػػةا ـ الاػػي يايحكن ػػة ل  ػػرضأعبػػةر كل ركػػ   ،الل ضػػةت ال ع ػػي 
لػف عػبلؿ  ـإلػي اػـ الا ػرؼ  أ د ةءك أ ،ل رككيف كي الكا   أ د ةءًةنك أ سكاءن  كراداألاالخالةمي بيف 

 (2014:192البةز،  أحلد السيد ابك عطكة & .السية ةت االكارا ي 
 (:Addiction to social networksشجكبت التواصل اال تمبس  ) إدمبن -3

كال يًةد يكخد لخال  يع ك لف مذا  ،ابا ذ به اللخال  ال ةللي الل ة ر  ره  دلةفاإل
ف لـ يًف أعطرمة كذلؾ أل ،لة يكاخه اللخال  لف ل ًبلت أعطركي د لف  ،الظةمرة  .ً يرة سبةبكا 

 لة ي ي : سبةبكل ؿ لف بيف مذا األ
 أحيةنةن بضقد حيةاه  كانا ةءن  أسراهنه ينا ي بضقد اللدلف بدءان بضقدا لنضسه  ـ إ 
 م ذ  أًةف نه يًلف كراء ً ير لف ل ًبلت اللخال  الل ة ر كياسبب كي إحداث الًكارث سكاءن إ

 ك الدكلي أك اللخال  اللح ي أ األسرةك ألساكل الضرد 
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 ل عر األ اإلخالةمي طكؿ لف ا ؾ الاي يسا زل ة مبلج الل ًبلت أنه يسا ـز كارة لف ال بلج إ. 
 د اساغرؽ لف ملر الضرد سنكات   ر لاراًلةت طكي  ة سبقاه ك ك أطبي ي لل ًبلت ً ير  نه ناةجإ 

 (686:  2001،ر دم ط ليه 
 ؟ دمبن: مددددب اإلكذلؾ لف عبلؿ ل ركه  دلةفنه لف الل ـ ك ـ لةمي  اإلأكارل البةح   

ز م ذ ب د ل يف ك ذلؾ يًكف ا ريضةن  ،دلةفلقد ا ددت ا ريضةت اإل  . ة ران  كب   ة يًر
 دًاكر / خكاد كطةير: لف عبلؿ لة ذًرا ذلؾ كلاك يع

 :لة فييولو ية أ ه ميأسمى  دمبنمدرية ترى اإل
ف اللدلف ي ةني لف أكاخةدؿ ب ،اض الاي يا رض ل ة الخسداأللر ًبقي   لرض دلةفف اإلأا اقد  •

ز ،خسد لريض ةأل ؿف مذا الخسد مك بأك  خسد لسلـك ل الدا م ذ اللعدرات  لذلؾ مذا اًر
ز م ذ نكع لف   .مك اللعدرات دلةفاإل أنكاعم ذ الخةنب ال  كم كاًر

 .كحسب  م كم نه خ ةزأم ذ  نسةفنةب  لف نظرا ة لئل:    كر مذا اللدرس ك 
 :و مرض   ي  أمشكمة   يية  دمبنن اإلأمدرية ترى 

ز خ كدمة م ذ اسا ةدة الاكازف النضسي كال ح  النضسي  ال ةله مف طريؽ األ • ال بلخي   سةليباًر
  .اللعا ض 
د األك   النضسي  ل ةحب  الةلةن  زلةتف األأكالعبرات ال بلخي   بحةث  كر مذا اللدرس  : اًؤ

ف اةريخ ً ير لف اللدلنيف كبغض النظر أك  ،نضسي  أزلةتبؿ ليس منةؾ لدلف ال ي ةني لف  ،دلةفلئل
كاًلف العطكرة  ،ف يدلفألف مؤالء النةس الا  ب ح  نضسي  مةدي   بؿ  ي  د ً يران  دلةفمف نكع اإل

يز م ذ ال عص اللريض ك  دلةفدرؾ اإلأذا إ أف ال ضةء مك م ذ انه لرض نضسي كسكؼ ياـ الاًر
  ي   ع ي   إلذزله ال ع ي  كمنة يعازؿ اللسةل  لف لعا ض  الخكانب كاللساكيةت العركج لف األ

 (33-32:  2001 ، خكاد كطةير لضرد اال كمك اللدلف
ك أاللداكل  م ذ ا ةطي لكاد ل ين   (1978مك ًلة ذًرة  مبد اللن ـ حنضي  دلةفكةإل ذان إ

ك اساب ةد الحزف كاالًا ةب أكيق د الدعكؿ كي حةل  لف الن كة  ،القيةـ بن ةطةت ل ين  للدة طكي  
نحك اللك كع  نسةفاإللف  (ك مك رغب  لر ي  خةلح   كل أ، (135:  2009، سليرة ًردم

 (34: 2001 ،ي  خكاد كطةيردلةناإل
 نه لـ يقا ر م ذ ا ةطي لكاد ب ين ة بؿ ارؾ البةب لضاكحةن أمنة كي الا ريؼ  كيبلحظ

ي   ن ط لؤل ًةللكاد اللعدرة كالحبكب  ك ك  د يًكف لةديةن  ،(135: 2009 ، سليرة ًردم أي ةن الس ًك
ًةلقلةر كالخنس ك بًةت الاكا ؿ االخالةمي  اك حد ةن  ك د يًكف ن ةطةن  ،كالعلر...الخ

  ،..الخ.اإلنارنتك 
  اللكاد اللعدرة  إدلةفغير اللا ةرؼ م يه لف  دلةفعرل لف اإلأ ًةؿ أ ألةـاذا لقد كاع البةب

 .(  بًةت الاكا ؿ االخالةمي إدلةفكمك  خديدان  ةن إدلةنكلف مذا اال ًةؿ ظ ر 
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ك أال ديد كاللاًرر كالحةخ  الق ري  الساعداـ  بًةت الاكا ؿ دكف كخكد  ػركرات ل نيػ   كراطمك اإلك 
مبػداهلل   .لانةع من ػة اك الاك ػؼ مػف اسػاعدال ةالضرد لن غبل ب ة كال يساطي  اإل بحيث يًكف ،ًةديلي أ

للػػة  ، ركنيػػلًارة كاالسػػاعداـ اللضػػرط ل لكا ػػ  اإلحةلػػ  لػػف ان ػػداـ السػػيط أي ػػةن كمػػي  ،(2016السػػ طةف 
لػػػذلؾ  نايخػػػ ن  كا اريػػػهالحيةايػػػ  ب ػػػًؿ طبي ػػػي  لل ةلػػػهم ػػػذ للةرسػػػ  الضػػػرد الطبي يػػػ   سػػػ بيةن  ان اػػػأ ير  يػػػؤ ر

ي إ طراب  .(107: 2011 ، لحلد القرني.ةت نضسي  كس ًك

: مػك االسػاعداـ اللضػرط لػف  بػؿ ال ػعص ل ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي،  رائ  لمجبحثةالتعريف اإلمب أ
ككػػي  م ػػذ لعا ػػؼ خكانػػب حيةاػػ ، القػػدرة م ػػذ الػػاحًـ كػػي لػػدة اسػػاعدال  للػػة يػػن ًس سػػ بةن لػػ  كقدانػػه 

 مػػػراض ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي كػػػي اللغػػػةالة كػػػي االسػػػاعداـ، األ إدلػػػةف أب ػػػةد ػػػكء ذلػػػؾ ااحػػػدد 
ككيلػػة  االمالةديػ . مػراضاالنسػػحةبي ، ل ػًبلت  ػحي ، ال ػػراع، األ مػراضيػ ، األنض ةلك اإلأاللزاخيػ  

 ي ي اض يؿ ذلؾ:
 يقػػيس مػػذا الب ػػد اسػػاعداـ الضػػرد ل ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي ب ػػًؿ  فدد  االيددتخدام : فددراطاإل

 ان ػػطاه، للػػة ياراػػب م يػػه اسػػاحكاذأاللسػػلكح بػػه كسػػيطراه م ػػذ لخلػػؿ  حػػدةلضػػرط كزا ػػد مػػف 
 .اكل ةمر  ام ذ اضًير 

 مي ا ؾ العبرة الذااي  اللًاسب  الاػي ا ػةحب لػدلف  ػبًةت  ية:  عبلاإل  أو المزا ية سراضاأل
 يػػػ  للػػػدلني ال ػػػبًةت سػػػكاءن نض ةلك اإلأالاكا ػػػؿ االخالػػػةمي كيقػػػيس مػػػذا الب ػػػد الحةلػػػ  اللزاخيػػػ  

 ،سػ ةدةن  أً ػر نػهأنػه ًأا ػةؿ ي ػ ر ك غيػر لا ػؿ، كضػي حةلػ  االأب ػذا ال ػبًةت  ًةف لا بلن أ
ػػذلؾ ي ػػ ر هم ػػذ نسػػيةف ل ػػةً  اكاسػػةمد ػػذلؾ  ،ه انػػه لًبػػؿ اليػػديفاا ػػةلنػػه لػػف ً ػػر أ، ًك ًك

ي ػػ ر بةل ػػيؽ كالل ػػؿ  ا ػػةؿككػػي حةلػػ  مػػدـ اال ،هاا ػػةل أ نػػةءه إزمةخػػذا اػػـ إكي ػػ ر بػػةلاكار 
 .كاالًا ةب كالا ةس 

 النضسػػػي  ك الضسػػػيكلكخي  الاػػػي  مػػػراضك األأيقػػػيس مػػػذا الب ػػػد اللظػػػةمر  اإل يدددحبجية: سدددراضاأل
ك الاق يػػؿ أاظ ػػر لػػدل لػػدلني  ػػبًةت الاكا ػػؿ منػػد الاك ػػؼ اللضػػةخئ السػػاعداـ مػػذا ال ػػبًةت 

ك ال زلػػػػه كحػػػػدة اللػػػػزاج كيح ػػػػـ بةسػػػػاعداـ أ حػػػػدةالاػػػػكار كالق ػػػػؽ كالك   :لن ػػػػة كلػػػػف مػػػػذا اللظػػػػةمر
 (ال بًةت كي  ر بةرا ةش اليديف

 :يقػيس مػػذا الب ػد الل ك ػةت ال ػحي  الاػي ي ػػةني لن ػة الضػرد بسػبب اسػػاعداله  مشدكالت صدحية
 ػػػ ؼ النظػػػر / اػػػؤ ر كػػػي ل ػػػدؿ  اللضػػػرط ل ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي كاظ ػػػر م ػػػذ مي ػػػ  

 .(ال  ي  / اآلـ كي ال نؽ كالظ ر /ال  كر بةل داع
 : راع بػػيف نػػكميف لػػف ال ػػرامةت ي ػػةني لن ػػة لػػدلف  ػػبًةت الاكا ػػؿ:  ػػ إلػػذا ػػير  الصددراع

ك ألػػة م ػذ  ػػًؿ عبلكػػةت أ ( ةربػه كدراسػػاهأكأ ػػد ة ه ك  أسػراه اللػدلف كبػػيف اللحيطػيف بػػه لػػف 
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يػز،  ػراع يػدكر داعػؿ اللػدلف نضسػ  كيال ػؿ كػي االسػالرار أانقطةع من ـ   ك الاك ػؼأك     اًر
 ل ذا ال بًةت

 بةلحةخػػػػ  الل حػػػػ  السػػػػاعداـ  ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ  حسػػػػةساإل إلػػػػذي ػػػػير االستمبديددددة :  سددددراضاأل
كذلػػؾ بسػػبب ا  قػػه ، اللزمخػػه حػػةؿ مػػدـ كخكدمػػة مػػراضمػػة اك لاخنػػب األاأ ير ل ح ػػكؿ م ػػذ 

ػػز  اأكًػػةر ب ػػذا ال ػػبًةت للػػة خ ػػؿ  ه لالًر  اغيػػر  :ل  ػػه ذلػػؾأحػػكؿ مػػذا ال ػػبًةت كلػػف  ان كسػػ ًك
الاػػةعر كػػي الدراسػػه،  ه بةل ػػبًةت دكف منػػةء،اا ػػةل،اغير خ ػػةزة بحيػػث يسػػ ؿ اإلنارنػػتسػػرمه 

 .(عرآعر لحظه  بؿ القيةـ ب لؿ آل بقةءا لا بلن 
 شجكبت التواصل اال تمبس  ايتخدامب: أهم جذة سن 

ت ح ػة يةن كذلؾ لف عػبلؿ اإل ،لكا   الاكا ؿ االخالةمي اساعدالةن  أمـ إلذًةف ال بد ل ا رؼ 
 اإلخالةميػػػ ال ػػػبًةت  أً ػػػررسػػػـ بيػػػةني لاك ػػػيع  إمػػػدادـ ك ػػػد  ةلػػػت البةح ػػػه ب(2016 االعيػػػرة ل ػػػةـ 

 (linkedin، skynewsarabia ،alwafdاساعدالةن ب د االطبلع م ذ  
 

 (الجبحثة إسداد)من 

 ، ػػػد ةءاألكلػػف  ػػـ يقكلػػكف بخلػػ   ،يين ػػئ اللسػػاعدلكف ل ضػػةت الا ريػػؼ ال ع ػػي  :فدديس جددوك -
كبلخػػػرد اللكاكقػػػػ  يػػػدرج  ػػػلف  ة لػػػػ   اآلعػػػركااط ػػػب مػػػذا ال ل يػػػ  اقػػػػديـ ط ػػػب  ػػػدا   ل طػػػػرؼ 

  ػد ةءاألك أ بةلخدار( كمك لسةح  بةرزة الًػف اللسػاعدـ  :كاا لف ال ضح  لةيسلذ ، د ةءاأل
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كي طػػػػي  عبػػػػةراأل كلػػػػة لػػػػزكدأال ػػػػكر كاللكسػػػػيقذ كلقػػػػةط  الضيػػػػديك  إ ػػػػةك ك ألػػػػف ًاةبػػػػ  ا  يػػػػؽ 
 أن ػػط ب  ػػد ةءاأليػػزكد  كإنػػهكبةلل ػػؿ  ،م ػػذ اللك ػػ   ػػد ةءاأل أن ػػط ل  كلػػةت ل لسػػاعدـ حػػكؿ 

رسػػةؿ رسػػة ؿ إالػػداع ي يلًػػف اللسػػاعدـ لػػف  لًاركنػػينظػػةـ ل بريػػد اإل أي ػػةن ًلػػة يكخػػد  ،اللسػػاعدـ
ن ػػلةـ ل  ػػبً  كلػػف  ػػـ رؤيػػ  ًةكػػ  الل ضػػةت اال كػػراداأل إلًػػةفكب ، ػػلف اللك ػػ   ػػد ةءعة ػػ  لؤل

 لحلػػػد   ػػػد ةءاألبةسػػػا نةء مػػػؤالء الػػػذيف يق ػػػركف ذلػػػؾ م ػػػذ  ،اآلعػػػريفال ع ػػػي  ل لسػػػاعدليف 
 .(226 ،2014الزيكف ك يؼ اهلل ابك   ي يؾ 

يسػلع ل لسػاعدليف بركػػ  كل ػةمدة كل ػةًر  لقػةط  الضيػػديك  اإلنارنػتلك ػ  م ػذ  ػػبً   :اليوتيدوب -
بػه ال ديػػد لػف لقػةط  الضيػػديك  اإلنارنػتلك ػ  م ػػذ  ػبً   بأنػهًلػة ي ػػرؼ اليكايػكب  ،ب ػًؿ لخػةني

 .(240: 2012، إبراميـ ككةء  الق يرة
اطبيقػةت ال ػةاؼ اللحلػكؿ الػذم يسػاعدـ كػي الاكا ػؿ لػ  أم  ػعص كػي  إحدلمك  :الواتس اب -

كػي  أ ػعةصيػ  الاكا ػؿ ب ػدة إلًةن إلػذ  ػةك ال ةلـ ب ض  لازالن  بةلنص كال ػكت كال ػكرة بةإل
 (8: 2013 لحلد الاربيني،  الك ت نضسه

ياب  ػػػة لك ػػػ  ال ػػػبً   كًػػػةرمبػػػةرة مػػػف  ػػػبً  اخالةميػػػ  اابنػػػذ نضػػػس الاقنيػػػةت كاأل : و دددل جمدددس -
كر   لػػف  ػػلًاركنيػػكالاػػي اقػػـك م ػػذ لبػػدأ ل ػػةًر  لعا ػػؼ الكسػػة ط اإل ،الضػػيس بػػكؾ اإلخالةميػػ 

ػذلؾ  ،ال ة  ػ  الكاحػدة أكػراد. كغيرمػة لػف االمالةلػةت بػيف .ل ػةبأكلقةط  كيػديك كبػرالو كركابػط ك  ًك
للا ػػػه كمػػػي عة ػػػي   عدلػػػه خديػػػدا إلػػػذ  ػػػةك كالل ػػػةرؼ م ػػػذ ال ػػػبً  ال نًبكايػػػ  بةإل  ػػػد ةءاأل

 .(1 إلًاركنية  لك   إلي لبلن لةـ  اآلعريفلخلكمةت عة   كدمكة  إن ةءالدكا ر كالاي بل ةب  
، ياػػيع ل لسػػاعدليف الاقػػةط أي ػػةن مػػك اطبيػػؽ لخػػةني لابػػةدؿ ال ػػكر ك ػػبً  اخالةميػػ   :اال يددت رام -

ا ة كػػي لخلكمػػ  لانكمػػ  لػػف عػػدلةت ال ػػبًةت  ،ةإلي ػػك اػػر ر لػػي  ا  ػػةك  ػػكرة ك  كلػػف  ػػـ ل ػػةًر
ككػػػػي  ،اسػػػػاعدـ مػػػػةدة بكاسػػػػط  ًػػػػةليرات ال ػػػػةاؼ اللحلػػػػكؿ ،نضسػػػػ ة ك ػػػػبً  انسػػػػاخراـ اإلخالةميػػػػ 

كيلًػف  ،اـ ك   اطبيؽ ا كير الضيديك بةل ًؿ اللاقطػ  ل لسػاعدليف م ػذ االنسػاخراـ(ـ 2013 
 ،لاةب اػػػؾ أي ػػةن  ػػػةكا ة كيلًػػن ـ إيقكلػػكف بمنػػدلة  اآلعػػريفلاةب ػػه ل ػػةرض  ػػكر اللسػػػاعدليف 

بةالسػػـ   ػد ةءاألكيلًػف لًػؿ لسػاعدـ لاةب اػؾ كل ػػةمدة ال ػكر الاػي ارك  ػة كيلًػػف البحػث مػف 
 .(2 إلًاركنيعرل ل ؿ الضيس بكؾ كالاكيار  لك   أك ال كر لف  بًةت أ
بي ػػ  اضةم يػػ  ااسػػـ  را  ػػـ كاػػألبلا ـ كػػيآاللسػػاعدليف لطػػرح  ألػػةـياػػيع مػػذا اللك ػػ  الضر ػػ   :تددويتر -

ك أرسػػػػةؿ احػػػػدي ةت إللسػػػػاعدليه ب كيقػػػػدـ عدلػػػػ  اػػػػدكيف ل ػػػػغر اسػػػػلع ،لػػػػف الحريػػػػ  بسػػػقؼ مػػػػةؿو 
كيسػػلع مػػذا اللك ػػ  ل ػػةًر  خليػػ   ،ل رسػػةل  الكاحػػدة حركػػةن  140اغريػػدات مػػف حػػةلا ـ بحػػد ا  ػػذ 

 اآلعػػريفك ػػةت اللخالػػ  دكف  يػػكد ملريػػ  اك ل نيػػ  اك م ليػػ  كياػػيع ل لسػػاعدليف بةابػػةع كل ػػةًر  
 .(163، 2013نكرة الق يب   ا  ـأر مـ ك أكًةر كي 
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، كأكسػ  ة انا ػةران كأسػ   ة اسػاعدالةن كػي اإلنارنػتمبػر  ا ػةؿمػك أحػد أ ػ ر بػرالو اال :يكبي ج  -
اةح  اال إلذ  ةك نضس الك ت، بةإل كبيف مػةاؼ كحةسػب  ،بيف حةسب كآعر ا ةؿا دد اعايةرااه كا 

كالاػػػي انقػػػؿ ال ػػػكت مبػػػػر  (VoIP)أك ال ًػػػس كًػػػذلؾ بػػػيف ال كااػػػػؼ، كًػػػؿ ذلػػػؾ بةسػػػاعداـ اقنػػػػي
 (3إلًاركني لك   .ال بًةت اللعا ض 

كينػػدكز  ،بػػبلؾ بيػػرم ،مػػك اطبيػػؽ ي لػػؿ م ػػذ ال كااػػؼ الذًيػػ  لا ػػددة اللن ػػةت  اندركيػػد :فددبيجر -
خػػػراء...( ياػػػيع ل لسػػػاعدليف اللراسػػػ   الضكريػػػ  ك .كػػػكف ر لًةللػػػةت مةاضيػػػ  ك  ا   ن ػػػي ،  :سػػػةؿ رسػػػة ؿا 
 .(4 إلًاركنيأم  عص لدي  مذا البرنةلو  لك    إلذب ًؿ لخةني   كت( ،كيديك ، كر

رسػػةؿ لقػػةط  الضيػػديك إكالػػذم يسػػلع ل لسػػاعدليف ب ،اطبيػػؽ م ػػذ ال ػػةاؼ اللحلػػكؿ :يدد بب شددبت -
يػػ  الاقػػػةط إلًةنك ػػك ياػػيع ل لسػػػاعدـ  ،كالاػػي اقػػػـك باػػدلير نضسػػ ة ذااػػػي ب ػػد ب ػػ   ػػػكاني ،كال ػػكر

الق ػػ   إلػػذ  ػػةك إك أ ػػديؽ  إلػػذ هرسػػةلا  ك أم  ػػيء يرغػػب بػػه ك أا  يػػؽ  ا  ػػةك  ػػكرة اك كيػػديك ك 
ا ة لػػ  ب ػػض  رؤيا ػػة للػػدة لحػػددة   ػػد ةءبحيػػث يلًػػف لؤل  ػػد ةءاألك ًػػؿ أالعة ػػ  بػػه لل ػػةًر

 .(5 إلًاركني لك      ةمة م ر  كاني  ـ اعاضيأا ؿ 

 :شجكبت التواصل اال تمبس  إدمبن أسراضمظبهر و 
 دلػػػةفال ق ػػػي كالنضسػػػي الل ػػػةحب إل  ػػػطراباإل أمراضال ػػػةب  بػػػإي ػػػـز لك ػػػؼ  ػػػعص لػػػة ب

رب ػ  أك أف اسػالر  بل ػ  أف انطبؽ م ذ ذلؾ ال عص ل ةيير ك ػضةت لحػددة كي ػـز أ بًةت الاكا ؿ 
 .(219: 2008 م ي حسف،  للدة سن  ًةل   دكف انقطةع مراضلف ا ؾ األ

 :شجكبت التواصل إدمبن أسراض
كلسػػػػ كليةت ال لػػػؿ كالدراسػػػ  كالخكانػػػب ال ػػػػحي  لق ػػػةء سػػػةمةت م ػػػػذ  األسػػػري  ن ػػػط ةؿ األأملػػػ -1

 .ال بً 
 .لف اللحةد   اللبة رة كخ ة لكخه اض يؿ الاحدث مبر ال بً  بدالن  -2
 .لف علس سةمةت يكلية أ ؿالنـك  -3
 .ال بً  إلذمدـ القدرة م ذ الاحًـ كي الك ت ب د الدعكؿ  -4
 .(386: 2008 م ةـ زيداف  رؽ كاآللـ الظ ر كالر ب  كالا ةب ال ينيفالس ر كاأل -5
 .ازايد اساعداـ  بًةت الاكا ؿ ب ًؿ لً ؼ -6
ك  ػ ر لػف اق يػؿ أيػةـ أكالاػي اطضػك ب ػدة عػبلؿ  ،نسػحةباال أمػراضلػف  أً ػرك أظ كر مر ػيف  -7

كي ػػػكؽ  ،حبػػػةط  ػػػديدإحيػػػث يسػػػبب  ،ك الاك ػػػؼ ً يػػػ  مػػػف اسػػػاعدال أاسػػػاعداـ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ 
 ػػةب  بةلرم ػػ  كالق ػػؽ كسػػيطرة الاضًيػػر بلػػة يحػػدث كػػي  ػػبًةت الاكا ػػؿ اإلك  اإلخالةميػػ ال بل ػػةت 

 .(220: 2008م ي حسف،   حبلـ ادكر حكل ةأك 
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ك لػػػف ل ػػػةمر أك ل ػػاع ص لػػػف حػػػدة اللػػزاج أاسػػاعداـ ال ػػػبًةت ًكسػػػي   ل  ػػركب لػػػف الل ػػػًبلت  -8
 .(421: 2014 عةلد ال لةر، س كالذنب كاالًا ةب أالي

 :شجكبت التواصل اال تمبس  إدمبن أيجبب
 : بًةت الاكا ؿ االخالةمي ل ؿ إدلةفمنةؾ لخلكم  لف ال كالؿ ذات     ب

 أم اخػةكز العخػؿ كنقػة ض ال ع ػي  م ػذ ال لػـك كب ػض  عة ػ  منػد  :الا كيض االخالػةمي
 .نةثاإل

 ا ـ كي بػركف بحريػ  مػف الل ػةمر اللًبكاػ  نض ةالال نةف إل كراداألحيث يط ؽ  :الاحرر ال ةطضي
 .(294: 2014 خلةؿ ال يض ، 

  مدـ القدرة م ذ الا ةلؿ ل   غكط الحيةاي. 
  مدـ القدرة م ذ  غؿ ك ت الضراغ ب كايةت لانكم. 
  نطكاءك اإلأ ةل  مبل ةت اخالةمي  خيدة بسبب العخؿ إمدـ القدرة م ذ. 
    ك الزكخ أ األسرة اآلعرًةف أ كخ ة لكخه سكاءن  اآلعراخنب لكاخ. 
 كغيرمػة ،ةت النـكإ ػطراب ،الق ػؽ ،ةت النضسي  اللال    كي االًا ػةب طرابالل ةنةة لف ب ض اإل

 .النضسي  مراضةت كاأل طرابلف اإل
  الحب كالبحث لف عبلؿ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي إلذاالكاقةد. 
  لػف القيػكد  ك ػكانيف لنظلػه اضػرض  ػركبةن مػراؼ كاقةليػد أال ركب لػف الكا ػ  كلػة يحػيط بػه لػف

عػرل أاالنض ػةؿ مػف نضسػه كالػدعكؿ كػي  ع ػي   إلػذك ةؿ كالًبلـ للة يدك  ال ػعص م ذ األ
 .(343 :2016 ،حسةـ الديف مزب لف  رب العيةؿ 

 :اإل تمبسيةشجكبت التواصل  دمبنال ئبت ذات القبجمية لإل
 :مـ دلةفالنةس  ةب ي  لئل أً رإف 

 االًا ةب حةب حةالت أ. 
  كال ع يةت الق ق. 
  ك أك العػػػػػكؼ لػػػػف اًػػػػػكيف مبل ػػػػػةت اخالةميػػػػػ  أك الكحػػػػػدة أكالنػػػػةس الػػػػػذيف ي ػػػػػةنكف لػػػػف الل ػػػػػؿ

 .(27، 2003 مي   الاحرير  ل ر(  الزا د بةلنضس حسةساإل
  أي ػةن ف النػةس الػذيف اًػكف لػدي ـ  ػدرة عة ػ  م ػذ الاضًيػر اللخػرد مػـ أ إلذًلة ي ير ال  لةء 

ة ال ق يػػػػػ  الاػػػػػي اككرمػػػػػػة  ػػػػػبًةت الاكا ػػػػػػؿ  ػػػػػػةر بسػػػػػػبب انخػػػػػذاب ـ ال ػػػػػديد لآل دلػػػػػةفمر ػػػػػ  لئل
 (27 ،2003 مي   الاحرير  ل ر( .االخالةمي

 ف لػػػف بػػػيف إحيػػػث  دلػػػةفمر ػػػ  لئل ػػػةب  بةإل ً ػػػرف لػػػف لػػػدي ـ اػػػةريخ لر ػػػي سػػػةبؽ مػػػـ األإ
 ل اآلعر  دلةفل ـ اةريخ سةبؽ كي الل ةنةة لف الق ؽ كاالًا ةب كا ًةؿ اإل أكراداللدلنيف 



8; 
 

  دراسي   أـل نيه  أـه أسري أـًةنت  ع ي  أ لف ي ةنكف لف  غكط كي حيةاه سكاءن 
 لف مذا السػلةت العخػؿ  ،منةؾ سلةت  ع ي  اخ ؿ الضرد ينزلؽ كي ل يدة  بًةت الاكا ؿ

 . (50: 207كمدـ القدرة م ذ اللكاخ   كاالنطكا ي   ب رل ارنكط، 

 :اإل تر ت دمبنالت ييرات ال  يية إل
  الت يير اليموك: 

ي  اػػرل السػػ كؾ اًلػػف كػػي البي ػػ  الاػػي احػػدث كي ػػة الل يػػرات كيحػػدث  أسػػبةبف أ اللدرسػػ  السػػ ًك
ف أعػػر آبل نػػذ  ،(2007:45ب ػػرل أرنػػكط،  كي ػػة الاػػدميـ كال قػػةب السػػاخةبةت لحػػددة ل ػػذة الل يػػرات 

 ،الس كؾ يًلف كي مل ي  الا  ـ أم ال ل ي  الاػي يػاـ كي ػة اغييػر سػ كؾ الضػرد كػي اسػاخةباه ل بي ػ  أسبةب
مػػةدا الػػا  ـ كػػي اغييػػر إكلػػذلؾ يسػةمد  ،ء النضسػػيسػػكأالػػا  ـ غيػػر الاًيضيػػ  مػػي السػبب كػػي الؤل أنلػةطكاف 

ي  الػا  ـ الاػي سػةمدت  أنلػةطاغيير االساخةبةت لف عبلؿ نضس  إلذالس كؾ لذلؾ يس كف ال بلج الس ًك
ي  م ػػذ خةنػػب ل ػػـ كػػي اإلةن أسةسػػم ػػذ حػػدك  ة  ػػز السػػ ًك لػػة كاًر  ،لػػف عػػبلؿ للةرسػػ  الضػػػرد دلػػةف، ًك

ف يًػػكف بخػػكار أي  ل ػػؿ رغبػػ  ل حػػ  كػػي أسةسػػلػػرات كلػػرات لػػ  اػػككر  ػػركط  دلػػةفكاًػػرارة لسػػ كؾ اإل
ه داع يػة يال ػؿ كػي نخةحػه كػي  يخػد ا زيػزان  كإنه ،الًلبيكار ككي ًؿ لرا يدعؿ الضرد ل ذا ال بًةت لسػ ًك

 .(141 :2013، حسف اللكسكم هأمداكاحقيؽ 
  الت يير المعرف: 

ف الل ػػػةرؼ سػػػي   الاًيػػػؼ ًةكيػػػ  ل اسػػػبب كػػػي ظ ػػػكر لخلكمػػػ  لػػػف أيقػػػـك مػػػذا االاخػػػةا م ػػػذ 
كةلا ػكمةت الل ركيػ  حػكؿ الػذات ا ػلؿ ، ػبًةت الاكا ؿ إدلػةفك أ  طراباللرابط  ب ذا اإل مراضاأل

 ًػػكف لا ػػبلن أ" ال ا ػػ ر بػػةالحاراـ حينلػػة ال كاقػػدير الػػذات السػػ بي ل ػػؿ  ،كانعضػػةض ًضػػةءة الػػذاتال ػػؾ 
مػػذا الا ػػكمةت  مػػك اللًػػةف الكحيػػد الػػذم ا ػػ ر كيػػه بػػةالحاراـ " ،ب ػػبًةت الاكا ػػؿ  ك  ػػبًةت الاكا ػػؿ

ادراًػةت سػ بي  مػػف ك الػػذيف ي ػةنكف لػف ل ػًبلت نضسػي  لعا ضػػ  يحل ػكف أ كػراداألالل ركيػ  الاػي يػدًر ة 
 ا ديػػدان  أ ػػؿي ػػد  ألنػػه ،كمػػف  ع ػػيا ـ كيخ   ػػـ يض ػػ كف االنػػدلةج كالاضةمػػؿ كػػي مػػذا ال ػػبًةت ،ذكاا ػـ

 .(40 :2010،لف الاضةمؿ اللبة ر  س طةف م يلي

  الت يير الييكودي بم:   

ك لةيسػػػلذ ب ػػػدل  الطضكلػػػ  أالعبػػػرات كػػػي لرح ػػػ  الطضكلػػػ   أف إلػػػذيػػػذمب أن ػػػةر مػػػذا الاكخػػػه 
كقػد  ،ةت كالليكؿ كالنزامةت اللكرك ػ  لػدل الضػرد طراباللبًرة كارابةط ذلؾ بب ض سلةت ال ع ي  كاإل

ذا اػػػككرت إال إ دلػػػةفكلًنػػػه ال يقػػػ  كػػػي اإل ، ػػػبًةت الاكا ػػػؿ دلػػػةفيًػػػكف لػػػدل الضػػػرد اسػػػا داد نظػػػرم إل
 دلػػةفكيظ ػػر اإل ، ػػبًةت الاكا ػػؿ إدلػػةف إلػػذك دك اػػه أحػػداث  ػػةغط  كػػي حيةاػػه كسػػةمداه أظػػركؼ ك 

 .(557 ،2003 مبه ربي   م ذ السطع
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  الت يير اال تمبس  الثقبف:   

كػي إطػػةر  إليػهال منػدلة ينظػر إنضسػي  إ ػطرابنػه ال يلًػف ك ػـ أم أن ػةر مػذا االاخػةا أيػرل 
ل  لػػػر  ةن ةت النضسػػػي  اعا ػػػؼ ككقػػػ ػػػطرابف انا ػػػةر ال ديػػػد لػػػف اإلأك ػػػد السػػػًكا بحقيقػػػ   ،البي ػػػ  ال قةكيػػػ 

ف أردنػة أذا إف نضحػص كنػدرس اللحػيط االخالػةمي أكالع ضي  ال قةكي  كانه ال بػد لػف  اإلخالةمي كل طبق  
ػػزت اضسػػيراا ـ م ػػذ البنػػةء  ،كػػراداأللػػدل  نض ػػـ السػػ كؾ البلسػػكم كالاكا ػػؿ كال ػػغكط  ،األسػػرمكلػػذلؾ ًر

ياػػةبيف بايػػةيف  دلػػةفذا كةإلإ (2013،143 آعػػركف حسػػف اللكسػػكم ك .اإلخالةميػػ كالطبقػػةت  اإلخالةميػػ 
 أنػػكاعك نػػةؾ  ،كاال ا ػػةدي  كال ػػرؽ كال ن ػػر كالب ػػد كالديةنػػ  اإلخالةميػػ ًػػؿ لػػف الخػػنس كال لػػر كالحةلػػ  

كلػػ بل الًحػػػكؿ ينا ػػػر بػػػيف الطبقػػػةت  ،لعػػػر األلػػػف ك ػػػ  لحػػػددة دكف  أ ػػعةصانا ػػػر بػػػيف  دلػػػةفلػػف اإل
لا ةطي ال ػركيف  سػليرة  ليبلن  أً رالبلايني  األ ؿبينلة السكد كذك  كاال ا ةدي  اللاكسط  اإلخالةمي 
 .(62 ،2010ابك غزال  

  الت يير الطج: 

يةت أ أسػػػةسم ػػػذ  كيقػػػـك مػػػذا االاخػػػةا احًل ػػػة لخلكمػػػ  لػػػف ال كالػػػؿ الكرا يػػػ   كػػػراداألف سػػػ ًك
كػػي حةلػػ   دلػػةفكػػةلضرد يًػػكف لديػػ  اسػػا داد لئل ،الخينيػػ  كالاغيػػرات الًيلية يػػ  كػػي اللػػخ كالػػنقبلت ال  ػػبي 

 كػػراداألف امايػػةد ب ػػض أكنخػػد كػػي حيةانػػة اليكليػػ   ،نقػػص لًكنػػةت ًيلية يػػ   ػػركرة كػػي اللػػخك أزيػػةدة 
م ذ مقة ير ل ينػ  بسػبب حػةخا ـ اللانكمػ  لن ػةطةت ل ينػ  يقػـك ب ػة الضػرد بةلػدعكؿ م ػذ ا ػؾ اللكا ػ  

 (100: 2010 ،آعركفال يةطي ك  إبراميـ  .لي  ر بةللا   كاالسا ةرة
  الت يير التكبمم:   

اخ ػػؿ لديػػه  (بي يػػ –اخالةميػػ  –يػػ  إنض ةل–مػػدة مكالػػؿ   ع ػػي   إلػػذالضػػرد  إدلػػةفرخػػ  يػػكنو أ
ب ػض السػلةت  إلػذ أي ػةن  أ ػةرًلة  ،إ طراب بأنهكالذم امابرا يكنو  ،دلةفاالسا داد كاالسا داؼ لئل

بػةلقكة  حسػةسي خػأ الػذًكر السػاعداـ ال ػبً  ل ح ػكؿ م ػذ اإل :ال ع ي  الاي اخ ػؿ الضػرد لػدلف ل ػؿ
 ،اإلخالةميػػ حةخػػةا ف ل حػػب كالل ػػةًر    ػػبةعل قػػد  ػػدا ةت إل نػػةثاإللػػة أكاللًةنػػ  كالسػػيطرة كاللا ػػ  ك 

كمػدـ الًضةيػ  كالرمػةب االخالػةمي كلض ػـك الػذات السػ بي  ،ف اقدير الذات اللنعضض كال ػ كر بػةلنقصأك 
ك أ اػةريخه لر ػيه سػةبؽه مػك لػف لػدي ـ  دلػةفلئل مر ػ ن  ً ػركاف األ،دلػةفكمػي لؤ ػرات لئل ،كاالنطكا ي 

 أسػةليبسػكي  ك الغيػر عبػرات الطضكلػ   أي ػةن  دلػةفكلف لؤ ػرات اإل ،حيةايه لعا ض  لف ي ةنكف  غكطةن 
 حسػػف اللكسػػكم  دلػػةفالل ةل ػػ  العةط ػػ  لػػف الكالػػديف كقػػد يحػػةكؿ الاحػػرر لػػف ذلػػؾ كيقػػ  كػػي  ػػبةؾ اإل

 .(146 :2013، آعركفك 
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 :شجكبت التواصل اال تمبس  دمبنال تبئج اليمجية إل
 إلػػػذف الزيػػػةدا مػػػف الحػػػد اللقبػػػكؿ السػػػاعداـ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي ا ػػػرض اللسػػػاعدـ إ

 : ةرم يه دكف اف ي  ر ب ة كلف ا ؾ اآل الً ير لف الس بيةت الاي  د ا ًؿ عطران 

 ًؿ كغيرةل حي كالاغير كي مةدات النـك كاألادمكر ا :االيتهالك لمصحة. 
  الخ.كل ةيير كل اقدات لدلرة ًةلسر   كالًذب حيث نرل لبةدئ ك يلةن  :ال كريااليتهالك... 
   ًةلغ ػػػػب كالق ػػػػؽ  نسػػػػةفاإلسػػػػ بي  اسػػػػكد حيػػػػةة  أحةسػػػػيسحيػػػػث نػػػػرل  :االيددددتهالك العددددبط

 ..الخ.كالكحدة
  الركحيػػ  بةلعػةلؽ كااللازالػةت الدينيػ  السػػلح   نسػةفاإلحيػػث نػرل مبل ػةت  :االيدتهالك الروحد

كي ػػػبع  ،كالحػػب لػػه كال قػػ  بػػه دلػػةفبقػػكة اإل يلػػةفيػػه ًةإلإدلةنابل ػػت احػػت  ػػغكط مبل ػػةت 
 .نه ديف خديد يدعؿ حيةة اللدلفأًك دلةفاإل

  ػػػؿ مبل ةاػػ  الطيبػػ  كالل لػػػه  :االيددتهالك اال تمددبس حيػػػث نػػرل اللػػدلف ي اػػػزؿ مػػف اسػػرا  ًك
نةس غربةء لخ ػكليف كيػداك  مػف مػذا ال بل ػةت الل ػبكم  أكيسابدؿ ب ة مبل ةت كاضةمبلت ل  

 .(63:  خكاد كطةير  ر يد اخالةمي مندا أك ؿب دة م ذ حسةب 

 كالػذم  ػد ياراػب م يػ   ػ ؼ لسػاكل الاح ػيؿ  ،ةؿ الدراسػ أملػاال ػؿ كػي  :مشدكالت تعميميدة
 (2013:137الدراسي  كي ؿ الركيس، 

 ػػػبًةت الاكا ػػػؿ مػػػي  إدلػػػةفالل ػػػًبلت النضسػػػي  الاػػػي ا ارنػػػت ب أمػػػـلػػػف  :مشدددكالت   يدددية 
ل اآلعػر  اإلخالةميػ  ن ػط كيسا ي ػكف بػه األ ،خ زا ـأل   اللدلنكف حيث ياكاخدكف نطكاءاإل

ؿ كػرص الا بيػر كاحقيػؽ الػذات ءكا ػة اآلعػريفانعضػةض ل ػةرات الاكا ػؿ لػ   إلػذللة يؤدم 
بػبل لك ػؼ  أ ػبع بأنػهك  كر الضرد  حسةسك العكؼ كمدـ اإلأكلةيرابط به لف   كر بةلكحدة 

 (1040: 2011 حسف ال يخ،  .ال بًةت إلذكا ع للة يخ  ه يضقد ال ق  كي نضسه كي خأ 
 :اإل تر تسمى  دمبنحمول سال ية لحبالت اإل

ي  نقػػبلن  يقاػػرح يػػكنو مػػددان  اإلنارنػػت إدلػػةفلل ةلخػػ   مػػف  م ػػي حسػػف  لػػف االسػػاراايخيةت السػػ ًك
 :لة ي يكاال ؿ ب (2008

 ػػػـ لحةكلػػػ  ًسػػػر مػػػذا  ،كياط ػػػب احديػػػد نلػػػط اسػػػاعداـ الضػػرد ل ػػػبًةت الاكا ػػػؿ :ممبريدددة العكدددس 
ركاػػػيف الضػػػرد  ذا ًػػػةفإبل نػػػذ انػػػه  ،لحةيػػػدة كل ادلػػػ  أن ػػػط ك ال ػػػةدة مػػػف طريػػػؽ اقػػػديـ أالػػػركايف 

ف يق ػي الضػرد مط ػ  أكيلًف ا اػراح  ،ًل  ة م ذ  بًةت الاكا ؿأيا لف   ةء مط   األسبكع ب
 .عةرج اللنزؿ أن ط كي القيةـ ب األسبكع
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  بحيػػث يحػػدد  األسػػبكعيػػةـ أكلػػف اللضيػػد خػػدا ك ػػ  لعطػػط لسػػبؽ لخليػػ   :ميددجقة أهدددافوضددع
بك ػػكح ًػػـ مػػدد السػػةمةت اللع  ػػ  السػػاعداـ  ػػبًةت الاكا ػػؿ ك  ػػذ اللػػدل الب يػػد يكلػػد مػػذا 

 .الس كؾ لدل الضرد   كرا بقدراه م ذ الاحًـ كي اساعداـ  بًةت الاكا ؿ
 السػػػ بي  لبلسػػػاعداـ اللضػػػرط لبلنارنػػػت م ػػػذ بطة ػػػةت   ػػػةرين ػػػع الضػػػرد بًاةبػػػ  اآل :جطبقدددبت لمتدددذكرة

اةبػػػ  ككا ػػػد الحػػػد لػػػف اسػػػاعداـ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ ،ك الدراسػػػ ألػػػؿ ًل ػػػةًؿ كػػػي ال  كحلػػػؿ مػػػذا  ،ًك
 .البطة ةت ب ًؿ لسالر ي دؼ ل اذًرة كيسةمد الضرد م ذ اخنب سكء اساعداـ  بًةت الاكا ؿ

 ذ اسػػةمد مػذا اللنب ػػةت كػػي اػػذًير الضػػرد بلكمػػد انا ػػةء ك ػػت اسػػاعداـ إ :ايددتخدام يددبسبت التوقددف
  .االخالةمي بًةت الاكا ؿ 

 لق ػةء  لة ي لؿ لدني  بًةت الاكا ؿ خكانب ً يرة كػي حيػةا ـ نظػران  مةدةن  :سمل قبئمة شخصية
حية  ػة إكاالمالةلةت الل ل   يسةمد م ذ  ن ط كك    ة ل  ب ذا األ ،اإلنارنتك ةت طكي   م ذ أ

 .(221: 2008 م ي حسف،  عرلألرة 

 :اإل تمبسيةشجكبت التواصل  إدمبنطرق الوقبية من 

ي  الاػي  الًػػف  ( كالاػي2014 الػؿ الزبػػدم  ةإلي ػػت أ ػةر منػةؾ ب ػض الل ػػةرات الل ركيػ  السػػ ًك
 :كذلؾ لف عبلؿ ،ةأسرملف الك كع كي   ي كالاحرر لنه كالك ةيدلةنالضرد لف ًسر  يكد الس كؾ اإل

  ف يحرر نضسه لف النلطي  كي حيةاه.أم ذ الضرد 
 كلكاميػػػد لانػػػةكؿ  ،كاالسػػػايقةظ ،كػػػي لكاميػػػد النػػػـك ،حيػػػةة  ػػػحي أسػػػ كبف يػػػدرب نضسػػػه م ػػػذ أ

 .سقةط ب ض الكخبةتإالكخبةت دكف 
 ا  ػػػـ حركػػػ  لػػػف  ،لػػػه لكسػػػيقذآمػػػزؼ م ػػػذ  ،الرسػػػـ :ا  ػػػـ اللزيػػػد لػػػف الل ػػػةرات اللعا ضػػػ  ل ػػػؿ

 ...الخ.ك الاطكمي أملةؿ العيري  اال اراؾ كي األ ،الحرؼ
 اآلعػػركيػدمـ ال بل ػػ  لػ   ،اآلعػػريفل بل ػػةت لػ  ف يعطػط الضػرد لاًػػكيف نسػيو اخالػػةمي لػف اأ 

 .هؿ يؤ ر م ذ الضرد كيعرخه لف مزلاب ً
 األسرة أكرادك أ  د ةءاألالل اًر  ل   ن ط ف يعطط الضرد لللةرس  لخلكم  لف األأ. 
 ل ػػةء ـز ك ػػكة بػػةرادة كاميػػ  لػػف عػػبلؿ اإل ة ػػ  الًلبيػػكار بًػػؿ مػػ ألػػةـف يقػػةـك كًػػرة الخ ػػكس أ

ي الذمني  .الس ًك
 لػؿ ألبػدني كالػذمني كللةرسػ  رية ػ  الاسػارعةء ام ػذ ل ػةرات اإل هيدرب نضسػ كأف يا  ـ الضرد أ

 .(17: 2014 الؿ الزبدم،.لراح  الخ ةز ال  بي كاخديد الطة   البدني  كالذمني 

اآلكػػػةت كػػػي  أعطػػػرا ابػػػر لػػػف  اإلخالةميػػػ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ  إدلػػػةفف أ :تدددرى الجبحثدددة خيدددراً أو 
ف أًلػػة ك  ،ال يع ػػك أم بيػػت لػػف اسػػاعداله أ ػػبعن ػػة انا ػػرت ب ػػًؿ ًبيػػر كأ عة ػػ و بك  ،م ػػرنة الحػػةلي
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ننػػة ال نسػػاطي  أًلػػة ك  ،ا ػػةؿة سػػ  ت االألن ػػ ،م ي ػػة كػػراداأل إدلػػةفت ً يػػرا كػػي ملةال كااػػؼ الع كيػػ  سػػ
 الغةءا لف حيةانة كي ظؿ مذا الاطكر الاًنكلكخي كمنة اًلف ال  كب .

ل حػػد  بحػػةثلػػف الدراسػػةت كاأل ف اأعػػذ حيػػزان أك  دلػػةفالنػػكع لػػف اإلب ػػذا لػػذلؾ ال بػػد لػػف االمالػػةـ 
 .لن ة كمبلخ ة



 

 

 

 الفصل الثالث

 ايكةـــات الصــالدراش

 

  ــٌر ــبراث  األًلانمحـ ــج انميـ ــبث حنبًنـ ــت: دراسـ ــبع    اإلجخمبعيـ ــب بـ ًعيلخيـ

 انمخغيزاث.

  ًعيلخيب ببع  انمخغيزاث. يجببياإلانمحٌر انثبني: دراسبث حنبًنج انخفكيز 

   شـبكبث انخٌاصـم االجخمـبعي ًعيلخيـب      إدمـب  انمحٌر انثبنث: دراسبث حنبًنـج

 ببع  انمخغيزاث.
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 ال صل الثبلث
 الدرايبت اليبجقة

 مقدمة
 لًػؿ مر ػةن  يا ػلف ك ػؿ م ػذ يأسةس ً يء ا الةل ة ال  لي  بحةثاأل كيه م ي اللا ةرؼ لف

 لػف يلًػف حيػث البحػث ي ػرم للػة دراسػاه بلك ػكع مبل ػ  ذات دراسػةت لػف البةحػث إليػ  اك ػؿ لػة
 .إلي  الاك ؿ اـ لة عرآك  الدراس  بلك كع االمالةـ بداي  إلذالا رؼ  الدراسةت ا ؾ عبلؿ

 ةثالثدد إلددىقددم حدددث فبألالجبحثدة جعددرض هدذه الدرايددبت وفددق تتدبجع زم دد  جددءأ جبال قبمدت وقدد
 :محبور وه 

  وسالقتهب ججعض المتغيرات اإل تمبسية: درايبت ت بولت المهبرات  األولالمحور. 
 وسالقتهب ججعض المتغيرات ي بج المحور الثب   : درايبت ت بولت الت كير اإل. 
  وسالقتهدددب جدددجعض  شدددجكبت التواصدددل اال تمدددبس  إدمدددبنالمحدددور الثبلدددث : درايدددبت ت بولدددت

 .المتغيرات

 وسالقتهب ججعض المتغيرات اإل تمبسيةدرايبت ت بولت المهبرات : األولالمحور 
وسالقتهددب  اإل تمبسيددةالمهددبرات  إلددىالتعددرف  إلددىالدرايددة هددذه : هدددفت 2015 خضددر سواريددب -1

 .جبلصحة ال  يية

ك ػػػد اسػػػاعدـ ، ( ػػػةني  ػػػةنكم ل لرح ػػػ  ال ةنكيػػػ   ( طةلػػػب كطةلبػػػ 80لػػػف   اًكنػػػت مينػػػ  الدراسػػػ 
وكب دت ال تدبئج  كاساعدـ اللن و الك ضي الاح ي ي (لػ ب ير ل لري  اإلخالةمي لقيةس الل ةرات البةحث 
كمػدـ كخػكد كػركؽ  ،كال ػح  النضسػي  اإلخالةمي : كخكد مبل   لكخبه  كيه كداله بيف الل ةرات  كبلتبل 

كمػدـ كخػكد كػركؽ ذات ، للاغيػر الاع ػص الدراسػي اي ػزل اإلخالةميػ ذات دالل  كي لساكل الل ةرات 
 .اإلخالةمي سيف كي لساكل الل ةرات بيف الخن دالل 

الكشددف سددن  إلددىالدرايددة  هددذه هدددفت:  2015جددو سجطددة وم ددى ال ددبيز ولج ددى اليددعود أ ددوهرة  -2
لددى طبلجدبت كميدة االميدرة سبليدة ميدتخدمبت لشدجكبت التواصدل اال تمدبس   اإل تمبسيةالمهبرات 

  وغير ميتخدمبت من ميتوى الجكبلوريوس والدجموم من يكبن المدي ة والقرية

طةلبػػػ  كلقػػػد ًةنػػػت ال ينػػػ    ػػػدي  لػػػف لسػػػاعدلةت كغيػػػر  (128  اًكنػػػت مينػػػ  الدراسػػػ  لػػػف
 اإلخالةميػ ةرات كاػـ اطبيػؽ لقيػةس الل ػ، لساعدلةت ل بً  الاكا ػؿ كااب ػت اللػن و الك ػضي اللقػةرف

 اإلخالةميػ كػي درخػ  الل ػةرات  إح ػة يةن كخػكد كػركؽ دالػ   وكب دت ال تدبئج كبلتدبل :، البةحث إمدادلف 
كػي  إح ة يةن كمدـ كخكد كركؽ داله  ،بيف لساعدلةت كغير اللساعدلةت ل  بًةت ل ةلع اللساعدلةت
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بػيف الطةلبػةت اللسػاعدلةت ل ػبً  الاكا ػؿ االخالػةمي كغيػر اللسػاعدلةت  اإلخالةمي درخه الل ةرات 
 .اللساكل الدراسي يي زلللاغير لًةف السًف كيكخد كركؽ  اي زل
جحددث العالقددة جددين الددذكبء الو دددا    إلدىتهدددف الدرايددة الحبليددة  ،2013مب دد مصددط ى العمدد   -3

 .، والقمق اال تمبس ، والوحدة ال  ييةاإل تمبسيةوجعض المتغيرات ال  يية، وه : المهبرات 

لقيػػةس كاسػاعدـ البةحػػث  ،لػف اللػػرامقيف لػػف طػبلب اللرح ػػ  (206  الدراسػ  لػػف مينػػ اًكنػت 
اكخػد  وكب دت ال تدبئج كبلتدبل : ،(2006النخػدم  أحلػد( ارخلػه  2008لػ  البػرت  اإلخالةمي الل ةرات 

لػػػدل مينػػػ   اإلخالةميػػػ بػػػيف الػػػذًةء الكخػػػداني كالل ػػػةرات  إح ػػػة ي مبل ػػػ  ارابةطيػػػ  طرديػػػ  ذات داللػػػ  
ال ينػ  م ػذ درخػةت لاغيػرات  أكػرادبيف درخةت الخنسيف لػف  إح ة ي الدراس  ك اكخد كركؽ ذات دالل  

ك يلًػػػف الانبػػػؤ  نػػػةثاإل  الاةليػػػ : الػػػذًةء الكخػػػداني ل ػػػةلع الػػػذًكر، كالق ػػػؽ االخالػػػةمي ل ػػػةلع الدراسػػػ
،  ػػـ الق ػػؽ اإلخالةميػػ يػػ : الل ػػةرات ملبةلػػذًةء الكخػػداني لػػف عػػبلؿ اللاغيػػرات الاةليػػ  لرابػػ  بحسػػب األ

 .الكخدانياالخالةمي، كي حيف لـ يا ع أم أ ر ل   كر بةلكحدة النضسي  ل انبؤ بةلذًةء 
العالقة جدين القمدق وت بسدل  إلىالتعرف هدفت الدراية  (et, al 2012 Motoca LM ,)دراية  -4

 اإل تمبسيدددةدور المهدددبرات  إلدددىالتعدددرف و  اإل تمبسيدددةوالمهدددبرات  ي دددبج اليدددمج  واإل صددددقبءاأل
 .ي بج اليمج  واإل صدقبءاألكمتغير وييط جين القمق وت بسل 

ف الق ػؽ لػػه أ وكب دت ال تددبئج كبلتدبل : ،( لػػف اطضػةؿ كاللػرامقيف397الدراسػ  لػف  مينػ  اًكنػت 
  بػػيف إيخةبيػػككخػػكد مبل ػػ   ،اإلخالةميػػ م ػػذ الل ػػةرات   ػػر سػػ بةن أالسػػ بي للػػة   ػػد ةءاأل ػػ ه بةلاضةمػػؿ 

 .اإلخالةمي كالل ةرات  يخةبياإل  د ةءاألاضةمؿ 
جكدل مدن  اإل تر دتسالقة يدوء ايدتخدام  معرفة إلى الدراية تهدف ،2011أجو زيد  أحمددراية  -5

 .اإل تمبسيةالع ف والمهبرات 

( 22-20مـ  أملػةر خةل   بكرسػ يد كالاػد  لف( طةلب كطةلب  312  اًكنت مين  الدراس  لف
لقيػػةس ، كاسػػاعدـ البةحػػث كركمػػي اسػػاعدال ـ لئلنارنػػت اعايػػةر ال ينػػه لػػف كػػر ايف ال ةنيػػ  كالراب ػػ كاػػـ 

اكخػد مبل ػ   وكب دت ال تدبئج كبلتدبل : .البةحػث إمػدادلػف  اإلخالةميػ كالل ةرات  اإلنارنتسكء اساعداـ 
لػػدل طػػبلب الخةل ػػ  ك اكخػػد  اإلخالةميػػ كالل ػػةرات  اإلنارنػػتارابةطيػػ  سػػةلب  دالػػ  بػػيف سػػكء اسػػاعداـ 

ال ينػػ  الً يػػ  كػػي سػػكء اسػػاعداـ  أكػػرادلػػف  نػػةثاإلبػػيف لاكسػػطي درخػػةت الػػذًكر ك  إح ػػة يةن كػػركؽ دالػػ  
كػػػي  نػػػةثاإلبػػػيف لاكسػػػطةت درخػػػةت الػػػذًكر ك  إح ػػػة يةن ل ػػػةلع ذًػػػكر، لػػػـ اكخػػػد كػػػركؽ دالػػػه  اإلنارنػػػت
، كلػػـ اكخػػد كػػركؽ بػػيف لاكسػػطي درخػػةت طػػبلب كػػر ايف ال ةل ػػ  كالراب ػػه كػػي سػػكء اإلخالةميػػ الل ػػةرات 
اكخػػػد كػػػركؽ بػػيف لاكسػػػطي درخػػػةت الضػػػر ايف ال ةنيػػ  كالراب ػػػ  كػػػي الل ػػػةرات ل ػػػةلع  ،اإلنارنػػػتاسػػاعداـ 

 .الضر ه الراب ه

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Motoca%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22471319


99 
 

 

 ات جبلمهدبر    عدبلاإل  الدذكبء سالقدة جحدث إلدى الدرايدة هدذه هددفت 2011العمدوان  أحمدد -6
 .ال بمعة طمجة لدى التعمق أ مبطو  اإل تمبسية

 بلدينػ  طػبلؿ بػف الحسػيف خةل ػ  ط بػ  لػف كطةلبػ  طةلبػةن ( 475  لػف الدراسػ  مينػ اًكنػت 
وكب دت ال تدبئج  ،(البةحػث إمػدادلػف   اإلخالةميػ  الل ػةرات سلقيػة، كاسػاعدـ البةحػث األردف كػي ملةف

 ،نػةثاإلل ػةلع  نػةثاإلك  الػذًكر بػيف ينض ػةلاإل الػذًةء كػي إح ػة ي  داللػ  ذات كػركؽ كخػكد كبلتدبل :
لذك   ي نسػةناإلك  ال  ليػ  الاع  ػةت ط بػ  بػيف ينض ػةلالػذًةء اإل كػي إح ػة ي  داللػ  ذات كركؽ كخكد ا 

 مبل ػ  كخػكد إلػذ الناػة و تأ ػةر  ذلػؾ، إلػذ  ػةك بةإل .ي نسػةناإلالاع  ػةت  ذكم الط بػ  ل ػةلع
ؿ ينض ةلالذًةء اإل بيف ارابةطي   .الا ٌ ؽ أنلةطك  اإلخالةمي  الل ةرات لف ًك

جددجعض  اإل تر ددتسجددر  تصددبلاال الدرايددة سالقددة هددذه : هدددفت  2006همددت حيددن سجددد الم يددد  -7
 .لدى طالب المرحمة الثب وية اإل تمبسيةالمهبرات 

كطةلبػػػ  لػػػف اللرح ػػػ  ال ةنكيػػػ  لػػػف الػػػذيف يسػػػاعدلكف طةلػػػب  (140 اًكنػػػت مينػػػ  الدراسػػػ  لػػػف
 وكب ددت ال تددبئج كبلتددبل : ،البةحػػث إمػػدادلػػف  اإلخالةميػػ رات الل ػػة كاسػػاعدـ البةحػػث لقيػػةس،الًلبيكار

كل ػػػػةرة  ،الحدي ػػػػ  كل ػػػػةرة الا ػػػػةكف ا ػػػػةؿكخػػػػكد مبل ػػػػ  ارابةطيػػػػ  بػػػػيف ل ػػػػدؿ اسػػػػاعداـ اًنكلكخيػػػػة اال
الحدي ػػ  كػػي الاضػػةمبلت  ا ػػةؿف يحد ػػ  اًنكلكخيػػة االأالػػذم يلًػػف  اػػأ يرل  االسػػاقبللي  كمػػك ي ػػد لؤ ػػران 
الػػذم  األلػػراكازدادت ل ػػدالت االسػػاعداـ  أًبػػرذا لػػةاككرت الكسػػي   ب ػػًؿ إالبلخالةميػػ  داعػػؿ اللخاػػ  

 .كراداألخالةمي  لدل ؤ ر م ذ الل ةرات االي

العالقدبت المتجبدلدة  تدأثيرهددفت الكشدف سدن  (et ,al 2003) Madrid, Jo Anna ,درايدة  -8
 .حدةوالشعور جبلو  اإل تمبسيةلشجكبت التواصل جبلمهبرات 

ف لسػػاعدلي أ وكب ددت ال تددبئج كبلتددبل : ،نػػةثاإللػػف الػػذًكر ك  (64 لػػف الدراسػػ   اًكنػػت مينػػ 
 ةن كاف منػةؾ ارابةطػ ،كً لػة  ػؿ االسػاعداـ زاد ال ػ كر بةلكحػدة ،بةلكحدة أ ؿ بًةت الاكا ؿ لدي ـ   كر 

نػػه ً لػػة زاد الضػػرد اسػػاعداـ  ػػبًةت الاكا ػػؿ إحيػػث  اإلخالةميػػ بػػيف  ػػبًةت الاكا ػػؿ كالل ػػةرات  ةن سػػ بي
 .اإلخالةمي ً لة   ت ًضةءة الل ةرات 
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 :وسالقتهب ججعض المتغيرات ي بج درايبت ت بولت الت كير اإل المحور الثب  :
 ي دددبج هددددفت الدرايدددة الددد  الكشدددف العالقدددة جدددين الت كيدددر اإل ،2013محمدددد المغدددبزي  إجدددراهيم -1

 .كمت جئ جبلشعور جبال تمبء ي بج ن الت كير اإلأوالشعور جبال تمبء لدي الطالب و 

بً يػػػػ  الاربيػػػػ  خةل ػػػػ    ػػػػ طةلػػػػب كطةلبػػػػ  لػػػػف االضر ػػػػ  ال ةل (200 لػػػػف مينػػػػ  الدراسػػػػ  اًكنػػػػت 
وكب دددت ال تدددبئج ، (2013لػػػػ  انا ػػػةر ر ػػػكاف  يخػػػةبيالاضًيػػػر اإل لقيػػػةسكاسػػػاعدـ البةحػػػث  ،بكرسػػػ يد
كال ػػ كر بةالانلػػةء لػػدم طػػبلب ً يػػ  الاربيػػ   يخػػةبيكخػػكد مبل ػػ  ارابةطيػػ  دالػػ  بػػيف الاضًيػػر اإل كبلتددبل :

كػػػي  نػػػةثاإلبػػػيف الػػػذًكر ك  إح ػػػة ي كخػػػكد كػػػركؽ دالػػػ   ،لنبػػػئ ل  ػػػ كر بةالنالػػػةء يخػػػةبيف الاضًيػػػر اإلأك 
 .ل ةلع الذًكر يخةبيالاضًير اإل

 – ي ددبج )اإل :طجيعددة الت كيددر إلددىالتعددرف ايددتهدفت الدرايددة  ،2013س ددراء اجددرهيم العجيدددي  -2
ال دروق فد  الت كيدر  إلدىالتعدرف  أيضدبً لدى طمجدة ال بمعده وسالقتده جدبلتوافق الدرايد  و  (اليمج 
المرحمدة  –التخصدص الدرايد   –)ال د س  :والتوافق الدرايد  وفدق متغيدر (اليمج  – ي بج )اإل

 .(الدرايية

 يخػػةبيلقيػػةس الاضًيػػر اإلكاسػػاعدـ البةحػػث  ،( طةلػػب كطةلبػػ 200:     الدراسػػ  لػػفمينػػاًكنػػت 
، كمػدـ كخػكد يخػةبييالا ػكف الط بػ  بػنط الاضًيػر اإل وكب دت ال تدبئج كبلتدبل : ،البةح   إمدادالس بي لف 

 .(اللرح   الدراسي –الاع ص الدراسي – الخنس  اي زل (/ الس بييخةبيكركؽ كي نلط الاضًير  اإل

ومهدبرات  ي دبج طجيعدة العالقدة جدين الت كيدر اإل تهددف الدرايدة معرفدة ،2013رافع د دي  إيمبن -3
 .التواصل المدركة لدى المرشدين ف  مدارس محبفظة دمشق الريمية

إف نلػػػط الاضًيػػػر  وكب دددت ال تدددبئج كبلتدددبل : ،لر ػػػدا كلر ػػػدة (321 لػػػف مينػػػ  الدراسػػػ اًكنػػػت 
ًًػؿ(  -غيػر ال ضظػي - ال ضظي :إف درخ  ل ةرات الاكا ؿ، إيخةبيةن السة د لدل اللر ديف النضسييف ًةف 

ة لػدل  أً ػر، إف ل ةرات الاكا ؿ ال ضظي ًةنػت النضسييف ًةنت لاكسط السة دة لدل اللر ديف  اسػاعدالن
ػػ  لػػدل  ،اللر ػػديف النضسػػييف لػػف ل ػػةرات الاكا ػػؿ غيػػر ال ضظػػي يلًػػف الانبػػؤ بل ػػةرات الاكا ػػؿ اللدًر

بػيف الاضًيػر  إح ػة يةن اكخد مبل   ارابةطيػ  لكخبػ  دالػ   ،يخةبياللر ديف النضسييف لف عبلؿ الاضًير اإل
ػػ  لػػدل اللر ػػديف النضسػػييف -غيػػر ال ضظػػي - ال ضظػػي :كل ػػةرات الاكا ػػؿ يخػػةبياإل اكخػػد  ،ًًػػؿ( اللدًر

اكخػػػد كػػػركاؽ دالػػػ   ،نػػػةثاإلل ػػػةلع  يخػػػةبيكػػػي الاضًيػػػر اإل نػػػةثاإلبػػػيف الػػػذًكر ك  إح ػػػة يةن كػػػركؽ دالػػػ  
ػػ  ل ػػةلع  -غيػػر ال ضظػػي - ال ضظػػي :كػػي ل ػػةرات الاكا ػػؿ نػػةثاإلبػػيف الػػذًكر ك  إح ػػة يةن  ًًػػؿ( اللدًر

ال اكخػػػد  ،ككقنػػػة للاغيػػػر الاع ػػػص يخػػػةبيكػػػي الاضًيػػػر اإل إح ػػػة ي ال اكخػػػد كػػػركؽ ذات داللػػػ   ،نػػةثاإل
ػ  ككقنػة للاغيػر  -غيػر ال ضظػي - ال ضظػي :كػي ل ػةرات الاكا ػؿ إح ػة ي كركؽ ذات داللػ   ًًػؿ( اللدًر

ال اكخػد كػركؽ  ،كػي الاضًيػر ككقنػة للاغيػر العبػرة الل نيػ  إح ػة ي ال اكخد كركؽ ذات دالل   ،الاع ص
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ػ  ككقنػة للاغيػر العبػرة  -غيػر ال ضظػي - ال ضظػي :كي ل ػةرات الاكا ػؿ إح ة ي ذات دالل   ًًػؿ( اللدًر
اكخػد  ،ككقنػة للاغيػر الػدكرات الادريبيػ  يخػةبيكػي الاضًيػر اإل إح ػة ي ال اكخد كركؽ ذات داللػ   ، الل ني

ػ  ككقنػة للاغيػر  -غيػر ال ضظػي - ال ضظػي :كػي ل ػةرات الاكا ػؿ إح ػة ي كركؽ ذات داللػ   ًًػؿ( اللدًر
 الدكرات الادريبي  ل ةلع الذيف ع  كا لدكرات ادريبي 

لدددى طمجددة  ي ددبج الدرايددة لمعرفددة ميددتوى الت كيددر اإلهددذه  تهدددف 2012سمدد  تركدد  القريشدد   -4
الددددخل  –م تحصددديل األ–تحصددديل االب –ال بمعدددة وسالقتهدددب جدددبلمتغيرات الديموغرافيدددة )العمدددر 

 .التخصص( –الشهري 

 لقيػػػةسكاسػػػاعدـ البةحػػػث  ،طةلػػػب كطةلبػػػ  بطريقػػػ  م ػػػكا ي  (120  اًكنػػػت مينػػػ  الدراسػػػ  لػػػف
ف إ وكب دت ال تدبئج كبلتدبل : :( الػذم  ػةـ البةحػث بةعازالػه 2008 إبراميـ مبد الساةر  يخةبيالاضًير اإل

 ،يخػػةبيكػػي الاضًيػػر اإل نػػةثاإلال اكخػػد كػػركؽ بػػيف الػػذًكر ك  ،يخػػةبيط بػػ  الخةل ػػ  يالا ػػكف بػػةلاضًير اإل
كال مبل ػػػ  بػػػيف الاضًيػػػر  ،ي نسػػػةناإل  سػػػةـل اع ػػػص ل ػػػةلع ط بػػػ  األ يي ػػػزلكيكخػػػد كػػػركؽ كػػػي الاضًيػػػر 

–ـ اح ػػػػػيؿ األ -باح ػػػػػيؿ األ -اللرح ػػػػػ  الدراسػػػػػي   -لػػػػػر ال  :كاللاغيػػػػػرات الديلكغراكيػػػػػ  يخػػػػػةبياإل
 .(الدعؿ

 ي دبج تهددف هدذه الدرايدة لمعرفده سالقده الت كيدر اإل ،2012( Wong, Shyh Shinدراية ) -5
  .والت كير اليمج  ف  الصحه ال  يه واالختالل ال  ي 

اراػػبط الاضًيػػر  وكب ددت ال تددبئج كبلتددبل :لػػف طػػبلب سػػنغةككرة  (398  الدراسػػ  لػفاًكنػت مينػػ  
ػػةف مًسػػيةن  ،الر ػػة مػػف الحيػػةا كالسػػ ةدا لػػ  لؤ ػػرات ال ػػحه النضسػػيه إيخةبيػػةن  ارابةطػػةن  يخػػةبياإل لػػ   ًك

 إيخةبيػةن  بينلػة اراػبط الاضًيػر السػ بي ارابةطػةن  ،النضسيه لف اكار ك  ؽ كاًا ةب كغ ػب اضاأللر لؤ رات 
ةف س بيةن  ،النضسيه ل اكار كالق ؽ كاالًا ةب اضاأللر ل  لؤ رات  الر ػة  لػ  لؤ ػرات ال ػحه النضسػيه ًك
الاضًيػػػر السػػػ بي كػػػي االًا ػػػةب  اػػػأ يرب ػػػًؿ مرلػػػي ارايػػػب لػػػدل  ت الناػػػة وأظ ػػػر  ،كالسػػػ ةدة مػػػف الحيػػػةا

كػي السػ ةدا كالراحػه كبنسػبه  ةبييخلة الاضًير اإلأ ،خ ةد كالق ؽ كالر ة مف الحيةا كالغ ب كالس ةداكاإل
 .% م ذ االخ ةد كاالًا ةب كالق ؽ كالغ ب1  ي ه 

 األط ددبل: معرفدده 2012(Christi Bamford، Kristin Hansen Lagattuta) درايدة -6
   .والت كير اليمج  ي بج حول الت كير اإل

 6سػػنكات طبػػؽ م ػػي ـ  10 إلػػذ 5مـ لػػف أملػػةر طضػػؿ ااػػركاح  (90  لػػفالدراسػػ   اًكنػػت مينػػ 
 ان اطػكر  وكب دت ال تدبئج كبلتدبل : ،لحػدث غػةلض 2لحػدث سػ بي ك 2ك إيخةبيلحدث  2   ص ل كرا

يحسػػف ال كاطػػؼ كالاضًيػػر ب ػػًؿ سػػ بي  إيخػػةبيكذلػػؾ اف الاضًيػػر ب ػػًؿ  األطضػػةؿك ػػـ  لػػف حيػػث مةلػػةن 
 .أسكأيخ ؿ اللرء ي  ر 

http://www.researchgate.net/researcher/16317807_Christi_Bamford
http://www.researchgate.net/researcher/27762357_Kristin_Hansen_Lagattuta
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لددى المصدريين مدن  ي دبج الت كيدر اإل أجعبديهدف لدراية  ،2009سجد المريد قبيم سجد المريد  -7
 .الجي ة ال  يية إلىالتعرف خالل 

مـ لػػػةبيف أملػػػةر ااػػػركاح  لضحػػػكص لػػػف اللخالػػػ  الل ػػػرم (150لػػػف   اًكنػػػت مينػػػ  الدراسػػػ 
وكب دددت ال تدددبئج  ،(2008 إبػػػراميـ مبدالسػػػاةر يخةبيالاضًيػػػر اإل، كاسػػػاعدـ البةحػػػث لقيػػػةس (17-50 

كمػي الاضػةؤؿ كالاك  ػةت  ،الً ي بيف الرا ػديف % لف الابةيف58ت بنسب  أملمكالؿ س 3كخكد  كبلتبل :
بػػػػيف  إح ػػػػة ي مػػػػدـ كخػػػكد كػػػػركؽ ذات داللػػػ  ،الػػػػذًةء الكخداني – اإلخالةميػػػ كاللسػػػػ كلي   -  يخةبيػػػاإل

ي كالػػذًةء نض ػػةلاللسػػةلحه كاالريحيػػ  كال ػػبط اإل  :يخػػةبيل اضًيػػر اإل أب ػػةدم ػػذ سػػب ه  نػػةثاإلالػػذًكر ك 
 إح ػػة ي ك كخػػكد كػػركؽ ذات داللػػ   (الل ركػػي ال ػػحي كالر ػػة كالاضػػةؤؿالكخػػداني كحػػب الػػا  ـ كالاضػػاع 

 .ل ةلع الذًكر كاقبؿ الذات غير ل ركط يخةبيبيف الخنسيف كي اقبؿ اللس كلي  ال ع ي  كالاقبؿ اإل

درايدة طوليدة   دراءالدرايده إل هدذه هددفت Linley, P. Alex, : et all 2007))درايدة  -8
 .ف  الشخصيه ي بج ل وا ب الت كير اإل

زيػةدا ب ػض  وكب ت ال تبئج كبلتدبل : ،حدةكي اللل ًه اللا (17056 اًكنت مين  الدراس  لف 
اقػدير  ،االن ػةؼ ،  كي ال ع ي  ل  اقدـ ال لر ل ؿ : حب االساطبلع، حػب الػا  ـيخةبيالخكانب اإل

ف أت الناػػة و أًػػدك ،ال لراللػرح كالليػػؿ ل دمةبػ  لػػ  اقػدـ  ككخػػكد انعضػةض كػػي ،نضاػػةح ال ق ػياإل ،الخلػةؿ
ت الناػػة و أًػػدك  ،نػػةثاإلكالػػذًكر كػػي ال طػػؼ كاقػػدير الخلػػةؿ كااللانػػةف ل ػػةلع  نػػةثاإلبػػيف  ةن منػػةؾ كرك ػػ

ت الناػة و مػدـ كخػكد كػركؽ أ ػةر ك  ،ل ةلع الذًكر بداعكالذًكر كي اإل نةثاإلبيف  ةن ف منةؾ كرك أ أي ةن 
 .االساطبلع كالا  ـن ةؼ كحب يف الخنسيف كي الاضاع ال ق ي كاإلدال  ب

واليددمج   ي ددبج ميددتوى الت كيددر اإل إلددىالتعددرف  إلددى، هدددفت الدرايددة 2005 زيددبد جركددبت غددب م -9
 .لدى طمجة ال بمعه ف  ضوء جعض المتغيرات الديمو رافية والترجوية

لنطقػه  –( طةلػب كطةلبػ  ل احقػيف كػي خةل ػ  القػدس اللضاكحػ  200لف   اًكنت مين  الدراس 
وكب ددت ال تددبئج ، (اإمػػدادكالسػػ بي لػػف  يخػػةبي الاضًيػػر اإل :لقيػػةس، كاسػػاعدـ البةحػػث طػػكلًـر الا  يليػػ 

لػػن ـ لةنسػػباه  يخػػةبيكا نلطػػة لػػف الاضًيػػر اإلأظ ػػر الدراسػػ   ػػد  أكػػراد% لػػف 40.5اف لةنسػػبا   كبلتددبل :
كخػػكد كػػركؽ خكمريػػ  بػػيف درخػػةت الطػػبلب م ػػذ  كمػػدـ ،نػػةثاإل% لػػف 59.3ك ،% لػػف الػػذًكر40.1

لسػػاكل  ،بملػػؿ األ ،لًػػةف السػػًف ،للاغيػػرات : الاح ػػيؿ االًػػةديلي اي ػػزل يخػػةبياعابػػةر الاضًيػػر اإل
 .ـب كاألا  يـ األ
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 شجكبت التواصل وسالقتهب ججعض المتغيرات إدمبندرايبت ت بولت المحور الثبلث: 
الشدبجكة المعمومبتيدة لددى طمجدة  إدمدبنمعرفة مدب در دة  إلىهدفت الدراية  ،2014خبلد العمبر  -1

تيددة : ال دد س والتخصددص وميددتوى التحصدديل والوضددع  بمعددة دمشددق فدد  ضددوء المتغيددرات اآل
 االقتصبدي وسدد يبسبت ال موس سمى الشبجكة والمواقع الم ضمة 

لػػف  ال ػػةبً  إدلػػةفلقيػػةس كاسػػاعدـ البةحػػث  ،( طةلبػػة كطةلبػػ 674  الدراسػػ  لػػفمينػػ  اًكنػػت 
ككخػكد  ،ال ػةبً  كالل ػدؿ الدراسػي إدلػةفمدـ كخػكد مبل ػ  بػيف  وكب ت ال تبئج كبلتبل : ،البةحث إمداد
 إدلػةفكال يكخد كػركؽ ذك داللػ  كػي  ،ال ةبًه كالك   اال ا ةدم إدلةفبيف  إح ة يةن   دال  إيخةبيمبل   
ػػذلؾ ل اع ػػص الد ،ل ةلػػؿ الخػػنس يي ػػزلال ػػةبً   لػػف  اآلدابراسػػي سػػكل ب ػػض الضػػركؽ بػػيف طػػبلب ًك

   .اآلدابعرل ل ةلع أخ ه كالاربي  كالحقكؽ كال  ـك كاال ا ةد لنه خ ه 
وسالقتدده  اإل تر ددت إدمددبنواقددع  إلددىالدرايددة التعددرف  هددذه هدددفت،2013شددبهين  أحمدددمحمددد  -2

  .ال  يية لدى سي ة من طمجة ال بمعه ف  فميطين حدةجبلشعور جبلو 

كاسػاعدـ البةحػث  ،(25- 19 مـ أملػةر طةلػب كطةلبػ  ااػراكح  (450   الدراس  لف ميناًكنت 
كمػدـ كخػكد كػركؽ  ،لاكسػطه دلػةفدرخػ  اإل وكب دت ال تدبئج كبلتدبل : ،اإمػدادلػف  اإلنارنػت إدلةفلقيةس
كخػػكد مبل ػػ  ارابػػةط لكخبػػه بػػيف  ،للاغيػػر الخػػنس النضسػػي  اب ػػةن  حػػدةكال ػػ كر بةلك  اإلنارنػػت دلػػةفدالػػ  إل
 .النضسي  حدةكالك  اإلنارنت إدلةف
 دمدددبنإل اإل تمبسيددة ثدددبرالدرايدددة لمعرفددة اآل هددذه هددددفت ،2013فيصددل جددن سجدددداس الددرويس  -3

 .لدى طالب المرحمة الثب وية اإل تر ت

 لقيػػةسكاسػاعدـ البةحػػث  ،اللرح ػ  ال ةنكيػػ  لػػفطةلبػة كطةلبػػ   (524 اًكنػت مينػػ  الدراسػ  لػػف 
% ال ياقيػػدكف بك ػػت ل ػػيف ل ػػدعكؿ 68.9:بنسػػب   كب ددت ال تددبئج كبلتددبل و ، اإمػػدادلػػف  اإلنارنػػت إدلػػةف

مػدار الك ػت كل ػًبلت إالسػ بي    ػةراآل ،(سػةمةت 6-4لػف   اإلنارنتيساعدلكف  ،%36.8 ،لبلنارنت
لػدل  اإلنارنػتكخػكد كػركؽ ذات داللػ  كػي اسػاعداـ  ،كاالغاػراب اإلخالةميػ  حي  كاخالةمي   ـ ال زل  

ككخػػكد كػػركؽ ذات داللػػ  الك ػػةت االسػػاعداـ ل ػػةلع ك ػػت لاػػةعر  ،للاغيػػر ً ةكػػ  االسػػاعداـ الط بػػ  ككقػػةن 
الخػػنس كنظػػةـ الدراسػػ  كالحةلػػ    :ؿ اإلنارنػػت إدلػػةفكػػركؽ ذات داللػػه ل ط بػػ  كػػي  مػػدـ كخػػكد ،لػػف اليػػؿ
 .( اإلخالةمي

الكشدف سدن اثدر ايدتخدام مواقدع الشدجكبت  إلدىتهدف هذه الدراية  ،2013 مريم  ريمبن  ومبر -4
  .اإل تمبسيةف  العالقبت  اإل تمبسية

مـ أملػػةر ااػػراكح  لػػف لسػػاعدلي لك ػػ  الضةيسػػبكؾ كػػي الخزا ػػر (265  الدراسػػ  لػػفمينػػ  اًكنػػت 
حيػػث اػػـ اقسػػيـ االسػػالةرا  ،االسػػابيةف لخلػػ  البيةنػػةت لػف اللبحػػك يف أداة. كاسػاعدـ البةحػػث (25 -15 
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لػػدل الخزا ػػريف كال ػػةني الػػدكاك   (الضةيسػػبكؾ اسػػاعداـ لكا ػػ   أنلػػةطمػػةدات ك  األكؿلحػػةكر :    بل ػػ إلػػذ
لػػػػة اللحػػػكر ال ةلػػػػث كػػػاـ االمالػػػػةد كيػػػه م ػػػػذ لقيػػػػةس أكالحةخػػػةت الاػػػػي اًلػػػف كراء اسػػػػاعداـ الضةيسػػػبكؾ 

وكب دددت ال تدددبئج  ،اإلخالةميػػػ  ػػػر اسػػػاعداـ الضةيسػػػبكؾ كػػػي ال بل ػػػةت أكلػػػ  الساً ػػػةؼ كػػػي لحة ( ليًػػرت
كيض ػؿ  لػف  ػبلث سػةمةت كػي اسػاعداـ الضةيسػبكؾ، أً ػرلػف اللبحػك يف  ًبريق ي النسب  األ كبلتبل :

ال ينػ  لك ػػ  الضةيسػبكؾ بػػداك   أكػرادغ ػػب أك يسػاعدـ  ذ،األكلػػغ ػب ـ عدلػ  الا  يقػػةت كالدرد ػ  بةلدرخػه أ
بػيف اسػاعداـ الػذًكر  إح ػة ي كمنػةؾ كػركؽ ذات داللػ   بخةنب الا قيؼ،  د ةءاألمؿ ك الاكا ؿ ل  األ

يا ػةل كف بنػكع لػف الػكمي منػد اسػاعداـ  سػنةن  ًبػرف اللبحػك يف األأ أي ػةن كابػيف  ،نةثاإلل ةلع  نةثاإلك 
لكخػه  ال ع ػي كخ ػةن  ا ػةؿاساعداـ مذا اللك   يؤ ر كػي االف أالدراس   أسضرتًلة  ،للك   الضةيسبكؾ

االنسػػحةب الل حػػكظ ل ضػػرد لػػف  إلػػذ ػػد ة  ـ ًلػػة يػػؤدم أـ كا ػػةرب ـ ك أسػػرمككػػي اضةمػػؿ اللسػػاعدليف لػػ  
 الاضةمؿ االخالةمي

 التد  يدجبباأل إلدىالتعدرف  إلدى الدرايدة هدذه حيث هددفت ،2013ح بن ج ت شعشوع الشهري  -5
 سجدر اإل تمبسيدة العالقدبت طجيعدة إلدىالتعرف وتويتر و  ال ييجوك موقع  ف  االشتراك إلى تدفع
  .المواقع تمك ايتخدام ال بت ة سن واليمجية ةي بجياإل ثبراآل سن والكشف المواقع، هذه

 أداة، كاسػاعدـ البةحػث   ػدي  بطريقػ  اعايػةرمف اػـ طةلبػ  (150) لػف الدراسػ  مينػ اًكنػت 
 ،ال زيػز مبػد الل ػؾ خةل ػ  كػي البحػث اطبيػؽ اػـ حيػث البةح ػ  إمػدادلػف  البيةنػةت لخلػ  االسػابيةف

الطةلبػةت السػاعداـ الضيسػبكؾ كاػكيار مػي  اػدك  الاػي سػبةباأل أ ػكل لػف أف وكب دت ال تدبئج كبلتدبل :
ك  ، ػراح  كػي اللخالػ  كااخةمػةا ف الضًريػ  الاػي ال يسػاط ف الا بيػر من ػة سػ كل  الا بيػر مػف آرا  ػف

 ،ةا ف القديلػ  ك البحػث مػف  ػدا ةت خديػدة ػدا  ا زيػز كػي اللػك  يف مػذيف لػف اساضدف أف الطةلبةت
أف السػػاعداـ الضيسػػبكؾ ك اػػكيار ال ديػػد لػػف  أي ػػةن ًلػػة ابػػيف  ،ك الاكا ػػؿ لػػ  أ ربػػة  ف الب يػػديف لًةنيػػةن 

  ػةراآل أمػـأحػد  األسػرم ة االنضاةح الضًػرم ك الابػةدؿ ال قػةكي كيلػة خػةء   ػ  الاضةمػؿ أمل  يخةبياإل  ةراآل
 كاللسػاكل ال لػر لاغيػػرم مًسػي  بػيفكخػكد مبل ػ  ارابةطيػ   إلػذ -أي ػةن –السػ بي  ك ا ػير الناػة و 

 مبل ػ  اكخػد ًلة .ت كالس بيةتيخةبيةن كاإل اإلخالةمي  ال بل ةت كطبي   االساعداـ أسبةب كبيف الدراسي
 ال بل ػةت طبي ػ  أب ػةدكل ظػـ  االسػاعداـ أسػبةب كبػيف السػةمةت مػدد لاغيػر بػيف لكخبػ  ارابةطيػ 

 لاغيػر طريقػ  بػيف طرديػ  ارابػةط مبل ػ  كخػكد الناػة و أ باػت حػيف كػي ،تيخةبيػةن كاإل اإلخالةميػ 
 كالس بيةت. تيخةبيةن كاإل اإلخالةمي  ال بل ةت كطبي   هأسبةب كبيف االساعداـ

 .2011( Jessica Moorman and Anne Bowkerدراية ) -6

سػػاعداـ الك ػػد اػػـ اطبيػػؽ اسػػابيةف  ،(541ط بػػ  الخةل ػػه الًندريػػه  لػػف الدراسػػ   مينػػهاًكنػػت 
 ،كخػػكدا الاضةمػػؿ كال قػػه بػػةلنضس كاالًا ػػػةب كاالاخةمػػةت كالك ػػت الػػذم يل ػػيه كنكميػػ  ال بل ػػ  اإلنارنػػت

  بػػيف إيخةبيػػال مبل ػػه بػػيف اسػػاعداـ الضيسػػبكؾ كالاكاكػػؽ النضسػػي ككخػػكد مبل ػػه : وكب ددت ال تددبئج كبلتددبل 
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ف أ إلػذالناػة و  أي ػةن ت أ ػةر انعضةض اسػاعداـ الضيسػبكؾ ك  كال قه بةلنضس كي ظؿ ظركؼ خكدا ال دا ه
كػي الانبػؤ  اإلنارنػتال بل ةت الاػي ان ػأ لػف  اأ يرمدد سةمةت الاي يق ي ة م ذ الضيسبكؾ ليست بقدر 

 .بةلاًيؼ النضسي

هدفت الدراية لتحديدد الددوافع طمجدة المددارس وال بمعدبت  Michael J. Hart) )2010دراية  -7
 .(ال ييجوك) اإل تمبسيةاليتخدام مواقع الشجكبت 

ػةف بين لػة  ػرب خغراكػي  إحدلكي  أخريتك د  وكب دت ال تدبئج الخةل ةت كلدرسايف  ةنكيايف ًك
لػة داكػ  طػبلب الخةل ػه أداك  طبلب ال ةنكيػه لػف اسػاعداـ الضيسػبكؾ مػك   ػةء ك ػت كالاركيػه  :كبلتبل 

اسػػاعداـ ط بػػػ  الخةل ػػ  سػػػةمةت  ، ػػبًةت الاكا ػػؿ  ػػػيكمةن  أً ػػػرالضيسػػبكؾ ،مػػك الحضػػةظ م ػػػذ ال بل ةت
 م ذ الضيسبكؾ  د ةءاأل أً ركطبلب ال ةنكيه ًةف  ،لف ط ب  ال ةنكيه أً ر
 اإل تر دت إدمدبنالكشف سدن ظدبهرة  إلىالدراية الحبلية  هذه ، هدفت2009محمد الزسج   أحمد -8

المعرفيدة، ويشدمل االستمدبد   مدبطس د المراهقين من خالل ثالثة متغيرات رئيية: وهد  متغيدر األ 
)مجكددرة،  :مقبجددل االيددتقالل، والتصددمب مقبجددل المرو ددة، ومتغيددر ال دد س، و ددوع مرحمددة المراهقددة

 .متويطة، متأخرة(

 ـ أنلػةطكاـ ا نيض ـ كػي  ،لف ط ب  اللدارس لرامقة كلرامق  (177 الدراس  لف  مين اًكنت 
اعابػػةر كاسػػاعدـ البةحػػث  ،الل ركيػػ  لػػف عػػبلؿ اعابػػةر االمالػػةد كاالسػػاقبلؿ كاعابػػةر الا ػػ ب كاللركنػػ 

أف اللػرامقيف لػف ذكم  وكب ت ال تبئج كبلتبل : ،(2006ليكند الذم  د اـ ا ريب   مكاد  اإلنارنت إدلةف
لف اللرامقيف لف ذكم الػنلط الل ركػي اللػرف،  اإلنارنتم ذ  ةن إدلةن أً رالنلط الل ركي اللا  ب ًةنكا 

لػف  اإلنارنػتم ػذ  ةن إدلةنػ أً ػرأف اللػرامقيف كػي لرح ػ  اللرامقػ  اللاػأعرة ًػةنكا  إلػذت الناػة و أ ةر ًلة 
اللػرامقيف كػػي لرح ػ  اللرامقػػ  اللبًػرة، كػػي حػيف لػػـ يعا ػؼ اللرامقػػكف لػف ذكم الػػنلط الل ركػي الل الػػد 

 إدلػةفًي مف اللرامقيف لف ذكم النلط الل ركي اللساقؿ م ػذ اللخػةؿ اإلدراًػي كػي م ذ اللخةؿ اإلدرا
 .اإلنارنت إدلةفكي  نةثاإلت ناة و الدراس  مدـ اعابلؼ اللرامقيف الذًكر مف أظ ر . ًلة اإلنارنت

ال ددروق جددين طبلجددبت ال بمعددة مدددم بت  إلددىالتعددرف  إلددىهدددفت الدرايددة  ،2009يددميرة كددردي  -9
   .   عبلف  االكتئبب والذكبء اإل  اإل تر توغير مدم بت  اإل تر ت

كاسػاعدـ  ،(غير لػدلنةت 100لدلنةت ك 100( طةلب  بحيث  200 الدراس  لف مين  اًكنت 
اف الطةلبػػػةت أ:  كب دددت ال تدددبئج كبلتدددبل ك ،كلقيػػػةس حسػػػةـ الػػػديف مػػػزب دلػػػةفيػػػكنو لئل لقيػػػةسالبةحػػػث 
 لدلنةت.الغير ي لف إنض ةلذًةء  أ ؿاًا ةبة ك  أً ر اإلنارنتلدلنةت 
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تهددف هدذه  2009( Park, N., Kee, K. F., Valenzuela, S. (2009)درايدة ) -10
شدعجية جدين  كثدرمواقدع شدجكبت التواصدل اال تمبسيده واأل  أهدمحدد أال ييدجوك ك تأثير إلىالريبله 

وسالقتده جبت بهدبت واليدموكيبت التد  تدؤثر جبلعالقدبت  حددةطالب وطبلجدبت  بمعدبت الواليدبت المت
   .فراداال ت بسية لأل

نحػػػةء كاليػػػه اًسػػػةس ألخلكمػػػه لػػػف طػػػبلب الخةل ػػػةت كػػػي خليػػػ  اًكنػػػت مينػػػ  الدراسػػػ  لػػػف 
اكخػد  وكب ت ال تدبئج كبلتدبل  : اإلنارنتكذلؾ بةساعداـ اسابيةف كي لسع م كا ي لف عبلؿ  (2603 

 اإلخالةميػػ ه بػػيف االسػػاعداـ اللاًػػرر ل ضيسػػبكؾ كالر ػػة مػػف الحيػػةا لػػدل الطػػبلب كال قػػه إيخةبيػػمبل ػػه 
ه السيةسيه ه اللدني  كالل ةًر  .كالل ةًر

 اإل تر ددتمددبن إدالكشددف سددن سالقددة  إلددىالدرايددة  هددذه هدددفت ،2008سصددبم محمددد زيدددان  -11
 .(ججعض المتغيرات ال  يية )القمق واالكتئبب والوحدة ال  يية والثقة جبل  س

كطػػبلب  ػػ ب  الحةسػػب  اإلنارنػػتلػػف لراػػةدم ل لػػؿ  ( طةلػػب156  الدراسػػ  لػػف مينػػ اًكنػػت 
مػف  أسػضرت وكب ت ال تبئج كبلتدبل : ،البةحث إمدادلف  اإلنارنت إدلةفكاساعدـ البةحث لقيةس  ،لياآل

ػػؿ لػػف الق ػػؽ كاالًا ػػةب كالكحػػدة  اإلنارنػػت إدلػػةفاػػي : كخػػكد مبل ػػ  ارابةطيػػ  لكخبػػ  بػػيف الناػػة و اآل ًك
كغيػر  اإلنارنػتككخكد كركؽ دال  بيف لػدلني  ،كال قه كالنضس اإلنارنت إدلةفكمبل   سةلب  بيف  ،النضسي 

ذلؾ ال ق ،اللدلنيف كي ًؿ لف الق ؽ كاالًا ةب كالكحدة النضسي  ااخه نحك اللدلنيف  .  بةلنضسًك
ت الدوليددة تصددبالالشددجكة المعمومددبت واال  إدمددبن، هدددفت معرفددة 2003هجدة جهدد  الدددين رجيددع  -12

   .( ف  ضور جعض المتغيراتاإل تر ت)

 ،( طةلبػػة كطةلبػػ  لػػف ط بػػ  م ػػـ الػػنضس الضر ػػ  ال ةل ػػ  كالراب ػػ 150  اًكنػػت مينػػ  الدراسػػ  لػػف
 إمػػػدادلػػػف  ( ػػػبً  الل  كلػػػةت إدلػػػةف – دكاكػػػ  اسػػػاعداـ  ػػػبً  الل  كلػػػةت  :يلقيةسػػػكاسػػاعدـ البةحػػػث 

كخػكد كػركؽ دالػ  بػيف لاكسػط  ػدا الػداك  نحػك ال ػبً  كمػدد السػةمةت  وكب ت ال تبئج كبلتبل : ،البةح  
كخػػكد كػػركؽ دالػػه بػػيف  ،كاالسػػاعداـ اليػػكلي بػػيف لخلػػكمايف اللػػدلنيف كغيػػر اللػػدلنيف ل ػػةلع اللػػدلنيف

ك أ ةملأحػدا ةك ككػةأ –بكيف ديلكغراكي   كخكد األ ال بًه كي  كء لاغيرات دلةفةلنسبه إلاللخلكمايف ب
ككخػػػكد كػػػركؽ دالػػػه  ،كمػػػدـ كخػػػكد كػػػركؽ دالػػػه كػػػي  ػػػكء لسػػػاكل الػػػدعؿ ،كالػػػابلؾ الحةسػػػكب (ةملػػػًبل
 .نةثاإلبيف الذًكر ك  دلةفلئل

  :واالختالفو ه الشجه ألمدرايبت اليبجقة جين  جبل يجة الحبلية الدراية مكب ة
 الل ػػػةرات  :خل ػػػت الدراسػػػ  الحةليػػػ  بػػػيف  ػػػبلث لاغيػػػرات م ػػػذ النحػػػك الاػػػةلي متغيدددرات الدرايدددة : .1

 .كي دراس  كاحدة ( بًةت الاكا ؿ االخالةمي إدلةف – يخةبيالاضًير اإل – اإلخالةمي 
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  ف أك  ػػذ حػػد م ػػـ البةح ػػ  لػػـ يسػػبؽ ألم دراسػػ   ،للػػة ي ػػًؿ اعػػابلؼ بينػػه كبػػيف الدراسػػةت السػػةبق
 .ال بل   ل ةن  خل ت بيف ا ؾ اللاغيرات

 اإلنارنػػت سػػكء اسػػاعداـ  :كػػي حػػيف  ةلػػت ب ػػض الدراسػػةت بخلػػ  بػػيف لاغيػػريف  ػػريبيف نكمػػة بػػيف 
كلسػعدليف  اإلخالةميػ الل ػةرات  بيف  ك ،((2011ابك زيد  أحلدًدراس    (اإلخالةمي كالل ةرات 

ك (kujath,2011  ( كet ,al 2003) Madrid, Jo Anna ,ًدراسػػ   ( ػبًةت الاكا ػػؿ
كب ػػػػػػض الل ػػػػػػةرات  اإلنارنػػػػػػتمبػػػػػر  ا ػػػػػػةؿك بػػػػػػيف  اال ،(2015بػػػػػػك مبطػػػػػػه كركيقةا ػػػػػة أ خػػػػػكمرة 

ػػ  يخػػةبي الاضًيػػر اإل ،(2006ًدراسػػ   ملػػت مبداللخيػػد  (اإلخالةميػػ   (كل ػػةرات الاكا ػػؿ اللدًر
ًدراسػػػ   لةخػػػد ال  ػػػي  (اإلخالةميػػػ  الػػػذًةء الكخػػػداني كالل ػػػةرات  ،(2013دنػػػدم  إيلػػػةفًدراسػػػ   
 إدلػةف  ،(2009ًدراسػ   سػليرة ًػردم  (ينض ػةلكاالًا ةب كالذًةء اإل اإلنارنت لدلنةت  ،(2013
 (2009الزمبي  أحلدًدراس    (الل ركيه نلةطكاأل اإلنارنت

اعػابلؼ مػدؼ الدراسػ   إلػذم ػذ اعػابلؼ لاغيػرات الدراسػ  كبةلاػةلي سػيؤدم  : بنػةءن  هددف الدرايدة .2
 .الحةلي  مف الدراسةت السةبق 

 ،يخػػػػةبيكالاضًيػػػػر اإل اإلخالةميػػػػ ل ركػػػػ  درخػػػػ  الل ػػػػةرات  إلػػػػذحيػػػػث مػػػػدكت الدراسػػػػ  الحةليػػػػ  
   . بًةت الاكا ؿ االخالةمي إدلةفكمبل ا لة ب

ككػػػي خليػػػ   (إنػػػةث –( لػػػف ط بػػػ  الخةل ػػػ   ذًػػػكر 331مينػػػ  الدراسػػػ  الحةليػػػ   : سي دددة الدرايدددة .3
  (24 - 18  مـ ااراكحأملةر اللساكيةت ك 

    2014(  عةلػػد ال لػػةر 2005 زيػػةد غػةنـ  (2011ال  ػكاف  أحلػػدكمػي ااضػػؽ نكمػة لػػة لػ  دراسػػ )
Wong, Shyh Shin 2012)  )Jessica Moorman and Anne Bowker 2011) 

 Park, N., Kee, K. F., Valenzuela, S. (2009)) 
  2015ط بػػ  لػػدارس ل ػػؿ  ع ػػر مكاريػػب  عػػرل كقػػد انػػةكؿ الػػب ضأبينلػػة اعا ضػػت لػػ  دراسػػةت )

الزمبػػػػػي  أحلػػػػػد  (2013(  كي ػػػػػؿ الػػػػركيس 2013(  لةخػػػػػد ال  ػػػػي 2006 ملػػػػت مبػػػػػد اللخيػػػػد 
 2007 ( 2009انػػػةكؿ لػػػف اللخالػػػ   مبػػد اللريػػػد  ةسػػػـ مبداللريػػػد  اآلعػػػركالػػب ض  ،(2009

(john ; selgman : et all،  خػكمرة ابػك مبطػه  كقػط  نػةثاإلكالػب ض ا ا ػرت ميناػه م ػذ
كالػػب ض ا ا ػرت ميناػه م ػذ لسػػاكيةت ،(2009ًػردم   سػليرة (2013(  حنػةف ال ػ رم 2015
        كالػػػػب ض انػػػػةكؿ اطضػػػػػةؿ  (2013اللغػػػػػةزم  إبػػػػراميـ  (2011ابكزيػػػػد  أحلػػػػػدكػػػػي الخةل ػػػػه   ل ينػػػػه

 Motoca LM , et, al 2012)  
 دراسةت السةبق ال ااضؽ لن و الدراس  الحةلي  كمك  اللن و الك ضي اح ي ي( ل  : الم هج الدراية .4
 اساعدلت البةح    بل   لقةييس : الميتخدمة : دواتاأل .5
 البةح    إمداد بًةت الاكا ؿ االخالةمي كمك لف  إدلةف. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Motoca%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22471319
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 كمػػذا اللقيػػةس  ةلػػت البةح ػػ  بةعازالػػه لػػف  (2008 إبػػراميـ الػػدًاكر مبػػد السػػاةر  يخػػةبيالاضًيػػر اإل
 .كقرة 50 إلذ 110

  إلػذ 90ك ػد  ةلػت البةح ػ  بةعازالػه لػف  (السػلةدكني إبػراميـل دًاكر /السػيد   اإلخالةمي الل ةرات 
 .كقرة 36

 ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي ك ػي لػف اللاغيػرات  دلػةفلقيػةس إل لـ يكخد كػي الدرسػةت السػةبق 
( 2009كقد اسػاعدـ كػي دراسػ   مبداللريػد  ةسػـ مبداللريػد  يخةبيلة لقيةس الاضًير اإلأ ،حدي   الدراس 
ػػػذلؾ  م ػػػي القري ػػػي  (61  إلػػػذ ك ػػػد اعازلػػػ  كالػػػب ض  ،( كقػػػرة30  إلػػػذ( الػػػذم اعازلػػػه 2012كقػػػرة ًك

 زيػػةد  يخػػةبي ػػةـ با ػػليـ لقيػػةس الاضًيػػر اإل اآلعػػركالػػب ض (2013اسػػا ةف بلقيػػةس  انا ػػةر ر ػػكاف 
ك ػـ يكخػد دراسػ  لػف الدراسػةت السػةبق  اسػاعدلت نضػس  اإلخالةميػ لة لقيةس الل ػةرات أ ،(2005غةنـ 

 (2011ال  ػػكاف  أحلػػد( 2015 خػػكمرة ابػػك مبطػػ   (2011بػػك زيػد أ أحلػػد ػػلله  اللقيػةس كلػػن ـ لػػف 
 .( 2015كلن ـ لف اساعدـ لقيةس ؿ لب ير ل لري   ع ر مكاريب  (2006 ملت مبد اللخيد 

 سػػةليب: لػػـ اخػػد البةح ػػه لػػف الدراسػػةت السػػةبق  لػػة اسػػاعدلت خليػػ  مػػذا األ ح ػػة ي اإل سػػةليباأل .6
 .ل ة كي الدراس 

اللاكسػػػط الحسػػػةبي  ،الل كيػػػ  كاللاكسػػػط الحسػػػةبي كاالنحػػػراؼ الل يػػػةرم كالػػػكزف النسػػػبي النسػػػب  
ل ةلػؿ ال بػةت بطريقػ  الاخز ػ   ،(Cronbach's Alphaل ةلؿ ألضػة ًركنبػةخ  ،النسػبي  الػكزف النسػبي(

 ،(Person Correlation Coefficientل ةلػؿ ارابػةط بيرسػكف  ، (Splithalf methods) الن ػضي 
اح يػػؿ  ،اعابػػةر  ػػيضيه ،(One-Way ANOVA  اح يػػؿ الابػػةيف األحػػةدم ،(T- Test ت  اعابػػةر

 .Multiple linear Regressionاالنحدار العطي اللا دد 

 : مب تتميز جه الدراية الحبلية
  انةكلت لاغيرات الدراس  الحةلي  لخال   (كي حدكد م ـ البةح   ال اكخد دراس  كاحدة 
 دلػػػةفحيػػػث ًةنػػػت الػػػة لقيةسػػػة إل ، ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي دلػػػةفلػػػـ ا  ػػػر البةح ػػػ  لقيةسػػػة إل 

ال ػبًةت  أنػكاعلػب ض  إدلػةفًػةف  أك دلػةفدكف حةلػ  اإل اإلخالةميػ ك لقيةسػة ل  ػبًةت أ اإلنارنت
 ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ  دلػػػةفلػػػػذلؾ  ةلػػػػت البةح ػػػ  با ػػػػليـ لقيةسػػػػة إل .الػػػخ.ك الاػػػػكيارأل ػػػؿ الضيسػػػػبكؾ 

 .االخالةمي
  كلقيػػػةس السػػػلةدكني إبػػػراميـالسػػػيد الل ػػػركؼ   اإلخالةميػػػ اسػػػاعدلت البةح ػػػ  لقيػػػةس الل ػػػةرات )

كلًػػف ب ػد اعازال لػػة للػػة  ،(2008 إبػراميـمبػػد السػػاةر   كاػداكالن  اسػػاعدالةن  ً ػراأل يخػػةبيالاضًيػر اإل
 .يانةسب ل  زلف الاطبيؽ م ذ مينه ط ب  خةل ه
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 فرضيبت الدراية:
 دلػةفبػيف درخػةت اإل α<(0.05منػد لسػاكل داللػ    إح ػة ي ال اكخد مبل   ارابةطيػه ذات داللػ   .1

لػػػدل  يخػػػةبيكالاضًيػػػر اإل اإلخالةميػػػ كبػػػيف درخػػػةت الل ػػػةرات  ،م ػػػذ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي
 بغزة. األزمرط ب  خةل   

لػدل  اإلخالةميػ م ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي لف عبلؿ الل ةرات  دلةفيلًف الانبؤ بدرخ  اإل .2
  .كي  طةع غزة األزمرخةل   ط ب 

الل ػػػػػةرات  أب ػػػػػةدم ػػػػذ  ػػػػػبًةت الاكا ػػػػػؿ االخالػػػػػةمي لػػػػف عػػػػػبلؿ  دلػػػػػةفيلًػػػػف الانبػػػػػؤ بدرخػػػػػ  اإل .3
  .كي  طةع غزة األزمرخةل   لدل ط ب  اإلخالةمي 

لػػدل  يخػػةبيم ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي لػػف عػػبلؿ الاضًيػػر اإل دلػػةفيلًػػف الانبػػؤ بدرخػػ  اإل .4
  .كي  طةع غزة األزمرخةل   ط ب 

 يخػػةبيالاضًيػػر اإل أب ػػةد م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي لػػف عػػبلؿ دلػػةفيلًػػف الانبػػؤ بدرخػػ  اإل .5
  .كي  طةع غزة األزمرخةل   لدل ط ب 

م ػػذ  دلػػةفكػػي درخػػةت اإلα< (0.05 لسػػاكل داللػػ  منػػد  إح ػػة ي ال اكخػػد كػػركؽ ذات داللػػ   .6
كػي  األزمػرلدل ط ب  خةل ػ   يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 

 .لنكع الخنس اي زل  طةع غزة
م ػػذ  دلػػةفكػػي درخػػةت اإلα< (0.05لسػػاكل داللػػ   منػػد  إح ػػة ي ال اكخػػد كػػركؽ ذات داللػػ   .7

كػي  األزمػرلدل ط ب  خةل ػ   يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 
 .(أً رسن  ك 21 – أ ؿسنه ك20ل  لر   اي زل  طةع غزة

م ػػذ  دلػػةفكػػي درخػػةت اإلα< (0.05لسػػاكل داللػػ   منػػد  إح ػػة ي ال اكخػػد كػػركؽ ذات داللػػ   .8
كػي  األزمػرلدل ط ب  خةل ػ   يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 

 .(دراسةت م لي –ل اع ص  دراسةت ادبي   اي زل  طةع غزة
م ػػذ  دلػػةفكػػي درخػػةت اإلα< (0.05لسػػاكل داللػػ   منػػد  إح ػػة ي ال اكخػػد كػػركؽ ذات داللػػ   .9

كػي  األزمػرلدل ط ب  خةل ػ   يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 
 .(الراب  –ال ةلث  –ال ةني  – األكؿ  :ل لساكل الدراسي اي زل  طةع غزة

م ػػذ  دلػػةفكػػي درخػػةت اإلα< (0.05لسػػاكل داللػػ   منػػد  إح ػػة ي ال اكخػػد كػػركؽ ذات داللػػ   .10
كػي  األزمػرلدل ط ب  خةل ػ   يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 

 .(لراض  –لاكسط  –  يؼ   ل ك   اال ا ةدم لؤلسرة اي زل  طةع غزة
م ػػذ  دلػػةفكػػي درخػػةت اإلα< (0.05لسػػاكل داللػػ   منػػد  إح ػػة ي ال اكخػػد كػػركؽ ذات داللػػ   .11

كػي  األزمػرلدل ط ب  خةل ػ   يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 
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سػنكات  6- أ ػؿسػنكات ك 5للدة اساعداـ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي بةلسػنكات   اي زل  طةع غزة
 .(أً رك
م ػػذ  دلػػةفكػػي درخػػةت اإلα< (0.05لسػػاكل داللػػ   منػػد  إح ػػة ي ال اكخػػد كػػركؽ ذات داللػػ   .12

كػي  األزمػرلدل ط ب  خةل ػ   يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 
 5-1 لل ػػػدؿ مػػػدد السػػػةمةت اليكليػػػ  السػػػاعداـ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي  اي ػػػزل  طػػػةع غػػػزة

 .(أً رسةم  ك 11 ،سةمةت 10-6 ،سةمةت
م ػػذ  دلػػةفكػػي درخػػةت اإلα< (0.05لسػػاكل داللػػ   منػػد  إح ػػة ي ال اكخػػد كػػركؽ ذات داللػػ   .13

كػي  األزمػرلدل ط ب  خةل ػ   يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 
لػيبلن  –لسػةءن  – بةحة  عبلؿ اليـك  لضارات اساعداـ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي اي زل  طةع غزة

 .(ًؿ االك ةت –
بػػيف ذكم الدرخػػ  اللنعض ػػ  α< (0.05لسػػاكل داللػػ   منػػد  إح ػػة ي ال اكخػػد كػػركؽ ذات داللػػ   .14

م ػػػذ  ػػػبًةت الاكا ػػػػؿ االخالػػػةمي كػػػي الل ػػػػةرات  دلػػػةفكذكم الدرخػػػ  اللراض ػػػ  م ػػػذ لقيػػػػةس اإل
 .كي  طةع غزة األزمرلدل ط ب  خةل    يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي 

م ػػذ  دلػػةفكػػي درخػػةت اإلα< (0.05لسػػاكل داللػػ   منػػد  إح ػػة ي ال اكخػػد كػػركؽ ذات داللػػ   .15
كػي  األزمػرلدل ط ب  خةل ػ   يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 

 .(كي ًؿ لًةف – البيت  :ب بًةت الاكا ؿ االخالةمي ا ةؿللًةف اال اي زل  طةع غزة



 

 

 

 الفصـل الرايـع

 ات الدراشــــةإجراء

 مقدمة 

 منهج الدراسـة 

 ماتمع الدراسة 

 عينـة الدراسة 

 الدراسة أدوات 

 خطـىات الدراسـة 

 حصاييةاإل سالي األ 
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 ال صل الراجع
 إ راءات الدراية

 :ةددددددددددددددمقدم
مػػذا كػػي  كػػي الخةنػػب الليػػداني اللاب ػػ ات خػػراءالعطػػكات كاإل ػػرض البةح ػػ  كػػي مػػذا الض ػػؿ ا

ي، كال ينػػ  الاػػي طبقػػػت األ ػػػ ، كلخالػػ  الدراسػػ  لن خيػػػ  البحػػث ال  لػػي كالليػػػداني الدراسػػ  لػػف حيػػث
الاػي اسػاعدلت كػي  ح ػة ي كالل ةلخػةت اإل  ة البةح ػ  بدراسػا ة،الاي اسػاعدلا دكاتكاألم ي ة الدراس ، 

ػػذلؾ الاك ػػؿ  ،دكاتاح يػػؿ البيةنػػةت العابػػةر  ػػدؽ ك بػػةت األ ك ػػلف الناػػة و الن ة يػػ  ل دراسػػ ،  إلػػذًك
العطكات االساداللي  الاي زكدنة ب ة لف برنةلو الدراسةت ال  يػة كحسػب آليػةت كعطػكات البحػث ال  لػي 

لبسػط  كذات بنػةء  اآلعػريف إلػذناػة و د يقػ  يلًػف لنػة أف نقػدل ة  إلػذال حيع كاللاضؽ م يه، ل ك ػكؿ 
 الاةلي :م لي، كم يه ااب نة العطكات 

 :م هج الدراية
ي كػي ال  ػػـ سةسػ  م ػذ السػؤاؿ األخةبػاللػن و الك ػضي الاح ي ػي الػذم يحػةكؿ اإلااب ػػت البةح ػ  

كلةميػػػػػ  كطبي ػػػ  الظػػػةمرة لك ػػػكع البحػػػث. كي ػػػلؿ ذلػػػؾ اح يػػػؿ الظػػػةمرة، كبي ا ػػػة، كبيػػػةف ال بل ػػػ  بػػػيف 
ةن بةلكحػػػػػدات أك ال ػػػػػركط أك ال بل ػػػػػػةت أك الض ػػػػػػةت أك أسةسػػػػػلًكنةا ػػػػػة، كل نػػػػػذ ذلػػػػػؾ أف الك ػػػػػؼ يػػػػػاـ 

ػػػذلؾ  اآلراءالا ػػػنيضةت أك األنسػػػةؽ الاػػػي اكخػػػد بةلض ػػػػؿ، ك ػػػد ي ػػػلؿ ذلػػػؾ  حكل ػػػة كاالاخةمػػػةت إزا  ػػػة، ًك
 ػػػة، كل نػػػذ ذلػػػؾ أف اللػػػن و نالاػػػي احػػػد  ة كاللاخ ػػػةت الاػػػي بػػػزغ م  ػػػةرال ل يػػػةت الاػػػي اا ػػػلن ة كاآل

 (104-104، 1991ؿ الظةمرة.  أبك حطب ك ةدؽ، انةكؿ ًيؼ ا ل إلذالك ضي يلاد 

 م تمع الدراية
 كالبػػةلد مػػددمـ (ـ;766-:766  بغػػزة ل  ػػةـ األزمػػرياًػػكف لخالػػ  الدراسػػ  لػػف ط بػػ  خةل ػػ  

 كيا ع ذلؾ لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي: (>6667 
 :م تمع الدراية ف  قطبع غزة أفراديوضح سدد  )1) دول 

 ال يجة % العدد ال وع
 50.3 5599 ذكور 

 49.7 5528 إ بث

 100.0 11127 الم موع
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 :سي ة الدراية
 . العي ة االيتطالسية: 1

كػي  طػةع غػزة، حيػث  األزمػرطةلب كطةلبػ  لػف خةل ػ   71ال ين  االساطبلمي   أكرادب د مدد 
الدراسػ  كمػي  دكاتاـ اعايةرمـ بةلطريق  ال  كا ي ، كذلؾ ب ػدؼ الاحقػؽ لػف الع ػة ص السػيًكلاري  أل

 الدراس . دكاتل ةلبلت ال دؽ كال بةت أل
 :ل عمية ا. العي ة 2

كػي  طػةع غػزة  األزمػرطةلػب كطةلبػ  لػف خةل ػ   331كي الدراس   لض  ي ال ين  ا أكرادمدد  دب 
الع ػػػػػة ص الديلغراكيػػػػػ   إلػػػػػذكل ا ػػػػػرؼ  ،، ك ػػػػػد اػػػػػـ اعايػػػػػةرمـ بطريقػػػػػ  م ػػػػػكا ي 2016-2015ل  ػػػػػةـ 

 ةلػت البةح ػ  با ػنيؼ ال ينػ  حسػب اللاغيػرات الا ػنيضي  الاػي اػـ مر ػ ة كػػي ال ينػ   كػرادكالسػًةني  أل
 .(2 الخدكؿ 

 العي ة فرادواليكب ية أليوضح الخصبئص الديموغرافية ( 2) دول 

 ال يجة % العدد التص يف المتغيرات

  وع ال  س
 35.6 118 ذًكر
 64.4 213 إنةث

 100.0 331 الم موع

 ال ئبت العمرية
 58.0 192 أ ؿسن  ك 20

 42.0 139 سن  24 -21
 100.0 331 الم موع

  وع الكمية
 83.4 276 دراسةت أدبي 
 16.6 55 دراسةت م لي 
 100.0 331 الم موع

 الميتوى التعميم 

 10.3 34 األكؿاللساكل 
 43.5 144 اللساكل ال ةني
 28.1 93 اللساكل ال ةلث
 18.1 60 اللساكل الراب 
 100.0 331 الم موع

 المعدل التراكم 

60% - 69% 7 2.6 
70% - 79% 117 43.2 
80%- 89% 155 57.2 
90%- 99% 32 11.8 
 100.0 271 الم موع
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 ال يجة % العدد التص يف المتغيرات

 الوضع االقتصبدي لأليرة

 6.3 21   يؼ ك  يؼ خدا
 76.4 253 لاكسط

 17.2 57 لراض  كلراض  خدان 
 100.0 331 اللخلكع

 اإل تمبسيةالحبلة 
 87.6 290 أمزب
 12.4 41 لازكج
 100.0 331 الم موع

 

 

 

 جغزة: األزهرايتخدامًب لدى طمجة  بمعة  كثرشجكبت التواصل اال تمبس  األ 
 لف عبلؿ الخدكؿ كال ًؿ الاةلي:يا ع ذلؾ 

 
 (331جغزة )ن= األزهرشجكبت التواصل اال تمبس  ايتخدامب لدى طمجة  بمعة  أكثر( 3) دول 

 ال   عم شجكبت التواصل اال تمبس 
N % N % 

 14.8 49 85.2 282 جوك ال يس
 59.2 196 40.8 135 الواتس آب
 69.2 229 30.8 102 اليوتيوب
 74.9 248 25.1 83 ا يت رام
 75.2 249 24.8 82 مبي  ر
 84.3 279 15.7 52 فبيجر
 92.1 305 7.9 26 تويتر
 96.1 318 3.9 13 ي بب
 97.6 323 2.4 8 تب  و

 

 .(331جغزة )ن= األزهرشجكبت التواصل اال تمبس  ايتخدامب لدى طمجة  بمعة  أكثر( 1شكل )
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الفيسبوك الواتسآب اليوتيوب انستجرام ماسنجر فايبر تويتر سناب تانجو
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لمدة الزم ية الت  قبموا الطمجة جبيتخدام مواقع التواصل اال تمبس  ومعدل االيتخدام ا
 .اليوم  لقضبء الوقت سميهب

 لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:يا ع ذلؾ 
 

ف  قطبع غزة  األزهرمعدل سدد اليبسبت اليومية والي وات اليتخدام طمجة  بمعة  )4) دول 
 (331لشجكبت التواصل اال تمبس  )ن= 

 ال يجة % العدد التص يف ايتخدام شجكبت التواصل اال تمبس 

كم مضى سمى ايتخدامك لشجكبت التواصل 
 اال تمبس 

 66.2 219 سنكات 1-5
 33.8 112 سنكات 6-10
 100.0 331 اللخلكع

 المعيبرياال حراف  المتويط الحيبج  أسمى قيمة قيمة أقل
1 10 4.5 2.5 

 معدل سدد اليبسبت اليومية
 75.2 249 سةمةت 1-5
 19.0 63 سةمةت 6-10

 5.7 19 أً رسةم  ك 11
 اال حراف المعيبري المتويط الحيبج  أسمى قيمة قيمة أقل

1 14 4.26 3.04 

 

 شجكبت التواصل اال تمبس :لالتعرض طرق 
 لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:يا ع ذلؾ 

 (331العي ة لشجكبت التواصل اال تمبس  )ن= أفراديوضح طرق تعرض ( 5) دول 

 طرق التعرض لشجكبت التواصل اال تمبس 
 ال  عم 

N % N % 
 14.5 48 85.5 283 المحمول
 65.6 217 34.4 114 الالب توب
 82.8 274 17.2 57 الكمجيوتر
 91.2 302 8.8 29 آيجبد
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 :تصبلفترات ايتخدام شجكبت التواصل خالل اليوم ومكبن اال 
 لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:يا ع ذلؾ 

 (331جغزة )ن= األزهر بمعة لدى طمجة تصبلفترات ايتخدام شجكبت التواصل خالل اليوم ومكبن اال  )6) دول 

 ال يجة % العدد التص يف فترات ايتخدام شجكبت التواصل اال تمبس 

 كارات اساعداـ  بًةت الاكا ؿ عبلؿ اليكـ

 5.7 19  بةحةن 
 29.3 97 لسةءن 
 7.6 25 ليبل

 57.4 190 ًؿ الضارات
 100 331 اللخلكع

 ب بًةت الاكا ؿ االخالةمي ا ةؿلًةف اال

 65.9 218 البيت
 1.5 5 الخةل  

 0.3 1 اإلنارنتلقةمي 
 32.3 107 كي ًؿ لًةف
 100 331 اللخلكع

 دوافع ايتخدام شجكبت التواصل اال تمبس :
 لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:ذلؾ يا ع 

 (331جغزة )ن= األزهردوافع ايتخدام شجكبت التواصل اال تمبس  لدى طمجة  بمعة  )7) دول 

جشجكبت التواصل  تصبلدوافع اال 
 اال تمبس 

 ال  عم 
N % N % 

 43.2 143 56.8 188 الاركيه كالاس ي 
 45.3 150 54.7 181  د ةءاألالاكا ؿ ل  األمؿ ك 

 57.7 191 42.3 140 الا قيؼ
 58.6 194 41.4 137 كلكاًب  االحداث عبةراأل

 69.5 230 30.5 101 الاع ص لف الق ؽ كالل ؿ
 78.9 261 21.1 70 ال ي  الك ت

 82.2 272 17.8 59 خدد أ عةص إلذالا رؼ 
 84.6 280 15.4 51 ال ركب لف الكا  

 :الدراية أدوات
اللبل لػػػ   دكاتكػػي  ػػكء كػػركض البحػػث كاللاغيػػرات الاػػػي ا ػػلنا ة، ًػػةف م ينػػة أف نعاػػةر األ

ةر كػركض بػلخل  اللةدة، كذلؾ أف الكسة ؿ اللساعدل  كي خل  اللةدة مي الاي اساعدـ بةلض ؿ كػي اعا
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ال ياحقؽ إال لف عبلؿ الكسة ؿ الاي اساعدـ كػي الدراسػ ، كالاػي الًننػة الدراس . كةل دؼ لف أي  دراس  
مػػي الاػػي اػػاحًـ  ،لػف اعابػػةر كرك ػػ ة، كطةللػػة أف طبي ػػ  الضػػركض كال ينػ  كاللاغيػػرات اللا ػػلن  كي ػػة

كاللقػػػةييس اللنةسػػػب  ل بي ػػػ  الض سػػػطيني ،  دكاتاللنةسػػػب ، كًػػػةف يخػػػب أف نعاػػػةر األ دكاتكػػػي اعايػػػةر األ
 :ة التبلي المقبييسفمقد وقع اختيبر ب سمى كل ذا السبب 

   بًةت الاكا ؿ االخالةمي إدلةفلقيةس . 
  اإلخالةمي لقيةس الل ةرات. 
 يخةبيلقيةس الاضًير اإل. 

 :خطوات الدراية
كالسػيًكلكخي كاالخالػةمي اللػرابط بلاغيػرات  ةلت البةح   بلراخ   لة أايع ل ة لف األدب الاربكم  .1

 الدراس  كالذم سةمد البةح   م ذ اًكيف ع ضي  م لي  للك كع الدراس .
اللح يػػػ  كال ربيػػػ  كال ةلليػػػ  ذات ال بل ػػػ   بحػػػةثب ػػػض الدراسػػػةت كاأل إلػػػذ ةلػػػت البةح ػػػ  بػػػةلرخكع  .2

 .دكاتبلاغيرات الدراس  لبلساضةدة لن ة كي بنةء األ
 بةاللاقةء ب ين  لف الط ب . ةلت البةح    .3
البةح ػ  ب ػيةغ  لخلكمػ   تلف ا ؾ الل ةدر، ككػي  ػكء الا ريػؼ اإلخرا ػي للاغيػر الدراسػ   ةلػ .4

 لف الضقرات.
ك بةا ػػة لػػف عػػبلؿ اطبيق ػػة م ػػذ مينػػ  اسػػاطبلمي   كال ػػة  داة ةلػػت البةح ػػ  بػػةلاحقؽ لػػف  ػػدؽ األ .5

عايػػػةرمـ ب ػػػًؿ م ػػػكا ي، ك ػػػػيغت اػػػػـ ا حيػػػث األزمػػػر( لػػػف الط بػػػ  كالطةلبػػػةت كػػػػي خةل ػػػ  71 
 كي  كرا ة الن ة ي . دكاتاأل

 الدراس  م ذ ال ين  الض  ي  ل دراس . أدكاتاطبيؽ  .6

 الجبحثة(: إسدادشجكبت التواصل اال تمبس : ) إدمبنمقيبس واًل : أ
 وصف المقيبس:

لػدل ط بػ    ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةميم ػذ  دلػةفلسػاكل اإل إلػذالا ػرؼ  إلذي دؼ اللقيةس 
 .كي غزة األزمرخةل   

 مػراضكػي االسػاعداـ، األ كػراط اإل ،أب ػةد (6 كقرة لكزم  م ػذ  (33 ياًكف مذا اللقيةس لف 
االمالةديػػػ (،  مػػػراضالل ػػػًبلت ال ػػػحي ، ال ػػػراع، األ ،اإلنسػػػحةبي  مػػػراضيػػػ ، األنض ةلاللزاخيػػػ  أك اإل

 .ا أب ةدك  م ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي دلةفؿ كقرة كي اللقيةس ارابط بةإلف ًإحيث 
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 :شجكبت التواصل اال تمبس  وفقراته إدمبنمقيبس  أجعبديوضح  )8) دول 

/متغيرات المقيبسأجعبد م.  
سدد 
 ال قرات

 تيميل ال قرات
 إلى من

 6 1 6 كي االساعداـ كراطاإل األكؿالب د 
 12 7 6 ي نض ةلاللزاخي  اك اإل مراضاأل الب د ال ةني
 18 13 6 االنسحةبي  مراضاأل الب د ال ةلث
 22 19 4 ل ًبلت  حي  الب د الراب 

 28 23 6 ال راع الب د العةلس
 33 29 5 االمالةدي  مراضاأل الب د السةدس

 33 1 33  بًةت الاكا ؿ االخالةمي إدلةفالدرخ  الً ي  
 

 تصحيح المقيبس:
( ب ػػدة أركػػض – أركػػض –بػػيف كبػػيف  – أكاكػػؽ –ب ػػدا  أكاكػػؽ  :ةتإخةبػػًػػؿ كقػػرة علسػػ   ألػػةـ

لػػ  االمابػػةر اف خليػػ  الضقػػرات  ،االضقػػرة الاػػي ااضػػؽ كا بػػر مػػف ل ػػةمر  ألػػةـ (x  ة ػػةر إي ػػ  اللبحػػكث 
كاقػػ   (165 – 33  كااػػراكح الػػدرخةت لػػةبيف ،حيػػث ال اكخػػد مبػػةرات مًسػػي  ،ا ػػحع كػػي ااخػػةا كاحػػد

 كمي ًةلاةلي :  م ذ كقرات اللقيةس كي علس  لساكيةت  خةباإل

 جشدة أرفض أرفض جين وجين أوافق جشدة أوافق
5 4 3 2 1 

ف إم ذ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي. حيػث  دلةفاراضةع لساكل اإل إلذ ك ي ير اراضةع الدرخ   
   بل ني ال اكخد كي اللقيةس كقرات س بي .إيخةبيًؿ كقرات اللقيةس 

 المقبييس الت  ايتعب ت جهب الجبحثة :
 .2015ل طضذ سرليني إيلةفد/  اإلنارنت إدلةفلقيةس  .1
 .2015 ةميف  أحلدلحلد د/  اإلنارنت إدلةفلقيةس  .2
 .2013أحلدلػ د/ ب رل اسلةميؿ  اإلنارنت إدلةفلقيةس  .3
 .2011لػ كسةـ مزت مبةس اإلنارنت إدلةفلقيةس  .4
 . 2010ال  يليس طةف مة ض  اإلنارنت إدلةفلقيةس  .5

 :تحديد م هوم الظبهرة المقبية
لبريقػػػي حػػػكؿ مػػػذا كػػػي  ػػػكء الاػػػراث النظػػػرم كاإل ( ػػػبًةت الاكا ػػػؿ إدلػػػةفاػػػـ احديػػػد لض ػػػـك  
 اللض ـك كي الا ريؼ الاةلي :
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   : شجكبت التواصل اال تمبس  إدمبن
لػػ  كقدانػه القػػدرة م ػػذ  ،مػك االسػػاعداـ اللضػرط لػػف  بػؿ ال ػػعص ل ػبًةت الاكا ػػؿ االخالػةمي

 أب ػػةدككي  ػػكء ذلػػؾ ااحػػدد ،م ػػذ لعا ػػؼ خكانػػب حيةاػػ  الػػاحًـ كػػي لػػدة اسػػاعدال  للػػة يػػن ًس سػػ بةن 
 ،يػػػ نض ةلك اإلأاللزاخيػػػ   مػػػراضاأل ، ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي كػػػي اللغػػػةالة كػػػي االسػػػاعداـ إدلػػػةف

 .االمالةدي  مراضاأل ،ال راع ،ل ًبلت  حي  ،االنسحةبي  مراضاأل
 :ب حددتهب الجبحثة ف  هذه الدراية رائية كمالمقيبس مع التعري بت اإل جعبدوفيمب يم  سرض أل

 يقػيس مػذا الب ػد اسػاعداـ الضػرد ل ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي ب ػًؿ لضػرط : فد  االيدتخدام فراطاإل
 ام ػذ اضًيػر  اللػة ياراػب م يػه اسػاحكاذ ،ن ػطاهأاللسلكح به كسػيطراه م ػذ لخلػؿ  حدةكزا د مف 
 .اكل ةمر 

 مػػي ا ػػؾ العبػػرة الذاايػػ  اللًاسػػب  الاػػي ا ػػةحب لػػدلف  ػػبًةت يددة :  عبلالمزا يددة او اإل  سددراضاأل
ًػػةف أ يػػ  للػػدلني ال ػػبًةت سػػكاءن نض ةلالاكا ػػؿ االخالػػةمي كيقػػيس مػػذا الب ػػد الحةلػػ  اللزاخيػػ  اك اإل

 اكاسػةمد ،سػ ةدة أً ػر نػهأنػه ًأي ػ ر  ا ػةؿكضػي حةلػ  اال ،ك غير لا ػؿأب ذا ال بًةت  لا بلن 
ذلؾ ي  ر  ،هم ذ نسيةف ل ةً  ػذلؾ كي ػ ر بػةلاكار اا ةلنه لف ً ر أًك ذا إه انه لًبؿ اليػديف ًك

 .كاالًا ةب ي  ر بةل يؽ كالل ؿ كالا ةس  ا ةؿككي حةل  مدـ اال ،هاا ةل أ نةءه إزمةخاـ 

 النضسػي  ك الضسػيكلكخي  الاػي اظ ػر  مػراضاأل أك يقيس مػذا الب ػد اللظػةمر : يحبجية اال  سراضاأل
لػػدل لػػدلني  ػػبًةت الاكا ػػؿ منػػد الاك ػػؼ اللضػػةخئ السػػاعداـ مػػذا ال ػػبًةت اك الاق يػػؿ لن ػػة كلػػف 

ك ال زلػػػه كحػػدة اللػػػزاج كيح ػػـ بةسػػػاعداـ ال ػػبًةت كي ػػػ ر أ حػػدةالاػػكار كالق ػػػؽ كالك   :مػػذا اللظػػػةمر
 .(بةرا ةش اليديف

  : يقػػيس مػػذا الب ػػد الل ك ػػةت ال ػػحي  الاػػي ي ػػةني لن ػػة الضػػرد بسػػبب اسػػاعداله مشددكالت صددحية
  ؼ النظر / اػؤ ر كػي ل ػدؿ ال ػ ي  /  اللضرط ل بًةت الاكا ؿ االخالةمي كاظ ر م ذ مي   

 .(اآلـ كي ال نؽ كالظ ر /ال  كر بةل داع

 ػػػراع بػػػيف  :نػػػكميف لػػػف ال ػػػرامةت ي ػػػةني لن ػػػة لػػػدلف  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ  إلػػػذا ػػػير :  الصدددراع 
ك ألػػػة م ػػػذ  ػػػًؿ عبلكػػػةت أ ( ةربػػػه كدراسػػػاهأكأ ػػػد ة ه ك  أسػػػراه اللػػػدلف كبػػػيف اللحيطػػػيف بػػػه لػػػف 

يػػزأانقطػةع مػػن ـ   ك الاك ػػؼأك  ػراع يػػدكر داعػؿ اللػػدلف نضسػ  كيال ػػؿ كػي االسػػالرار  ،ك   ػ  اًر
 .مف االساعداـ ل ذا ال بًةت

 بةلحةخػ  الل حػ  السػاعداـ  ػبًةت الاكا ػؿ ل ح ػكؿ  حسػةساإل إلػذي ػير :  االستمبدية سراضاأل
كذلػػؾ بسػػبب ا  قػػه ب ػػذا ال ػػبًةت  ،اللزمخػػه حػػةؿ مػػدـ كخكدمػػة مػػراضمػػة اك لاخنػػب األاأ ير م ػػذ 

ز حكؿ مذا ال ػبًةت كلػف  اأكًةر للة خ ؿ  ه لالًر اغير ،اإلنارنػت اغيػر سػرمه  :ل  ػه ذلػؾأكس ًك
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عػر لحظػػه آل بقػةءا لا ػبلن  ،الاػةعر كػي الدراسػػه ،ه بةل ػػبًةت دكف منػةءاا ػةلبحيػث يسػ ؿ  اخ ػةز 
 ( بؿ القيةـ ب لؿ اعر

 الخصبئص الييكومترية لممقيبس:
الع ػػػػة ص السػػػػيًكلاري  ل لقيػػػػةس،  ةلػػػػت البةح ػػػػ  بحسػػػػةب ل ػػػػةلبلت ال ػػػػدؽ  ل ا ػػػػرؼ إلػػػػذ

 كال بةت ل لقيةس، كساقـك البةح   ب رض الناة و بةلاض يؿ لف عبلؿ الاةلي:
 سمى شجكبت التواصل اال تمبس : دمبنلمقيبس اإل معبمالت الصدقاواًل: 

ل احقػػؽ لػػف ل ػػةلبلت ال ػػدؽ ل لقيػػةس  ةلػػت البةح ػػ  بحسػػةب ال ػػدؽ بطػػريقايف كملػػة،  ػػدؽ 
 اللحًليف ك دؽ االاسةؽ الداع ي، كسكؼ ن ر  ة بةلاض يؿ لف عبلؿ الاةلي:

 صدق المحكمين: - أ
ال ي ػ  الادريسػي  كػي ًػػبلن  اللقيػةس م ػذ لخلكمػ  لػف اللحًلػيف لػف أم ػةء :الجبحثدةت سرضد

ي   اع ػػص م ػػـ نضػػس( نسػػةناإل{ كم ػػذ لعا ػػيف كػػي ال  ػػـك األزمػػرخةل ػػ   -}خةل ػػ  األ  ػػذ  :لػػف
ت (، ك ةلػػ1الل حػػؽ ر ػػـ   إلػػذآلراء السػػةدة اللحًلػػيف، انظػػر ايددت بجت الجبحثددة كالبحػػث ال  لػػي، ك ػػد 

لة ي ـز لف حػذؼ كا ػديؿ كػي  ػكء لقارحػةا ـ ب ػد اسػخي  ة كػي نلكذخػه، كبػذلؾ عػرج اللقيػةس  إخراءب
 كي  كراه الن ة ي  لياـ اطبيقه م ذ ال ين  االساطبلمي ، كي  كرا ة  بؿ الن ة ي .

 صدق االتيبق الداخم : - ب
 اللقيػػػةس السػػػا  أب ػػػةدل احقػػػؽ لػػػف  ػػػدؽ االاسػػػةؽ الػػػداع ي اػػػـ حسػػػةب ل ةلػػػؿ االرابػػػةط بػػػيف 

لػ  الدرخػ   ةكالدرخ  الً ي  ل لقيةس، كب د ذلؾ اـ حسةب ل ةلؿ االرابػةط بػيف كقػرات ًػؿ ب ػد م ػذ حػد
ككقػرات اللقيػةس بةللقيػةس  أب ةدلدل ااسةؽ  إلذالً ي  ل ب د الذم انالذ له الضقرة، كذلؾ ب دؼ الا رؼ 

 لف عبلؿ الخداكؿ الاةلي : ذلؾ سكؼ ياـ مرض كالً ي، 
سمى شجكبت التواصل اال تمبس  والدر ة  دمبنمقيبس اإل أجعبدمعبمالت االرتجبط جين  )9) دول 

 :(71الكمية لممقيبس )ن=

 ميتوى الداللة معبمل االرتجبط المقيبس أجعبد
 0.001** 0.83 كي االساعداـ كراطاإل
 0.001** 0.90 ي نض ةلاللزاخي  أك اإل مراضاأل
 0.001** 0.85 االنسحةبي  مراضاأل

 0.001** 0.77 ل ًبلت  حي 
 0.001** 0.85 ال راع

 0.001** 0.84 االمالةدي  مراضاأل
0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة   



;; 
 

م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي االاػػ   دلػػةفلقيػػةس اإل أب ػػةدلػػف الخػػدكؿ السػػةبؽ بػػأف  يابػػيف
(، كمػػذا 0.90 –0.77  ، حيػث اراكحػػت ل ػػةلبلت االرابػػةط بػػيفإح ػػة يةن بل ػةلبلت ارابػػةط  كيػػ  كدالػػ  

 ػبًةت الاكا ػػؿ االخالػةمي االاػ  بدرخػ  خيػػدة لػف ال ػدؽ، بحيػػث  إدلػةفلقيػػةس  أب ػةديػدؿ م ػذ أف 
 إدلػػةفلقيػػةس مينػ  الدراسػػ . كبلػة أف  أكػػرادم ػذ اللقيػػةس  ػػبلحي  اطبيػؽ  إلػذلطل نػػ   ت عدل الجبحثددة

ل ػةلبلت االرابػةط بػيف كقػرات ًػؿ ب ػد لػف  إخػراء، كقػد اػـ أب ػةد ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي لديػه سػا  
 ، كيا ع ذلؾ لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:ةكالدرخ  الً ي  لًؿ ب د م ذ حد ب ةداأل

والدر ة الكمية لكل جعد سمى  جعبداالرتجبط جين فقرات كل جعد من األيوضح معبمالت ( 10) دول 
 ):71)ن= حدة

 اال يحبجية سراضاأل ف  االيتخدام فراطاإل
 ميتوى الداللة معبمل االرتجبط الرقم ميتوى الداللة معبمل االرتجبط الرقم
1 0.66 **0.001 13 0.86 **0.001 
2 0.61 **0.001 14 0.76 **0.001 
3 0.69 **0.001 15 0.66 **0.001 
4 0.66 **0.001 16 0.83 **0.001 
5 0.80 **0.001 17 0.69 **0.001 
6 0.73 **0.001 18 0.83 **0.001 

 الصراع ية  عبلالمزا ية أو اإل  سراضاأل
 ميتوى الداللة معبمل االرتجبط الرقم ميتوى الداللة معبمل االرتجبط الرقم
7 0.66 **0.001 23 0.72 **0.001 
8 0.73 **0.001 24 0.77 **0.001 
9 0.67 **0.001 25 0.73 **0.001 
10 0.77 **0.001 26 0.83 **0.001 
11 0.68 **0.001 27 0.78 **0.001 
12 0.85 **0.001 28 0.76 **0.001 

 االستمبدية سراضاأل مشكالت صحية
 ميتوى الداللة االرتجبطمعبمل  الرقم ميتوى الداللة معبمل االرتجبط الرقم
19 0.87 **0.001 29 0.83 **0.001 
20 0.74 **0.001 30 0.76 **0.001 
21 0.81 **0.001 31 0.60 **0.001 
22 0.71 **0.001 32 0.78 **0.001 

   
33 0.75 **0.001 

 0.05مند  إح ة يةن // غير داؿ  0.05مند  إح ة يةن * دال   0.01مند  إح ة يةن ** دال  
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 ػبًةت الاكا ػؿ  إدلػةفلقيػةس  أب ػةدالناة و اللك ح  كػي الخػدكؿ السػةبؽ بػأف كقػرات  تأظ ر 
، كمػذا يػدؿ م ػذ أف 0.01منػد لسػاكل داللػ   إح ػة يةن االخالةمي االا  بل ػةلبلت ارابػةط  كيػ  كدالػ  

 ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ االخالػػػػةمي االاػػػػ  بل ػػػػةلبلت  ػػػػدؽ لراض ػػػػ ، كل ػػػػذا  إدلػػػػةفلقيػػػػةس  أب ػػػػةدكقػػػػرات 
 ككر يةت الدراس . اسةؤالت  م ذ خةباللقيةس لئل ت البةح  اساعدل

 ثب يًب: معبمالت الثجبت لممقيبس:

لف ل ةلبلت ال بةت ل لقيةس  ةلت البةح ػ  بحسػةب ال بػةت بطػريقايف كملػة، طريقػ  ألضػة  ل احقؽ
 ًركنبةخ كطريق  الاخز   الن ضي ، كسكؼ ن ر  ة بةلاض يؿ لف عبلؿ الاةلي:

 كرو جبخ: –معبمالت الثجبت جطريقة أل ب  -1

( لػف 71ل ػة   ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي م ػذ مينػ  اسػاطبلمي   كا إدلػةفاـ اطبيؽ لقيةس 
بغػزة، كب ػد اطبيػؽ اللقيػةس اػـ احاسػةب ل ةلػؿ ألضػة ًركنبػةخ لقيػةس ال بػةت، حيػث  األزمػرط ب  خةل ػ  

 إدلػػػةف، كمػػػذا دليػػػؿ م ػػػذ أف لقيػػػةس 0.96كخػػػد أف  يلػػػ  ل ةلػػػؿ ألضػػػة ًركنبػػػةخ ل لقيػػػةس الً ػػػي ب غػػػت 
، كقػد اراكحػت أب ػةدسػا    بًةت الاكا ؿ االخالةمي يالا  بل ةلؿ  بةت لراض ، كبلػة أف اللقيػةس لديػه

اللقيػةس االاػ   أب ػةد(، كمذا دليؿ ًةكي م ػذ أف 0.84 – 0.75اللقيةس بيف   ب ةدل ةلبلت ال بةت أل
 بل ةلؿ  بةت لراض .

 .معبمالت الثجبت جطريقة الت زئة ال ص ية:2

( لػف 71 ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي م ػذ مينػ  اسػاطبلمي   كال ػة   إدلػةفاـ اطبيؽ لقيةس 
بغػػزة، كب ػػد اطبيػػؽ اللقيػػةس اػػـ حسػػةب ال بػػةت بطريقػػ  الاخز ػػ  الن ػػضي ، حيػػث اػػـ  األزمػػرط بػػ  خةل ػػ  

ػػذلؾ بنػػكد ًػػؿ ب ػػد  إلػػذ سػػل  بنػػكد اللقيػػةس   سػػليف، كاػػـ حسػػةب ل ةلػػؿ االرابػػةط بػػيف  إلػػذن ػػضيف ًك
ػػذلؾ لًػػؿ ب ػػد م ػػذ  األكؿلخلػػكع كقػػرات الن ػػؼ  ، كقػػد حػػدةكلخلػػكع كقػػرات الن ػػؼ ال ػػةني ل لقيػػةس ًك

(، حيػث 0.92بػراكف الل دلػ  ل لقيػةس الً ػي   -اراكحت ل ةلبلت ال بةت ب ػد اطبيػؽ ل ةدلػ  سػبيرلةف 
(، للػػة سػػبؽ يابػػيف أف اللقيػػةس بضقرااػػه يالاػػ  0.82 – 0.74السػػا    ب ػػةداراكحػػت ل ػػةلبلت ال بػػةت لؤل

اللػذًكرة  ب ػةد ػبلحي  اللقيػةس لقيػةس األ إلػذض ، ًلة كػي الخػدكؿ الاػةلي، للػة ي ػير بل ةلؿ  بةت لرا
  م ػػذ كػػركض كاسػػةؤالت خةبػػلخلػػ  البيةنػػةت كلئل أداةمػػذا اللقيػػةس ًػػ استمدددت الجبحثددةأمػػبلا، كبػػذلؾ 

 .الدراس 
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شجكبت التواصل  إدمبنال ص ية )معبمل الثجبت جطريقة أل ب كرو جبخ والت زئة ( 11) دول 
 (71ه )ن=أجعبداال تمبس ( و 

 المقيبس أجعبد
سدد 
 ال قرات

معبمل 
أل ب 
 كرو جبخ

 الت زئة ال ص ية
معبمل 
معبمل   تمبن

 االرتجبط
يجيرمبن 
 جراون

كي االساعداـ كراطاإل  6 0.81 0.61 0.76 0.76 
ي نض ةلاللزاخي  أك اإل مراضاأل  6 0.83 0.63 0.77 0.76 

االنسحةبي  مراضاأل  6 0.84 0.68 0.81 0.81 
 0.74 0.74 0.59 0.75 4 ل ًبلت  حي 

 0.82 0.82 0.70 0.83 6 ال راع
االمالةدي  مراضاأل  5 0.81 0.69 0.81 0.79 

شجكبت التواصل  إدمبنالدر ة الكمية 
 اال تمبس 

33 0.96 0.86 0.92 0.92 
 

 (1991السلةدكني  إبراميـالسيد : ا ريب :  اإل تمبسيةثب يب : مقيبس المهبرات 

مػػدة بحػػكث كػػي لخػػةؿ  إخػػراء[ ب ػػد  Riggio] ركنةلػػد ريخيػػك  األ ػػؿك ػػ  مػػذا اللقيػػةس كػػي 
سػيًكلكخي  اسػاعدـ كػي اقػدير الل ػةرات  أداةك ػد  ػلـ اللقيػةس ليًػكف  ،الاكا ؿ ال ضظي كغيػر ال ضظػي

كاسػػاعدـ كػػي بحػػكث ال ع ػػي   ،ل اقريػػر الػػذااي أداةأك ل ػػةرات الاكا ػػؿ كمػػك مبػػةرة مػػف  اإلخالةميػػ 
 .سن  14مـ مف أملةر كمي لنةسب  ل لرامقيف كالرا ديف أم لةازيد  ،كم ـ النضس االخالةمي

 (السػػلةدكني إبػػراميـل ػػدًاكر /السػػيد   :با ريػػب اإلخالةميػػ كاسػػا ةنت البةح ػػ  بلقيػػةس الل ػػةرات 
الا بيػػػػر  ،ينض ػػػػةلال ػػػػبط اإل ،يػػػػ نض ةلالحسةسػػػػي  اإل ،ينض ػػػػةلالا بيػػػػر اإلكمػػػػي  أب ػػػػةد( 7كالػػػػذم ياًػػػػكف 

 .( كقرة105ك لف   ،اإلخالةمي االخالةمي كاللراكغ   كال بط اإلخالةمي االخالةمي، الحسةسي  
 ولكن الجبحثة قبمت جبالت  :  

 ػػد ا ػػال ت م ػػذ سػػػا   الطب ػػػةت اللعا ػػرةف أل ،اإلخالةميػػ اسػػاب دت البةح ػػ  ب ػػد اللركاغػػ   .1
الا بيػػر  ،ينض ػػةلال ػػبط اإل ،يػػ نض ةلالحسةسػػي  اإل ،ينض ػػةلالا بيػػر اإللقػػةييس كرميػػ  كقػػط كمػػي 
ف ب ػػػػػد اللراكغػػػػػ  أ إلػػػػػذ  ػػػػػةك بةإل ،كال ػػػػػبط االخالػػػػػةمي،اإلخالةمي االخالػػػػػةمي، الحسةسػػػػػي  

كمػػك عػػةرج  ،اإلخالةميػػ  ػػدرة الضػػرد م ػػذ العػػداع كاللراكغػػه كػػي اللكا ػػؼ  إلػػذي ػػير  اإلخالةميػػ 
 امالةـ الدراس  الحةلي .
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 الاةلي  :  سبةب( كقرة كذلؾ لؤل36  إلذاعازاؿ مذا اللقيةس   .2

  إخةبػػكلػػدا  ف ال ينػػ  ط بػػ  خةل ػػ أكبلػػة  ،( لقػػةييس3ف البةح ػػ  اسػػاعدلت كػػي مػػذا الدراسػػ   أ
كًػػةف ال بػػد لػػف اعاػزاؿ اللقيػػةس حاػػذ يانةسػػب لػػ  حخػػـ اللقػػةييس  ،د يقػػ  (45-30اللبحػكث لػػة بػػيف  

 ل  ين  كاللًةف. ل كل  الك ت الذم ييسلع بهعر ألا

ف ًػؿ إحيػث  ،( كقػرة36ك   أب ػةد( 6 لػف  اإلخالةميػ كًةف ال كرة الن ة يػ  للقيػةس الل ػةرات 
 .  ( كقرات6 ب د

 أركػض –بػيف كبػيف  -أكاكؽ –ب دة  أكاكؽ  :  ليًكف لف علس  نقةطخةبمدلت البةح   نلط اإل .3
 (ب دة أركض–

 وفقراته اإل تمبسيةمقيبس المهبرات  أجعبديوضح  )12) دول 

/متغيرات المقيبسأجعبد م.  
سدد 
 ال قرات

 تيميل ال قرات
 إلى من

 39 34 6 ينض ةلالا بير اإل األكؿالب د 
 45 40 6 ي نض ةلالحسةسي  اإل الب د ال ةني
 51 46 6 ينض ةلال بط اإل الب د ال ةلث
 57 52 6 الا بير االخالةمي الب د الراب 

 63 58 6 اإلخالةمي الحسةسي   الب د العةلس
 69 64 6 ال بط االخالةمي الب د السةدس

 69 34 36 اإلخالةمي الدرخ  الً ي  الل ةرات 
 

 أركػض – أركػض –بػيف كبػيف  – أكاكػؽ –ب دا  أكاكؽةت  إخةبًؿ كقرة علس   ألةـ:  تصحيح المقيبس
ف الضقػػرات ألػػ  االمابػػةر  ،الضقػػرة الاػػي ااضػػؽ كا بػػر مػػف ل ػػةمرة ألػػةـ (x  ة ػػةر اكي ػػ  اللبحػػكث  (ب ػػدة

ال بػةرات السػ بي  كػي اللقيػةس مػي ك  ،مًسػي    كمبػةراتإيخةبيػحيث اكخد مبػةرات  ،ا حع كي ااخةميف
كااػػػػػراكح الػػػػػدرخةت  ،(69، 68، 67، 66، 65، 57، 56، 54، 51، 47، 46، 42، 38، 37 ،34 

 كمي ًةلاةلي :    م ذ كقرات اللقيةس كي علس  لساكيةتخةبكاق  اإل (180 – 36 لة بيف 
  : ةإي بجي اذا كب ت ال قرة او العجبرة .1

 جشدة أرفض أرفض جين وجين أوافق جشدة أوافق
5 4 3 2 1 
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 اذا كب ت ال قرات سكيية :  .2

 جشدة أرفض أرفض جين وجين أوافق جشدة أوافق
1 2 3 4 5 

 

 الخصبئص الييكومترية لممقيبس:
الع ة ص السيًكلاري  ل لقيةس،  ةلت البةح   بحسةب ل ةلبلت ال ػدؽ كال بػةت  إلذ ل ا رؼ

 ل لقيةس، كساقـك البةح   ب رض الناة و بةلاض يؿ لف عبلؿ الاةلي:
 :اإل تمبسيةمعبمالت الصدق لمقيبس المهبرات 

،  ػدؽ االاسػةؽ  ةلػت البةح ػ  بحسػةب ال ػدؽ بطريقػل احقؽ لف ل ػةلبلت ال ػدؽ ل لقيػةس  
 الداع ي، كسكؼ ن ر  ة بةلاض يؿ لف عبلؿ الاةلي:

 صدق االتيبق الداخم :
اللقيػػػةس السػػػا   أب ػػػةدل احقػػػؽ لػػػف  ػػػدؽ االاسػػػةؽ الػػػداع ي اػػػـ حسػػػةب ل ةلػػػؿ االرابػػػةط بػػػيف 

لػ  الدرخػ   حػدةكالدرخ  الً ي  ل لقيةس، كب د ذلؾ اـ حسةب ل ةلؿ االرابػةط بػيف كقػرات ًػؿ ب ػد م ػذ 
ككقػرات اللقيػةس بةللقيػةس  أب ةدلدل ااسةؽ  إلذالا رؼ الً ي  ل ب د الذم انالذ له الضقرة، كذلؾ ب دؼ 

 مر ه لف عبلؿ الخداكؿ الاةلي : اـالً ي، كللة سبؽ 
 :(71والدر ة الكمية لممقيبس )ن= اإل تمبسيةمقيبس المهبرات  أجعبدمعبمالت االرتجبط جين ( 13) دول 

 ميتوى الداللة معبمل االرتجبط المقيبس أجعبد

 0.001** 0.35 ينض ةلالا بير اإل
 0.001** 0.63 ي نض ةلالحسةسي  اإل
 0.001** 0.41 ينض ةلال بط اإل

 0.001** 0.45 الا بير االخالةمي
 0.001** 0.39 اإلخالةمي الحسةسي  

 0.001** 0.55 ال بط االخالةمي
 0.05مند  إح ة يةن * دال   0.01مند  إح ة يةن ** دال  

االاػ  بل ػةلبلت ارابػةط  كيػ   اإلخالةميػ لقيػةس الل ػةرات  أب ػةدلف الخدكؿ السةبؽ بػأف  يابيف
 أب ػػػةد(، كمػػػذا يػػػدؿ م ػػػذ أف 0.63 –0.35، حيػػػث اراكحػػػت ل ػػػةلبلت االرابػػػةط بػػػيف  إح ػػػة يةن كدالػػػ  

 إلػػػذلطل نػػػ   :ت عدددل الجبحثدددةاالاػػػ  بدرخػػػ  خيػػػدة لػػػف ال ػػػدؽ، بحيػػػث  اإلخالةميػػػ لقيػػػةس الل ػػػةرات 
لديػػػه سػػػا   اإلخالةميػػػ الل ػػػةرات لقيػػػةس مينػػػ  الدراسػػػ . كبلػػػة أف  أكػػػرادم ػػػذ اللقيػػػةس  ػػػبلحي  اطبيػػػؽ 

كالدرخػػ  الً يػػ  لًػػؿ ب ػػد م ػػذ  ب ػػةدل ػػةلبلت االرابػػةط بػػيف كقػػرات ًػػؿ ب ػػد لػػف األ إخػػراء، كقػػد اػػـ أب ػػةد
 ، كيا ع ذلؾ لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:حدة
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والدر ة الكمية لكل جعد سمى  جعبديوضح معبمالت االرتجبط جين فقرات كل جعد من األ )14) دول 
 (71)ن= حدة

 اإل تمبسيةالحيبيية     عبلالضجط اإل     عبلالتعجير اإل 

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

34 0.34 **0.001 46 0.51 **0.001 58 0.57 **0.001 
35 0.28 **0.001 47 0.44 **0.001 59 0.61 **0.001 
36 0.37 **0.001 48 0.34 **0.001 60 0.62 **0.001 
37 0.53 **0.001 49 0.56 **0.001 61 0.69 **0.001 
38 0.41 **0.001 50 0.46 **0.001 62 0.60 **0.001 
39 0.34 **0.001 51 0.55 **0.001 63 0.62 **0.001 

 اال تمبس الضجط  التعجير اال تمبس  ية  عبلالحيبيية اإل 

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

40 0.49 **0.001 52 0.38 **0.001 64 0.35 **0.001 
41 0.50 **0.001 53 0.46 **0.001 65 0.48 **0.001 
42 0.28 **0.001 54 0.54 **0.001 66 0.71 **0.001 
43 0.57 **0.001 55 0.51 **0.001 67 0.74 **0.001 
44 0.68 **0.001 56 0.06 //0.298 68 0.62 **0.001 
45 0.53 **0.001 57 0.58 **0.001 69 0.52 **0.001 

 0.05مند  إح ة يةن // غير داؿ  0.05مند  إح ة يةن * دال   0.01مند  إح ة يةن ** دال  

 اإلخالةميػػ لقيػػةس الل ػػةرات  أب ػػةدت الناػػة و اللك ػػح  كػػي الخػػدكؿ السػػةبؽ بػػأف كقػػرات أظ ػػر 
 أب ػةد، كمػذا يػدؿ م ػذ أف كقػرات 0.01منػد لسػاكل داللػ   إح ػة يةن االا  بل ةلبلت ارابةط  كي  كدال  

  خةبػلئل اللقيػةس االا  بل ةلبلت  دؽ لراض ػ ، كل ػذا اسػاعدلت البةح ػ  اإلخالةمي لقيةس الل ةرات 
لػف الب ػد الرابػ   الا بيػر االخالػةمي( كقػد كخػد  56ككر ػيةت الدراسػ . لػة مػدا الضقػرة ر ػـ  أمػداؼم ػذ 

 ، ك ذلؾ يخب حذك ة لف الب د كاللقيةس.إح ة يةن أن ة غير دال  

 ثب يًب: معبمالت الثجبت لممقيبس:

ل احقؽ لف ل ةلبلت ال بةت ل لقيةس  ةلت البةح ػ  بحسػةب ال بػةت بطػريقايف كملػة، طريقػ  ألضػة 
 لف عبلؿ الاةلي: كمةؾ مرض لض   ًركنبةخ كطريق  الاخز   الن ضي ، 
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 كرو جبخ: –معبمالت الثجبت جطريقة أل ب  -1

( لف ط ب  خةل   71م ذ مين  اساطبلمي   كال ة   اإلخالةمي اـ اطبيؽ لقيةس الل ةرات 
بغزة، كب د اطبيؽ اللقيةس اـ احاسةب ل ةلؿ ألضة ًركنبةخ لقيةس ال بةت، حيث كخد أف  يل   األزمر

 اإلخالةمي ، كمذا دليؿ م ذ أف لقيةس الل ةرات 0.80ل ةلؿ ألضة ًركنبةخ ل لقيةس الً ي ب غت 
 ب ةد، كقد اراكحت ل ةلبلت ال بةت ألأب ةداللقيةس لديه سا   يالا  بل ةلؿ  بةت لراض ، كبلة أف

 اللقيةس االا  بل ةلؿ  بةت لراض . أب ةد(، كمذا دليؿ ًةكي م ذ أف 0.68 – 0.36بيف   لة اللقيةس
 معبمالت الثجبت جطريقة الت زئة ال ص ية: -2

( لف ط ب  خةل   71م ذ مين  اساطبلمي   كال ة   اإلخالةمي اـ اطبيؽ لقيةس الل ةرات 
بغزة، كب د اطبيؽ اللقيةس اـ حسةب ال بةت بطريق  الاخز   الن ضي ، حيث اـ  سل  بنكد  األزمر

ذلؾ بنكد ًؿ ب د  ،ن ضيف إلذاللقيةس   سليف، كاـ حسةب ل ةلؿ االرابةط بيف لخلكع كقرات  إلذًك
ذلؾ لًؿ ب د م ذ كلخلكع كقرات الن ؼ ال  األكؿالن ؼ  ، كقد اراكحت حدةةني ل لقيةس ًك

(، حيث اراكحت 0.68براكف الل دل  ل لقيةس الً ي   -ل ةلبلت ال بةت ب د اطبيؽ ل ةدل  سبيرلةف 
(، للة سبؽ يابيف أف اللقيةس بضقرااه يالا  بل ةلؿ 0.65 – 0.36السا    ب ةدل ةلبلت ال بةت لؤل

اللذًكرة أمبلا،  ب ةد بلحي  اللقيةس لقيةس األ إلذ بةت لراض ، ًلة كي الخدكؿ الاةلي، للة ي ير 
   م ذ كركض كاسةؤالت الدراس .خةبلخل  البيةنةت كلئل أداةمذا اللقيةس ً :استمدت الجبحثةكبذلؾ 

ه أجعبد( و اإل تمبسيةمعبمل الثجبت جطريقة أل ب كرو جبخ والت زئة ال ص ية )المهبرات  )15) دول 
 :(71)ن=

سدد  المقيبس أجعبد
 ال قرات

معبمل 
أل ب 
 كرو جبخ

 الت زئة ال ص ية
معبمل 
معبمل   تمبن

 االرتجبط
يجيرمبن 
 جراون

 0.37 0.37 0.22 0.47 6    عبلالتعجير اإل 
ية  عبلالحيبيية اإل   6 0.46 0.22 0.36 0.36 
 0.46 0.46 0.30 0.48 6    عبلالضجط اإل 

 0.42 0.42 0.27 0.36 5 التعجير اال تمبس 
اإل تمبسيةالحيبيية   6 0.68 0.48 0.65 0.65 

 0.45 0.45 0.29 0.54 6 الضجط اال تمبس 
 0.68 0.68 0.51 0.80 36  اإل تمبسيةالدر ة الكمية المهبرات 
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 (2008 إبراميـ مبد الساةر  :ي بج ثبلثًب: مقيبس الت كير اإل

 األ ػؿمػدا كػي أالػذم  يخػةبياساعدلت البةح   كي الدراس  الحةلي  اللقيػةس ال ربػي ل اضًيػر اإل
أيمػػد لييسػػاعدـ كػػي  ب ػػةد( كي ابػػر مػػذا اللقيػػةس اعابػػةر  ع ػػي  لا ػػدد األ2008 إبػػراميـ مبػػد السػػاةر 

  كي اضًيػر الضػرد كسػ ًك  يخةبيً ينيًي بغرض الً ؼ مف خكانب القكة كاإلاإلً ينيًي كغير اإلاللخةؿ 
كف لػػف يخػةبيم ػذ ح ػػر للػة يا ػؼ بػه اإل كقػد اػـ  ػيةغ  اللقيػةس كػػي  ػًؿ مبػةرات بنػةءن  ،كل اقدااػه

ي  كب ػػد مػددمة  أكًػةر  ،أب ػػةدكمػػي لكزمػ  ل  ػػرة  يػػ األكلكػػي  ػكرا ة  110كل اقػػدات كللةرسػةت سػػ ًك
 .ك ب( ا ير ل س بي   يخةبيه مبةرا مف  أ( ا ير لئلإخةببنلط 

كبةلاةلي اساطي  البةح   اطبيقػ  م ػذ ط بػ   ،لعر األكحاذ يانةسب اللقيةس ل  حخـ اللقةييس 
 ًةف البد لف اعازاؿ الضقرات  الخةل ه بلة يانةسب ل  الك ت اللع ص

ػػذلؾ  ،كقػرات 5بكا ػ  ًػػؿ ب ػد لػه  كقػرة 50 إلػذلػذلؾ اػـ اعاػزاؿ اللقيػػةس  مػدلت البةح ػ  نلػػط ًك
   (ب –أ  الضقرة  بدال لف اعايةر (ال –ن ـ    ليًكف خةباإل

 وصف المقيبس:

لػدل ط بػ  الخةل ػةت كػي  طػةع غػزة،  يخةبيالاضًير اإللساكل  إلذالا رؼ  إلذي دؼ اللقيةس 
ؿ مبةرة كي اللقيػةس اػرابط ف ًإ، حيث أب ةد( كقرة، كيحاكل اللقيةس م ذ م رة 50كا لف اللقيةس  

ال بػةرة  ألػةـ( xة  أ ػةر  ن ػـ، ال(، كا ػ  اللبحك ػ   ةايفإخةبػًػؿ مبػةرة  ألةـا، ك أب ةدك  يخةبيبةلاضًير اإل
كينا ػػػي  ،لػػػف النضػػػي اللط ػػػؽ يبػػػدأالاػػػي ااضػػػؽ كا بػػػر مػػػف ل ػػػةمرا كال بػػػةرات ً  ػػػة  ػػػحيح  كب ػػػة اػػػدرج 

 ال بةرة. ألةـ  م ي كاحدة لف العيةرات الاي خةببةلاأًيد كالابلـز ل ذا الل ةمر. كياـ اإل

 تصحيح المقيبس:

  م ػػذ اللقيػػةس كػػي خةبػػكاقػػ  اإلدرخػػ (،  100درخػػ  كحاػػذ  50 اللقيػػةس لػػف  درخػػةتااػػراكح 
( كااػػػراكح الدرخػػػ  لًػػػؿ مبػػػةرة لػػػة بػػػيف  درخاػػػيف، كدرخػػػ  كاحػػػدة(، بل نػػػذ إذا ًةنػػػت ن ػػػـ، اللسػػػاكييف  

إدراؾ اللسػاخيب حػكؿ اراضػةع لسػاكل الاضًيػر  إلػذ(، حيث ي ير اراضةع الدرخ  : ال1: ن ـ، 2   خةباإل
، 3بػػةرات السػػ بي  كػػي اللقيػػةس مػػي    كسػػ بي ، ال إيخةبيػػلديػػه، كيحاػػكم اللقيػػةس م ػػذ كقػػرات  يخػػةبياإل
 (.: ال2: ن ـ، 1( كاح ؿ الضقرات الس بي  م ذ الدرخةت الاةلي   39، 24، 17
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 وفقراته ي بج مقيبس الت كير اإل أجعبديوضح  )16) دول 

 /متغيرات المقيبسأجعبد م.
سدد 
 ال قرات

 تيميل ال قرات
 إلى من

 5 1 5   كالاضةؤؿيخةبيالاك  ةت اإل األولالجعد 
 10 6 5 ي كالاحًـ كي ال ل يةت ال ق ي  ال  يةنض ةلال بط اإل الجعد الثب  
 15 11 5 حب الا  ـ كالاضاع الل ركي ال حي الجعد الثبلث
 20 16 5 ال  كر ال ةـ بةلر ة الجعد الراجع
 25 21 5 اآلعريفلبلعابلؼ مف  يخةبيالاقبؿ اإل الجعد الخبمس
 30 26 5 السلةح  كاألريحي  الجعد اليبدس
 35 31 5 الذًةء الكخداني الجعد اليبجع
 40 36 5 اقبؿ غير ل ركط ل ذات الجعد الثبمن
 45 41 5 اقبؿ اللس كلي  ال ع ي  الجعد التبيع
 50 46 5  يخةبياللخةزك  اإل الجعد العبشر

 50 1 50 يخةبيالدرخ  الً ي  للقيةس الاضًير اإل

 الخصبئص الييكومترية لممقيبس:

السػػػػيًكلاري  ل لقيػػػػةس،  ةلػػػػت البةح ػػػػ  بحسػػػػةب ل ػػػػةلبلت ال ػػػػدؽ  الع ػػػػة ص إلػػػػذل ا ػػػػرؼ 
 كال بةت ل لقيةس، كساقـك البةح   ب رض الناة و بةلاض يؿ لف عبلؿ الاةلي:

 :ي بج معبمالت الصدق لمقيبس الت كير اإل
 ػػدؽ االاسػػةؽ   البةح ػ  بحسػػةب ال ػػدؽ بطريقػػةلػػت ل احقػؽ لػػف ل ػػةلبلت ال ػػدؽ ل لقيػػةس  

 الداع ي، كسكؼ ن ر  ة بةلاض يؿ لف عبلؿ الاةلي:
 صدق االتيبق الداخم :

اللقيػػػةس ال  ػػػرة  أب ػػػةد ػػػدؽ االاسػػػةؽ الػػػداع ي اػػػـ حسػػػةب ل ةلػػػؿ االرابػػػةط بػػػيف  لػػػفل احقػػػؽ 
لػ  الدرخػ   حػدةكالدرخ  الً ي  ل لقيةس، كب د ذلؾ اـ حسةب ل ةلؿ االرابػةط بػيف كقػرات ًػؿ ب ػد م ػذ 

ككقػرات اللقيػةس بةللقيػةس  أب ةدلدل ااسةؽ  إلذالا رؼ الً ي  ل ب د الذم انالذ له الضقرة، كذلؾ ب دؼ 
 لف عبلؿ الخداكؿ الاةلي : كيا ع ذلؾالً ي، 
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 (71والدر ة الكمية لممقيبس )ن= ي بج مقيبس الت كير اإل أجعبدمعبمالت االرتجبط جين  )17) دول 

 ميتوى الداللة معبمل االرتجبط المقيبس أجعبد

 0.001** 0.58   كالاضةؤؿيخةبيالاك  ةت اإل
 0.001** 0.44 ي كالاحًـ كي ال ل يةت ال ق ي  ال  يةنض ةلال بط اإل

 0.001** 0.57 حب الا  ـ كالاضاع الل ركي ال حي
 0.001** 0.61 ال  كر ال ةـ بةلر ة

 0.001** 0.36 اآلعريفلبلعابلؼ مف  يخةبيالاقبؿ اإل
 0.001** 0.49 السلةح  كاألريحي 
 0.001** 0.64 الذًةء الكخداني

 0.001** 0.53 اقبؿ غير ل ركط ل ذات
 0.001** 0.62 اقبؿ اللس كلي  ال ع ي 

 0.001** 0.65  يخةبياللخةزك  اإل
 0.05مند  إح ة يةن // غير داؿ  0.05مند  إح ة يةن * دال   0.01مند  إح ة يةن ** دال  

االا  بل ةلبلت ارابةط  كي  كدالػ   يخةبيلقيةس الاضًير اإل أب ةديابيف لف الخدكؿ السةبؽ بأف 
لقيػػػةس  أب ػػةد(، كمػػذا يػػدؿ م ػػػذ أف 0.65 –0.36 ، حيػػث اراكحػػػت ل ػػةلبلت االرابػػةط بػػػيف إح ػػة يةن 
 ػػبلحي  اطبيػػؽ  إلػػذلطل نػػ   ت عددل الجبحثددةاالاػػ  بدرخػػ  خيػػدة لػػف ال ػػدؽ، بحيػػث  يخػػةبيالاضًيػػر اإل
 إخػراء، كقػد اػـ أب ػةدم ػرة يا ػلف  يخػةبيالاضًيػر اإللقيػةس مين  الدراسػ . كبلػة أف  أكرادم ذ اللقيةس 

، كيا ػع ذلػؾ لػف حػدةكالدرخػ  الً يػ  لًػؿ ب ػد م ػذ  ب ػةدل ةلبلت االرابةط بيف كقرات ًؿ ب د لػف األ
 :عبلؿ الخدكؿ الاةلي

 (71)ن= حدةوالدر ة الكمية لكل جعد سمى  جعبديوضح معبمالت االرتجبط جين فقرات كل جعد من األ )18) دول 


 الذكبء الو دا   الشعور العبم جبلرضب والت بؤلة ي بجيالتوقعبت اإل

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

1 0.64 **0.001 16 0.56 **0.001 31 0.55 **0.001 
2 0.68 **0.001 17 0.66 **0.001 32 0.55 **0.001 
3 0.54 **0.001 18 0.54 **0.001 33 0.58 **0.001 
4 0.40 **0.001 19 0.58 **0.001 34 0.55 **0.001 
5 0.70 **0.001 20 0.68 **0.001 35 0.49 **0.001 

 مشروط لمذاتتقجل غير  اآلخرينلالختالف سن  ي بج التقجل اإل   والتحكم ف  العمميبت العقمية العميب  عبلالضجط اإل 

معبمل االرتجبط  الرقم
 جيريون

ميتوى 
 الداللة

معبمل االرتجبط  الرقم
 جيريون

ميتوى 
 الداللة

معبمل االرتجبط  الرقم
 جيريون

ميتوى 
 الداللة
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 الذكبء الو دا   الشعور العبم جبلرضب والت بؤلة ي بجيالتوقعبت اإل
6 0.50 **0.001 21 0.40 **0.001 36 0.45 **0.001 
7 0.49 **0.001 22 0.63 **0.001 37 0.33 **0.001 
8 0.54 **0.001 23 0.53 **0.001 38 0.59 **0.001 
9 0.46 **0.001 24 0.27 **0.001 39 0.44 **0.001 
10 0.31 **0.001 25 0.57 **0.001 40 0.55 **0.001 

 تقجل الميئولية الشخصية اليمبحة واألريحية حب التعمم والت تح المعرف  الصح 

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

 الرقم
االرتجبط معبمل 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

11 0.51 **0.001 26 0.47 **0.001 41 0.62 **0.001 
12 0.55 **0.001 27 0.53 **0.001 42 0.57 **0.001 
13 0.55 **0.001 28 0.55 **0.001 43 0.65 **0.001 
14 0.56 **0.001 29 0.57 **0.001 44 0.58 **0.001 
15 0.60 **0.001 30 0.48 **0.001 45 0.56 **0.001 

 ةي بجيالم بزفة اإل

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

 الرقم
معبمل االرتجبط 

 جيريون
ميتوى 
 الداللة

46 0.59 **0.001 48 0.56 **0.001 50 0.53 **0.001 
47 0.66 **0.001 49 0.54 **0.001 

   

 0.05س د  إحصبئيبً // غير دال  0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 

االاػ   يخػةبيلقيػةس الاضًيػر اإل أب ػةدت الناة و اللك ػح  كػي الخػدكؿ السػةبؽ بػأف كقػرات أظ ر 
لقيػةس  أب ػةد، كمذا يدؿ م ػذ أف كقػرات 0.01مند لساكل دالل   إح ة يةن بل ةلبلت ارابةط  كي  كدال  

 مػػػػف  خةبػػػاللقيػػػػةس لئل االاػػػػ  بل ػػػةلبلت  ػػػػدؽ لراض ػػػ ، كل ػػػذا اسػػػػاعدلت البةح ػػػ  يخػػػةبيالاضًيػػػر اإل
 ككر يةت الدراس . اسةؤالت

 ثب يًب: معبمالت الثجبت لممقيبس:

ال بػةت بطػريقايف كملػة، طريقػ  ألضػة ل احقؽ لف ل ةلبلت ال بةت ل لقيةس  ةلت البةح   بحسػةب 
 ًركنبةخ كطريق  الاخز   الن ضي ، كسكؼ ن ر  ة بةلاض يؿ لف عبلؿ الاةلي:

 كرو جبخ: –معبمالت الثجبت جطريقة أل ب  -1
( لػػػف ط بػػػ  خةل ػػػ  71م ػػػذ مينػػػ  اسػػػاطبلمي   كال ػػػة   يخػػػةبياػػػـ اطبيػػػؽ لقيػػػةس الاضًيػػػر اإل

بغزة، كب د اطبيؽ اللقيػةس اػـ احاسػةب ل ةلػؿ ألضػة ًركنبػةخ لقيػةس ال بػةت، حيػث كخػد أف  يلػ   األزمر
يالاػػ   يخػػةبي، كمػػذا دليػػؿ م ػػذ أف لقيػػةس الاضًيػػر اإل0.79ل ةلػػؿ ألضػػة ًركنبػػةخ ل لقيػػةس الً ػػي ب غػػت 
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 اللقيػةس  ػةدب، كقػد اراكحػت ل ػةلبلت ال بػةت ألأب ػةدبل ةلؿ  بةت لراض ، كبلػة أف اللقيػةس لديػه م ػرة 
 اللقيةس االا  بل ةلؿ  بةت لراض . أب ةدم ذ أف  (، كمذا دليؿ ًةؼو 0.57 – 0.21بيف   لة
 معبمالت الثجبت جطريقة الت زئة ال ص ية: .2

( لػػػف ط بػػػ  خةل ػػػ  71م ػػػذ مينػػػ  اسػػػاطبلمي   كال ػػػة   يخػػػةبياػػػـ اطبيػػػؽ لقيػػػةس الاضًيػػػر اإل
بغػػزة، كب ػػد اطبيػػؽ اللقيػػةس اػػـ حسػػةب ال بػػةت بطريقػػ  الاخز ػػ  الن ػػضي ، حيػػث اػػـ  سػػل  بنػػكد  األزمػػر

ػذلؾ بنػكد ًػؿ ب ػد  إلذاللقيةس   سػليف، كاػـ حسػةب ل ةلػؿ االرابػةط بػيف لخلػكع كقػرات  إلػذن ضيف ًك
ػػػػذلؾ لًػػػػؿ ب ػػػػد م ػػػػذ  األكؿالن ػػػػؼ  ، كقػػػػد اراكحػػػػت حػػػػدةكلخلػػػػكع كقػػػػرات الن ػػػػؼ ال ػػػػةني ل لقيػػػػةس ًك
(، كمػذا دليػؿ م ػذ 0.73براكف الل دل  ل لقيةس الً ي   -ال بةت ب د اطبيؽ ل ةدل  سبيرلةف  ل ةلبلت

 – 0.32السػػا    ب ػػةداللقيػػةس يالاػػ  بل ػػةلبلت  بػػةت لراض ػػ ، كػػي حػػيف اراكحػػت ل ػػةلبلت ال بػػةت لؤل
( 19 ر ػػـ (، للػػة سػػبؽ يابػػيف أف اللقيػػةس بضقرااػػه يالاػػ  بل ةلػػؿ  بػػةت لراضػػ ، ًلػػة كػػي الخػػدكؿ 0.52

مػػذا  :استمدددت الجبحثددةاللػذًكرة أمػػبلا، كبػذلؾ  ب ػػةد ػبلحي  اللقيػػةس لقيػةس األ إلػػذالاػةلي، للػػة ي ػير 
 الدراس . كركض ك اسةؤالت مف  خةبلخل  البيةنةت كلئل أداةاللقيةس ً
 (71ه )ن=أجعبد( و ي بج معبمل الثجبت جطريقة أل ب كرو جبخ والت زئة ال ص ية )الت كير اإل )19) دول 

 المقيبس أجعبد
سدد 
 ال قرات

 معبمل أل ب كرو جبخ
 الت زئة ال ص ية

معبمل 
معبمل   تمبن

 االرتجبط
يجيرمبن 
 جراون

 0.51 0.51 0.35 0.54 5   كالاضةؤؿيخةبيالاك  ةت اإل
ي كالاحًـ كي ال ل يةت نض ةلال بط اإل

 ال ق ي  ال  ية
5 0.57 0.35 0.52 0.52 

 0.44 0.44 0.29 0.43 5 حب الا  ـ كالاضاع الل ركي ال حي
 0.45 0.45 0.44 0.55 5 ال  كر ال ةـ بةلر ة

 0.45 0.44 0.55 0.21 5 اآلعريفلبلعابلؼ مف  يخةبيالاقبؿ اإل
 0.32 0.32 0.20 0.32 5 السلةح  كاألريحي 
 0.31 0.31 0.18 0.40 5 الذًةء الكخداني

 0.45 0.45 0.44 0.55 5 ل ذاتاقبؿ غير ل ركط 
 0.48 0.48 0.31 0.36 5 اقبؿ اللس كلي  ال ع ي 

 0.51 0.51 0.34 0.49 5  يخةبياللخةزك  اإل
 0.72 0.73 0.58 0.79 50 يخةبيالدرخ  الً ي  الاضًير اإل
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 :حصبئيةاإل يبليباأل
 Statisticalاإلح ػػة ي ةلػػت البةح ػػ  باضريػػد كاح يػػؿ اللقػػةييس لػػف عػػبلؿ برنػػةلو الاح يػػؿ 

Package for the Social Sciences (SPSS 22.0)ح ػة ي اإل سػةليب، ك ػد اػـ اسػاعداـ األ 
 الاةلي :

 النسب  الل كي  كاللاكسط الحسةبي كاالنحراؼ الل يةرم كالكزف النسبي. إحصبءات وص ية م هب: -1
كيضيػد كػػي ل ركػػ  لقػػدار النسػػب  الل كيػػ  لًػػؿ لخػػةؿ  المتويددط الحيددبج  ال يددج  )الددوزن ال يددج (: -2

 لف اللخةالت.
 الدراس .  أدكاتلل رك   بةت كقرات  (:Cronbach's Alphaمعبمل أل ب كرو جبخ ) -3
لػف أف  أًػديػاـ اسػاعداله ل ا: (Splithalf methods)معبمل الثجبت جطريقدة الت زئدة ال صد ية  -4

 لقةيس الدراس  لدي ة درخةت  بةت لراض  .
ل احقػؽ لػف  ػدؽ االاسػةؽ  (:Person Correlation Coefficientبمل ارتجبط جيريدون )مع -5

الػػداع ي بػػيف كقػػرات اللقيػػةس كالدرخػػ  الً يػػ  ل لقيػػةس كلقيػػةس ل ػػةلبلت االرابػػةط يسػػاعدـ ل ةلػػؿ 
 ارابةط بيرسكف لدراس  ال بل   بيف لاغيرات الدراس .

ل ا ػرؼ كذلػؾ  متويدطبت سي تدين ميدتقمتين:لجيدبن داللدة ال دروق جدجن (: T- Testت ) اختجدبر -6
  ذًر، أن ذ(. :للاغير النكع اي زل إح ة ي لدل كخكد كركؽ ذات دالل   إلذ

لبيػػةف داللػػ  الضػػركؽ بػػبف لاكسػػطةت  ػػبلث  (:One-Way ANOVA) تحميددل التجددبين األحددبدي  -7
 ل لاغيرات الديلغراكي . اي زل إح ة ي لدل كخكد كركؽ ذات دالل   ل ا رؼ إلذ، أً رمينةت ك

لل ركػػػػ  ااخػػػػةا الضػػػػركؽ كداللا ػػػػة بػػػػيف ك ػػػػةت ًػػػػؿ لاغيػػػػر لػػػػف لاغيػػػػرات ال كالػػػػؿ  اختجددددبر شددددي يه: -8
 مة م ذ لخةالت االسابةن .اأ ير الديلغراكي  ك 

ال  يدية  سراضجدبأل لمت جدؤ Multiple linear Regressionتحميدل اال حددار الخطد  المتعددد  -9
 جغزة. األزهرسمى شجكبت التواصل اال تمبس  لدى طمجة  بمعة  دمبنمن خالل اإل
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 ال صل الخبمس
  تبئج الدراية وت ييرهب

 مقدمة
 أدكاتة لػػف عػػبلؿ اطبيػػؽ إلي ػػيا ػػلف مػػذا الض ػػؿ مر ػػة اض ػػي ية ل ناػػة و الاػػي اػػـ الاك ػػؿ 

اضسػػػير  إلػػػذ  ػػػةك بةإل ،البحػػػث أمػػػداؼلػػػف بيةنػػػةت ككػػػؽ اس سػػػؿ  هلػػػة اػػػـ خل ػػػ إلػػػذ كاسػػػانةدان  ،الدراسػػػ 
 ػـ مػرض  ،  م ذ اسةؤالت الدراسػ  كالاحقػؽ لػف كر ػيةا ةخةبكذلؾ لف عبلؿ اإل ،كلنة    مذا الناة و

 .اتخراءلة يلًف اساعبل ه لف لؤ رات، ككيلة ي ي ك ضة ل ذا اإل

 : تيبؤالت الدرايةوالً أ
 ة اليؤال الرئيس:إ بج

 ي دبج والت كيدر اإل اإل تمبسيدةشدجكبت التواصدل اال تمدبس  والمهدبرات  إدمبن در ةمب :  وي ص سمى
 جغزة؟  األزهرلدى طمجة  بمعة 

كالاضًيػػػػػر  اإلخالةميػػػػػ  ػػػػػبًةت الاكا ػػػػػؿ االخالػػػػػةمي كالل ػػػػػةرات  إدلػػػػػةف درخػػػػػ  إلػػػػػذل ا ػػػػػرؼ 
بغػػػػػزة، كقػػػػػد  ةلػػػػػت البةح ػػػػػ  بحسػػػػػةب اللاكسػػػػػطةت كاالنحراكػػػػػةت  األزمػػػػػرلػػػػػدل ط بػػػػػ  خةل ػػػػػ   يخػػػػػةبياإل

 ملػػػػػة، كيا ػػػػػع ذلػػػػػؾ لػػػػػف عػػػػػبلؿ الخػػػػػدكؿأب ةدالل يةريػػػػػ  كالػػػػػكزف النسػػػػػبي للقػػػػػةيس الدراسػػػػػ  ال بل ػػػػػ  ك 
 الاةلي: (20 

واألوزان ال يجية لمقبيس الدراية يجين المتويطبت الحيبجية واال حرافبت المعيبرية  )20) دول 
 :(331هم )ن=أجعبدالثالثة و 

 جعبداأل اللقيةس
سدد 
 ال قرات

الدر ة 
 الكمية

 المتويط
اال حراف 
 المعيبري

الوزن %
 ال يج 

 الترتيب

لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةس 
 دلػػػػػػػػػػػػػػػػةفاإل

م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًةت 
الاكا ػػػػػػػػػػػػػؿ 
 االخالةمي

 6 59.7 5.3 17.9 30 6 كي االساعداـ كراطاإل
 5 60.7 5.2 18.2 30 6 ي نض ةلاللزاخي  أك اإل مراضاأل
 1 75.5 5.2 22.7 30 6 االنسحةبي  مراضاأل

 3 67.7 3.7 13.5 20 4 ل ًبلت  حي 
 2 68.4 5.5 20.5 30 6 ال راع

 4 61.3 4.8 15.3 25 5 االمالةدي  مراضاأل
 إدلػػػػػػػةفالدرخػػػػػػػ  الً يػػػػػػػ  للقيػػػػػػػةس 
  بًةت الاكا ؿ االخالةمي

33 165 108.2 25.0 65.6 
 

لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةس 
الل ػػػػػػػػػػػةرات 

 3 53.5 3.7 16.1 30 6 ينض ةلالا بير اإل
 4 51.4 3.5 15.4 30 6 ي نض ةلالحسةسي  اإل
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 جعبداأل اللقيةس
سدد 
 ال قرات

الدر ة 
 المتويط الكمية

اال حراف 
 المعيبري

الوزن %
 الترتيب ال يج 

 2 55.3 3.6 16.6 30 6 ينض ةلال بط اإل اإلخالةمي 
 6 46.4 2.8 13.9 30 5 الا بير االخالةمي

 5 48.4 4.1 14.5 30 6 اإلخالةمي الحسةسي  
 1 58.2 3.7 17.5 30 6 االخالةمي ال بط

الدر ددة الكميددة لمقيددبس المهددبرات 
 اإل تمبسية

36 180 93.5 14.6 51.9 
 

لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةس 
الاضًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 يخةبياإل

 5 63.6 1.1 6.4 10 5   كالاضةؤؿيخةبيالاك  ةت اإل
ي كالػػػػػػاحًـ كػػػػػػي نض ػػػػػػةلال ػػػػػػبط اإل

 1 70.2 1.1 7.0 10 5 ال ل يةت ال ق ي  ال  ية

كالاضػػػػػػػػاع الل ركػػػػػػػػي حػػػػػػػػب الػػػػػػػػا  ـ 
 7 59.9 1.1 6.0 10 5 ال حي

 6 62.9 9. 6.3 10 5 ال  كر ال ةـ بةلر ة
لبلعػػػػابلؼ مػػػػف  يخػػػػةبيالاقبػػػػؿ اإل
 اآلعريف

5 10 6.4 1.1 64.1 4 

 3 66.6 1.2 6.7 10 5 السلةح  كاألريحي 
 9 59.1 1.0 5.9 10 5 الذًةء الكخداني

 2 69.3 1.1 6.9 10 5 اقبؿ غير ل ركط ل ذات
 10 56.9 1.0 5.7 10 5 اقبؿ اللس كلي  ال ع ي 

 8 59.6 1.1 6.0 10 5  يخةبياللخةزك  اإل
الدر دددة الكميدددة لمقيدددبس الت كيدددر 

 63.2 5.7 63.2 100 50 ي بج اإل
 

 (100يتم حيبب الوزن ال يج  جقيمة الويط الحيبج  لكل جعد سمى الدر ة الكمية لكل جعد ثم ضرب ال بتج ف  ) 

 التبل : (20) يظهر من ال دول

 سمى شجكبت التواصل اال تمبس (: دمبنمقيبس )اإل - أ
م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي لػػدل ط بػػ  خةل ػػ   دلػػةفأف لاكسػػط الدرخػػ  الً يػػ  للقيػػةس اإل  .1

%، كمػػذا 65.6درخػ  كبػكزف نسػبي ب ػد  25.0درخػ  كبػةنحراؼ ل يػػةرم  108.2بغػزة ب ػد  األزمػر
ًػةف لاكسػط  األزمػرخةل ػ  لػدل ط ب م ذ  بًةت الاكا ػؿ االخالػةمي  دلةفيدؿ م ذ لساكل اإل

 %.65.6كبنسب  
  نظريػػ  الاًةل يػػ كػػي رالػػة اػػـ ذًػػ إلػػذ ل ينػػه ط بػػ  الخةل ػػه إدلػػةفكخػػكد حةلػػ   :وتعددزو الجبحثددة

اخػػؿ الضػػرد لديػػه  (بي يػػ –اخالةميػػ  –يػػ  إنض ةل –مكالػػؿ   ع ػػي   ةمػػد إلػػذ دلػػةفيػػكنو اإل حيػػث ارخػػ 
مػػػذا الض ػػػه لػػف اللخالػػػ  يلػػركف بلرح ػػػه لػػػة ب ػػد اللرامقػػػ  كلػػة ااط بػػػه مػػػذا  كبلػػة اف ،دلػػػةفاسػػا داد لئل

لحةكلػػ  الاحػػرر لػػف  أـاالخالػػةمي  أـم ػػذ اللسػػاكل ال ع ػػي  أًػػةف اللرح ػػ  لػػف بنػػةء مبل ػػةت سػػكاءن 
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لاكا ػػؿ مبػػر  ػػػبًةت ا إلػػذسػػيطرة الكالػػديف اك لػػة يلػػركف بػػه لػػف حػػركب كح ػػةر للػػة يػػدك  الػػب ض 
ػػذلؾ سػػ كل   ،كػػي ًػػؿ لًػػةف حاػػذ كػػي الخةل ػػةت اإلنارنػػتاػػككر  فأ  ػػةك بةإل ،الاكا ػػؿ االخالػػةمي ًك

ف نغضػؿ لػة أنػه ال يلًػف أًلػة  ،ا ػةؿاساعداـ مذا ال بًةت مبر ال كااؼ الذًي  الاي سػ  ت مل يػ  اال
يلر به لخال نة لف ظركؼ   به لف ح ةر كانقسةلةت كك ػ  ا ا ػةدم سػيء اػدك  مػؤالء ال ػبةب 

 .كبذلؾ ياكخ كف نحك اساعداـ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي ،ال ركب لف مذا الكا   إلذ
ًةف بدرخػه لاكسػطه  دلةف( حيث اف اإل2013دراس   لحلد  ةميف ات قت هذه ال تي ه مع : 

   أي ةن 

   م ذ النحك الاةلي: ب ةدخةء ارايب األكقد  أب ةدسا   يا لفبلة أف اللقيةس  .2
 75.7ذ بكزف نسبي ب د األكلاللراب   خةء كي االنسحةبي  مراضب د األ%. 
   68.4ي يه ب د ال راع بكزف نسبي%. 
   67.7 ـ خةء ب د ل ًبلت  حي  كي اللراب  ال ةل   بكزف نسبي%. 
  61.3مالةدي  بكزف نسبي اال مراض ـ ي يه ب د األ%. 
  60.7ي  بكزف نسبي نض ةلاللزاخي  أك اإل مراض ـ ي يه ب د األ%. 
  59.7كي االساعداـ  كراطكخةء بةللراب  األعيرة ب د اإل.% 
كقػد اػـ خلػ   نسب  الط بػ  اللػدلنيف م ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي حسػب اللقيػةس إلذل ا رؼ  .3

كػػي لسػػاكل كاحػػد، كػػي حػػيف اػػـ ك ػػ  الض ػػةت ال بل ػػ   أكاكػػؽب ػػدة ك  أكاكػػؽكا م ػػذ خػػةبأالػػذيف  كػػراداأل
اـ خل  الػدرخةت كأعػذ  أف ب دة( كي لساكل  ضر، كب د أركضك  أركض بيف بيف ك  :كمي لاآلعر 

م ػذ نسػب  الط بػ  اللػدليف م ػذ  اػـ الح ػكؿلاكسط الدرخةت ك سلا ة م ذ مػدد الضقػرات، كبػذلؾ 
 بػػػػ  كػػػػي ال ينػػػػ  لػػػػدلنيف م ػػػػذ  ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ % لػػػػف الط46.3 ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ االخالػػػػةمي

 االخالةمي.

 بأف: ليكحظكلف الناة و 

 .انسحةبيه أمراض% لدي ـ 63.8- أ
 % لدي ـ  راع.51.4- ب
 % لدي ـ ل ًبلت  حي .49.9- ت
 .امالةدي  أمراض% لدي ـ 40.5- ث
 .ي إنض ةللزاخي  اك  أمراض% لدي ـ 37.0- ج
 .كي االساعداـ ل بًةت الاكا ؿ االخالةمي إكراط% لدي ـ 35.4- ح
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 كالناة و السةبق  لك ح  لف عبلؿ ال ًؿ الاةلي:

 
 (331ن= )ه أجعبد( يوضح  يجة الطمجة المدمين سمى شجكبت التواصل اال تمبس  و 2شكل )

 (:اإل تمبسيةمقيبس )المهبرات - ب
درخػ   93.5بغزة ب ػد  األزمرلدل ط ب  خةل    اإلخالةمي لاكسط الدرخ  الً ي  للقيةس الل ةرات  .1

%، كمػػذا يػػدؿ م ػػذ أف لسػػاكل الل ػػةرات 51.9درخػػ  كبػػكزف نسػػبي ب ػػد  14.6كبػػةنحراؼ ل يػػةرم 
 لنعض   دكف اللاكسط.  بغزة األزمرخةل   لدل ط ب  اإلخالةمي 

 كقد احاؿ  أب ةدكبلة أف اللقيةس لديه سا   .2
 .%58.2نسبي ب د ذ بكزف األكلال بط االخالةمي اللراب   - أ
 .55.3ي بكزف نسبي نض ةلال بط اإل - ب
 .%53.5ي كي اللراب  ال ةل   بكزف نسبي نض ةلالا بير اإل  - ت
 .%51.4ي  بكزف نسبي نض ةلالحسةسي  اإل - ث
 .%48.4بكزف نسبي  اإلخالةمي الحسةسي   - ج
 %.48.5الا بير االخالةمي بكزف نسبي  - ح

  

35.4 37.0 

63.8 

49.9 51.4 

40.5 
46.3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

اإلفراطفي
االستخدام

األعراض
المزاجيةأو
االنفعالية

االعراض
االنسحابية

مشكالتصحية الصراع األعراض
االعتمادية

الدرجةالكلية
لمقياسإدمان

شبكاتالتواصل
االجتماعي



=9 
 

 (:ي بج مقيبس )الت كير اإل - ج
درخػػ   63.2بغػػزة ب ػػد  األزمػػرلػػدل ط بػػ  خةل ػػ   يخػػةبيالً يػػ  للقيػػةس الاضًيػػر اإللاكسػػط الدرخػػ   .1

%، كمػػػذا يػػػدؿ م ػػػذ أف لسػػػاكل الاضًيػػػر 63.2درخػػػ  كبػػػكزف نسػػػبي ب ػػػد  5.7كبػػػةنحراؼ ل يػػػةرم 
 .لاكسط األزمرلط ب  خةل    يخةبياإل

 حيػث، ي اكاخ  ػةالض سػطيني  كالاحػديةت الاػ اإلخالةميػ طبي   الان ػ    إلذتعزو الجبحثة ذلك : 
الخةنب الل رؽ لف الحيةا كالبنةء بةلرغـ للػة لػركا بػه لػف حػركب  إلذ رار كالنظر اقـك م ذ القكا كاإل

ف الخةل ه الاي اقـك بدكريف الا  يـ كالاربي  ك ػي اح ػك م ػذ الاضًيػر أ إلذ  ةك كح ةر كانقسةلةت بةإل
 . إيخةبيب

 كقد احاؿ  أب ةدبلة أف اللقيةس لديه م رة  .2
 .%70.2ذ بكزف نسبي ب د األكلي كالاحًـ كي ال ل يةت ال ق ي  ال  ية اللراب  نض ةلال بط اإلبي د - أ
 .%69.3اقبؿ غير ل ركط ل ذات بكزف نسبي  بي د- ب
 .%66.6السلةح  كاألريحي  كي اللراب  ال ةل   بكزف نسبي  بي د- ت
 .%64.1بكزف نسبي  اآلعريفلبلعابلؼ مف  يخةبيالاقبؿ اإل بي د- ث
 .%63.6  كالاضةؤؿ بكزف نسبي يخةبيالاك  ةت اإل بي د- ج
 .%62.9ال  كر ال ةـ بةلر ة  بي د- ح
 .%59.9حب الا  ـ كالاضاع الل ركي ال حي بكزف نسبي  بي د- خ
 .%59.6  بكزف نسبي يخةبياللخةزك  اإل بي د- د
 .%59.1الذًةء الكخداني بكزف نسبي  بي د- ذ
 %.56.9اقبؿ اللس كلي  ال ع ي  بكزف نسبي  بي د- ر
 

 :: فروض الدرايةثب يبً 
 : األولاختجبر صحة ال رض 

جدين  α  <(0.05س دد ميدتوى داللدة ) إحصدبئية: ال تو د سالقة ارتجبطيده ذات داللدة  ال رض  صي
والت كيدددر  اإل تمبسيدددةسمدددى شدددجكبت التواصدددل اال تمدددبس  وجدددين در دددبت المهدددبرات  دمدددبندر دددبت اإل

 .جغزة األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج اإل
ل احقػػػؽ لػػػف  ػػػح  مػػػذا الضر ػػػي   ةلػػػت البةح ػػػ  بإيخػػػةد ل ػػػضكك  ل ػػػةلبلت االرابػػػةط بيرسػػػكف 

 Person Correlation Coefficient دلػػةفطبي ػ  ال بل ػ  بػيف درخػةت لقيػةس اإل إلػذ( " ل ا ػرؼ 
ا كلقيػػةس أب ػػةدك  اإلخالةميػػ ا كبػػيف درخػػةت لقيػػةس الل ػػةرات أب ػػةدم ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي ك 
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بغػػزة، كالناػػة و اللا  قػػ  ب ػػذا الضر ػػي  لك ػػح  لػػف  األزمػػرا لػػدل ط بػػ  خةل ػػ  أب ػػةدك  يخػػةبياإل الاضًيػػر
 عبلؿ الخدكؿ الاةلي:

سمى شجكبت  دمبنيوضح معبمالت ارتجبط جيريون لدراية العالقة جين در بت اإل( 21) دول 
 (331جغزة )ن= األزهرلدى طمجة  بمعة  اإل تمبسيةالتواصل اال تمبس  وجين در بت المهبرات 

سمى شجكبت التواصل  دمبناإل
 اال تمبس 
 
 اإل تمبسيةالمهبرات 

ف   فراطاإل
 االيتخدام

 سراضاأل
المزا ية أو 

 ية  عبلاإل 

 سراضاأل
 اال يحبجية

مشكالت 
 صحية

 الصراع
 سراضاأل

 االستمبدية

الدر ة الكمية 
 إدمبنلمقيبس 

شجكبت التواصل 
 اال تمبس 

 **366. **406. **288. **331. **278. **300. **341. ينض ةلالا بير اإل
 **242. **230. *138. **156. *134. **266. **252. ي نض ةلالحسةسي  اإل
 **256. **266. **182. **220. **232. **216. **203. ينض ةلال بط اإل

 **293. **278. **271. **263. **208. **286. **252. الا بير االخالةمي
 **180. **193. *129. *137. *121. **228. 095. اإلخالةمي الحسةسي  

 **277. **257. **217. **182. **263. **207. **256. ال بط االخالةمي
الدر ددددددة الكميددددددة لمقيددددددبس المهددددددبرات 

 **374. **367. **294. **303. **289. **357. **332. اإل تمبسية

 كيا ع لف الخدكؿ السةبؽ لة ي ي : 
 :اإل تمبسيةسمى شجكبت التواصل اال تمبس  وجين المهبرات  دمبن: العالقة جين اإلوالً أ
   م ػػػػذ  ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ  دلػػػػةفبػػػػيف الدرخػػػػ  الً يػػػػ  اإل إح ػػػػة ي كخػػػػكد مبل ػػػػ  طرديػػػػ  ذات داللػػػػ

 مػػراضيػػ ، األنض ةلاللزاخيػػ  أك اإل مػػراضكػػي االسػػاعداـ، األ كػػراطمػػة الاةليػػ   اإلأب ةداالخالػػةمي ك 
 اإلخالةميػػػػػ كبػػػػيف الل ػػػػػةرات  ،االمالةديػػػػػ ( مػػػػراضاالنسػػػػحةبي ، ل ػػػػػًبلت  ػػػػحي ، ال ػػػػػراع، األ

 دلػػةفكمػػذا يػػدؿ م ػػذ أنػه ً لػػة اراضػػ  لسػػاكل اإل ،بغػػزة األزمػرلػػدل ط بػػ  خةل ػػ   اللعا ضػػ مػة أب ةدك 
 اإلخالةميػ اراضػةع لسػاكل الل ػةرات  إلػذا ً لػة أدل ذلػؾ أب ػةدم ذ  بًةت الاكا ؿ االخالػةمي ك 

ذلؾ اراض ت لساكل األ يػ ، ال ػبط نض ةلي، الحسةسػي  اإلنض ػةلالاةليػ   الا بيػر اإل ب ػةدمند الط ب  ًك
 ، ال بط االخالةمي( كال ًس  حيع.اإلخالةمي ي، الا بير االخالةمي، الحسةسي  نض ةلاإل

 أمػػـ: اف  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي ا ابػػر كػػي الك ػػت الحػػةلي لػػف  إلددىوتعددزو الجبحثددة ذلددك 
ت كي الغةء اللسةكةت ك اك يؽ كربط ال بل ةت ل  ب  ػ ة أملت الحدي   حيث  د سا ةالاًنكلكخية اال

مةلػػ  كال ػػبةب كالط بػػ   كػػرادلؤل أكػػةؽان ػػة كاحػػت  إلػػذ  ػػةك بةإل ،بًػػؿ سػػ كله كدكف أم خ ػػد ،الػػب ض
ذلؾ بنةء مبل ةت اخالةمي  ،مـ كالا بير بًؿ حري  كدكف  يكدأكًةر عة   كي طرح كابةدؿ  اسػاخيب  ًك

 لرغبةا ـ كامالةلةا ـ كمذا يزيد لسةح  الاكا ؿ كاًاسةب الل ةرات.
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 كدراسػػ   (2015بػػك مبطػػ  أل ػػؿ دراسػػ   خػػكمرة  ،ب ػػض الدراسػػةت السػػةبق  وهددذا مددب تؤيددده  تددبئج
 ( 2006 ملت مبد اللخيد 

  ك   ل ػؿ ،ب ض الدراسةت السػةبق  تي ةهذه ال واختم ت معelisabath engelberg, 2004 )
 (.anna medrid, 2003( كدراس   2011لحلد أبك زيد،  أحلددراس   

 :ي بج سمى شجكبت التواصل اال تمبس  وجين الت كير اإل دمبنالعالقة جين اإل : يبثب

سمى شجكبت  دمبنجيريون لدراية العالقة جين در بت اإليوضح معبمالت ارتجبط  )22) دول 
 (331جغزة )ن= األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج التواصل اال تمبس  ودر بت الت كير اإل

سمى شجكبت التواصل  دمبناإل
 اال تمبس 

 
 ي بج الت كير اإل

ف   فراطاإل
 االيتخدام

 سراضاأل
المزا ية أو 

 ية  عبلاإل 

 سراضاأل
 اال يحبجية

مشكالت 
 صحية

 الصراع
 سراضاأل

 االستمبدية

الدر ة الكمية 
 إدمبنلمقيبس 

شجكبت التواصل 
 اال تمبس 

 094.- 099.- 099.- 049.- *129.- 078.- 068.-   كالاضةؤؿيخةبيالاك  ةت اإل
ي كالػػػػػػاحًـ كػػػػػػي نض ػػػػػػةلال ػػػػػػبط اإل

 001. 026. 046.- 028. 017.- 010. 042. ال ل يةت ال ق ي  ال  ية

الػػػػػػػػا  ـ كالاضػػػػػػػػاع الل ركػػػػػػػػي حػػػػػػػػب 
 ال حي

-.136-* -.139-* -.301-** -.200** -.195** -.153-** -.221-** 

 **148.- *134.- **214.- *122.- **-149.- 071.- 077.- ال  كر ال ةـ بةلر ة
لبلعػػػػػابلؼ مػػػػػف  يخػػػػػةبيالاقبػػػػؿ اإل
 007. 005. 016.- 042.- 054.- 045. 085. اآلعريف

 **170.- **142.- **144.- 0.078- **175.- **164.- **176.- السلةح  كاألريحي 
 **225.- **181.- **201.- **-188.- **286.- **147.- *140.- الذًةء الكخداني

 046.- 023.- 018.- 071.- 065.- 055.- 043.- اقبؿ غير ل ركط ل ذات
 **151.- 105.- **180.- 080.- **201.- 084.- 088.- اقبؿ اللس كلي  ال ع ي 

 *132.- *117.- **150.- *-118.- **196.- 051.- 042.-  يخةبياللخةزك  اإل
الدرخػػػػػػ  الً يػػػػػػ  للقيػػػػػػةس الاضًيػػػػػػر 

 يخةبياإل
-.120* -.139* -.294** -.167** -.237** -.172** -.219** 

 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 

 ال تبئج كبلتبل :وكب ت 

   م ذ  ػبًةت الاكا ػؿ  دلةفبيف الدرخ  الً ي  للقيةس اإل إح ة ي كخكد مبل   مًسي  ذات دالل
االنسػػػحةبي ، ل ػػػًبلت  ػػػحي ، ال ػػػراع،  مػػػراضيػػػ ، األنض ةلاللزاخيػػػ  أك اإل مػػػراض األ :اأب ػػػةدك 
 حػػب الػػا  ـ  :الاةليػػ  اأب ػػةدك  يخػػةبيكبػػيف الدرخػػ  الً يػػ  للقيػػةس الاضًيػػر اإل االمالةديػػ ( مػػراضاأل
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كالاضػػػػاع الل ركػػػػي ال ػػػػحي، السػػػػلةح  كاألريحيػػػػ ، الػػػػذًةء الكخػػػػداني، اقبػػػػؿ اللسػػػػؤكلي  ال ع ػػػػي ، 
 بغزة. األزمر ( لدل ط ب  خةل   يخةبياللخةزك  اإل
 ت :وهذا يدل سمى اآل

انعضػةض  إلػذا ً لة أدل ذلؾ أب ةدك  ،م ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي دلةفً لة اراض  لساكل اإل - أ
 بغزة كال ًس  حيع. األزمرخةل   لدل ط ب  يخةبيلساكل الاضًير اإل

انعضػةض  إلػذا ً لػة أدل ذلػؾ أب ػةدم ذ  بًةت الاكا ػؿ االخالػةمي ك  دلةفً لة اراض  لساكل اإل- ب
ريحيػػ ، ً لػػة انعضػػض لسػػاكل حػػب الػػا  ـ كالاضػػاع الل ركػػي ال ػػحي، ًك لػػة انعض ػػت السػػلةح  كاأل

، كانعض ػػػػػت اللخةزكػػػػػ  اإلخالةميػػػػػ الػػػػػذًةء الكخػػػػػداني، ًك لػػػػػة انعضػػػػػض لسػػػػػاكل اقبػػػػػؿ اللسػػػػػؤكلي  
 كال ًس  حيع. األزمر  مند الط ب  كي خةل   يخةبياإل

ف  ع ػي  أ إلػذاالطػةر النظػرم اك ػ ت  م ػذالبةح ػ   : ب ػد اطػبلع إلدىوتعزو الجبحثدة ذلدك 
ف يخال ػة حيػث اف  ع ػي  اللػدلف ألػف ال ػ ب  يخػةبيك ع ػي  اللضًػر اإللدلف  ػبًةت الاكا ػؿ 

كال يػػاحًـ كػػي  كيحػػةكؿ ال ػػركب لػػف الل ػػًبلت الاػػي يكاخ  ػػة كغة ػػب  كلاػػكارة كلًا بػػ    ع ػػي    قػػ
نض ةالل ةمرة ك  مػذا  إدلػةفكل  لػركر الك ػت بةنغلةسػه ب ن ط ةله ال ديد لف األملإل  ةك اه كك اه بةإلا 
 ػػػبًةت الاكا ػػػؿ ًنػػػكع لػػػف الانضػػػيس  إدلػػػةفلػػػذلؾ ك ػػػك ياكخػػػه نحػػػك  اضًيػػػر سػػػ بي اذ أ ػػػبع ال ػػػبًةت

 يخػةبي ػةحب الاضًيػر اإل اآلعػربينلػة نخػد كػي الطػرؼ  ،ل ػةً ه فل  غكط الاي ي ةني لن ة كمركبة لػ
اػه إنض ةالرادة  كيػه ك قػ  بػةلنضس كلديػ  القػدرة م ػذ  ػبط إبًػؿ  يكاخه ال غكط، مةد   ، ع ي  لاضة   

 .لنطقيه ف اًكفأ النايخ  لكر خ  ت لفا األذبةلر ة ًؿ م كال  كر
 كدراسػ  2008لحلػد زيػداف  ل ػؿ دراسػ   م ػةـ ،ب ػض الدراسػةت السػةبق  وهذا مب تؤيدده  تدبئج )

 (.2009لحلد زمبي  أحلد( كدراس   2009 سليرة ًردم 
 كػي االسػاعداـ ل ػبًةت  كػراطكدرخػةت اإل ،يخػةبيمدـ كخكد مبل   ارابةطي  بيف درخةت الاضًيػر اإل

 الاكا ؿ االخالةمي لدل الط ب .
   كالاضػػػػةؤؿ ك ال ػػػػبط يخةبيػػػػبػػػػيف درخػػػػةت الاك  ػػػػةت اإل إح ػػػػة ي مػػػػدـ كخػػػػكد مبل ػػػػ  ذات داللػػػػ  

ك الاقبػػؿ  اآلعػػريفلبلعػػابلؼ مػػف  يخػػةبيك الاقبػػؿ اإل ي كالػػاحًـ كػػي ال ل يػػةت ال ق يػػ  ال  يػػةنض ػػةلاإل
 .ا ً  ةأب ةدم ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي ك  دلةفلئلكالدرخ  الً ي   ل ركط ل ذاتالغير 

   كػي  كػراطكبيف درخةت اإل ،بيف درخةت ال  كر ال ةـ بةلر ة إح ة ي مدـ كخكد مبل   ذات دالل
 ي .نض ةلاللزاخي  أك اإل مراضاالساعداـ ك درخةت األ

 . مدـ كخكد مبل   بيف درخةت السلةح  كاألريحي  كبيف درخةت ل ًبلت  حي 
 كػػي االسػػاعداـ،  كػػراط اإل :كخػػكد مبل ػػ  بػػيف درخػػةت اقبػػؿ اللسػػ كلي  ال ع ػػي  كبػػيف درخػػةت مػػدـ

 االمالةدي (. مراضي ، ل ًبلت  حي ، األنض ةلاللزاخي  أك اإل مراضاأل
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 مػػراضكػػي االسػػاعداـ، األ كػػراط اإل :  كدرخػػةتيخةبيػػمػػدـ كخػػكد مبل ػػ  بػػيف درخػػةت اللخةزكػػ  اإل 
 ي (.نض ةلاللزاخي  أك اإل

 : ي بج وجين الت كير اإل اإل تمبسيةبلعالقة جين المهبرات وفيمب يتعمق ج

وجين الت كير  اإل تمبسيةيوضح معبمالت ارتجبط جيريون لدراية العالقة جين المهبرات  )23) دول 
 (331جغزة )ن= األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج اإل

اإل تمبسيةالمهبرات   
 
 ي بج الت كير اإل

الا بير 
 ينض ةلاإل

الحسةسي  
 ي نض ةلاإل

ال بط 
 ينض ةلاإل

الا بير 
 االخالةمي

الحسةسي  
 اإلخالةمي 

ال بط 
 االخالةمي

الدرخ  الً ي  
للقيةس الل ةرات 

 اإلخالةمي 
 047.- 059.- 025.- *118.- 064.- 011. 028.-   كالاضةؤؿيخةبيالاك  ةت اإل
ال ل يػػػػةت ي كالػػػػاحًـ كػػػػي نض ػػػػةلال ػػػػبط اإل
 ال ق ي  ال  ية

.110* .097 .028 .035 .037 -.074 .057 

 074. 063.- 073. 016. 026. *114. 048. حب الا  ـ كالاضاع الل ركي ال حي
 062.- 056.- 046.- 069.- 017. 027.- 107.- ال  كر ال ةـ بةلر ة

 *110. 037.- 042. 077. *113. 107. *118. اآلعريفلبلعابلؼ مف  يخةبيالاقبؿ اإل
 074.- 014.- 051.- *131.- 009. 004.- 024.- السلةح  كاألريحي 
 042. *121.- 093. 025.- 070. 050. 014. الذًةء الكخداني

 037.- 031. *-118.- 009. 022. 071.- 036.- اقبؿ غير ل ركط ل ذات
 069. *-128.- 040. 052. 019. **155. *110. اقبؿ اللس كلي  ال ع ي 

 019.- **149.- 068.- 048.- 035.- 084. *110.  يخةبياللخةزك  اإل
 019. *118.- 009.- 038.- 038. 091. 064. ي بج الدر ة الكمية لمقيبس الت كير اإل

 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 

 وكب ت ال تبئج كبلتبل  : 

   الا بيػػر  :اأب ػػةدك  اإلخالةميػػ بػػيف الدرخػػ  الً يػػ  ل ل ػػةرات  إح ػػة ي مػػدـ كخػػكد مبل ػػ  ذات داللػػ 
( اإلخالةميػػػ ي، الا بيػػػر االخالػػػةمي، الحسةسػػػي  نض ػػػةليػػػ ، ال ػػػبط اإلنض ةلي، الحسةسػػػي  اإلنض ػػػةلاإل

 بغزة  األزمرلدل ط ب  خةل    يخةبيكبيف الدرخ  الً ي  للقيةس الاضًير اإل
  كبػػػيف ل ػػػةرة ال ػػػبط االخالػػػةمي منػػػد  يخػػػةبيمبل ػػػ  مًسػػػي  بػػػيف الدرخػػػ  الً يػػػ  ل اضًيػػػر اإلكخػػػكد

ً لة انعضض لسػاكل ل ػةرة ال ػبط  يخةبيالط ب ، كمذا يدؿ م ذ أنه ً لة اراض  لساكل الاضًير اإل
 االخالةمي مند الط ب  كال ًس  حيع.

الضػػػرض  كنقبػػؿل ػػضرم نػػركض الضػػرض ا كإننػػة ،منػػه ناػػة و مػػػذا الضػػرض أسػػضرتككػػي  ػػكء لػػة 
كبػػػيف  اإلخالةميػػػ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ كبػػػيف الل ػػػةرات  إدلػػػةفكخػػػكد مبل ػػػه ذات داللػػػه بػػػيف  كمػػػك ،البػػػديؿ

 .يخةبيكبيف الاضًير اإل اإلخالةمي بينلة نقبؿ الضرض ال ضرم بيف مبل ه الل ةرات  ،يخةبيالاضًير اإل
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 اختجبر صحة ال رض الثب   :
 م ػػػذ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي لػػػف عػػػبلؿ دلػػػةفاإل: يلًػػػف الانبػػػؤ بدرخػػػ  ال دددرض  صيددد
 كي  طةع غزة. األزمرط ب  خةل    لدلمة أب ةدك  اإلخالةمي الل ةرات 

االنحػػدار العطػػي ، ك االنحػػدار العطػػي البسػػيط بةلطريقػػ  ال ةديػػ  إخػػراءالعابػػةر مػػذا الضر ػػي  اػػـ 
اللاغيػػرات الاػػي يلًػػف لػػف عبلل ػػة الانبػػؤ بداللػػ   ل ا ػػرؼ إلػػذ (Stepwiseاللا ػػدد بةلطريقػػ  الادريخيػػ   

ػذلؾ لل ركػ  األ دلػةفبةإل إح ة ي  يػ  النسػبي  ملم ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي  اللاغيػر الاػةب (، ًك
اػػـ إدعػػةؿ خليػػ   ًلػػة ك ػػدم ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي،  دلػػةفل لاغيػػر اللسػػاقؿ م ػػذ درخػػةت اإل

ي، الا بيػػر االخالػػةمي، نض ػػةليػػ ، ال ػػبط اإلنض ةلي، الحسةسػػي  اإلنض ػػةلالا بيػػر اإل  :السػػا  الاةليػػ  ب ػػةداأل
( ك د اػـ الاك ػؼ منػد العطػكة ال ةل ػ ، حيػث ظ ػر مػدـ كخػكد ، ال بط االخالةمياإلخالةمي الحسةسي  

(، اإلخالةميػػػ ي، الحسةسػػػي  نض ػػػةليػػػ ، ال ػػػبط اإلنض ةلالحسةسػػػي  اإل  اإلخالةميػػػ الل ػػػةرات  ب ػػػةدأل اػػأ ير
 :   كؿ الاةليالف عبلؿ الخد ة مك لك عكذلؾ ًل
ممخص  تبئج تحميل اال حدار الخط  الجييط جبلطريقة العبدية لمقيبس المهبرات يوضح ( 24) دول 

سمى شجكبت التواصل اال تمبس  )المتغير  دمبن)المتغير الميتقل( سمى مقيبس اإل اإل تمبسية
 .التبجع(

 المتغير الميتقل
Independent variable 

المعبمالت  المعبمالت الغير معيبرية
 المعيبرية

 اختجبر ت
ميتوى 
المعبمل  الداللة

 Bالجبئ  
الخطأ 
 Betaجيتب  SE المعيبري

 0.001** 5.89  8.26 48.60 الثبجت
 0.001** 7.31 0.37 0.09 0.64 اإل تمبسيةالدر ة الكمية لمقيبس المهبرات 

     **F( "1 ،329) 53.41قيمة "
     R2 0.14معبمل التحديد 

 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 

 وكب ت ال تبئج كبلتبل  :

كػػي  األزمػػرلػػدل ط بػػ  خةل ػػ   اإلخالةميػػ ل ل ػػةرات  إح ػػة ي داللػػ   مخػػكمرم ذ اػػأ يركخػػكد 
لػػف  (%14 م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي، ك ػػد كسػػر مػػذا النلػػكذج نسػػب  دلػػةف طػػةع غػػزة م ػػذ اإل

كػي  طػةع  األزمػرط ب  خةل    لدلم ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي  دلةفالابةيف الً ي كي درخةت اإل
مكالػػؿ أعػػرل،  إلػػذ% ارخػػ  86ألػػة النسػػب  اللابقيػػ  كمػػي F=53.41,P<0.01)  إح ػػة يةن غػػزة كدالػػ  

 0.14كقد ب د ل ةلؿ الاحديد ل نلكذج 
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، كيلًػػف  ػػيةغ  ل ةدلػػ  االنحػػدار العطػػي إح ػػة ي ابػػيف أف ل ػػةلبلت نلػػكذج االنحػػدار دالػػ  
 بل  كليػ  درخػةت الل ػةراتم ذ  بًةت الاكا ػؿ االخالػةمي(  دلةفالانبؤ بدرخةت  اإلالاي ا يف م ذ 

 كي ال كرة الاةلي  : اإلخالةمي 
 

 

بدرخػ  كاحػدة ً لػة أدل  اإلخالةميػ لف الل ةدلػ  السػةبق  ابػيف أنػه ً لػة زادت درخػةت الل ػةرات 
 .درخ  0.64م ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي ب  دلةفاراضةع لساكل اإل إلذذلؾ 

 أ ػػرب ف ال ػػكرة ال ةلػ  ل ناػػة وأيلًػػف القػكؿ بػػ ،منػػه الناػػة و مػذا الضػػرض أسػضرت ػػكء لػػة  ككػي
 ػػػبًةت الاكا ػػػؿ  إدلػػػةفم ػػػذ  اإلخالةميػػػ الل ػػػةرات  اػػػأ يرللػػػة يػػػدؿ م ػػػذ  ، بػػػكؿ الضػػػرض اللكخػػػه إلػػػذ

بةلل ػػةرات  اػػأ را (ال ػػبًةت  كالا لػػيـ كػي حػػدكد مينػػ  الدراسػ  إدلػةفف أكمػػك لػة يػػدؿ م ػػذ  ،االخالػةمي
 .اإلخالةمي 

 لػػذيفا كػػرادف كًػػرة  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي اقػػـك م ػػذ ااةحػػ  الضر ػػ  لؤلإلػػذ أ: تعددزو الجبحثددة ذلددك
بةلاكا ػؿ لػ  ب  ػ ـ الػب ض دكف أم  اك أم لك كع لػة، اك انالةء كاحد ،اخل  ـ امالةلةت ل اًر 

ل ػرككيف كػي الكا ػ ،  أ ػد ةء اًػةنك أسػكاء  كػراداألكسي   ك ةل  ل اكا ؿ االخالػةمي بػيف  ن ةأًلة ك  ، يكد
ك ػػػي ابنػػػي مبل ػػػةت خيػػػدا كااػػػيع ل ػػػـ  ،لػػػي ـ لػػػف عػػػبلؿ السػػػية ةت االكارا ػػػي إاػػػـ الا ػػػرؼ  أ ػػػد ةءك أ

 .اإلخالةمي كبةلاةلي ادريخية انلي الل ةرات ،اخالةمي  كالا بير مف انضس ـ أن ط للةرس  
  2015ل ػػؿ دراسػػ   خػػكمرة ابػػك مبطػػ   ،ب ػػض الدراسػػةت السػػةبق   تددبئج وسددب مددب وهددذا مددب تؤيددده) 

 ( 2006كدراس   ملت مبد اللخيد 
( 2011لحلد أبك زيد،  أحلد( دراس   elisabath engelberg, 2004  واختم ت مع  تبئج

 .(anna medrid, 2003كدراس   
  

 )المهبرات اال تمبسية(. 0.64+  48.6اإلدمبن سمى شجكبت التواصل اال تمبس  = 
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 Stepwiseيوضح ممخص  تبئج تحميل اال حدار الخط  المتعدد جبلطريقة التدري ية  )25) دول 
سمى شجكبت التواصل  دمبن)المتغيرات الميتقمة( سمى مقيبس اإل اإل تمبسيةلمتغيرات المهبرات 

 جغزة األزهراال تمبس  )المتغير التبجع( لطمجة  بمعة 

 المتغيرات الميتقمة
Independent variables 

 المعبمالت المعيبرية المعبمالت الغير معيبرية
المعبمل  ميتوى الداللة اختجبر ت

 Bالجبئ  
 الخطأ المعيبري

SE 
 Betaجيتب 

 **0.00 4.31  8.22 35.45 الثبجت 
 **0.00 5.90 0.30 0.34 2.02 ينض ةلالا بير اإل

 **0.00 3.21 0.17 0.36 1.14 ال بط االخالةمي
 **0.00 3.10 0.17 0.47 1.47 االخالةميالا بير 
     F( "3 ،327) **28.19قيمة "

     R2 0.20معبمل التحديد 
 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 

 وكب ت ال تبئج كبلتبل  : 

  ال ػػبط ي، نض ػػةل الا بيػػر اإل اإلخالةميػػ الل ػػةرات  ب ػػةدأل إح ػػة ي خػػكمرم ذم داللػػ   اػػأ يركخػػكد
م ػػػذ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي لػػػدل ط بػػػ   دلػػػةفاالخالػػػةمي، الا بيػػػر االخالػػػةمي( م ػػػذ اإل

م ػذ  ػبًةت  دلػةفبدرخػ  اإلاللاغيرات ل انبػؤ  أك ؿأن ـ  ليكحظكي  طةع غزة، كقد  األزمرخةل   
% 20نسػب   ب ػةدكي  طةع غزة، ك ػد كسػر مػؤالء األ األزمرلدل ط ب  خةل   الاكا ؿ االخالةمي 

 األزمػرم ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي لػدل ط بػ  خةل ػ   دلةفلف الابةيف الً ي كي درخةت اإل
ف مػذا اللاغيػرات االاػ  إمكالؿ أعرل، حيػث  إلذارخ  ك% 80لة النسب  اللابقي  أ كي  طةع غزة،

 .0.20، حيث ب د ل ةلؿ الاحديد (F=28.19,P-value<0.01) إح ة ي بدالل  
   م ػػذ  ػػبًةت  دلػػةفالانبػػؤ بػػدرخةت  اإليلًػػف  ػػيةغ  ل ةدلػػ  االنحػػدار العطػػي الاػػي ا ػػيف م ػػذ

ي، نض ػػػةلالا بيػػػر اإلالاةليػػػ    اإلخالةميػػػ الل ػػػةرات  أب ػػػةدبل  كليػػػ  درخػػػةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي( 
 ( كي ال كرة الاةلي  :ينض ةلال بط االخالةمي، الا بير اإل

 

 
 

  

الضجط ) 1.14( + التعجير اال  عبل ) 2.02+  35.4= اال تمبس اإلدمبن سمى شجكبت التواصل 
 )التعجير اال تمبس (. 1.47( + اال تمبس 
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 :من المعبدلة اليبجقة تجين أ ه

 ك الا بيػػر االخالػػةمي بدرخػػ  أك ال ػػبط االخالػػةمي أي نض ػػةلً لػػة زادت درخػػةت ل ػػةرة الا بيػػر اإل
 .م ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي دلةفاراضةع لساكل اإل إلذً لة أدل ذلؾ  كاحدة

 إلػذليػؿ أ ف ال ػكرة ال ةلػ  ل ناػة وأيلًف القػكؿ بػ ،منه ناة و مذا الضرض أسضرت كء لة  ككي
، كلًػػف اإلخالةميػػ الل ػػةرات  أب ػػةدب اػػأ رال ػػبًةت ا إدلػػةفكمك لػػة يػػدؿ م ػػذ اف ، بػػكؿ الضػػرض اللكخػػه

الاػػي  اإلخالةميػػ الاةب ػػ  ل ل ػػةرات  ب ػػةداأل لػػةمي ا ػػؾ السػػؤاؿ الػػذم يضػػرض نضسػػه كػػي مػػذا السػػيةؽ مػػك:
ي، ال ػػػػػبط االخالػػػػػةمي، الا بيػػػػػر نض ػػػػػةل الا بيػػػػػر اإلف أك ػػػػػد ابػػػػػيف   ػػػػػبًةت الاكا ػػػػػؿ ؟ إدلػػػػػةفانب نػػػػػة ب

 .اللنب   ب ةدي( مي ا ؾ األنض ةلاإل

انق ػه ال قػه بػةلنضس كالقػدرات الا بيريػػ ،  ف الػب ض لػف ك ػ  ال ػبةب الخػػةل يأ إلػػذتعدزو الجبحثدة ذلدك :
ك ًةنػػػػت أ ،اآلعػػػػريف( لال  ػػػػه كػػػػي الا قة يػػػػ  ك ػػػػدؽ الل ػػػػةمر كخػػػػذب إليػػػػهإنض ًةنػػػػت  ا بيػػػػرات أسػػػػكاء 

 مػػؤالء ال ػػبةب يخػػػدكفكػػإف لػػذلؾ ، كالقػػدرة م ػػذ الاحػػدث  ا بيػػرات اخالةميػػ ( لال  ػػ  بةلطبل ػػه ال غكيػػ 
الاػي ااػيع ل ػـ لسػةحه الا بيػر بًػؿ حريػه كدكف أم  يػكد  مػي نةكػذة الحريػ   بًةت الاكا ؿ االخالةمي

ك نػػة ال  ػػ كرية يحػةكلكف ل ػػئ الػػنقص الػػذم  ،م دكر اخالػػةمي بًػػؿ حريػهأكالقيػةـ بػػ ،ك نقػد لسػػالر ل ػػـأ
ال ػػػبط  –الا بيػػػر االخالػػػةمي  –ي نض ػػػةلمػػػي  الا بيػػػر اإل دلػػػةفاللنب ػػػه بةإل ب ػػػةداأل فإلػػػذلؾ كػػػ ،لػػػدي ـ

 .(االخالةمي
 ال رض الراجع:اختجبر صحة 

الت كيددر  سمددى شددجكبت التواصددل اال تمددبس  مددن خددالل دمددبنيمكددن الت جددؤ جدر ددة اإل :ال ددرض  صيدد
 ف  قطبع غزة. األزهر بمعة لدى طمجةه أجعبدو  ي بج اإل

االنحػدار العطػػي ك   االنحػػدار العطػي البسػػيط بةلطريقػ  ال ةديػػ إخػراءالعابػةر مػػذا الضر ػي  اػػـ 
اللاغيػػرات الاػػي يلًػػف لػػف عبلل ػػة الانبػػؤ بداللػػ   إلػػذ ل ا ػػرؼ (Stepwiseالادريخيػػ   اللا ػػدد بةلطريقػػ  

ػذلؾ لل ركػ  األ دلػةفبةإل إح ة ي  يػ  النسػبي  ملم ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي  اللاغيػر الاػةب (، ًك
ًلػة كاػـ  م ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي، دلػةف( م ػذ درخػةت اإليخػةبيل لاغير اللساقؿ  الاضًير اإل

ي كالػػػػاحًـ كػػػػي نض ػػػػةل  كالاضػػػػةؤؿ، ال ػػػػبط اإليخةبيػػػػ الاك  ػػػػةت اإل :ال  ػػػػرة الاةليػػػػ  ب ػػػػةدإدعػػػػةؿ خليػػػػ  األ
 يخػػةبيال ل يػػةت ال ق يػػ  ال  يػػة، حػػب الػػا  ـ كالاضػػاع الل ركػػي ال ػػحي، ال ػػ كر ال ػػةـ بةلر ػػة، الاقبػػؿ اإل

ؿ غيػػػػر ل ػػػػركط ل ػػػػذات، اقبػػػػؿ ، السػػػػلةح  كاألريحيػػػػ ، الػػػػذًةء الكخػػػػداني، اقبػػػػاآلعػػػػريفلبلعػػػػابلؼ مػػػػف 
 ( ك ػػد اػػـ الاك ػػؼ منػػد العطػػكة الراب ػػ ، حيػػث ظ ػػر مػػدـ كخػػكد يخةبيػػاللسػػ كلي  ال ع ػػي ، اللخةزكػػ  اإل

ي كالػػاحًـ كػػي ال ل يػػةت نض ػػةل  كالاضػػةؤؿ، ال ػػبط اإليخةبيػػ الاك  ػػةت اإل يخػػةبيالاضًيػػر اإل ب ػػةدأل اػػأ ير
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ل ػػركط ل ػػذات، اقبػػؿ اللسػػ كلي  ال ع ػػي ، اللخةزكػػ  ال ق يػػ  ال  يػػة، ال ػػ كر ال ػػةـ بةلر ػػة، اقبػػؿ غيػػر 
 :   كؿ الاةليالف عبلؿ الخد كيا ع ذلؾ ،مر  ة كالاي ياـكالناة و العة   بذلؾ (،  يخةبياإل

ممخص  تبئج تحميل اال حدار الخط  الجييط جبلطريقة العبدية لمقيبس الت كير ( 26) دول 
 سمى شجكبت التواصل اال تمبس  )المتغير التبجع( دمبن)المتغير الميتقل( سمى مقيبس اإل ي بج اإل

 المتغير الميتقل
Independent variable 

 المعبمالت المعيبرية المعبمالت الغير معيبرية
المعبمل  ميتوى الداللة اختجبر ت

 Bالجبئ  
الخطأ 
 Betaجيتب  SE المعيبري

 **0.00 11.33  14.88 168.48 الثبجت
 **0.00 4.07- 0.22- 0.23 0.95- ي بج الدر ة الكمية لمقيبس الت كير اإل

     **F( "1 ،329) 16.54قيمة "
     R2 0.04معبمل التحديد 

 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 

 :وكب ت ال تبئج كبلتبل 

  كػي  طػةع غػزة  األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   يخػةبيل اضًيػر اإل إح ػة ي خكمرم ذك داللػ   اأ يركخكد
% لػػف الابػػةيف 4م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي، ك ػػد كسػػر مػػذا النلػػكذج نسػػب   دلػػةفم ػػذ اإل

كػي  طػةع  األزمػرخةل ػ   لػدل ط بػ م ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي  دلػةفالً ي كي درخػةت اإل
مكالػػؿ  إلػػذارخػػ  ك% 96(، ألػػة النسػػب  اللابقيػػ  كمػػي F=16.54,P<0.01  إح ػػة يةن غػػزة كدالػػ  

 .0.04ب د ل ةلؿ الاحديد ل نلكذج  حيثأعرل، 
   كيلًػف  ػيةغ  ل ةدلػ  االنحػدار العطػي الاػػي إح ػػة ي ابػيف أف ل ػةلبلت نلػكذج االنحػدار دالػ ،

درخػػةت الاضًيػػر  بل  كليػػ م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي(  دلػػةفالانبػػؤ بػػدرخةت  اإلا ػيف م ػػذ 
 كي ال كرة الاةلي  : يخةبياإل

 

 

بدرخػ  كاحػدة ً لػة أدل ذلػؾ  يخػةبيلف الل ةدل  السةبق  ابيف أنػه ً لػة زادت درخػةت الاضًيػر اإل
 .درخ  0.95م ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي ب  دلةفانعضةض لساكل اإل إلذ

 أ ػػرب ف ال ػػكرة ال ةلػػ  ل ناػػة وأيلًػػف القػػكؿ بػػ ،منػػه الناػػة و مػػذا الضػرض أسػػضرت ػػكء لػػة  ككػي
 ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ  إدلػػػػةفم ػػػػذ  يخػػػػةبيالاضًيػػػػر اإل اػػػػأ يرللػػػػة يػػػػدؿ م ػػػػذ  ، بػػػػكؿ الضػػػػرض اللكخػػػػه إلػػػػذ

بػػةلاضًير  اػػأ را (ال ػػبًةت  كالا لػػيـ كػػي حػػدكد مينػػ  الدراسػػ  إدلػػةفف أكمػػك لػػة يػػدؿ م ػػذ  ،االخالػػةمي
 .يخةبياإل

 )الت كير االي بج (. 0.95 - 168.4اإلدمبن سمى شجكبت التواصل اال تمبس  = 
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اف  ع ػػي  لػػدلف  ػػبًةت الاكا ػػؿ ك ع ػػي   : ًلػػة كسػػبؽ ذًػػرا إلددىوتعددزو الجبحثددة ذلددك 
 كلاػػكارة حيػػث اف  ع ػػي  اللػػدلف  ع ػػي    قػػه كلًا بػػ ، ف يخال ػػةألػػف ال ػػ ب  يخػػةبيضًػػر اإلالل

نض ةالكال ياحًـ كي ل ةمرة ك  الاي يكاخ  ةكيحةكؿ ال ركب لف الل ًبلت  كغة ب    ػةك اه كك اػه بةإلا 
 اضًيػػر سػػ بي اذ أ ػػبع مػػذا ال ػػبًةت إدلػػةفكلػػ  لػػركر الك ػػت بةنغلةسػػه ب ن ػػط ةلػػه ال ديػػد لػػف األملإل

 كمركبػةن  ،الاػي ي ػةني لن ػة مف ال ػغكط بًةت الاكا ؿ ًنكع لف الانضيس  إدلةفلذلؾ ك ك ياكخه نحك 
يكاخػػه ، مةد ػػ  ، ع ػػي  لاضة  ػػ  يخػػةبي ػػةحب الاضًيػػر اإل اآلعػػربينلػػة نخػػد كػػي الطػػرؼ  ،ل ػػةً ه فلػػ

 .اه كال  كر بةلر ةإنض ةالكلدي  القدرة م ذ  بط  ،ك ق  بةلنضس  بًؿ ارادة  كي ال غكط
 كدراسػ  2008لحلػد زيػداف  ل ػؿ دراسػ   م ػةـ ،ب ػض الدراسػةت السػةبق  وهذا مب تؤيدده  تدبئج )

 (.2009لحلد زمبي  أحلد( كدراس   2009 سليرة ًردم 

 : اختجبر صحة ال رض الخبمس

الت كيدر  أجعدبدسمى شجكبت التواصل اال تمدبس  مدن خدالل  دمبن: يمكن الت جؤ جدر ة اإلال رض  صي
 ف  قطبع غزة. األزهر بمعة لدى طمجة ي بج اإل

( Stepwiseاالنحػػػدار العطػػي اللا ػػػدد بةلطريقػػػ  الادريخيػػػ    إخػػػراءالعابػػةر مػػػذا الضر ػػػي  اػػـ 
م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي  دلػػةفلئل إح ػػة ي اللاغيػػرات الاػػي يلًن ػػة الانبػػؤ بداللػػ   ل ا ػػرؼ إلػػذ

 ب ػةد اللاغيرات اللسػاق  (، حيػث اػـ إدعػةؿ خليػ  األ يخةبيالاضًير اإل أب ةد اللاغير الاةب ( مف طريؽ 
ي كالػاحًـ كػي ال ل يػةت ال ق يػ  ال  يػة، حػب نض ػةل  كالاضػةؤؿ، ال ػبط اإليخةبي الاك  ةت اإلال  رة الاةلي  

، اآلعػػػريفلبلعػػػابلؼ مػػػف  يخػػػةبيالػػػا  ـ كالاضػػػاع الل ركػػػي ال ػػػحي، ال ػػػ كر ال ػػػةـ بةلر ػػػة، الاقبػػػؿ اإل
للخةزكػػ  السػػلةح  كاألريحيػػ ، الػػذًةء الكخػػداني، اقبػػؿ غيػػر ل ػػركط ل ػػذات، اقبػػؿ اللسػػ كلي  ال ع ػػي ، ا

 يخػػةبيالاضًيػػر اإل ب ػػةدأل اػػأ ير ( ك ػػد اػػـ الاك ػػؼ منػػد العطػػكة الراب ػػ ، حيػػث ظ ػػر مػػدـ كخػػكد يخةبيػػاإل
ي كالػػػاحًـ كػػػي ال ل يػػػةت ال ق يػػػ  ال  يػػػة، ال ػػػ كر ال ػػػةـ نض ػػػةل  كالاضػػػةؤؿ، ال ػػػبط اإليخةبيػػػ الاك  ػػػةت اإل

كالناػػة و العة ػػ  (،  يخةبيػػاللخةزكػػ  اإلبةلر ػػة، اقبػػؿ غيػػر ل ػػركط ل ػػذات، اقبػػؿ اللسػػ كلي  ال ع ػػي ، 
 بذلؾ سكؼ ياـ مر  ة لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:

  



>: 
 

 Stepwiseيوضح ممخص  تبئج تحميل اال حدار الخط  المتعدد جبلطريقة التدري ية  )27) دول 
سمى شجكبت التواصل  دمبن)المتغيرات الميتقمة( سمى مقيبس اإل ي بج لمتغيرات الت كير اإل

 .جغزة األزهراال تمبس  )المتغير التبجع( لطمجة  بمعة 

 المتغيرات الميتقمة
Independent variables 

 المعبمالت المعيبرية المعبمالت الغير معيبرية
المعبمل  ميتوى الداللة اختجبر ت

 Bالجبئ  
الخطأ 
 SE المعيبري

 Betaجيتب 

 **0.00 13.58  11.38 154.48 الثبجت 
 **0.00 3.07- 0.19- 1.46 4.48- الذكبء الو دا  

 **0.01 2.72- 0.16- 1.31 3.57- حب التعمم والت تح المعرف  الصح 
 *0.02 2.42- 0.13- 1.13 2.74- اليمبحة واألريحية

 *0.02 2.33 0.13 1.33 3.10 اآلخرينلالختالف سن  ي بج التقجل اإل
     **F( "4 ،326) 9.01قيمة "

     R2 0.09معبمل التحديد 
 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 

 وكب ت ال تبئج كبلتبل  : 

  الػػذًةء الكخػػداني، حػػب الػػا  ـ  :يخػػةبيالاضًيػػر اإل ب ػػةدأل إح ػػة ي خػػكمرم ذم داللػػ   اػػأ يركخػػكد 
السػػػلةح  كاألريحيػػػ ( م ػػػذ ، اآلعػػػريفلبلعػػػابلؼ مػػػف  يخػػػةبيكالاضػػػاع الل ركػػػي ال ػػػحي، الاقبػػػؿ اإل

أن ػـ  ليكحظكي  طةع غزة، كقد  األزمرم ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي لدل ط ب  خةل    دلةفاإل
 األزمػرلدل ط بػ  خةل ػ  م ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي  دلةفبدرخ  اإلاللاغيرات ل انبؤ  أك ؿ

م ػػذ  دلػػةفكػػي درخػػةت اإل% لػػف الابػػةيف الً ػػي 9نسػػب   ب ػػةدكػػي  طػػةع غػػزة، ك ػػد كسػػر مػػؤالء األ
% 91الػػة النسػب  اللابقيػػ   كػي  طػػةع غػزة، األزمػػر ػبًةت الاكا ػؿ االخالػػةمي لػدل ط بػػ  خةل ػ  

-F=9.01,P) إح ػػػػػة ي مكالػػػػػؿ أعػػػػػرل، حيػػػػػث أف مػػػػػذا اللاغيػػػػػرات االاػػػػػ  بداللػػػػػ   إلػػػػػذارخػػػػػ  
value<0.01) 0.09، حيث ب د ل ةلؿ الاحديد. 

  م ػػذ  ػػػبًةت  دلػػةفالانبػػؤ بػػدرخةت  اإلا ػػػيف م ػػذ يلًػػف  ػػيةغ  ل ةدلػػ  االنحػػدار العطػػي الاػػي
 الػػػذًةء الكخػػػداني، حػػػب  :الاةليػػػ  يخػػػةبيالاضًيػػر اإل أب ػػػةدبل  كليػػػ  درخػػػةت الاكا ػػؿ االخالػػػةمي( 

، السػلةح  كاألريحيػ ( كػي اآلعػريفلبلعػابلؼ مػف  يخػةبيالا  ـ كالاضاع الل ركي ال حي، الاقبؿ اإل
 ال كرة الاةلي  :

 

 
 

حب التعلم والتفتح ) 3.57 –( الذكبء الو دا  ) 4.48 - 154.4= التواصل اال تمبس اإلدمبن سمى شجكبت 

 التقبل االيجابي لالختالف عن اآلخرين() 3.10+ السماحة واألريحية(.) 2.74 -( المعرفي الصحي
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 من المعبدلة اليبجقة تجين أ ه 

  ك السػلةح  كاألريحيػ  أ ال ػحي ك حػب الػا  ـ كالاضػاع الل ركػيأً لة زادت درخةت الذًةء الكخػداني
انعضػػػةض لسػػػاكل  إلػػػذبدرخػػػ  كاحػػػدة ً لػػػة أدل ذلػػػؾ  اآلعػػػريفلبلعػػػابلؼ مػػػف  يخػػػةبيالاقبػػػؿ اإل كأ

 .م ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي دلةفاإل

ليػؿ أ ف ال ػكرة ال ةلػ  ل ناػة وأيلًػف القػكؿ بػ ،منػه الناػة و مػذا الضػرض أسػضرتة لػ كء ل ككي
كلًػػف  ،يخػػةبيالاضًيػػر اإل أب ػػةدب اػػأ رال ػػبًةت ا إدلػػةفف أكمك لػػة يػػدؿ م ػػذ ، بػػكؿ الضػػرض اللكخػػه إلػػذ

الاػي انب نػػة  يخػةبيالاةب ػ  ل اضًيػر اإل ب ػػةدلػةمي ا ػؾ األ السػؤاؿ الػذم يضػرض نضسػه كػي مػػذا السػيةؽ مػك:
 الذًةء الكخداني، حب الا  ـ كالاضػاع الل ركػي ال ػحي، الاقبػؿ  :فأك د ابيف   بًةت الاكا ؿ ؟ إدلةفب
 .اللنب   ب ةد، السلةح  كاألريحي ( مي ا ؾ األاآلعريفلبلعابلؼ مف  يخةبياإل

الػػػذًةء   ب ػػػةدعة ػػػ  مػػذا األبك  يخػػةبيأف الضػػرد الػػػذم يالاػػ  بػػػةلاضًير اإلتعددزو الجبحثدددة ذلدددك : 
، السػػػلةح  اآلعػػػريفلبلعػػػابلؼ مػػف  يخػػػةبيالكخػػداني، حػػػب الػػػا  ـ كالاضػػاع الل ركػػػي ال ػػػحي، الاقبػػؿ اإل

لػ   ػضةت اللػدلف الاػي مػي ال ًػس لنػه ً يػةن ك ػك يًػكف  اخ ؿ لنه  ع ػة ال يػابلءـ باةاػةن  كاألريحي (
 لنب ػ  يخػةبيالاضًير اإل أب ةدكبةلاةلي  كال ياقبؿ االعابلؼ، كي رب لف  غكطةت الحيةة ، ع ة لنغ قة

 ف الضرد غير لدلف ل بًةت الاكا ؿ. أب
 

 : اختجبر صحة ال رض اليبدس

فدد  در ددبت α< (0.05س ددد ميددتوى داللددة ) إحصددبئية: ال تو ددد فددروق ذات داللددة ال ددرض  صيدد
لددى طمجدة  بمعدة  ي دبج والت كيدر اإل اإل تمبسيةسمى شجكبت التواصل اال تمبس  والمهبرات  دمبناإل

 أ ثى(. ،)ذكر :ل وع ال  س ُتعزىجغزة  األزهر

لسػاق يف لً ػػؼ الضػركؽ بػيف الػػذًكر ل احقػؽ لػف  ػح  الضر ػػي  اػـ إيخػةد اعابػػةر "ت" ل يناػيف 
كالاضًيػر  ،اإلخالةميػ م ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي كالل ػةرات  دلػةفكي درخةت لقيةس اإل نةثاإلك 
بغػػزة، كالناػػة و اللا  قػػ  ب ػػذا الضر ػػي  لك ػػح  لػػف عػػبلؿ الخػػدكؿ  األزمػػرلػػدل ط بػػ  خةل ػػ   يخػػةبياإل

 الاةلي:
  



>< 
 

سمى شجكبت التواصل اال تمبس   دمبن تبئج اختجبر "ت" لكشف ال روق ف  در بت مقيبس اإل( 28) دول 
 لمتغير  وع ال  س ُتعزىجغزة  األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةوالمهبرات 

 جعبداأل المقيبس

 إ بث ذكور

 قيمة ت
ميتوى 
 الداللة

ات به 
 ال روق

( 119ن= ) ( 217ن= ) 
المتويط 
 الحيبج 

اال حراف 
 المعيبري

المتويط 
 الحيبج 

اال حراف 
 المعيبري

 سمددددددى دمددددددبناإل
شددجكبت التواصددل 

 اال تمبس 

نةثاإل 0.00** -3.54 5.3 18.8 5.5 16.6 كي االساعداـ كراطاإل  
نةثاإل 0.00** 4.51- 5.3 19.3 4.9 16.6 ي نض ةلاللزاخي  أك اإل مراضاأل  
نةثاإل 0.00** 5.53- 4.9 23.8 5.1 20.7 االنسحةبي  مراضاأل  

نةثاإل 0.00** 4.39- 3.5 14.2 3.9 12.4 ل ًبلت  حي   
نةثاإل 0.00** 4.03- 5.4 21.5 5.4 19.0 ال راع  

نةثاإل 0.00** 5.50- 4.8 16.5 4.4 13.6 االمالةدي  مراضاأل  
 دمددددبنالدر دددة الكميدددة لمقيدددبس اإل

نةثاإل 0.00** 5.40- 24.6 114.1 24.0 99.1 سمى شجكبت التواصل اال تمبس   

المهدددددددددددددددددددددددبرات 
 اإل تمبسية

 - 0.48// 0.70- 3.9 16.2 3.6 15.9 ينض ةلالا بير اإل
 - 0.07// 1.80 3.6 15.2 3.6 16.0 ي نض ةلالحسةسي  اإل
 - 0.68// 0.41- 3.7 16.7 3.5 16.5 ينض ةلال بط اإل

 - 0.58// 0.56- 2.7 14.1 2.9 13.9 االخالةمي الا بير
 الذًكر 0.01* 2.71 4.0 14.1 4.3 15.4 اإلخالةمي الحسةسي  

 - 0.95// 0.07 3.5 17.5 4.1 17.5 ال بط االخالةمي
الدر ة الكمية لمقيبس المهدبرات 

 - 0.40// 0.83 13.6 93.8 15.0 95.1 اإل تمبسية

 ي بج الت كير اإل

 الذًكر 0.02* 2.41 1.1 6.3 1.1 6.6   كالاضةؤؿيخةبياإلالاك  ةت 
ي كالػػػػاحًـ كػػػػي نض ػػػػةلال ػػػػبط اإل

 - 0.52// 0.65- 1.1 7.1 1.1 7.0 ال ل يةت ال ق ي  ال  ية

 الذًكر 0.01* 2.65 1.0 5.9 1.3 6.2 حب الا  ـ كالاضاع الل ركي ال حي
 - 0.08// 1.75 0.8 6.2 1.0 6.4 ال  كر ال ةـ بةلر ة

لبلعػػػػػػابلؼ مػػػػػػف  يخػػػػػػةبيالاقبػػػػػػؿ اإل
 - 0.11// 1.60- 1.0 6.5 1.2 6.3 اآلعريف

 - 0.11// 1.58 1.1 6.6 1.3 6.8 السلةح  كاألريحي 
 - 0.25// 1.16 1.0 5.9 1.1 6.0 الذًةء الكخداني

 - 0.85// 0.20- 1.1 6.9 1.1 6.9 اقبؿ غير ل ركط ل ذات
 الذًكر 0.03* 2.15 0.9 5.6 1.2 5.9 اقبؿ اللس كلي  ال ع ي 

 - 0.69// 0.40 1.1 5.9 1.1 6.0  يخةبياللخةزك  اإل
الدر دددددددة الكميدددددددة لمقيدددددددبس الت كيدددددددر 

 - 0.11// 1.63 5.1 62.8 6.7 64.0 ي بج اإل

 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 
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 (:شجكبت التواصل اال تمبس  سمى دمبن)اإل األولجبل يجة لممقيبس 
 كب ت ال تبئج كبلتبل  :

   م ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ  دلػةفكي الدرخ  الً ي  للقيػةس اإل إح ة ي كخكد كركؽ خكمري  ذات دالل
 t-test=-5.40, P-valueكػػي  طػػةع غػػزة  األزمػػرمػػة لػػدل ط بػػ  خةل ػػ  أب ةداالخالػػةمي ك 

، كمذا يػدؿ م ػذ نةثاإل، كالضركؽ ًةنت ل ةلع  ذًر، أن ذ(( بةلنسب  للاغير نكع الخنس (0.01>
لػف الط بػ   أً ػرم ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي  إدلةفلدي ف درخةت  األزمرأف طةلبةت خةل   

درخػػػ ، كػػي حػػيف ب ػػػد اللاكسػػط لػػدل الػػػذًكر  114.1الطةلبػػةت الػػذًكر، كقػػد ب ػػد لاكسػػػط درخػػةت 
 درخ . 99.1

نػػػركض الضػػػرض ال ػػػضرم ك بػػػكؿ الضػػػرض  كإننػػػة ،منػػػه ناػػػة و مػػػذا الضػػػرض أسػػػضرتكػػػي  ػػػكء لػػػة 
 .البديؿ

ف لخال ةانػة ال ربيػ  مةلػ  كلخال نػة الغػزاكم عة ػ  اع ػ  اللػرأة أ : إلىوتعزو الجبحثة ذلك 
لػف ًكن ػة  أً ػر قةكػ  اللخالػ  الاػي انبػ  لػف اقةليػدا كمةدااػه  إلػذا ػكد  القيكد  يكد مديدة كمذا إلذكيه 

 . ة ل  م ذ الديف

ك مبل ةا ػة أك لكمبا ػة أي ة ألخال نة ال ال ؾ ا ؾ الحري  الاي اايع ل ة الا بير مف ر كةلضاةا كي 
ه ككػػي مبل ةاػػه ك ػػك لسػػلكح بػػه  ػػراآا ك أكًػػةر احػػررا كػػي  أً ػػركػػي اللقةبػػؿ نخػػد اف الرخػػؿ  ،ك ل ػػةمرمةأ

اللػرأة دكار ًػؿ لػف الرخػؿ ك أ كل اقػدات ااخػةا أكًػةرسر كي ب ض األ اكاخه ف اللرأةأًلة ك  ،ل رخةؿ كقط
كي ػػػن  القػػػرار  ،لػػػة الرخػػػؿ يعػػػرج ل  لػػػؿأ ،ـأف اًػػػكف زكخػػػه ك أكػػػةللرأة م ي ػػػة  ،الاػػػي اػػػـ احديػػػدمة لسػػػبقة

ت ا ػةني أ ػبحكبةلاػةلي  ،كدكرمػة كػي اللخالػ  أاالقيػكد    ػت لػف لًةنػ  اللػر  ًؿ مػذا ،هيأكالا بير مف ر 
ك   يػكد لخال  ػة ب ػًؿ مػةـلف  غكط بيف حةخةا ة ال ةطضيػه كالنضسػيه لػف حػب كاقػدير كانالػةء كبػيف 

ك لحةكلػ  ا ػكيض لػة أك ال ركب لف مػذا ال ػغكط أذا ك ي بحةخه منة ل انضيس إ، ة ب ًؿ عةصأسرا 
كلػ   ،اساعداـ  بًةت الاكا ؿ االخالػةمي إلذ ك خأت منة ،ف ايٍظً ر  ع يا ة الحقيقي أينق  ة دكف 

لػـ يسػلع ةا ة كمكايةا ة اللًبكاه الاي لركر الك ت اخد لة ابحث منه لف س ةدة كراح  كانضيس مف رغب
 . بًةت الاكا ؿ دلةفت كريسه إلأ بح، كادريخية باحقيقه مةلل ة الحقيقي

 2009لحلػػد الزمبػػي  أحلػػد  (كدراسػػ 2014دراسػػ   عةلػػد ال لػػةر : مددع واختم ددت هددذه ال تي ددة )
لحلػػد  أحلػد لػػ   أي ػةن  كاعا ضػت ،الاكخػد كػػركؽ بأنػػه( 2013كدراسػ   كي ػؿ بػػف مبػداهلل الػركيس 

( حيػث ًةنػت ل ػةلع anna medrid 2003(  2003(  مبػه ب ػي الػديف ربيػ  2011بػك زيػد أ
 . الذًكر

 : 2013دراس   لريـ نريلةف نكلةر وات قت مع). 
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 (:اإل تمبسيةجبل يجة لممقيبس الثب   )المهبرات 
 كب ت ال تبئج كبلتبل  : 

  اإلخالةميػػ كػػي درخػػةت الل ػػةرات  إح ػػة ي ت الناػػة و مػػدـ كخػػكد كػػركؽ خكمريػػ  ذات داللػػ  أظ ػػر 
ي، الا بيػػر االخالػػةمي، نض ػػةليػػ ، ال ػػبط اإلنض ةلي، الحسةسػػي  اإلنض ػػةل الا بيػػر اإل :ا الاةليػػ أب ػػةدك 

كػي  طػةع غػزة،  األزمػر ذًػر، أن ػذ( لػدل ط بػ  خةل ػ   :ال بط االخالةمي( بةلنسب  لنػكع الخػنس
 ،اإلخالةميػ لػدي ـ لسػاكل لاسػةكم لػف الل ػةرات  نػةثاإلكمذا يدؿ م ذ أف الط ب  الذًكر كالط ب  

حيث الضػركؽ ًةنػت ل ػةلع الػذًكر، كمػذا يػدؿ م ػذ  اإلخالةمي مة السةبق  لة مدا الحسةسي  أب ةدك 
 .نةثاإللف الط ب   أً رالذًكر لدي ـ حسةسي  اخالةمي   األزمرأف ط ب  خةل   

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 

نػػةثال ينػػه لػػف  ذًػػكر ك  أكػػراداف  : إلددىتعددزو الجبحثددة ذلددك  ينالػػكف لبي ػػ  لخال يػػ  ك قةكيػػه  (ا 
كبةلاػػػةلي اًػػػكف الل ػػػةرات  ،انػػػه ينالػػػكف لػػػنضس الخةل ػػػ  كاحًل ػػػـ نضػػػس ال ػػػكابط إلػػػذ  ػػػةك بةإل ،حػػػدةكا

 .لاقةرب  اإلخالةمي 
  : 2011لحلد ابك زيد  أحلد دراس  ات قت مع هذه ال تي ة) 
 : نةثاإلنه اكخد كركؽ ل ةلع إ( حيث 2013دندم  إيلةفدراس    اختم ت مع هذه ال تي ة   

 (:ي بج جبل يجة لممقيبس الثبلث )الت كير اإل
 كبلتبل  :  وكب ت ال تبئج

   الضدجط ا الاةليػ   أب ػةدك  يخةبيكي درخةت الاضًير اإل إح ة ي مدـ كخكد كركؽ خكمري  ذات دالل
لالخدتالف  ي دبج   والتحكم ف  العمميبت العقمية العميدب، الشدعور العدبم جبلرضدب، التقجدل اإل  عبلاإل 

، اليدددمبحة واألريحيدددة، الدددذكبء الو ددددا  ، تقجدددل غيدددر مشدددروط لمدددذات، الم بزفدددة اآلخدددرينسددن 
كػي  طػةع غػزة، كمػذا يػدؿ  األزمػر ذًػر، أن ػذ( لػدل ط بػ  خةل ػ   :( بةلنسب  لنكع الخنسةي بجياإل

مػة السػةبق  لػة مػدا أب ةدك  يخػةبيلدي ـ لساكل لاسةكم لف الاضًيػر اإل نةثاإلالط ب  الذًكر كالط ب  
تقجدددل الميدددئولية  -حدددب الدددتعمم والت دددتح المعرفددد  الصدددح   -ة والت دددبؤل ي بجيدددالتوقعدددبت اإل 

 ( حيث الضركؽ ًةنت ل ةلع الذًكر.الشخصية

 نقبؿ الضرض ال ضرم  كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتككي  كء لة 
نػػةث ذًػػكر ك  :ال ينػػه لػػف أكػػرادف أ:  إلددىتعددزو الجبحثددة ذلددك  ينالػػكف لبي ػػ  لخال يػػ  ك قةكيػػه  (ا 

 .حدةكا
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ب ػػػًؿ لاًػػػةكئ بػػػيف الػػػذًكر  يخػػػةبيم ػػػذ ا زيػػػز الاضًيػػػر اإل اف الخةل ػػػ  ا لػػػؿ إلػػػذ  ػػػةك بةإل
كػػي ل ػػلةر ال  ػػـ كالل ركػػ   م ػػي  نػػةثاإلًكن ػػة بي ػػ  ل ركيػػ  ال ا اػػرؼ بػػةلضركؽ بػػيف الػػذًكر ك  نػػةثاإلك 

 ( 277 :2012 ،القري ي
 : كدراسػػػ   م ػػػي القري ػػػي  ،(2013ال بيػػػدم  إبػػػراميـدراسػػػ   مضػػػراء  وات قدددت مدددع هدددذه ال تي دددة

2013) 
 : ػػةت غػػةنـ  واختم ددت مددع كدراسػػ  مبداللريد  ،نػػةثاإلكقػػد ًةنػػت ل ػػةلع  (2005دراسػػ   زيػػةد بًر

 .(حيث اكخد كركؽ ل ةلع الذًكر2013اللغةزم  إبراميـ( كدراس   2009 ةسـ مبد اللريد 
 اختجبر صحة ال رض اليبجع :

فدد  در ددبت α< (0.05س ددد ميددتوى داللددة ) إحصددبئيةال تو ددد فددروق ذات داللددة  :ال ددرض  صيدد
لددى طمجدة  بمعدة  ي دبج والت كيدر اإل اإل تمبسيةسمى شجكبت التواصل اال تمبس  والمهبرات  دمبناإل

 (.أكثري ة ف 21، أقلي ة ف 20لمعمر ) ُتعزىف  قطبع غزة  األزهر

ل احقػؽ لػف  ػػح  الضر ػي  اػػـ إيخػةد اعابػػةر "ت" ل يناػيف لسػػاق يف لً ػؼ الضػػركؽ كػي درخػػةت 
لػدل ط بػ  خةل ػػ   يخػةبيكالاضًيػر اإل اإلخالةميػ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي كالل ػػةرات  إدلػةفلقيػةس 
(، كالناػػة و اللا  قػػ  ب ػػذا أً رسػػن  كػػ 21، أ ػػؿسػػن  ك 20ل ض ػػةت ال لريػػ    اي ػػزلكػػي  طػػةع غػػزة  األزمػػر

 الضر ي  لك ح  لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:
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سمى شجكبت التواصل اال تمبس   دمبن تبئج اختجبر "ت" لكشف ال روق ف  در بت مقيبس اإل( 29) دول 
 لمتغير العمر ُتعزىف  قطبع غزة  األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةوالمهبرات 

 جعبداأل المقيبس

 أكثري ة ف 21 أقلي ة ف 20

 ميتوى قيمة ت
 الداللة

 )137ن=( )190ن=( ات به ال روق
المتويط 
 الحيبج 

اال حراف 
 المعيبري

المتويط 
 الحيبج 

اال حراف 
 المعيبري

سمدددى  دمدددبناإل
شدددددددددددددددددددددجكبت 
التواصددددددددددددددددددل 

 اال تمبس 

 - //0.310 1.02 5.5 17.6 5.3 18.3 كي االساعداـ كراطاإل
 - 0.240// 1.18 4.9 17.9 5.5 18.6 ي نض ةلاللزاخي  أك اإل مراضاأل
 أ ؿسن  ك 20 **0.001 3.21 5.1 21.7 5.0 23.5 االنسحةبي  مراضاأل

 أ ؿسن  ك 20 *0.049 1.97 3.9 13.2 3.5 14.0 ل ًبلت  حي 
 - //0.142 1.47 5.2 20.1 5.6 21.0 ال راع

 أ ؿسن  ك 20 *0.041 2.05 4.5 14.8 5.0 15.9 االمالةدي  مراضاأل
 ػػػػػػػػػبًةت  إدلػػػػػػػػػةفالدرخػػػػػػػػػ  الً يػػػػػػػػػ  
 أ ؿسن  ك 20 0.024* 2.26 24.3 105.1 25.4 111.4 الاكا ؿ االخالةمي

المهددددددددددددددددبرات 
 اإل تمبسية

 - //0.586 0.55 3.5 15.9 3.9 16.2 ينض ةلالا بير اإل
 - //0.413 0.82- 3.7 15.7 3.5 15.3 ي نض ةلالحسةسي  اإل
 - //0.170 1.37 3.4 16.3 3.8 16.9 ينض ةلال بط اإل

 - //0.541 0.61 2.9 13.9 2.6 14.1 الا بير االخالةمي
 - //0.362 0.91- 4.1 14.8 4.1 14.4 اإلخالةمي الحسةسي  

 أ ؿسن  ك 20 *0.028 2.21 4.1 17.0 3.4 17.9 ال بط االخالةمي
الدرخػػػػػػ  الً يػػػػػػ  للقيػػػػػػةس الل ػػػػػػةرات 

 - //0.460 0.74 14.7 93.5 13.8 94.7 اإلخالةمي 

الت كيدددددددددددددددددددددر 
 ي بج اإل

 - //0.105 1.63- 1.1 6.5 1.1 6.3   كالاضةؤؿيخةبيالاك  ةت اإل
ي كالػػػػػػػػاحًـ كػػػػػػػػي نض ػػػػػػػػةلال ػػػػػػػػبط اإل

 ال ل يةت ال ق ي  ال  ية
7.1 1.0 7.0 1.1 0.91 //0.361 - 

 - 0.125// 1.54- 1.2 6.1 1.0 5.9 حب الا  ـ كالاضاع الل ركي ال حي
 - //0.376 0.89- 1.0 6.3 0.8 6.3 ال  كر ال ةـ بةلر ة

لبلعػػػػػػابلؼ مػػػػػػػف  يخػػػػػػةبيالاقبػػػػػػؿ اإل
 اآلعريف

6.5 1.0 6.3 1.1 1.60 0.111// - 

 - //0.187 1.32- 1.2 6.8 1.2 6.6 السلةح  كاألريحي 
 أً رسن  ك 21 *0.019 2.36- 1.1 6.1 0.9 5.8 الذًةء الكخداني

 - 0.184// 1.33 1.1 6.8 1.1 7.0 اقبؿ غير ل ركط ل ذات
 - //0.132 1.51- 1.2 5.8 0.9 5.6 اقبؿ اللس كلي  ال ع ي 

 - //0.396 0.85- 1.2 6.0 1.1 5.9  يخةبياللخةزك  اإل
الدرخػػػػػػػػ  الً يػػػػػػػػ  للقيػػػػػػػػةس الاضًيػػػػػػػػر 

 يخةبياإل
63.0 5.1 63.8 6.5 1.23- 0.219// - 

 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 
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 (:شجكبت التواصل اال تمبس  إدمبن) األولجبل يجة لممقيبس 
 ال تبئج كبلتبل  :وكب ت 

  م ػذ  ػبًةت  دلػةفكػي الدرخػ  الً يػ  لئل إح ػة ي ت الناة و كخػكد كػركؽ خكمريػ  ذات داللػ  أظ ر
 مػػػراضاأل -ل ػػػًبلت  ػػػحي   -االنسػػػحةبي   مػػػراضاأل الاةليػػػ   ب ػػػةدك األ الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي

 21، أ ػػؿسػػن  ك 20كػػي  طػػةع غػػزة بةلنسػػب  للاغيػػر ال لػػر   األزمػػرلػػدل ط بػػ  خةل ػػ   (االمالةديػػ 
، كقػد ب ػد لاكسػط درخػةت أ ػؿسػن  ك 20مـ أملػةر ، كالضركؽ ًةنت ل ةلع الط بػ  الػذيف (أً رسن  ك
 21مـ أملػةر درخ ، كي حيف ب د اللاكسط لدل الط ب  الذيف  111.4 أ ؿسن  ك 20مـ أملةر الذم 
 درخ . 105.1 أً رسن  ك

نػػػركض الضػػػرض ال ػػػضرم ك بػػػكؿ الضػػػرض  كإننػػػة ،منػػػه ناػػػة و مػػػذا الضػػػرض تأسػػػضر كػػػي  ػػػكء لػػػة 
 .البديؿ

 ،ناقػةؿ لػف اللرامقػ  ل ر ػدف مػذا الض ػ  ال لريػ  اًػكف كػي لرح ػه االأل : إلدىتعزو الجبحثة ذلك 
كمػػذا  ،االساً ػػةؼ لػػدي ـ ا ػػكل ك ػػكل ـ كحػػب ا  ػػبةعكبةلاػػةلي مػػـ بحةخػػه للسػػةحه ل ا بيػػر مػػف ذكاا ػػـ ك 

اسػػػاعداـ  ػػبًةت الاكا ػػػؿ الاػػي ااػػػيع ل ػػـ ل ا بيػػػر مػػف ذكاا ػػػـ دكف اال ػػطرار كػػػي لػػػف عػػبلؿ  ياحقػػؽ
 ك الظركؼ ل ا ريؼ مف مكيا ـأك ةت ب ض األ

 : كدراسػ   ،أً ػريا ػةل كف بػكمي  سػنةن  ًبرف األأ( نكمة لة كي 2013دراس   لريـ نكلةر  تت ق مع
 (2013حنةف ال  رم  

   م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ  دلػةفاإل أب ػػةدكػي درخػػةت  إح ػػة ي كمػدـ كخػػكد كػػركؽ خكمريػ  ذات داللػػ
يػػ ، ال ػػراع( بةلنسػػب  للاغيػػر نض ةلاللزاخيػػ  أك اإل مػػراضكػػي االسػػاعداـ، األ كػػراط اإل :االخالػػةمي

 كي  طةع غزة. األزمرلدل ط ب  خةل    (أً رسن  ك 21، أ ؿسن  ك 20  :ال لر
 (:اإل تمبسيةثب يًب: مقيبس )المهبرات 

   ا الاةليػػ  أب ػػةدك  اإلخالةميػػ كػػي درخػػةت الل ػػةرات  إح ػػة ي مػػدـ كخػػكد كػػركؽ خكمريػػ  ذات داللػػ
ي، الا بيػػػػػر االخالػػػػػةمي، الحسةسػػػػػي  نض ػػػػػةليػػػػػ ، ال ػػػػػبط اإلنض ةلي، الحسةسػػػػػي  اإلنض ػػػػػةل الا بيػػػػػر اإل
، أ ػؿسػن  ك 20للاغير ال لر   (أً رسن  ك 21، أ ؿسن  ك 20بةلنسب  للاغير ال لر   (اإلخالةمي 

حيػػث  الضددجط اال تمددبس (كػػي  طػػةع غػػزة، لػػة مػػدا   األزمػػر( لػػدل ط بػػ  خةل ػػ  أً رسػػن  كػػ 21
 .أ ؿسن  ك 20مـ أملةر الضركؽ ًةنت ل ةلع الذيف 

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 
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 (:ي بج )الت كير اإل ثبلثًب: مقيبس

   ا الاةليػػػػ أب ػػػةدك  يخػػػةبيكػػػي درخػػػةت الاضًيػػػػر اإل إح ػػػػة ي مػػػدـ كخػػػكد كػػػػركؽ خكمريػػػ  ذات داللػػػ: 
ي كالػػاحًـ كػػي ال ل يػػةت ال ق يػػ  ال  يػػة، حػػب الػػا  ـ نض ػػةل  كالاضػػةؤؿ، ال ػػبط اإليخةبيػػ الاك  ػػةت اإل

، اآلعػػػػريفلبلعػػػػابلؼ مػػػػف  يخػػػػةبيكالاضػػػػاع الل ركػػػػي ال ػػػػحي، ال ػػػػ كر ال ػػػػةـ بةلر ػػػػة، الاقبػػػػؿ اإل
ني، اقبػػػػؿ غيػػػػر ل ػػػػركط ل ػػػػذات، اقبػػػػؿ اللسػػػػ كلي  ال ع ػػػػي ، السػػػػلةح  كاألريحيػػػػ ، الػػػػذًةء الكخػػػػدا

( لػػػدل ط بػػػ  خةل ػػػ  أً رسػػػن  كػػػ 21، أ ػػػؿسػػػن  ك 20 ( بةلنسػػػب  للاغيػػػر ال لػػػر  يخةبيػػػاللخةزكػػػ  اإل
سػن   20مـ أملػةر كالضػركؽ ًةنػت ل ػةلع الػذيف  ()الدذكبء الو ددا  كي  طةع غزة، لة مػدا  األزمر

 .أ ؿك

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 
ك حاػػذ أحاػذ اظ ػػر كػػي  ع ػي  الضػػرد كاضًيػػرا  يخػػةبيف الاضًيػػر اإلأ: إلددىتعددزو الجبحثددة ذلددك 
ف إف مينػ  الدراسػ  ط بػ  خةل ػه كػأكبلػة  ،يحاػةج لضاػرات زلنيػ  ًبيػرة يخةبينغير الاضًير نحك الاضًير اإل

 .ليست بةلًبيرة لذلؾ ك ـ لاقةربكف ملةرف اللقةرنه بيف مذا األإك (22 – 18مـ ااركاح لة بيف  أملةر 
 : اختجبر صحة ال رض الثبمن

فدد  در ددبت α< (0.05س ددد ميددتوى داللددة ) إحصددبئيةال تو ددد فددروق ذات داللددة  :ال ددرض  صيدد
لددى طمجدة  بمعدة  ي دبج والت كيدر اإل اإل تمبسيةسمى شجكبت التواصل اال تمبس  والمهبرات  دمبناإل

 لمتخصص )درايبت أدجية، درايبت سممية(. ُتعزىف  قطبع غزة  األزهر

ل احقؽ لف  ػح  الضر ػي  اػـ إيخػةد اعابػةر "ت" ل يناػيف لسػاق يف لً ػؼ الضػركؽ بػيف درخػةت 
م ػػػذ  ػػػبًةت  دلػػػةفط بػػػ  الدراسػػػةت األدبيػػػ  كدرخػػػةت ط بػػػ  الدراسػػػةت ال  ليػػػ  كػػػي درخػػػةت لقيػػػةس اإل

كػي  طػةع غػزة،  األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي الاكا ؿ االخالةمي كالل ةرات 
 كالناة و اللا  ق  ب ذا الضر ي  لك ح  لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:
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سمى شجكبت التواصل  دمبن تبئج اختجبر "ت" لكشف ال روق ف  در بت مقيبس اإل )30) دول 
 ُتعزىف  قطبع غزة  األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةاال تمبس  والمهبرات 

 لمتغير التخصص

 جعبداأل المقيبس

 درايبت سممية درايبت أدجية

 ميتوى قيمة ت
 الداللة

 ات به
 ال روق

( 281ن= ) ( 54ن= ) 
 المتويط
 الحيبج 

 اال حراف
 المعيبري

 المتويط
 الحيبج 

 اال حراف
 المعيبري

 سمددددددددى دمدددددددبناإل
شدددجكبت التواصدددل 

 اال تمبس 

 - //0.37 0.90 5.2 17.4 5.5 18.1 كي االساعداـ كراطاإل
 - 0.52// 0.65 4.5 17.9 5.4 18.4 ي نض ةلاللزاخي  أك اإل مراضاأل
 - //0.62 -0.49 3.9 23.0 5.4 22.7 االنسحةبي  مراضاأل

 - //0.50 0.68 3.4 13.3 3.8 13.7 ل ًبلت  حي 
 - //0.62 0.50 5.1 20.3 5.6 20.7 ال راع

 - //0.31 1.01 4.7 14.8 4.9 15.5 االمالةدي  مراضاأل
شجكبت التواصدل  إدمبنالدر ة الكمية 

 اال تمبس 
109.0 26.1 106.9 21.4 0.57 0.57// - 

المهدددددددددددددددددددددددددبرات 
 اإل تمبسية

 - //0.61 -0.51 3.1 16.4 3.9 16.1 ينض ةلالا بير اإل
 - //0.87 0.17 2.9 15.4 3.8 15.5 ي نض ةلاإل الحسةسي 
 - //0.94 -0.07 3.2 16.6 3.7 16.6 ينض ةلال بط اإل

 - //0.58 0.55 2.5 13.8 2.8 14.0 الا بير االخالةمي
 - //0.46 0.75 3.2 14.2 4.3 14.6 اإلخالةمي الحسةسي  

 - //0.21 1.27 3.2 17.0 3.8 17.6 ال بط االخالةمي
الدر ددددة الكميددددة لمقيددددبس المهددددبرات 

 اإل تمبسية
94.3 14.4 93.4 12.4 0.44 0.66// - 

 ي بج الت كير اإل

 - //0.90 0.12 1.2 6.4 1.1 6.4   كالاضةؤؿيخةبيالاك  ةت اإل
ي كالاحًـ كي ال ل يػةت نض ةلال بط اإل

 ال ق ي  ال  ية
7.0 1.1 7.2 1.0 1.01- 0.31// - 

 - //0.27 1.11 0.9 5.9 1.1 6.0 الل ركي ال حيحب الا  ـ كالاضاع 
 - //0.90 -0.13 0.9 6.3 0.9 6.3 ال  كر ال ةـ بةلر ة

لبلعػػػػػػػػابلؼ مػػػػػػػػػف  يخػػػػػػػػةبيالاقبػػػػػػػػؿ اإل
 اآلعريف

6.5 1.1 6.2 1.0 1.38 0.17// - 

 - //0.35 0.94 1.1 6.5 1.2 6.7 السلةح  كاألريحي 
 - //0.76 0.31 1.1 5.9 1.0 5.9 الذًةء الكخداني

 - //0.35 0.94 1.1 6.8 1.1 6.9 اقبؿ غير ل ركط ل ذات
 - //0.21 1.27 0.8 5.5 1.1 5.7 اقبؿ اللس كلي  ال ع ي 

 - //0.19 1.32 1.0 5.8 1.1 6.0  يخةبياللخةزك  اإل
الدر دددددة الكميدددددة لمقيدددددبس الت كيدددددر 

 ي بج اإل
63.4 5.8 62.4 5.2 1.19 0.23// - 

 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 
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 (:ي بج )الت كير اإل ك(اإل تمبسية)المهبرات ( ك شجكبت التواصل اال تمبس  إدمبنوكب ت ال تبئج لد )
  شددجكبت  سمددى دمدبناإلكػػي درخػةت  إح ػة ي ت الناػة و مػػدـ كخػكد كػركؽ خكمريػػ  ذات داللػ  أظ ػر

 ي دبج در دبت الت كيدر اإل -ه أجعدبدو  اإل تمبسيدةدر بت المهدبرات  -ه أجعبدو التواصل اال تمبس  
كػػي  طػػةع  األزمػػربةلنسػػب  ل اع ػػص  دراسػػةت أدبيػػ ، دراسػػةت م ليػػ ( لػػدل ط بػػ  خةل ػػ   هأجعددبدو 

غزة، كمذا يدؿ م ذ أف ط ب  الدراسةت األدبي ، كط ب  الدراسةت ال  لي  لدي ـ لساكل لاسةكم لػف 
ك كػػػي  اأب ػػػةدك  اإلخالةميػػػ مػػػة ك كػػػي الل ػػػةرات أب ةدم ػػػذ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي ك  دلػػػةفاإل

 .اأب ةدك  يخةبيالاضًير اإل

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 

 ػبًةت الاكا ػؿ : اف  ػبًةت الاكا ػؿ لاػككرة كػي  إدلػةفبةلنسػب  لنايخػ   تعزو الجبحثدة ذلدك :
ت لاػككرة كػي الخةل ػػةت أ ػبح اإلنارنػتك  ،ف اللكبػةيبلت سػ ؿ الاكا ػؿ لػف عبللػهأًػؿ لًػةف كعة ػ  

 .كبةلاةلي اساعداـ ال بًةت ةإلنارنتب ا ةؿكًؿ الاع  ةت اساطي  اال

 ف الط بػػػػ  ينالػػػػكف لبي ػػػػ أ: اػػػػرل البةح ػػػػ   يخػػػػةبيكالاضًيػػػػر اإل اإلخالةميػػػػ لػػػػة نايخػػػػ  الل ػػػػةرات أ
 .ـ  لف حيز خغراكي كاخالةمي كاحدن أ إلذ  ةك بةإل ،مة م ي ـ لاسةكماأ ير ك  حدةخةل ي  كا

  : لػػة الل ػػةرات أ، (2014 عةلػػد ال لػػةر  :دراسػػ  ال ػػبًةت دلػػةفإل بةلنسػػب ات ددق مددع هددذه ال تي ددة
 :يخػةبيالاضًيػر اإل الػة ،(2013راك  دنػدم  إيلةفك  (2015: دراس   ع ر مكاريب  اإلخالةمي 

واختمددف مددع  تي ددة  (2013دنػػدم  إيلػػةف(ك 2013( ك مضػػراء ال بيػػدم 2005دراسػػ   زيػػةد غػػةنـ 
كػػػػي الاضًيػػػػر  إح ػػػػة يةن  اكخػػػػد كػػػركؽ دالػػػػه بأنػػػػه( 2012دراسػػػػ   م ػػػي القر ػػػػي  ي ددددبج الت كيددددر اإل

اكخػد كػركؽ دالػه  بأنػه( 2011ال  ػكاف  أحلػدل  دراسػ    لة كاعا ؼ نكمةن  ،دبيل ةلع األ يخةبياإل
 .دبيي( ل ةلع األنض ةل ذًةء اإل يخةبيالاضًير اإل أب ةدلب د لف  إح ة يةن 

 اختجبر صحة ال رض التبيع :

در ددبت  فدد α< (0.05س ددد ميددتوى داللددة ) إحصددبئيةال تو ددد فددروق ذات داللددة  :ال ددرض  صيدد
لددى طمجدة  بمعدة  ي دبج والت كيدر اإل اإل تمبسيةسمى شجكبت التواصل اال تمبس  والمهبرات  دمبناإل

، الميدتوى الثدب  ، الميدتوى األول)الميدتوى  :الميدتوى الدرايد لمتغيدر  ُتعزىف  قطبع غزة  األزهر
 الثبلث، الميتوى الراجع(.

 One -Wayل احقػؽ لػف  ػح  الضر ػي  الراب ػ  اػـ إيخػةد اعابػةر اح يػؿ الابػةيف األحػةدم  
ANOVA م ػػػػذ  ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ االخالػػػػةمي  دلػػػػةفدرخػػػػةت كػػػػي درخػػػػةت اإل( لدراسػػػػ  الضرك ػػػػةت كػػػػي
للاغيػر اللسػاكل  اي ػزلكي  طةع غزة  األزمرلدل ط ب  خةل    يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي كالل ةرات 
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، اللسػػاكل ال ػػةني، اللسػػاكل ال ةلػػث، اللسػػاكل الرابػػ (، كالناػػة و اللا  قػػ  ب ػػذا األكؿ اللسػػاكل  :الدراسػػي
 لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:الضر ي  لك ح  

سمى شجكبت  دمبنيوضح  تبئج تحميل التجبين األحبدي لكشف ال روق ف  در بت اإل )31) دول 
ف  قطبع غزة  األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةالتواصل اال تمبس  والمهبرات 

 لمتغير الميتوى الدراي  ُتعزى

 مصدر التجبين جعبداأل المقيبس
 م موع
 المرجعبت

 در بت
 الحرية

 متويط 
 قيمة ف المرجعبت

الداللة 
 حصبئيةاإل

سمى  دمبناإل
شجكبت 
التواصل 
 اال تمبس 

 كي االساعداـ كراطاإل
 94.5 3 283.5 بيف اللخلكمةت

 29.0 324 9383.9 داعؿ اللخلكمةت 0.02* 3.2
  327 9667.4 اللخلكع

اللزاخيػػػػػػػػػػػػػػػػ  أك  مػػػػػػػػػػػػػػػػراضاأل
 ي نض ةلاإل

 113.9 3 341.6 بيف اللخلكمةت
 27.3 324 8850.2 داعؿ اللخلكمةت 0.01** 4.17

  327 9191.8 اللخلكع

 االنسحةبي  مراضاأل
 158.5 3 475.4 بيف اللخلكمةت

 25.5 324 8257.6 داعؿ اللخلكمةت 0.00** 6.2
 327 8733.1 اللخلكع

 

  حي ل ًبلت 
 40.3 3 120.8 بيف اللخلكمةت

 13.4 324 4338.3 داعؿ اللخلكمةت 0.03* 3.01
 327 4459.2 اللخلكع

 

 ال راع
 151.1 3 453.4 بيف اللخلكمةت

 29.5 324 9545.7 داعؿ اللخلكمةت 0.00** 5.13
 327 9999.1 اللخلكع

 

 االمالةدي  مراضاأل
 136.8 3 410.5 بيف اللخلكمةت

 22.9 324 7404.9 داعؿ اللخلكمةت 0.00** 5.99
  327 7815.5 اللخلكع

 ػػبًةت  إدلػػةفالدرخػػ  الً يػػ  
 الاكا ؿ االخالةمي

 3905.4 3 11716.3 بيف اللخلكمةت
 615.3 324 199357.4 داعؿ اللخلكمةت 0.00** 6.35

  327 211073.7 اللخلكع

المهبرات 
 اإل تمبسية

 ينض ةلالا بير اإل
 33.2 3 99.5 بيف اللخلكمةت

 14.0 324 4543.0 داعؿ اللخلكمةت 0.07// 2.37
  327 4642.5 اللخلكع

 ي نض ةلالحسةسي  اإل
 13.2 3 39.6 بيف اللخلكمةت

 13.3 324 4321.6 داعؿ اللخلكمةت 0.40// 0.99
  327 4361.2 اللخلكع

 ينض ةلال بط اإل
 10.1 3 30.3 بيف اللخلكمةت

 13.1 324 4260.4 داعؿ اللخلكمةت 0.51// 0.77
 327 4290.8 اللخلكع

 
 0.49// 0.80 5.9 3 17.8 بيف اللخلكمةت الا بير االخالةمي
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 مصدر التجبين جعبداأل المقيبس
 م موع
 المرجعبت

 در بت
 الحرية

 متويط 
 قيمة ف المرجعبت

الداللة 
 حصبئيةاإل

 7.4 321 2366.2 داعؿ اللخلكمةت
 324 2384.0 اللخلكع

 

 اإلخالةمي الحسةسي  
 29.7 3 89.0 بيف اللخلكمةت

 16.8 324 5435.3 داعؿ اللخلكمةت 0.15// 1.77
 327 5524.3 اللخلكع

 

 ال بط االخالةمي
 6.7 3 20.1 بيف اللخلكمةت

 13.8 324 4474.4 داعؿ اللخلكمةت 0.69// 0.49
 327 4494.6 اللخلكع

 
الدرخػػػػػػػػػػػ  الً يػػػػػػػػػػػ  للقيػػػػػػػػػػػةس 

 اإلخالةمي الل ةرات 

 151.5 3 454.6 بيف اللخلكمةت
 199.4 321 64002.9 داعؿ اللخلكمةت 0.52// 0.76

  324 64457.5 اللخلكع

الت كير 
 ي بج اإل

   كالاضةؤؿيخةبيالاك  ةت اإل
 1.4 3 4.2 بيف اللخلكمةت

 1.2 324 380.0 داعؿ اللخلكمةت 0.31// 1.19
  327 384.2 اللخلكع

كػي ي كالػاحًـ نض ةلال بط اإل
 ال ل يةت ال ق ي  ال  ية

 1.4 3 4.2 بيف اللخلكمةت
 1.2 324 372.8 داعؿ اللخلكمةت 0.30// 1.22

  327 377.0 اللخلكع
حػػػب الػػػا  ـ كالاضػػػاع الل ركػػػي 

 ال حي

 1.7 3 5.1 بيف اللخلكمةت
 1.2 324 379.9 داعؿ اللخلكمةت 0.23// 1.44

 327 385.0 اللخلكع
 

 ال  كر ال ةـ بةلر ة
 1.0 3 2.9 بيف اللخلكمةت

 0.8 324 253.6 داعؿ اللخلكمةت 0.30// 1.22
 327 256.5 اللخلكع

 
لبلعػػػػػابلؼ  يخػػػػػةبيالاقبػػػػػؿ اإل

 اآلعريفمف 

 2.3 3 7.0 بيف اللخلكمةت
 1.1 324 367.9 داعؿ اللخلكمةت 0.11// 2.06

 327 374.9 اللخلكع
 

 كاألريحي السلةح  
 3.9 3 11.6 بيف اللخلكمةت

 1.4 324 447.2 داعؿ اللخلكمةت 0.04* 2.81
  327 458.9 اللخلكع

 الذًةء الكخداني
 1.6 3 4.8 بيف اللخلكمةت

 1.1 324 341.7 داعؿ اللخلكمةت 0.21// 1.51
  327 346.5 اللخلكع

 اقبؿ غير ل ركط ل ذات
 0.8 3 2.5 بيف اللخلكمةت

 1.1 324 371.8 داعؿ اللخلكمةت 0.54// 0.72
  327 374.2 اللخلكع

 اقبؿ اللس كلي  ال ع ي 
 2.2 3 6.7 بيف اللخلكمةت

 1.0 324 328.9 داعؿ اللخلكمةت 0.09// 2.20
  327 335.6 اللخلكع
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 مصدر التجبين جعبداأل المقيبس
 م موع
 المرجعبت

 در بت
 الحرية

 متويط 
 قيمة ف المرجعبت

الداللة 
 حصبئيةاإل

  يخةبياللخةزك  اإل
 0.7 3 2.0 بيف اللخلكمةت

 1.3 324 409.2 داعؿ اللخلكمةت 0.66// 0.54
  327 411.2 اللخلكع

الدرخ  الً يػ  للقيػةس الاضًيػر 
 يخةبياإل

 32.3 3 97.0 بيف اللخلكمةت
 32.2 324 10424.0 داعؿ اللخلكمةت 0.39// 1.00

  327 10521.0 اللخلكع
 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 

 وكب ت ال تبئج كبلتبل  : 

   (شجكبت التواصل اال تمبس  إدمبناواًل : مقيبس )

م ػػػذ  دلػػػةفكػػػي الدرخػػػ  الً يػػػ  لئل إح ػػػة ي ت الناػػػة و كخػػػكد كػػػركؽ خكمريػػػ  ذات داللػػػ  أظ ػػػر 
ال ػػةني، ، اللسػاكل األكؿل لسػػاكل الدراسػي  اللسػػاكل بةلنسػب   ا ً  ػػةأب ػةد ػبًةت الاكا ػؿ االخالػػةمي ك 

كػػػي  طػػػةع غػػػزة، كلً ػػػؼ الضػػػركؽ بػػػيف  األزمػػػرلػػػدل ط بػػػ  خةل ػػػ  ( اللسػػػاكل ال ةلػػػث، اللسػػػاكل الرابػػػ 
الميدتوى بػأف ط بػ   ليػكحظاللخلكمةت، اـ إيخةد اعابػةر  ػيضيه ل لقةرنػةت الب ديػ  لاخػةنس الابػةيف، ك ػد 

 :لػف الط بػ  لػف اللسػاكل أً ػرم ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي  إدلػةفلػدي ـ لسػاكل  الدراي  الثب  
 .، ال ةلث، الراب ( األكؿ 

نػػػركض الضػػػرض ال ػػػضرم ك بػػػكؿ الضػػػرض  كإننػػػة ،منػػػه ناػػػة و مػػػذا الضػػػرض أسػػػضرتكػػػي  ػػػكء لػػػة 
 البديؿ.

م ػذ لنػةخ  لكاأ  اػ ن ػـأكا لػة بػيف أ ػبحف الط ب  كػي اللسػاكل ال ػةني :ا إلىتعزو الجبحثة ذلك 
يػػز لػػف  األكؿالخةل ػػ  كنظةل ػػة كدراسػػا ة لقةرنػػه بةللسػػاكل  كبػػيف ان ػػـ ليسػػكا احػػت  ػػغط الاعػػرج كالاًر

 .أً ر اساعداـ  بًةت الاكا ؿ  ذك ذلؾ ييقًب كف م ،ن ةء اللرح   الخةل ي إ أخؿ
  : ف منػةؾ مبل ػ ن ألة حيث ذًرت  ااضقت نكمةن  (2013حنةف   رم  دراس ات قت مع هذه ال تي ة 

 .مًسي  بيف اساعداـ ال بًةت كاللساكل الدراسي
 

 (:اإل تمبسيةثب يًب: مقيبس )المهبرات 
 اإلخالةميػ كي درخةت الل ػةرات  إح ة ي ت الناة و مدـ كخكد كركؽ خكمري  ذات دالل  أظ ر 

ي، الا بيػػػػر االخالػػػػةمي، نض ػػػػةليػػػػ ، ال ػػػػبط اإلنض ةلي، الحسةسػػػػي  اإلنض ػػػػةل الا بيػػػػر اإل :ا الاةليػػػػ أب ػػػػةدك 
، اللسػػػػاكل األكؿ اللسػػػػاكل  :بةلنسػػػػب  ل لسػػػػاكل الدراسػػػػي، ال ػػػػبط االخالػػػػةمي( اإلخالةميػػػػ الحسةسػػػػي  

كػي  طػةع غػزة، كمػذا يػدؿ م ػذ أف  األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ  ( ال ةني، اللسػاكل ال ةلػث، اللسػاكل الرابػ 
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كػػػػي  طػػػػةع غػػػػزة بػػػػةعابلؼ لسػػػػاكيةا ـ الدراسػػػػي  لػػػػدي ـ نضػػػػس درخػػػػةت الل ػػػػةرات  األزمػػػػرط بػػػػ  خةل ػػػػ  
 ة السةبق . مأب ةدك  اإلخالةمي 

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 
 (:ي بج ثبلثًب مقيبس )الت كير اإل

 يخػػةبيكػػي درخػػةت الاضًيػػر اإل إح ػػة ي ت الناػػة و مػػدـ كخػػكد كػػركؽ خكمريػػ  ذات داللػػ  أظ ػػر 
ي كالاحًـ كي ال ل يةت ال ق يػ  ال  يػة، حػب نض ةل  كالاضةؤؿ، ال بط اإليخةبي الاك  ةت اإل :ا الاةلي أب ةدك 

، الػذًةء اآلعػريفلبلعػابلؼ مػف  يخػةبيالا  ـ كالاضاع الل ركي ال حي، ال  كر ال ةـ بةلر ة، الاقبػؿ اإل
بةلنسػػب  ل لسػػاكل  ( يخةبيػػاقبػػؿ اللسػػ كلي  ال ع ػػي ، اللخةزكػػ  اإلالكخػػداني، اقبػػؿ غيػػر ل ػػركط ل ػػذات، 

 األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ  ( ، اللساكل ال ةني، اللساكل ال ةلث، اللسػاكل الرابػ األكؿ اللساكل  :الدراسي
كػػي  طػػةع غػػزة بػػةعابلؼ لسػػاكيةا ـ الدراسػػي   األزمػػركػػي  طػػةع غػػزة، كمػػذا يػػدؿ م ػػذ أف ط بػػ  خةل ػػ  

ل ػػةلع اللسػػاكل  ريحيددة(أ)اليددمبحه واالة السػػةبق  لػػة مػدا مػأب ةدك  يخػػةبيلػدي ـ نضػػس درخػةت الاضًيػػر اإل
   .ال ةلث

 .نركض الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 
ال يكخػػد ل لػػة كػػركؽ كػػي درخػػةا ـ  يخػػةبيكالاضًيػػر اإل اإلخالةميػػ ف الل ػػةرات أتعددزو الجبحثددة : 

الط بػػػػ  كػػػػي  أملػػػػةركمنػػػػة يكخػػػػد اقػػػػةرب كػػػػي  ،لؤ ػػػػر ل  لػػػػر الزلنػػػػي (الميددددتوى التعميمدددد   فأبسػػػػبب 
 (أً رسػنه كػ 21 – أ ػؿسػنه ك  20  إلػذاػه الضر ػي  السػةبق  الاػي ا ػزك أًدكمذا لػة  ،رب  اللساكيةت األ

 . يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي نه لدي ـ لساكل لاسةكم ل ل ةرات أت أًدالاي 
 : بػػػك مبطػػػ  أ: دراسػػػ   خػػػكمرة  اإلخالةميػػػ بةلنسػػػب  لنايخػػػ  الل ػػػةرات  اختم دددت مدددع هدددذه ال تي دددة

كقػػد  يخػػةبيلػػة نايخػػ  الاضًيػػر اإلأ ،ف الل ػػةرات ااطػػكر لػػ  اراضػػةع اللسػػاكلأت أ ػػةر الاػػي  (2015
 (.2013دراس   مضراء مبيدم  : ات قت معه
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سمى شجكبت التواصل  دمبنيوضح  تبئج اختجبر شي يه لممقبر بت الجعدية در بت اإل( 32) دول 
 .األزهرجبل يجة لمميتوى الدراي  لدى طمجة  بمعة  ي بج اال تمبس  والت كير اإل

 جعبداأل المقيبس
 الميتوى
 العدد الدراي 

المتويط 
 الحيبج 

 ال روقبت الجعدية
1 2 3 4 

 م ػػػذ دلػػػةفلقيػػػةس اإل
 ػػػػػػػػػػػػبًةت الاكا ػػػػػػػػػػػػؿ 

 االخالةمي

كػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كػػػػػػػػػػػػػػػػػراطاإل
 االساعداـ

 0.183// 0.592// 0.018* 1 16.53 34 األكؿاللساكل 
 0.294// 0.010* 1 - 18.97 145 اللساكل ال ةني
 0.281// 1 - - 17.11 92 اللساكل ال ةلث
 1 - - - 18.09 57 اللساكل الراب 

اللزاخيػػػ   مػػػراضاأل
 ي نض ةلأك اإل

 0.369// 0.572// 0.009** 1 16.85 34 األكؿاللساكل 
 0.053// 0.004** 1 - 19.46 145 اللساكل ال ةني
 0.630// 1 - - 17.45 92 اللساكل ال ةلث
 1 - - - 17.87 57 اللساكل الراب 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراضاأل
 االنسحةبي 

 0.891// 0.488// 0.035* 1 22.06 34 األكؿاللساكل 
 0.017* 0.001** 1 - 24.10 145 اللساكل ال ةني
 0.317// 1 - - 21.36 92 اللساكل ال ةلث
 1 - - - 22.21 57 اللساكل الراب 

 ل ًبلت  حي 

 0.135// 0.319// 0.010* 1 12.43 34 األكؿاللساكل 
 0.287// 0.030* 1 - 14.23 145 اللساكل ال ةني
 0.462// 1 - - 13.16 92 اللساكل ال ةلث
 1 - - - 13.62 57 اللساكل الراب 

 ال راع

 0.202// 0.327// 0.002* 1 18.65 34 األكؿاللساكل 
 0.041* 0.003* 1 - 21.89 145 اللساكل ال ةني
 0.636// 1 - - 19.72 92 اللساكل ال ةلث
 1 - - - 20.15 57 اللساكل الراب 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراضاأل
 االمالةدي 

 0.553// 0.499// 0.003** 1 13.97 34 األكؿاللساكل 
 0.005** 0.001** 1 - 16.71 145 اللساكل ال ةني
 0.967// 1 - - 14.62 92 اللساكل ال ةلث
 1 - - - 14.59 57 اللساكل الراب 

الدرخػػػػػػػػػػػػػ  الً يػػػػػػػػػػػػػ  
 إدلػػػػػػػػػػػةفللقيػػػػػػػػػػػةس 

 ػػػػػػبًةت الاكا ػػػػػػؿ 
 االخالةمي

 0.271// 0.514// 0.002** 1 100.38 34 األكؿاللساكل 
 0.018* 0.001** 1 - 115.49 145 اللساكل ال ةني
 0.523// 1 - - 103.63 92 اللساكل ال ةلث
 1 - - - 106.30 57 اللساكل الراب 

لقيػػػػػػػػػػػػػػػػةس الاضًيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 السلةح  كاألريحي  يخةبياإل

 0.542// 0.020* 0.414// 1 6.38 34 األكؿاللساكل 
 0.880// 0.019* 1 - 6.57 145 اللساكل ال ةني
 0.046* 1 - - 6.93 92 اللساكل ال ةلث
 1 - - - 6.54 57 اللساكل الراب 

 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 
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 اختجبر صحة ال رض العبشر :

در ددبت  فدد α< (0.05س ددد ميددتوى داللددة ) إحصددبئيةال تو ددد فددروق ذات داللددة  :ال ددرض  صيدد
لددى طمجدة  بمعدة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةسمى شجكبت التواصل اال تمبس  والمهبرات  دمبناإل

 الوضع االقتصبدي لأليرة )ضعيف، متويط، مرت ع(. لمتغير ُتعزىف  قطبع غزة  األزهر

 One -Wayاح يػؿ الابػةيف األحػةدم  ل احقػؽ لػف  ػح  الضر ػي  الراب ػ  اػـ إيخػةد اعابػةر 
ANOVAم ػػػػػذ  ػػػػػبًةت الاكا ػػػػػؿ االخالػػػػػةمي كالل ػػػػػةرات  دلػػػػػةف( لدراسػػػػػ  الضرك ػػػػػةت كػػػػػي درخػػػػػةت اإل
للاغيػر الك ػ  اال ا ػةدم  اي زلكي  طةع غزة  األزمرلدل ط ب  خةل    يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي 

 لؤلسرة    يؼ، لاكسط، لراض (، كالناة و اللا  ق  ب ذا الضر ي  لك ح  لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:
سمى شجكبت  دمبنيوضح  تبئج تحميل التجبين األحبدي لكشف ال روق ف  در بت اإل )33) دول 

ف  قطبع غزة  األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةالتواصل اال تمبس  والمهبرات 
 لمتغير الوضع االقتصبدي لأليرة ُتعزى

 م موع مصدر التجبين جعبداأل المقيبس
 المرجعبت

 در بت
 الحرية

 متويط
 المرجعبت

 الداللة قيمة ف
 حصبئيةاإل

 سمددددددددى دمددددددددبناإل
شددددجكبت التواصددددل 

 اال تمبس 

 كي االساعداـ كراطاإل
 104.9 2 209.7 اللخلكمةتبيف 

 29.0 333 9650.2 داعؿ اللخلكمةت 0.028* 3.62
 335 9860.0 اللخلكع

 
اللزاخيػػػػػػػ  أك  مػػػػػػػراضاأل
 ي نض ةلاإل

 6.4 2 12.8 بيف اللخلكمةت
0.23 

 
//0.797 

 
 28.2 333 9389.9 داعؿ اللخلكمةت

  335 9402.7 اللخلكع

 االنسحةبي  مراضاأل
 22.9 2 45.9 اللخلكمةتبيف 

0.85 
 

//0.428 
 

 27.0 333 8978.4 داعؿ اللخلكمةت
  335 9024.3 اللخلكع

 ل ًبلت  حي 
 9.8 2 19.5 بيف اللخلكمةت

0.71 
 

//0.492 
 

 13.7 333 4574.0 داعؿ اللخلكمةت
  335 4593.5 اللخلكع

 ال راع
 27.9 2 55.8 بيف اللخلكمةت

0.92 
 

//0.401 
 30.5 333 10160.5 داعؿ اللخلكمةت 

  335 10216.4 اللخلكع

 االمالةدي  مراضاأل
 25.3 2 50.6 بيف اللخلكمةت

1.07 
 

//0.343 
 23.6 333 7853.8 داعؿ اللخلكمةت 

 335 7904.4 اللخلكع
 

 إدلػػػػػػػةفالدرخػػػػػػػ  الً يػػػػػػػ  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػبًةت الاكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االخالةمي

 815.0 2 1629.9 بيف اللخلكمةت
1.27 

 
//0.284 

 644.2 333 214513.9 داعؿ اللخلكمةت 
 335 216143.9 اللخلكع

 
 0.426// 0.86 12.3 2 24.6 بيف اللخلكمةت ينض ةلالا بير اإلالمهددددددددددددددددددددددددددبرات 
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 مصدر التجبين جعبداأل المقيبس
 م موع
 المرجعبت

 در بت
 الحرية

 متويط
 قيمة ف المرجعبت

 الداللة
 حصبئيةاإل

   14.4 333 4778.6 داعؿ اللخلكمةت اإل تمبسية
 335 4803.1 اللخلكع

 

 ي نض ةلالحسةسي  اإل
 4.8 2 9.5 بيف اللخلكمةت

0.36 
 

//0.696 
 13.1 333 4377.7 داعؿ اللخلكمةت 

 335 4387.2 اللخلكع
 

 ينض ةلال بط اإل
 33.3 2 66.6 بيف اللخلكمةت

2.57 
 

//0.078 
 

 13.0 333 4317.9 داعؿ اللخلكمةت
 335 4384.6 اللخلكع

 

 الا بير االخالةمي
 5.6 2 11.1 بيف اللخلكمةت

0.75 
 

//0.472 
 

 7.4 330 2441.8 داعؿ اللخلكمةت
  332 2452.9 اللخلكع

 اإلخالةمي الحسةسي  
 5.0 2 9.9 بيف اللخلكمةت

0.29 
 

//0.748 
 

 17.1 333 5678.8 داعؿ اللخلكمةت
  335 5688.7 اللخلكع

 ال بط االخالةمي
 12.0 2 24.0 بيف اللخلكمةت

0.86 
 

//0.426 
 14.0 333 4676.2 داعؿ اللخلكمةت 

  335 4700.2 اللخلكع
الدرخػػػػػ  الً يػػػػػ  للقيػػػػػةس 

 اإلخالةمي الل ةرات 

 168.9 2 337.8 بيف اللخلكمةت
0.85 

 
//0.427 

 198.0 330 65341.1 داعؿ اللخلكمةت 
 332 65678.9 اللخلكع

 

 ي بج الت كير اإل

  يخةبيػػػػػػػػػػػػػالاك  ػػػػػػػػػػػػػةت اإل
 كالاضةؤؿ

 4.9 2 9.7 بيف اللخلكمةت
4.13 

 
*0.017 

 1.2 333 392.4 داعؿ اللخلكمةت 
 335 402.1 اللخلكع

 
ي نض ػػػػػػػػػػػػػػػػةلال ػػػػػػػػػػػػػػػػبط اإل

كالػػػػػػاحًـ كػػػػػػي ال ل يػػػػػػةت 
 ال ق ي  ال  ية

 0.3 2 0.7 بيف اللخلكمةت
0.29 

 
//0.748 

 1.2 333 394.1 داعؿ اللخلكمةت 
 335 394.8 اللخلكع

 
حػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػا  ـ كالاضػػػػػػػػػاع 

 الل ركي ال حي

 0.6 2 1.2 بيف اللخلكمةت
0.52 

 
//0.595 

 
 1.2 333 396.8 داعؿ اللخلكمةت

  335 398.0 اللخلكع

 ال  كر ال ةـ بةلر ة
 1.1 2 2.2 بيف اللخلكمةت

1.43 
 

//0.240 
 

 0.8 333 261.3 داعؿ اللخلكمةت
  335 263.5 اللخلكع

 يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبيالاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اإل
 اآلعريفلبلعابلؼ مف 

 0.3 2 0.7 بيف اللخلكمةت
0.28 

 
//0.755 

 
 1.2 333 387.0 داعؿ اللخلكمةت

  335 387.7 اللخلكع

 السلةح  كاألريحي 
 0.1 2 0.1 بيف اللخلكمةت

0.05 
 

//0.956 
 1.4 333 477.4 داعؿ اللخلكمةت 

  335 477.5 اللخلكع
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 مصدر التجبين جعبداأل المقيبس
 م موع
 المرجعبت

 در بت
 الحرية

 متويط
 قيمة ف المرجعبت

 الداللة
 حصبئيةاإل

 الذًةء الكخداني
 0.7 2 1.4 بيف اللخلكمةت

0.64 
 

//0.530 
 

 1.1 333 357.9 داعؿ اللخلكمةت
  335 359.3 اللخلكع

 اقبؿ غير ل ركط ل ذات
 2.6 2 5.2 بيف اللخلكمةت

2.25 
 

//0.107 
 

 1.1 333 380.8 داعؿ اللخلكمةت
  335 386.0 اللخلكع

اقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كلي  
 ال ع ي 

 0.0 2 0.0 بيف اللخلكمةت
0.01 

 
//0.994 

 
 1.0 333 344.9 داعؿ اللخلكمةت

  335 344.9 اللخلكع

  يخةبياللخةزك  اإل
 1.0 2 1.9 بيف اللخلكمةت

0.76 
 

//0.467 
 1.3 333 417.5 داعؿ اللخلكمةت 

  335 419.4 اللخلكع
الدرخػػػػػ  الً يػػػػػ  للقيػػػػػةس 

 يخةبيالاضًير اإل

 3.5 2 7.0 بيف اللخلكمةت
0.11 

 
//0.899 

 33.0 333 10975.6 داعؿ اللخلكمةت 
 335 10982.6 اللخلكع

 
 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 

 
 (:سمى شجكبت التواصل اال تمبس  دمبناوال : مقيبس )اإل

 م ػػػذ دلػػػةفكػػػي درخػػػةت اإل إح ػػػة ي ت الناػػػة و مػػػدـ كخػػػكد كػػػركؽ خكمريػػػ  ذات داللػػػ  أظ ػػػر 
االنسػػحةبي ،  مػػراضيػػ ، األنض ةلاللزاخيػػ  أك اإل مػػراض األ :ا الاةليػػ أب ػػةد ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي ك 
  ػػػػ يؼ،  :بةلنسػػػػب  ل ك ػػػػ  اال ا ػػػػةدم لؤلسػػػػرةاالمالةديػػػػ (  مػػػػراضل ػػػػًبلت  ػػػػحي ، ال ػػػػراع، األ

ف  ايتخدام شجكبت التواصل  فراط"اإلكي  طةع غزة، لة مػدا  األزمرلدل ط ب  خةل   ( لاكسط، لراض 
   .ًةنت ل ةلع الذيف ك   ـ اال ا ةدم لراض اال تمبس " 

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 
  بةس ةر لنةسبه ل خلي   اإلنارنتبسبب اككر :  إلىتعزو الجبحثة ذلك. 
  2003 مبه ربي   : دراس ات قت مع). 
  ل ةلع اللراض  2014:دراس   عةلد ال لةر اختم ت مع ). 

 (:اإل تمبسيةثب يًب: مقيبس )المهبرات 
 اإلخالةميػ كي درخةت الل ػةرات  إح ة ي ت الناة و مدـ كخكد كركؽ خكمري  ذات دالل  أظ ر 

ي، الا بيػػػػر االخالػػػػةمي، نض ػػػػةليػػػػ ، ال ػػػػبط اإلنض ةلي، الحسةسػػػػي  اإلنض ػػػػةل الا بيػػػػر اإل :ا الاةليػػػػ أب ػػػػةدك 
 :بةلنسػب  ل ك ػ  اال ا ػةدم لؤلسػرة (p -value>0.05، ال ػبط االخالػةمي(  اإلخالةميػ الحسةسػي  

كػػي  طػػةع غػػزة، كمػػذا يػػدؿ م ػػذ أف ط بػػ  خةل ػػ   األزمػػرلػػدل ط بػػ  خةل ػػ  (   ػػ يؼ، لاكسػػط، لراضػػ 
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 اإلخالةميػػ ـ لػػدي ـ نضػػس درخػػةت الل ػػةرات سػػرمكػػي  طػػةع غػػزة بػػةعابلؼ الك ػػ  اال ا ػػةدم أل األزمػػر
 ة السةبق . مأب ةدك 

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 
  : ل لػػة  اآلعػػريفًػػة ف اخالػػةمي بطب ػػ  كال ي ػػيش بل ػػزؿ مػػف  نسػػةفاإلف أتعددزو الجبحثددة ذلددك

 .ًةف ك  ه اال ا ةدم ك ك يًاسب ة لف ال غر ادريخية
 (:ي بج جبل يجة لممقيبس الثبلث )الت كير اإل

 يخػػةبيكػػي درخػػةت الاضًيػػر اإل إح ػػة ي ت الناػػة و مػػدـ كخػػكد كػػركؽ خكمريػػ  ذات داللػػ  أظ ػػر 
كالاضػػػاع الل ركػػػي ي كالػػػاحًـ كػػػي ال ل يػػػةت ال ق يػػػ  ال  يػػػة، حػػػب الػػػا  ـ نض ػػػةلا الاةليػػػ   ال ػػػبط اإلأب ػػػةدك 

، السػػلةح  كاألريحيػػ ، الػػذًةء اآلعػػريفلبلعػػابلؼ مػػف  يخػػةبيال ػػحي، ال ػػ كر ال ػػةـ بةلر ػػة، الاقبػػؿ اإل
بةلنسػػب  ل ك ػػ   ( يخةبيػػالكخػػداني، اقبػػؿ غيػػر ل ػػركط ل ػػذات، اقبػػؿ اللسػػ كلي  ال ع ػػي ، اللخةزكػػ  اإل

 "كػػي  طػػةع غػػزة، لػػة مػػدا  راألزمػػ( لػػدل ط بػػ  خةل ػػ    ػػ يؼ، لاكسػػط، لراضػػ  :اال ا ػػةدم لؤلسػػرة
 ـ   يؼ. سرمالذيف ك   ـ اال ا ةدم أل " ًةنت ل ةلعة والت بؤلي بجيالتوقعبت اإل

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 

ب ػػػد االطػػػبلع م ػػػذ االطػػػةر النظػػػرم كخػػػدت البةح ػػػ  اف الك ػػػ  :  إلدددىتعدددزو الجبحثدددة ذلدددك 
كالحػػركب  اإلخالةميػػ الان ػػ    : بػػؿ لػػة يػػؤ ر ال كالػػؿ الاةليػػ  يخػػةبيكػػي الاضًيػػر اإلاال ا ػػةدم ال يػػؤ ر 

 (مبلـكاللدرس  كال  كر بةلنقص ككسة ؿ اإل األسرمكاللنةخ 
ػي القري ػي اختم ت مدع هدذه ال تي دة :  ( ًةنػت منػد لراض ػ  منػد ذكم 2012دراسػ   م ػي اًر

 ..اال ا ةدم اللراض  

سمى شجكبت التواصل  دمبنيوضح  تبئج اختجبر شي يه لممقبر بت الجعدية در بت اإل )34) دول 
 األزهرجبل يجة لموضع االقتصبدي لأليرة لدى طمجة  بمعة  ي بج اال تمبس  والت كير اإل

 الجعد المقيبس
الوضع 

االقتصبدي 
 لأليرة

 العدد
المتويط 
 الحيبج 

 ال روقبت الجعدية

1 2 3 

سمددى شددجكبت  دمددبناإل
 التواصل اال تمبس 

فد   فراطاإل
 االيتخدام

 0.026* 0.336// 1 19.41 22   يؼ
 0.018* 1 - 18.26 256 لاكسط
 1 - - 16.40 58 لراض 

 ي بج الت كير اإل
التوقعدددددددبت 

ة ي بجيددددددداإل
 والت بؤل

 0.134// 0.009** 1 6.93 22   يؼ
 0.149// 1 - 6.29 256 لاكسط
 1 - - 6.52 58 لراض 

 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 
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 الحبدي سشر : اختجبر صحة ال رض

فدد  در ددبت α< (0.05س ددد ميددتوى داللددة ) إحصددبئيةال تو ددد فددروق ذات داللددة  :ال ددرض  صيدد
لددى طمجدة  بمعدة  ي دبج والت كيدر اإل اإل تمبسيةسمى شجكبت التواصل اال تمبس  والمهبرات  دمبناإل

 6، أقدليد وات ف 5لمدة ايتخدام شجكبت التواصل اال تمدبس  جبليد وات ) ُتعزىف  قطبع غزة  األزهر
 (.أكثري وات ف

ل احقػؽ لػف  ػػح  الضر ػي  اػػـ إيخػةد اعابػػةر "ت" ل يناػيف لسػػاق يف لً ػؼ الضػػركؽ كػي درخػػةت 
لػدل ط بػ   يخػةبيكالاضًيػر اإل اإلخالةميػ م ذ  بًةت الاكا ػؿ االخالػةمي كالل ػةرات  دلةفلقيةس اإل
سػنكات  5كي  طةع غزة بةلنسػب  للػدة اسػاعداـ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي بةلسػنكات   األزمرخةل   

 (، كالناة و اللا  ق  ب ذا الضر ي  لك ح  لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:أً رسنكات ك 6، أ ؿك
سمى شجكبت التواصل  دمبن تبئج اختجبر "ت" لكشف ال روق ف  در بت مقيبس اإل )35) دول 

 ُتعزىف  قطبع غزة  األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةاال تمبس  والمهبرات 
 لمتغير مدة ايتخدام شجكبت التواصل اال تمبس  جبلي وات

 جعبداأل المقيبس

 أكثري وات ف 6 أقلي وات ف 5

ميتوى  قيمة ت
 (112)ن= (212ن=( ات به ال روق الداللة

المتويط 
 الحيبج 

اال حراف 
 المعيبري

المتويط 
 الحيبج 

اال حراف 
 المعيبري

سمى  دمبناإل
شجكبت 
التواصل 
 اال تمبس 

 أ ؿسنكات ك 5 0.001** 3.77 5.3 16.3 5.1 18.6 كي االساعداـ كراطاإل
اللزاخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أك  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراضاأل
 أ ؿسنكات ك 5 0.028* 2.20 5.3 17.2 5.1 18.6 ي نض ةلاإل

 - 0.147// 1.46 5.6 22.1 4.9 23.0 االنسحةبي  مراضاأل
 أ ؿسنكات ك 5 0.013* 2.50 3.7 12.8 3.6 13.8 ل ًبلت  حي 

 - 0.080// 1.75 5.4 19.7 5.5 20.8 ال راع
 أ ؿسنكات ك 5 0.004** 2.92 4.7 14.2 4.7 15.8 االمالةدي  مراضاأل

شددجكبت  إدمددبنالدر ددة الكميددة 
 أ ؿسنكات ك 5 0.004** 2.93 25.1 102.3 24.4 110.8 التواصل اال تمبس 

المهبرات 
 اإل تمبسية

 أ ؿسنكات ك 5 0.016* 2.42 3.6 15.3 3.6 16.3 ينض ةلالا بير اإل
 - 0.205// 1.27 3.5 15.1 3.5 15.6 ي نض ةلالحسةسي  اإل
 - 0.796// 0.26- 3.8 16.7 3.5 16.6 ينض ةلال بط اإل

 - 0.400// 0.84 2.7 13.8 2.8 14.1 الا بير االخالةمي
 أً رسنكات ك 6 0.030* 2.19- 4.3 15.2 4.0 14.2 اإلخالةمي الحسةسي  

 - 0.641// 0.47 4.2 17.3 3.4 17.5 ال بط االخالةمي
الدر ددددددددة الكميددددددددة لمقيددددددددبس 

 - 0.571// 0.57 15.3 93.3 13.1 94.2 اإل تمبسيةالمهبرات 

الت كير 
 ي بج اإل

 - 0.960// 0.05- 1.1 6.4 1.0 6.4   كالاضةؤؿيخةبيالاك  ةت اإل
ي كالػػػاحًـ كػػػي نض ػػػةلال ػػػبط اإل

 - 0.740// 0.33 1.1 7.0 1.1 7.0 ال ل يةت ال ق ي  ال  ية
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 جعبداأل المقيبس

 أكثري وات ف 6 أقلي وات ف 5

ميتوى  قيمة ت
 (112)ن= (212ن=( ات به ال روق الداللة

المتويط 
 الحيبج 

اال حراف 
 المعيبري

المتويط 
 الحيبج 

اال حراف 
 المعيبري

كالاضػػػػػاع الل ركػػػػػي حػػػػب الػػػػػا  ـ 
 - 0.500// 0.68 1.2 5.9 1.0 6.0 ال حي

 - 1.000// 0.00- 0.9 6.3 0.9 6.3 ال  كر ال ةـ بةلر ة
لبلعػابلؼ مػف  يخػةبيالاقبػؿ اإل
 أ ؿسنكات ك 5 0.028* 2.21 1.1 6.2 1.0 6.5 اآلعريف

 - 0.311// -1.01 1.3 6.8 1.2 6.6 السلةح  كاألريحي 
 - 0.933// 0.08- 1.2 5.9 1.0 5.9 الذًةء الكخداني

 - 0.689// 0.40- 1.1 7.0 1.0 6.9 اقبؿ غير ل ركط ل ذات
 - 0.387// 0.87- 1.1 5.8 0.9 5.6 اقبؿ اللس كلي  ال ع ي 

 - 0.150// 1.44 1.0 5.8 1.2 6.0  يخةبياللخةزك  اإل
الدر ة الكمية لمقيبس الت كيدر 

 - 0.685// 0.41 6.3 63.0 5.5 63.3 ي بج اإل

 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 

 (:سمى شجكبت التواصل اال تمبس  دمبنواًل: مقيبس )اإلأ

   م ػػػػذ  ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ  دلػػػػةفكػػػػي الدرخػػػػ  الً يػػػػ  لئل إح ػػػػة ي كخػػػػكد كػػػػركؽ خكمريػػػػ  ذات داللػػػػ
ػػػػذلؾ  ،االخالػػػػةمي  - فدددد  االيددددتخدام فددددراطاإل ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ الاةليػػػػ    إدلػػػػةفلقيػػػػةس  أب ػػػػةدًك

لػدل ط بػ  خةل ػػ   (االستمبديدة سدراضاأل - مشدكالت صدحية - يدة  عبلالمزا يدة أو اإل  سدراضاأل
سػػنكات  5للػػدة اسػػاعداـ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي بةلسػػنكات  كػػي  طػػةع غػػزة بةلنسػػب   األزمػػر

، كمػذا يػدؿ أ ػؿسنكات ك 5لنذ  اإلنارنت، كالضركؽ ًةنت ل ةلع لساعدلي (أً رسنكات ك 6، أ ؿك
م ػػذ  إدلػػةفلػػدي ـ  أ ػػؿسػػنكات ك 5لنػػذ  اإلنارنػػتالػػذيف يسػػاعدلكف  األزمػػرم ػػذ أف ط بػػ  خةل ػػ  

  أً رسنكات ك 6لنذ  اإلنارنتلف الط ب  الذيف يساعدلكف  أً ر بًةت الاكا ؿ االخالةمي 
  ط بػ  الخةل ػ   بػؿ علػس سػنكات ًػةنكا كػي لرح ػ  اللرامقػ  أملػةرالف :  إلدىتعزو الجبحثدة ذلدك، 

 ا  ػبةعًلة كان ـ بحةخه للسػةحه ل ا بيػر مػف ذكاا ػـ ك  ،كل  كاساعدالة ل  بًةت كا  قة به أً ركمـ 
ك الظػػركؼ ل ا ريػػؼ أك ػػةت ألاالساً ػػةؼ لػػدي ـ ا ػػكل دكف اال ػػطرار كػػي ب ػػض ا ك ػػكل ـ كحػػب
 .مف مكيا ـ

   .نركض الضرض ال ضرم ك بكؿ الضرض البديؿ كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 

   ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ  إدلػػػػةف أب ػػػػةدكػػػػي درخػػػػةت  إح ػػػػة ي كمػػػػدـ كخػػػػكد كػػػػركؽ خكمريػػػػ  ذات داللػػػػ 
للػدة اسػاعداـ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي ( بةلنسػب  اال يدحبجية، الصدراع سراضاأل  :االخالػةمي
  كي  طةع غزة األزمرلدل ط ب  خةل    (أً رسنكات ك 6، أ ؿسنكات ك 5بةلسنكات  
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 (:اإل تمبسيةثب يًب : مقيبس )المهبرات 
  اإلخالةميػػ كػػي درخػػةت الل ػػةرات  إح ػػة ي ت الناػػة و مػػدـ كخػػكد كػػركؽ خكمريػػ  ذات داللػػ  أظ ػػر 

ي، الا بيػر االخالػةمي، ال ػبط االخالػةمي( نض ػةليػ ، ال ػبط اإلنض ةل الحسةسػي  اإل :ا الاةلي أب ةدك 
 (أً رسػػنكات كػػ 6، أ ػػؿسػػنكات ك 5للػػدة اسػػاعداـ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي بةلسػػنكات  بةلنسػػب  

للػػػدة اسػػػاعداـ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي كػػػي  طػػػةع غػػػزة، بةلنسػػػب   األزمػػػرلػػػدل ط بػػػ  خةل ػػػ  
كػي  طػةع غػزة، كمػذا يػدؿ  األزمػر لػدل ط بػ  خةل ػ  (أً رسػنكات كػ 6، أ ػؿسػنكات ك 5بةلسػنكات  

لػػػدي ـ لسػػػاكل  أً رسػػػنكات كػػػ 6كلنػػػذ  أ ػػػؿسػػػنكات ك 5لنػػػذ  اإلنارنػػػتم ػػػذ أف الط بػػػ  لسػػػاعدلي 
الحيبيددية ( ك     عددبلالتعجيددر اإل   :مددب سدددامػػة السػػةبق  أب ةدك  ،اإلخالةميػػ لاسػػةكم لػػف الل ػػةرات 

كػػي درخةاػػه ل ػػةلع لسػػاعدلي  إح ػػة ي ي يكخػػد كػػركؽ ذات داللػػ  نض ػػةلكػػةلا بير اإل ،(اإل تمبسيددة
 6لنػذ  اإلنارنػتكًةنػت ل ػةلع لسػاعدلي  اإلخالةمي لة الحسةسي  أ ،أ ؿسنكات ك 5لنذ  اإلنارنت
 .أً رسنكات ك

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 
 (:ي بج ثبلثًب: مقيبس )الت كير اإل

  ا أب ػةدك  يخػةبيكي درخةت الاضًير اإل إح ة ي ت الناة و مدـ كخكد كركؽ خكمري  ذات دالل  أظ ر
ي كالػػاحًـ كػػي ال ل يػػةت ال ق يػػ  ال  يػػة، حػػب نض ػػةل  كالاضػػةؤؿ، ال ػػبط اإليخةبيػػالاةليػػ   الاك  ػػةت اإل

خػداني، اقبػؿ الا  ـ كالاضاع الل ركي ال حي، ال  كر ال ةـ بةلر ػة، السػلةح  كاألريحيػ ، الػذًةء الك 
للػدة اسػاعداـ  ػبًةت  ( بةلنسػب  يخةبيػغير ل ركط ل ذات، اقبؿ اللس كلي  ال ع ي ، اللخةزكػ  اإل

كػػي  األزمػػرلػػدل ط بػػ  خةل ػػ   (أً رسػػنكات كػػ 6، أ ػػؿسػػنكات ك 5الاكا ػػؿ االخالػػةمي بةلسػػنكات  
سػػنكات  6كلنػػذ  أ ػػؿسػػنكات ك 5لنػػذ  اإلنارنػػت طػػةع غػػزة، كمػػذا يػػدؿ م ػػذ أف الط بػػ  لسػػاعدلي 

 ي دددبج التقجدددل اإل  :ا السػػػةبق  لػػػة مػػػداأب ػػػةدك  يخػػػةبيلػػػدي ـ لسػػػاكل لاسػػػةكم لػػػف الاضًيػػػر اإل أً ركػػػ
ك ًةنػػت ل ػػةلع كػػي درخةاػػه  إح ػػة ي اكخػػد كػػركؽ خكمريػػ  ذات داللػػ   (اآلخددرينلالخددتالف سددن 

 .أ ؿسنكات ك 5لنذ  اإلنارنتلساعدلي 

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 

 اختجبر صحة ال رض الثب   سشر :

در ددبت  فدد α< (0.05س ددد ميددتوى داللددة ) إحصددبئيةال تو ددد فددروق ذات داللددة  :ال ددرض  صيدد
لدى طمجدة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةسمى شجكبت التواصل اال تمبس  والمهبرات  دمبنمقيبس اإل
معددل سددد اليدبسبت اليوميدة اليدتخدام شدجكبت التواصدل  لمتغيدر ُتعدزىف  قطبع غزة  األزهر بمعة 

 (.أكثريبسة ف 11يبسبت،  10-6يبسبت،  5-1اال تمبس  )
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 One -Wayل احقػؽ لػف  ػح  الضر ػي  الراب ػ  اػـ إيخػةد اعابػةر اح يػؿ الابػةيف األحػةدم  
ANOVAم ػػػػػذ  ػػػػػبًةت الاكا ػػػػػؿ االخالػػػػػةمي كالل ػػػػػةرات  دلػػػػػةف( لدراسػػػػػ  الضرك ػػػػػةت كػػػػػي درخػػػػػةت اإل

للاغيػػػر ل ػػػدؿ مػػػدد  اي ػػػزلكػػػي  طػػػةع غػػػزة  األزمػػػرلػػػدل ط بػػػ  خةل ػػػ   يخػػػةبيكالاضًيػػػر اإل إلخالةميػػػ ا
سػػةم   11سػػةمةت،  10-6سػػةمةت،  5-1السػػةمةت اليكليػػ  السػػاعداـ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي  

 (، كالناة و اللا  ق  ب ذا الضر ي  لك ح  لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:أً رك
سمى شجكبت  دمبنيوضح  تبئج تحميل التجبين األحبدي لكشف ال روق ف  در بت اإل )36) دول 

ف  قطبع غزة  األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةالتواصل اال تمبس  والمهبرات 
 لمتغير معدل سدد اليبسبت اليومية اليتخدام شجكبت التواصل اال تمبس  ُتعزى

 مصدر التجبين جعبداأل المقيبس
 م موع
 المرجعبت

 در بت
 الحرية

 متويط
 المرجعبت

 قيمة ف
الداللة 

 حصبئيةاإل

سمى  دمبناإل
شدددددددددددددددددجكبت 
التواصددددددددددددددل 
 اال تمبس 

 كي االساعداـ كراطاإل
 894.0 2 1787.9 بيف اللخلكمةت

 22.4 322 7223.7 داعؿ اللخلكمةت 0.001** 39.8
 324 9011.6 اللخلكع

 
اللزاخيػػػ  أك  مػػػراضاأل
 ي نض ةلاإل

 485.4 2 970.8 بيف اللخلكمةت
 24.1 322 7745.2 داعؿ اللخلكمةت 0.001** 20.18

 324 8716.1 اللخلكع
 

 االنسحةبي  مراضاأل
 238.6 2 477.3 بيف اللخلكمةت

 25.2 322 8122.1 داعؿ اللخلكمةت 0.001** 9.46
 324 8599.3 اللخلكع

 

 ل ًبلت  حي 
 98.1 2 196.1 بيف اللخلكمةت

 12.9 322 4162.2 داعؿ اللخلكمةت 0.001** 7.59
 324 4358.3 اللخلكع

 

 ال راع
 504.1 2 1008.2 بيف اللخلكمةت

18.85 
 

 26.7 322 8612.5 داعؿ اللخلكمةت 0.001**
 324 9620.7 اللخلكع

 

 االمالةدي  مراضاأل
 579.6 2 1159.2 بيف اللخلكمةت

 19.3 322 6217.5 داعؿ اللخلكمةت 0.001** 30.02
 324 7376.7 اللخلكع

 
 إدمدددبنالدر ددة الكميددة 

شدددددددددجكبت التواصدددددددددل 
 اال تمبس 

 13899.1 2 27798.3 بيف اللخلكمةت
 533.9 322 171900.5 داعؿ اللخلكمةت 0.001** 26.04

 324 199698.8 اللخلكع
 

المهددددددددددددبرات 
 ينض ةلالا بير اإل اإل تمبسية

 65.2 2 130.4 بيف اللخلكمةت
4.98 

 
**0.007 

 13.1 322 4212.5 داعؿ اللخلكمةت 
 324 4342.9 اللخلكع

 



66> 
 

 مصدر التجبين جعبداأل المقيبس
 م موع
 المرجعبت

 در بت
 الحرية

 متويط
 قيمة ف المرجعبت

الداللة 
 حصبئيةاإل

 ي نض ةلالحسةسي  اإل
 7.5 2 15.0 بيف اللخلكمةت

0.60 
 

//0.552 
 

 12.6 322 4061.5 داعؿ اللخلكمةت
  324 4076.5 اللخلكع

 ينض ةلال بط اإل
 3.4 2 6.8 بيف اللخلكمةت

0.26 
 

//0.773 
 

 13.2 322 4254.5 داعؿ اللخلكمةت
  324 4261.3 اللخلكع

 الا بير االخالةمي
 16.6 2 33.2 بيف اللخلكمةت

2.27 
 

//0.105 
 

 7.3 319 2337.8 داعؿ اللخلكمةت
  321 2371.0 اللخلكع

 اإلخالةمي الحسةسي  
 21.3 2 42.6 بيف اللخلكمةت

1.27 
 

//0.281 
 

 16.7 322 5378.4 داعؿ اللخلكمةت
  324 5421.0 اللخلكع

 ال بط االخالةمي
 10.8 2 21.6 بيف اللخلكمةت

0.78 
 

//0.459 
 

 13.8 322 4456.5 داعؿ اللخلكمةت
  324 4478.1 اللخلكع

الدر ة الكمية لمقيبس 
 اإل تمبسيةالمهبرات 

 235.9 2 471.9 بيف اللخلكمةت
1.24 

 
//0.292 

 
 190.9 319 60908.0 داعؿ اللخلكمةت

  321 61379.9 اللخلكع

الت كيدددددددددددددددددر 
 ي بج اإل

  يخةبيػػػػػػػػػالاك  ػػػػػػػػػةت اإل
 كالاضةؤؿ

 3.7 2 7.5 بيف اللخلكمةت
3.29 

 
*0.038 

 
 1.1 322 366.1 داعؿ اللخلكمةت

  324 373.6 اللخلكع
ي نض ػػػػػػػػػػػػػةلال ػػػػػػػػػػػػػبط اإل

كالػػػاحًـ كػػػي ال ل يػػػةت 
 ال ق ي  ال  ية

 1.1 2 2.3 بيف اللخلكمةت
0.96 

 
//0.383 

 
 1.2 322 380.6 داعؿ اللخلكمةت

  324 382.8 اللخلكع
حػػػػػػػب الػػػػػػػا  ـ كالاضػػػػػػػاع 

 الل ركي ال حي

 0.3 2 0.7 بيف اللخلكمةت
0.29 

 
//0.747 

 
 1.2 322 385.3 داعؿ اللخلكمةت

 324 386.0 اللخلكع
 

 ال  كر ال ةـ بةلر ة
 0.9 2 1.7 بيف اللخلكمةت

1.09 
 

//0.339 
 

 0.8 322 256.5 داعؿ اللخلكمةت
 324 258.2 اللخلكع

 
 يخػػػػػػػػػػػػػػػػةبيالاقبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اإل

لبلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػابلؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 اآلعريف

 3.2 2 6.4 بيف اللخلكمةت
2.78 

 
//0.064 

 
 1.1 322 368.1 داعؿ اللخلكمةت

 324 374.4 اللخلكع
 

 السلةح  كاألريحي 
 1.23 1.8 2 3.6 بيف اللخلكمةت

 
//0.292 

 1.5 322 467.4 داعؿ اللخلكمةت 
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 مصدر التجبين جعبداأل المقيبس
 م موع
 المرجعبت

 در بت
 الحرية

 متويط
 قيمة ف المرجعبت

الداللة 
 حصبئيةاإل

 324 471.0 اللخلكع
 

 الذًةء الكخداني
 1.9 2 3.7 بيف اللخلكمةت

1.77 
 

//0.172 
 1.1 322 341.1 داعؿ اللخلكمةت 

 324 344.8 اللخلكع
 

اقبػػػػػػػؿ غيػػػػػػػر ل ػػػػػػػركط 
 ل ذات

 0.3 2 0.7 بيف اللخلكمةت
0.30 

 
//0.741 

 1.2 322 374.4 داعؿ اللخلكمةت 
 324 375.1 اللخلكع

 
اقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كلي  

 ال ع ي 

 0.3 2 0.6 بيف اللخلكمةت
0.31 

 
//0.737 

 1.0 322 332.9 داعؿ اللخلكمةت 
 324 333.5 اللخلكع

 

  يخةبياللخةزك  اإل
 1.0 2 2.0 بيف اللخلكمةت

0.78 
 

//0.461 
 1.3 322 411.7 داعؿ اللخلكمةت 

 324 413.7 اللخلكع
 

الدر ة الكمية لمقيبس 
 ي بج الت كير اإل

 2.7 2 5.4 بيف اللخلكمةت
0.08 

 
//0.922 

 33.3 322 10737.8 داعؿ اللخلكمةت 
  324 10743.2 اللخلكع

 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 
 (:شجكبت التواصل اال تمبس  سمى دمبناواًل : مقيبس )اإل

   م ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ  دلػةفكي الدرخ  الً ي  للقيػةس اإل إح ة ي كخكد كركؽ خكمري  ذات دالل
 سدراضيدة، األ  عبلالمزا يدة أو اإل  سدراضفد  االيدتخدام، األ فراطاإلا  أب ةداالخالةمي ك درخةت 

لل ػػدؿ مػػدد السػػةمةت ( بةلنسػػب  االستمبديددة سددراضالمشددكالت الصددحية، الصددراع، األ ،اإل يددحبجية
سػػػػػةم   11سػػػػةمةت،  10-6سػػػػػةمةت،  5-1اليكليػػػػ  السػػػػاعداـ  ػػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ االخالػػػػةمي  

كػػػي  طػػػةع غػػػزة، كلً ػػػؼ الضػػػركؽ بػػػيف اللخلكمػػػةت، اػػػـ إيخػػػةد  األزمػػػرلػػػدل ط بػػػ  خةل ػػػ   (أً ركػػػ
الػذيف يسػاعدلكف  األزمراعابةر  يضيه ل لقةرنةت الب دي  لاخةنس الابةيف، كقد ابيف أف ط ب  خةل   

م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي  إدلػػةفسػػةمةت لػػدي ـ  5-1 ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي لػػف 
سػػةم   11سػػةمةت،  10-6الاكا ػػؿ االخالػةمي لػػف  لػػف الط بػػ  الػذيف يسػػاعدلكف  ػػبًةت  أً ػر
، كػػػػي حػػػػيف لػػػػـ ابلحػػػػظ أم كػػػػركؽ بػػػػيف اللخلكمػػػػةت إح ػػػػة ي ، كمػػػػذا الضػػػػركؽ ذات داللػػػػ  (أً ركػػػػ

 ل. اآلعر 

 :لضرض ال ضرم ك بكؿ الضرض البديؿنركض ا كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 

  ػػػر م ػػػذ سػػػةمةتأاف الك ػػػ  كػػػي غػػػزة بةنقطػػػةع الً ربػػػةء الػػػدا ـ :  إلدددىتعدددزو الجبحثدددة ذلدددك 
اف ال ينػػػػ  مػػػػـ ط بػػػػ  خةل ػػػػه أ  ػػػػةك بةإل ،كقػػػػط سػػػػةمةت يكليػػػػةن  6ااػػػػككر  ءاالسػػػػاعداـ حيػػػػث اف الً ربػػػػة



676 
 

ر ةبػػ  الكالػػديف احػػاـ م ػػي ـ الاق يػػؿ لػػف  إلػػذ  ػػةك لػػف ذلػػؾ بةإل أً ركبةلاأًيػػد ك ػػت دراسػػا ـ ال يسػػلع بػػ
 .ك ت االساعداـ

  : 6-4لف  ( ااضقت نكمة لةن 2013كي ؿ الركيس  دراس  ات قت مع هذه ال تي ة)  
 : سةمةت  3لف  أً ر (2013دراس   لريـ نكلةر  اختم ت. 

 (:اإل تمبسيةثب يًب: مقيبس )المهبرات 
   ا الاةليػػ أب ػػةدك  اإلخالةميػػ كػػي درخػػةت الل ػػةرات  إح ػػة ي مػػدـ كخػػكد كػػركؽ خكمريػػ  ذات داللػػ: 

، ال ػػػػبط اإلخالةميػػػػ ي، الا بيػػػػر االخالػػػػةمي، الحسةسػػػػي  نض ػػػػةليػػػػ ، ال ػػػػبط اإلنض ةل الحسةسػػػػي  اإل
 5-1بةلنسػػب  لل ػػدؿ مػػدد السػػةمةت اليكليػػ  السػػاعداـ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي  االخالػػةمي( 
كػي  طػةع غػزة، كمػذا يػػدؿ  األزمػرلػدل ط بػ  خةل ػ   (أً رسػةم  كػ 11سػةمةت،  10-6سػةمةت، 

كػػػي  طػػػةع غػػػزة بػػػةعابلؼ ل ػػػدالت اسػػػاعدال ـ ل ػػػبًةت الاكا ػػػؿ  األزمػػػرم ػػػذ أف ط بػػػ  خةل ػػػ  
 :ة السػػةبق  لػػة مػػدامػػأب ةدك  اإلخالةميػ االخالػةمي بةلسػػةم  كػػي اليػػـك لػدي ـ نضػػس درخػػةت الل ػػةرات 

كػػي درخةاػػه ل ػػةلع ط بػػ  خةل ػػ   إح ػػة ي اكخػػكد كػػركؽ خكمريػػ  ذات داللػػ   (   عددبلالتعجيددر اإل  
 سةمةت.  5-1الذيف يساعدلكف  بًةت الاكا ؿ االخالةمي لف  األزمر

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 
 (:ي بج ثبلثًب: مقيبس )الت كير اإل

   ا الاةليػػػػ أب ػػػةدك  يخػػػةبيكػػػي درخػػػةت الاضًيػػػػر اإل إح ػػػػة ي مػػػدـ كخػػػكد كػػػػركؽ خكمريػػػ  ذات داللػػػ: 
ي كالػػػاحًـ كػػػي ال ل يػػػةت ال ق يػػػ  ال  يػػػة، حػػػب الػػػا  ـ كالاضػػػاع الل ركػػػي ال ػػػحي، نض ػػػةل ال ػػػبط اإل

، السػػػػلةح  كاألريحيػػػػ ، الػػػػذًةء اآلعػػػػريفلبلعػػػػابلؼ مػػػػف  يخػػػػةبيال ػػػػ كر ال ػػػػةـ بةلر ػػػػة، الاقبػػػػؿ اإل
بةلنسػػػػب    (يخةبيػػػالكخػػػداني، اقبػػػؿ غيػػػر ل ػػػركط ل ػػػذات، اقبػػػؿ اللسػػػ كلي  ال ع ػػػي ، اللخةزكػػػ  اإل

 10-6سػػػةمةت،  5-1لل ػػػدؿ مػػػدد السػػػةمةت اليكليػػػ  السػػػاعداـ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي  
كػػي  طػػةع غػػزة، كمػػذا يػػدؿ م ػػذ أف ط بػػ   األزمػػرلػػدل ط بػػ  خةل ػػ   (أً رسػػةم  كػػ 11سػػةمةت، 
كي  طةع غزة بةعابلؼ ل دالت اسػاعدال ـ ل ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي بةلسػةم   األزمرخةل   

ة ي بجيدددالتوقعدددبت اإلة السػػػةبق لة مػػػدا  مػػػأب ةدك  ،يخػػػةبيكػػػي اليػػػـك لػػػدي ـ نضػػػس درخػػػةت الاضًيػػػر اإل
كػي درخةاػه كلً ػؼ الضػركؽ بػيف اللخلكمػةت،  إح ػة ي اكخد كػركؽ خكمريػ  ذات داللػ   (والت بؤل

الػذيف  األزمػراـ إيخةد اعابػةر  ػيضيه ل لقةرنػةت الب ديػ  لاخػةنس الابػةيف، كقػد ابػيف أف ط بػ  خةل ػ  
 .  أً ر  كاضةؤؿ إيخةبيسةمةت لدي ـ اك  ةت  10-6يساعدلكف  بًةت الاكا ؿ االخالةمي لف 

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 
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سمى شجكبت التواصل  دمبنيوضح  تبئج اختجبر شي يه لممقبر بت الجعدية ف  در بت اإل( 37) دول 
جبل يجة لمعدل سدد اليبسبت اليومية اليتخدام  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةاال تمبس  والمهبرات 

 .األزهرشجكبت التواصل اال تمبس  لدى طمجة  بمعة 
 الجعد المقيبس

 معدل اليبسبت
 اليومية

 العدد
 المتويط

 الحيبج  
 ال روقبت الجعدية

1 2 3 

م ذ  بًةت  دلةفاإل
 الاكا ؿ االخالةمي

 كي االساعداـ كراطاإل
 0.001** 0.001** 1 19.2 243 سةمةت 1-5
 0.626// 1 - 13.9 63 سةمةت 6-10

 1 - - 13.3 19 أً رسةم  ك 11

اللزاخيػػػػػػػػػػػػػػ  أك  مػػػػػػػػػػػػػػراضاأل
 ي نض ةلاإل

 0.011* 0.001** 1 19.1 243 سةمةت 1-5
 0.344// 1 - 14.9 63 سةمةت 6-10

 1 - - 16.1 19 أً رسةم  ك 11

 االنسحةبي  مراضاأل
 0.137// 0.001** 1 23.3 243 سةمةت 1-5
 0.353// 1 - 20.3 63 سةمةت 6-10

 1 - - 21.6 19 أً رسةم  ك 11

 ل ًبلت  حي 
 0.144// 0.001** 1 13.9 243 سةمةت 1-5
 0.484// 1 - 12.0 63 سةمةت 6-10

 1 - - 12.7 19 أً رسةم  ك 11

 ال راع
 0.001** 0.001** 1 21.5 243 سةمةت 1-5
 0.424// 1 - 17.7 63 سةمةت 6-10

 1 - - 16.6 19 أً رسةم  ك 11

 االمالةدي  مراضاأل
 0.004** 0.001** 1 16.3 243 سةمةت 1-5
 0.158// 1 - 11.7 63 سةمةت6-10

 1 - - 13.3 19 أً رسةم  ك 11
الدر دددددة الكميدددددة لمقيدددددبس 

شدددددجكبت التواصدددددل  إدمدددددبن
 اال تمبس 

 0.001** 0.001** 1 113.2 243 سةمةت 1-5
 0.469// 1 - 91.0 63 سةمةت 6-10

 1 - - 95.4 19 أً رسةم  ك 11

اإلخالةمي الل ةرات   ينض ةلالا بير اإل 
 0.031* 0.011* 1 16.3 243 سةمةت 1-5
 0.555// 1 - 15.0 63 سةمةت 6-10

 1 - - 14.5 19 أً رسةم  ك 11

يخةبيالاضًير اإل  كالاضةؤؿ  يخةبيالاك  ةت اإل 
 0.211// 0.018* 1 6.3 243 سةمةت 1-5
 0.886// 1 - 6.6 63 سةمةت 6-10

 1 - - 6.6 19 أً رسةم  ك 11
 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 

  



678 
 

 : اختجبر صحة ال رض الثبلث سشر
فدد  در ددبت α< (0.05س ددد ميددتوى داللددة ) إحصددبئيةال تو ددد فددروق ذات داللددة  :ال ددرض  صيدد
لددى طمجدة  بمعدة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةسمى شجكبت التواصل اال تمبس  والمهبرات  دمبناإل

فترات ايتخدام شجكبت التواصل اال تمبس  خدالل اليدوم )صدجبحًب،  لمتغير ُتعزىف  قطبع غزة  األزهر
 ، لياًل، كل األوقبت(.ميبءً 

 One -Wayالضر ػي  الراب ػ  اػـ إيخػةد اعابػةر اح يػؿ الابػةيف األحػةدم  ل احقػؽ لػف  ػح  
ANOVAم ػػػػػذ  ػػػػػبًةت الاكا ػػػػػؿ االخالػػػػػةمي كالل ػػػػػةرات  دلػػػػػةف( لدراسػػػػػ  الضرك ػػػػػةت كػػػػػي درخػػػػػةت اإل
للاغيػػر كاػػرات اسػػاعداـ  اي ػػزلكػػي  طػػةع غػػزة  األزمػػرلػػدل ط بػػ  خةل ػػ   يخػػةبيكالاضًيػػر اإل اإلخالةميػػ 

، لػػيبلن، ًػػؿ األك ػػةت(، كالناػػة و اللا  قػػ  ب ػػذا عػػبلؿ اليػػـك   ػػبةحةن، لسػػةءن  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي 
 الضر ي  لك ح  لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:

سمى شجكبت  دمبنيوضح  تبئج تحميل التجبين األحبدي لكشف ال روق ف  در بت اإل )38) دول 
ف  قطبع غزة  األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةالتواصل اال تمبس  والمهبرات 

 لمتغير معدل سدد اليبسبت اليومية اليتخدام شجكبت التواصل اال تمبس  ُتعزى
 مصدر التجبين جعبداأل المقيبس

 م موع
 المرجعبت

 در بت
 الحرية

 متويط
 قيمة ف المرجعبت

 الداللة
 حصبئيةاإل

شددجكبت  سمددى دمددبناإل
 اال تمبس التواصل 

 كي االساعداـ كراطاإل
 266.7 3 800.0 بيف اللخلكمةت

10.28 
 

**0.001 
 

 25.9 324 8,403.0 داعؿ اللخلكمةت
  327 9,203.0 اللخلكع

اللزاخيػػػػػػ  أك  مػػػػػػراضاأل
 ي نض ةلاإل

 146.1 3 438.3 بيف اللخلكمةت
5.63 

 
**0.001 

 25.9 324 8,406.2 داعؿ اللخلكمةت 
  327 8,844.4 اللخلكع

 االنسحةبي  مراضاأل
 117.6 3 352.8 بيف اللخلكمةت

4.50 
 

**0.004 
 26.2 324 8,475.3 داعؿ اللخلكمةت 

 327 8,828.1 اللخلكع
 

 ل ًبلت  حي 
 33.6 3 100.8 بيف اللخلكمةت

2.50 
 

//0.059 
 13.4 324 4,348.0 داعؿ اللخلكمةت 

 327 4,448.8 اللخلكع
 

 ال راع
 181.3 3 543.9 بيف اللخلكمةت

6.40 
 

**0.001 
 28.3 324 9,171.8 داعؿ اللخلكمةت

 327 9,715.7 اللخلكع
 

 االمالةدي  مراضاأل
 216.5 3 649.4 بيف اللخلكمةت

10.25 
 

**0.001 
 21.1 324 6,841.9 داعؿ اللخلكمةت

  327 7,491.3 اللخلكع
 إدمددددبنالدر ددددة الكميددددة 

شددددددددددجكبت التواصددددددددددل 
 اال تمبس 

 4586.6 3 13,759.9 بيف اللخلكمةت
7.86 

 
**0.001 

 
 583.8 324 189,158.1 داعؿ اللخلكمةت

  327 202,918.0 اللخلكع
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 مصدر التجبين جعبداأل المقيبس
 م موع
 المرجعبت

 در بت
 الحرية

 متويط
 قيمة ف المرجعبت

 الداللة
 حصبئيةاإل

 اإل تمبسيةالمهبرات 

 ينض ةلالا بير اإل
 48.3 3 145.0 بيف اللخلكمةت

3.61 
 

*0.014 
 

 13.4 324 4,333.8 اللخلكمةتداعؿ 
  327 4,478.8 اللخلكع

 ي نض ةلالحسةسي  اإل
 28.0 3 83.9 بيف اللخلكمةت

2.26 
 

//0.082 
 

 12.4 324 4,013.1 داعؿ اللخلكمةت
  327 4,096.9 اللخلكع

 ينض ةلال بط اإل
 12.7 3 38.1 بيف اللخلكمةت

0.97 
 

//0.405 
 

 13.0 324 4,227.8 اللخلكمةتداعؿ 
  327 4,266.0 اللخلكع

 الا بير االخالةمي
 16.0 3 48.1 بيف اللخلكمةت

2.18 
 

//0.091 
 7.4 321 2,363.9 داعؿ اللخلكمةت 

  324 2,412.0 اللخلكع

 اإلخالةمي الحسةسي  
 29.1 3 87.3 بيف اللخلكمةت

1.75 
 

//0.157 
 16.7 324 5,398.3 اللخلكمةتداعؿ  

 327 5,485.5 اللخلكع
 

 ال بط االخالةمي
 18.7 3 56.2 بيف اللخلكمةت

1.36 
 

//0.256 
 13.8 324 4,467.8 داعؿ اللخلكمةت 

 327 4,523.9 اللخلكع
 

الدر ددة الكميددة لمقيددبس 
 اإل تمبسيةالمهبرات 

 429.8 3 1,289.5 بيف اللخلكمةت
2.27 

 
//0.081 

 
 189.7 321 60,889.1 داعؿ اللخلكمةت

 324 62,178.6 اللخلكع
 

 ي بج الت كير اإل

  يخةبيػػػػػػػػػػػػالاك  ػػػػػػػػػػػػةت اإل
 كالاضةؤؿ

 0.1 3 0.4 بيف اللخلكمةت
0.13 

 
//0.944 

 
 1.2 324 378.1 داعؿ اللخلكمةت

  327 378.6 اللخلكع
ي نض ػػػػػػػػػػػػػػػةلال ػػػػػػػػػػػػػػػبط اإل

كالػػػػػاحًـ كػػػػػي ال ل يػػػػػةت 
 ال ق ي  ال  ية

 1.5 3 4.5 بيف اللخلكمةت
1.26 

 
//0.289 

 
 1.2 324 384.4 داعؿ اللخلكمةت

  327 388.8 اللخلكع
حػػػػػػػػب الػػػػػػػػا  ـ كالاضػػػػػػػػاع 

 الل ركي ال حي

 1.1 3 3.4 بيف اللخلكمةت
0.93 

 
//0.425 

 1.2 324 388.6 داعؿ اللخلكمةت 
  327 392.0 اللخلكع

 ال ةـ بةلر ةال  كر 
 0.7 3 2.1 بيف اللخلكمةت

0.90 
 

//0.443 
 0.8 324 256.3 داعؿ اللخلكمةت 

 327 258.5 اللخلكع
 

 يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبيالاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اإل
 اآلعريفلبلعابلؼ مف 

 0.2 3 0.6 بيف اللخلكمةت
0.17 

 
//0.917 

 1.2 324 375.7 داعؿ اللخلكمةت 
 327 376.3 اللخلكع

 
 كاألريحي السلةح  

 0.71 1.0 3 3.1 بيف اللخلكمةت
 

//0.547 
 1.4 324 468.6 داعؿ اللخلكمةت 
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 مصدر التجبين جعبداأل المقيبس
 م موع
 المرجعبت

 در بت
 الحرية

 متويط
 قيمة ف المرجعبت

 الداللة
 حصبئيةاإل

  327 471.6 اللخلكع

 الذًةء الكخداني
 1.3 3 3.8 بيف اللخلكمةت

1.19 
 

//0.315 
 1.1 324 347.4 داعؿ اللخلكمةت 

  327 351.2 اللخلكع
اقبػػػػػػػػؿ غيػػػػػػػػػر ل ػػػػػػػػػركط 

 ل ذات

 0.5 3 1.6 اللخلكمةتبيف 
0.46 

 
//0.713 

 1.2 324 376.9 داعؿ اللخلكمةت 
 327 378.5 اللخلكع

 
اقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كلي  

 ال ع ي 

 1.2 3 3.5 بيف اللخلكمةت
1.12 

 
//0.341 

 1.0 324 332.7 داعؿ اللخلكمةت 
 327 336.2 اللخلكع

 

  يخةبياللخةزك  اإل
 2.4 3 7.2 بيف اللخلكمةت

1.92 
 

//0.126 
 1.3 324 407.4 داعؿ اللخلكمةت 

 327 414.6 اللخلكع
 

الدر ددة الكميددة لمقيددبس 
 ي بج الت كير اإل

 47.7 3 143.0 بيف اللخلكمةت
1.44 

 
//0.230 

 
 33.0 324 10,698.9 داعؿ اللخلكمةت

  327 10,841.9 اللخلكع
 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 

 
 (:شجكبت التواصل اال تمبس  إدمبن) األولجبل يجة لممقيبس 

 دلػػةفكػػي الدرخػػ  الً يػػ  للقيػػةس اإل إح ػػة ي ت الناػػة و كخػػكد كػػركؽ خكمريػػ  ذات داللػػ  أظ ػػر 
 :االخالػػةمي عػػبلؿ اليػػـكلضاػػرات اسػػاعداـ  ػػبًةت الاكا ػػؿ م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي بةلنسػػب  

كػػي  طػػةع غػػزة، كلً ػػؼ الضػػركؽ بػػيف  األزمػػرلػػدل ط بػػ  خةل ػػ   ، لػػيبلن، ًػػؿ األك ػػةت(  ػػبةحةن، لسػػةءن 
اللخلكمػػػةت، اػػػـ إيخػػػةد اعابػػػةر  ػػػيضيه ل لقةرنػػػةت الب ديػػػ  لاخػػػةنس الابػػػةيف، كقػػػد ابػػػيف أف ط بػػػ  خةل ػػػ  

م ػػػذ  ػػػبًةت  إدلػػػةفلػػػدي ـ  ال ػػػبةحي الضاػػػرة الػػػذيف يسػػػاعدلكف  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي  األزمػػػر
 :لػػف الط بػػ  الػػذيف يسػػاعدلكف  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي الضاػػرات الاةليػػ  أً ػػرالاكا ػػؿ االخالػػةمي 

 الضاػرة اللسػة ي ، ًلة ابيف أف الػذيف يسػاعدلكف  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي ، ليبلن، ًؿ األك ةت(لسةءن  
لػػف الط بػػػ  الػػذيف يسػػاعدلكف  ػػبًةت الاكا ػػػؿ  أً ػػرم ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػةمي  إدلػػةفلػػدي ـ 

، كػي حػيف لػـ ابلحػظ إح ػة ي  ًػؿ األك ػةت(، كمػذا الضػركؽ ذات داللػ   :االخالةمي كػي الضاػرات الاةليػ 
 ل. اآلعر أم كركؽ بيف اللخلكمةت 

 :   بًةت الاكا ؿ كًةنت ًةلاةلي إدلةفاللقيةس  أب ةدلة أ

ًةنت الضركؽ ل ةلع الضاػرة ال ػبةحي   (االمالةديه مراضاأل–ال راع –كي االساعداـ  كراط اإل
 ،ًةنػت ل ػةلع الضاػرايف ال ػبةحي  كاللسػة ي (يػ نض ةلاللزاخي  اك اإل مراضالة  األ ،كي ي ة الضارة اللسة ي 
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كػػبل اكخػػد كي ػػة  لػػة  الل ػػًبلت ال ػػحي (أاالنسػػحةبي ( كًةنػػت ل ػػةلع الضاػػرا ال ػػبةحي   مػػراضلػػة  األأ
 .لضارة االساعداـ  اي زل لذكركؽ ذات دإل

 .لضرض ال ضرم ك بكؿ الضرض البديؿنركض ا كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة 
ن ػـ إف كي الضارة ال بةحي  الاي يًكنكا كي ة عػةرج سػيطرة الكالػديف حيػث إوتعزو الجبحثة ذلك : 

كياػػككر  الاػػي اًػػكف بخػػكار الخةل ػػ  اإلنارنػػت ك كػػي اسػػاراحةتأكػػي مػػذا الك ػػت ياكاخػػدكف كػػي الخةل ػػ  
 .ك ر ةبهأكي االساعداـ دكف  يكد  أً ركبةلاةلي اًكف لدي ـ حري   ةإلنارنتب ا ةؿي  االإلًةنلدي ـ 

 (:اإل تمبسيةثب يًب : مقيبس )المهبرات 

 :ا الاةليػ أب ػةدك  اإلخالةميػ كي درخةت الل ػةرات  إح ة ي مدـ كخكد كركؽ خكمري  ذات دالل  
، ال ػػػػػػبط اإلخالةميػػػػػػ ي، الا بيػػػػػػر االخالػػػػػػةمي، الحسةسػػػػػػي  نض ػػػػػػةليػػػػػػ ، ال ػػػػػػبط اإلنض ةل الحسةسػػػػػػي  اإل
، لػػيبلن، بةلنسػػب  لضاػػرات اسػػاعداـ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي عػػبلؿ اليػػـك   ػػبةحةن، لسػػةءن االخالػػةمي( 
كػػي  األزمػػركػػي  طػػةع غػػزة، كمػػذا يػػدؿ م ػػذ أف ط بػػ  خةل ػػ   األزمػػرلػػدل ط بػػ  خةل ػػ   ًػػؿ األك ػػةت(

 طػػةع غػػزة بػػةعابلؼ كاػػرات اسػػاعدال ـ ل ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي عػػبلؿ اليػػـك لػػدي ـ نضػػس درخػػةت 
اكخػػػد كػػػركؽ خكمريػػػ  ذات داللػػػ  (   عدددبلالتعجيدددر اإل  ة السػػػةبق  لػػػة مػػػدا مػػػأب ةدك  اإلخالةميػػػ الل ػػػةرات 
 ل ةلع الضارة اللسة ي   إح ة ي 

 .نقبؿ الضرض ال ضرم كإننة ،منه ناة و مذا الضرض أسضرتكي  كء لة  
كػي ًػؿ الضاػرات  كرادةألغيػر لقيػدا بضاػرة ل ينػه كػ اإلخالةميػ ف الل ػةرات إ وتعزو الجبحثة ذلك :

كػي ًػؿ لًػةف ك ػك  كرادةألبػ ًػة ف اخالػةمي كلحػةط نسةفاإلف إبطبي ه  اإلخالةمي يساعدلكف ل ةراا ـ 
 .ليس بلنأ من ـ

 (:ي بج ثبلثًب :مقيبس )الت كير اإل
 :ا الاةليػػ أب ػػةدك  يخػػةبيكػػي درخػػةت الاضًيػػر اإل إح ػػة ي مػػدـ كخػػكد كػػركؽ خكمريػػ  ذات داللػػ  

ي كالػاحًـ كػي ال ل يػةت ال ق يػ  ال  يػة، حػب الػا  ـ كالاضػاع نض ػةل  كالاضةؤؿ، ال بط اإليخةبي الاك  ةت اإل
لسػلةح  كاألريحيػ ، ، ااآلعػريفلبلعػابلؼ مػف  يخػةبيالل ركي ال حي، ال  كر ال ةـ بةلر ػة، الاقبػؿ اإل

بةلنسػػػب   ( يخةبيػػالػػذًةء الكخػػداني، اقبػػػؿ غيػػر ل ػػػركط ل ػػذات، اقبػػؿ اللسػػػ كلي  ال ع ػػي ، اللخةزكػػػ  اإل
لػدل ط بػ   ، ليبلن، ًؿ األك ةت(لسةءن لضارات اساعداـ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي عبلؿ اليـك   بةحةن، 

بػةعابلؼ كاػرات  ،كػي  طػةع غػزة األزمػركي  طةع غزة، كمػذا يػدؿ م ػذ أف ط بػ  خةل ػ   األزمرخةل   
ة مػػػأب ةدك  يخػػةبياسػػاعدال ـ ل ػػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػػةمي عػػبلؿ اليػػػـك لػػدي ـ نضػػػس درخػػةت الاضًيػػػر اإل

 السةبق . 
 .غير لنكط ب بًةت الاكا ؿ االخالةمي  يخةبيف الاضًير اإلإتعزو الجبحثة ذلك : 
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سمى شجكبت التواصل  دمبناختجبر شي يه لممقبر بت الجعدية ف  در بت اإليوضح  تبئج  )39) دول 
جبل يجة ل ترات ايتخدام شجكبت التواصل اال تمبس  خالل اليوم  اإل تمبسيةاال تمبس  والمهبرات 

 .األزهرلدى طمجة  بمعة 

 العدد ال ترات الجعد المقيبس
المتويط 
 الحيبج 

 ال روقبت الجعدية
1 2 3 4 

 م ذ دلةفاإل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًةت 
الاكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 االخالةمي

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراطاإل
 االساعداـ

 0.001** 0.036* 0.058// 1 21.8 19  بةحةن 
 0.001** 0.469// 1 - 19.4 94 لسةءن 
 0.082// 1 - - 18.5 25 ليبل

 1 - - - 16.6 190 ًؿ الضارات

اللزاخيػػػػ   مػػػػراضاأل
 ي نض ةلأك اإل

 0.003** 0.290// 0.166// 1 20.9 19  بةحةن 
 0.003** 0.906// 1 - 19.2 94 لسةءن 
 0.057// 1 - - 19.3 25 ليبل

 1 - - - 17.2 190 ًؿ الضارات

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراضاأل
 االنسحةبي 

 0.001** 0.016* 0.012* 1 26.4 19  بةحةن 
 0.094// 0.644// 1 - 23.1 94 لسةءن 
 0.613// 1 - - 22.6 25 ليبل

 1 - - - 22.0 190 ًؿ الضارات

 ال راع

 0.000** 0.006** 0.033* 1 24.4 19  بةحةن 
 0.005** 0.180// 1 - 21.6 94 لسةءن 
 0.789// 1 - - 19.9 25 ليبل

 1 - - - 19.6 190 ًؿ الضارات

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراضاأل
 االمالةدي 

 0.000** 0.002** 0.017* 1 19.3 19  بةحةن 
 0.000** 0.127// 1 - 16.5 94 لسةءن 
 0.491// 1 - - 15.0 25 ليبل

 1 - - - 14.3 190 ًؿ الضارات
الدرخػػػػػػػػػػػػػػػ  الً يػػػػػػػػػػػػػػػ  

 إدلػػػػػػػػػػػػػةفللقيػػػػػػػػػػػػػةس 
 ػػػػػػػػبًةت الاكا ػػػػػػػػؿ 

 االخالةمي

 0.000** 0.019* 0.018* 1 127.4 19  بةحةن 
 0.002** 0.592// 1 - 113.0 94 لسةءن 
 0.190// 1 - - 110.1 25 ليبل

 1 - - - 103.3 190 ًؿ الضارات

الل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةرات 
 ينض ةلالا بير اإل اإلخالةمي 

 0.508// 0.539// 0.333// 1 16.2 19  بةحةن 
 0.002** 0.056// 1 - 17.1 94 لسةءن 
 0.896// 1 - - 15.5 25 ليبل

 1 - - - 15.6 190 ًؿ الضارات
 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 
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 اختجبر صحة ال رض الراجع سشر :

جدين ذوي الدر دة α< (0.05س دد ميدتوى داللدة ) إحصدبئيةال تو د فروق ذات داللة  :ال رض  صي
سمدددى شدددجكبت التواصدددل اال تمدددبس  فددد   دمدددبنالم خ ضدددة وذوي الدر دددة المرت عدددة سمدددى مقيدددبس اإل

 ف  قطبع غزة. األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةالمهبرات 

ل احقػػؽ لػػف  ػػح  الضر ػػي  اػػـ إيخػػةد اعابػػةر "ت" ل يناػػيف لسػػاق يف لً ػػؼ الضػػركؽ بػػيف ذكم 
م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي كػػي  دلػػةفالدرخػػ  اللنعض ػػ  كذكم الدرخػػ  اللراض ػػ  م ػػذ لقيػػةس اإل

كالناػة و اللا  قػ  ب ػذا  كػي  طػةع غػزة، األزمػرلدل ط ب  خةل    يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي الل ةرات 
 الضر ي  لك ح  لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:

 تبئج اختجبر "ت" لكشف ال روق جين ذوي الدر ة الم خ ضة وذوي الدر ة المرت عة سمى  )40) دول 
لدى طمجة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةسمى شجكبت التواصل اال تمبس  ف  المهبرات  دمبنمقيبس اإل

 ف  قطبع غزة األزهر بمعة 

 جعبداأل المقيبس

 م خ ض  الدر بت
 (80)ن= 

 مرت ع  الدر بت
 (84)ن = 

 ات به ال روق ميتوى الداللة قيمة ت
 اال حراف المتويط

 المعيبري
 اال حراف المتويط

 المعيبري

المهبرات 
 اإل تمبسية

 لراض ي الدرخةت 0.00** 4.61- 4.5 17.4 3.5 14.5 ينض ةلالا بير اإل
 لراض ي الدرخةت 0.00** 3.89- 3.8 16.3 3.7 14.0 ي نض ةلالحسةسي  اإل
 لراض ي الدرخةت 0.00** 3.87- 3.8 17.6 4.1 15.2 ينض ةلال بط اإل

 لراض ي الدرخةت 0.00** 4.41- 2.4 14.8 3.3 12.8 الا بير االخالةمي
 لراض ي الدرخةت 0.04* 2.10- 3.9 14.4 4.3 13.0 اإلخالةمي الحسةسي  

 لراض ي الدرخةت 0.00** 4.50- 3.3 18.6 3.9 16.0 ال بط االخالةمي
 لراض ي الدرخةت 0.00** 5.55- 14.7 98.5 15.1 85.6 اإلخالةمي الدرخ  الً ي  للقيةس الل ةرات 

الت كير 
 ي بج اإل

 غير دال  0.18// 1.34 1.1 6.3 1.2 6.6   كالاضةؤؿيخةبيالاك  ةت اإل
ي كالػػػػاحًـ كػػػػي ال ل يػػػػةت نض ػػػػةلال ػػػػبط اإل
 ال ق ي  ال  ية

 غير دال  0.95// 0.06- 1.0 7.1 1.2 7.1

 لنعض ي الدرخةت 0.00** 3.03 8. 5.7 1.2 6.2 حب الا  ـ كالاضاع الل ركي ال حي
 غير دال  0.07// 1.80 7. 6.2 1.1 6.5 ال  كر ال ةـ بةلر ة

 غير دال  0.98// 0.02 1.1 6.4 1.2 6.4 اآلعريفلبلعابلؼ مف  يخةبيالاقبؿ اإل
 لنعض ي الدرخةت 0.01** 2.63 1.2 6.4 1.3 6.9 السلةح  كاألريحي 
 لنعض ي الدرخةت 0.00** 3.21 8. 5.7 1.2 6.2 الذًةء الكخداني

 غير دال  0.95// 0.07 1.0 7.0 1.2 7.0 اقبؿ غير ل ركط ل ذات
 لنعض ي الدرخةت 0.03 2.16 1.0 5.5 1.1 5.9 اللس كلي  ال ع ي اقبؿ 

 لنعض ي الدرخةت 0.04 2.09 1.1 5.8 1.4 6.2  يخةبياللخةزك  اإل
 لنعض ي الدرخةت 0.00 2.89 5.1 62.1 7.3 64.9 يخةبيالدرخ  الً ي  للقيةس الاضًير اإل

 إحصبئيبً غير دالة  \\ 0.05س د  إحصبئيبً * دالة  0.01س د  إحصبئيبً ** دالة 
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 وكب ت ال تبئج كبلتبل : 

 (:اإل تمبسيةاوال: مقيبس )المهبرات 

ذكم الدرخػػ  اللنعض ػػ  كذكم بػػيف  إح ػػة ي ت الناػػة و كخػػكد كػػركؽ خكمريػػ  ذات داللػػ  أظ ػػر 
 اإلخالةميػػػ م ػػػذ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي كػػػي الل ػػػةرات  دلػػػةفالدرخػػػ  اللراض ػػػ  م ػػػذ لقيػػػةس اإل

ي، الا بيػػػػر االخالػػػػةمي، نض ػػػػةليػػػػ ، ال ػػػػبط اإلنض ةلي، الحسةسػػػػي  اإلنض ػػػػةل الا بيػػػػر اإل :الاةليػػػػ ا أب ػػػػةدك 
(، كالضػركؽ ًةنػت ل ػةلع ذكم الػدرخةت p-value<0.05، ال بط االخالةمي(  اإلخالةمي الحسةسي  

ك كةللقةرنػػ  كػػػي  ،لنعض ػػػ  اإلخالةميػػ اللراض ػػ ، إال أف درخػػػةت اللخلػػكمايف م ػػػذ اللقيػػةس الل ػػػةرات 
ن ػػة خػػةءت بػػيف لخلػػكمايف درخػػةا ـ أإال  ح ػػة ي الضػػركؽ بػػيف اللخلػػكمايف م ػػذ الػػرغـ لػػف داللا ػػة اإل

لزيػد لػف  إلػذيحاػةج  األلػري ك األ ػ كلف  ـ ال يلًف الا ليـ لف مذا الناة و م ذ اللخال   ،لنعض  
 .أًبرالدراسةت حاذ نساطي  الاحقؽ بدرخ   ق  

نػػػركض الضػػػرض ال ػػػضرم ك بػػػكؿ الضػػػرض  كإننػػػة ،منػػػه ناػػػة و مػػػذا الضػػػرض أسػػػضرتكػػػي  ػػػكء لػػػة 
 .البديؿ

 (:ي بج ثب يب: مقيبس )الت كير اإل
  ذكم الدرخ  اللنعض ػ  كذكم الدرخػ  بيف  إح ة ي ت الناة و كخكد كركؽ خكمري  ذات دالل  أظ ر

الاضًيػػػر كػػػي درخػػػةت لقيػػػةس م ػػػذ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي  دلػػػةفاللراض ػػػ  م ػػػذ لقيػػػةس اإل
 حػب الػا  ـ كالاضػاع الل ركػي ال ػحي، السػلةح  كاألريحيػ ، الػذًةء  :ا الاةليػ أب ػةدالً ػي ك  يخةبياإل

كػػي  طػػةع  األزمػػر ( لػػدل ط بػػ  خةل ػػ  يخةبيػػاقبػػؿ اللسػػ كلي  ال ع ػػي ، اللخةزكػػ  اإل ،الكخػػداني،
ذيف ح ػػ كا غػػزة، كالضػػركؽ ًةنػػت ل ػػةلع ذكم الػػدرخةت اللنعض ػػ . كمػػذا يػػدؿ م ػػذ أف الط بػػ  الػػ

م ػػذ  ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي لػػدي ـ درخػػةت مةليػػ  كػػي  دلػػةفم ػػذ درخػػةت لنعض ػػ  لػػف اإل
لف الط بػ  الػذيف ح ػ كا م ػذ درخػةت لراض ػ  م ػذ لقيػةس  أً رالسةبق   ب ةدكاأل يخةبيالاضًير اإل

 م ذ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي. دلةفاإل

  ذكم الدرخػ  اللنعض ػ  كذكم بػيف  إح ػة ي ت الناة و مدـ كخػكد كػركؽ خكمريػ  ذات داللػ  أظ ر ك
لقيػةس الاضًيػر  أب ػةدكػي م ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي  دلػةفالدرخ  اللراض ػ  م ػذ لقيػةس اإل

ي كالػػػاحًـ كػػػي ال ل يػػػةت ال ق يػػػ  نض ػػػةل  كالاضػػػةؤؿ، ال ػػػبط اإليخةبيػػػ الاك  ػػػةت اإل :الاةليػػػ  يخػػػةبياإل
، اقبػؿ غيػر ل ػركط ل ػذات( اآلعػريفلبلعػابلؼ مػف  يخػةبيال  ية، ال  كر ال ةـ بةلر ػة، الاقبػؿ اإل

 كي  طةع غزة. األزمرلدل ط ب  خةل   

نػػػركض الضػػػرض ال ػػػضرم ك بػػػكؿ الضػػػرض  كإننػػػة ،منػػػه ناػػػة و مػػػذا الضػػػرض أسػػػضرتكػػػي  ػػػكء لػػػة 
 .البديؿ
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 اختجبر صحة ال رض الخبمس سشر :

فدد  در ددبت α< (0.05س ددد ميددتوى داللددة ) إحصددبئيةال تو ددد فددروق ذات داللددة  :ال ددرض  صيدد
لددى طمجدة  بمعدة  ي دبج والت كيدر اإل اإل تمبسيةسمى شجكبت التواصل اال تمبس  والمهبرات  دمبناإل

 جشجكبت التواصل اال تمبس  )الجيت، ف  كل مكبن(. تصبللمكبن اال  ُتعزىف  قطبع غزة  األزهر

الضر ػي  اػػـ إيخػةد اعابػػةر "ت" ل يناػيف لسػػاق يف لً ػؼ الضػػركؽ كػي درخػػةت ل احقػؽ لػف  ػػح  
لػػدل ط بػػ   يخػةبيكالاضًيػػر اإل اإلخالةميػ م ػذ  ػػبًةت الاكا ػؿ االخالػػةمي كالل ػػةرات  دلػػةفلقيػةس اإل
 البيػػت، كػػي ًػػؿ  :ب ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػةمي ا ػةؿكػػي  طػةع غػػزة بةلنسػػب  للًػػةف اال األزمػػرخةل ػ  

 لًةف(، كالناة و اللا  ق  ب ذا الضر ي  لك ح  لف عبلؿ الخدكؿ الاةلي:
سمى شجكبت التواصل اال تمبس   دمبن تبئج اختجبر "ت" لكشف ال روق ف  در بت مقيبس اإل )41) دول 

 تصبللمتغير مكبن اال  ُتعزىف  قطبع غزة  األزهرلدى طمجة  بمعة  ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةوالمهبرات 
 جشجكبت التواصل اال تمبس 

 جعبداأل المقيبس

 ف  كل مكبن الجيت

 ميتوى  قيمة ت
 الداللة

 ات به 
 ال روق

 )107ن=( )217ن=(
 المتويط 
 الحيبج 

 اال حراف 
 المعيبري

 المتويط
 الحيبج  

 اال حراف
 المعيبري 

 دمبناإل
سمى 
شجكبت 
التواصل 
 اال تمبس 

 البيت 0.001** 7.43 4.8 15.0 5.0 19.3 كي االساعداـ كراطاإل
 البيت 0.001** 5.39 4.8 16.0 5.0 19.2 ي نض ةلاللزاخي  أك اإل مراضاأل
 البيت 0.001** 4.76 5.6 20.7 4.6 23.7 االنسحةبي  مراضاأل

 البيت 0.001** 3.96 3.8 12.4 3.5 14.1 ل ًبلت  حي 
 البيت 0.001** 6.41 5.3 17.9 5.1 21.8 ال راع

 البيت 0.001** 6.59 4.6 13.0 4.4 16.4 االمالةدي  مراضاأل
شدجكبت التواصدل  إدمبنالدر ة الكمية 

 اال تمبس 
 البيت 0.001** 6.80 24.4 95.6 22.6 114.2

المهبرات 
 اإل تمبسية

 - 0.525// 0.64 3.3 15.8 3.9 16.1 ينض ةلالا بير اإل
 - 0.394// 0.85 3.7 15.2 3.5 15.6 ي نض ةلالحسةسي  اإل
 - //0.712 0.37- 3.5 16.7 3.6 16.5 ينض ةلال بط اإل

 - //0.136 1.50 3.0 13.7 2.6 14.2 الا بير االخالةمي
 - //0.942 0.07- 4.2 14.5 4.0 14.5 اإلخالةمي الحسةسي  

 - 0.715// 0.37 3.6 17.4 3.8 17.5 ال بط االخالةمي
الدر ددددة الكميدددددة لمقيدددددبس المهدددددبرات 

 اإل تمبسية
94.4 13.5 93.1 14.1 0.80 0.423// - 

الت كير 
 ي بج اإل

 - //0.464 0.73- 1.1 6.4 1.1 6.3   كالاضةؤؿيخةبيالاك  ةت اإل
ي كالاحًـ كػي ال ل يػةت نض ةلال بط اإل

 - //0.914 0.11- 1.1 7.0 1.1 7.0 ال ق ي  ال  ية

 - //0.331 0.97- 1.2 6.1 1.1 5.9 حب الا  ـ كالاضاع الل ركي ال حي
 - //0.980 0.02- 0.9 6.3 0.9 6.3 ال  كر ال ةـ بةلر ة
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 جعبداأل المقيبس

 ف  كل مكبن الجيت

 ميتوى  قيمة ت
 الداللة

 ات به 
 ال روق

 )107ن=( )217ن=(
 المتويط 
 الحيبج 

 اال حراف 
 المعيبري

 المتويط
 الحيبج  

 اال حراف
 المعيبري 

لبلعػػػػػػػػػابلؼ مػػػػػػػػػف  يخػػػػػػػػػةبيالاقبػػػػػػػػػؿ اإل
 اآلعريف

6.5 1.1 6.3 1.1 1.32 0.189// - 

 - //0.146 1.46- 1.2 6.8 1.2 6.6 السلةح  كاألريحي 
 كي ًؿ لًةف *0.035 2.12- 1.1 6.1 1.0 5.8 الذًةء الكخداني

 - //0.079 1.76- 1.1 7.1 1.1 6.9 اقبؿ غير ل ركط ل ذات
 - //0.256 1.14- 1.1 5.8 1.0 5.6 اقبؿ اللس كلي  ال ع ي 

 - 0.384// 0.87- 1.1 6.0 1.1 5.9  يخةبياللخةزك  اإل
الت كيددددددر الدر ددددددة الكميددددددة لمقيددددددبس 

 ي بج اإل
62.8 5.7 63.8 5.6 -1.51 //0.131 - 

 إح ة يةن غير دال   \\ 0.05مند  إح ة يةن * دال   0.01مند  إح ة يةن ** دال  
 كب ت ال تبئج كبلتبل  : 

 (:شجكبت التواصل اال تمبس  إدمبن) اواًل : مقيبس
  م ػذ  ػبًةت  دلػةفكػي الدرخػ  الً يػ  لئل إح ػة ي ت الناة و كخػكد كػركؽ خكمريػ  ذات داللػ  أظ ر

يدة،   عبلالمزا يدة أو اإل  سدراضفد  االيدتخدام، األ فدراطاإلا  أب ػةدالاكا ؿ االخالػةمي ك درخػةت 
لػػدل ط بػػ  خةل ػػ   (االستمبديددة سددراضالمشددكالت الصددحية، الصددراع، األ ،اإل يددحبجية سددراضاأل

 البيػت، كػػي  :ب ػبًةت الاكا ػؿ االخالػػةمي ا ػػةؿكػي  طػػةع غػزة بةلنسػب  للاغيػػر لًػةف اال األزمػر
، كمػذا ف  الجيدتًؿ لًةف(، كالضركؽ ًةنت ل ةلع الط ب  اللا  يف ب بًةت الاكا ؿ االخالػةمي 

 إدلػةفاللا  يف ب بًةت الاكا ؿ االخالةمي كي البيت درخػةت  األزمريدؿ م ذ أف ط ب  خةل   
 ػػػػػبًةت الاكا ػػػػػؿ االخالػػػػػةمي لػػػػػدي ـ أم ػػػػػذ لػػػػػف درخػػػػػةت الط بػػػػػ  اللا ػػػػػ يف ب ػػػػػبًةت الاكا ػػػػػؿ 

 االخالةمي كي ًؿ لًةف.

نػػػركض الضػػػرض ال ػػػضرم ك بػػػكؿ الضػػػرض  كإننػػػة ،منػػػه ناػػػة و مػػػذا الضػػػرض أسػػػضرتكػػػي  ػػػكء لػػػة 
 .البديؿ

 (:اإل تمبسية)المهبرات  ثب يًب: مقيبس

  اإلخالةميػػ كػػي درخػػةت الل ػػةرات  إح ػػة ي ت الناػػة و مػػدـ كخػػكد كػػركؽ خكمريػػ  ذات داللػػ  أظ ػػر 
ي، الا بيػػر االخالػػةمي، نض ػػةليػػ ، ال ػػبط اإلنض ةلي، الحسةسػػي  اإلنض ػػةل الا بيػػر اإل :ا الاةليػػ أب ػػةدك 

 :ب بًةت الاكا ػؿ االخالػةمي ا ةؿ، ال بط االخالةمي( بةلنسب  للًةف االاإلخالةمي الحسةسي  
كػػػي  طػػػةع غػػػزة، كمػػػذا يػػػدؿ م ػػػذ أف الط بػػػ   األزمػػػر البيػػػت، كػػػي ًػػػؿ لًػػػةف( لػػػدل ط بػػػ  خةل ػػػ  
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ب ػػػػبًةت الاكا ػػػػؿ االخالػػػةمي لػػػػدي ـ لسػػػػاكل لاسػػػػةكم لػػػػف الل ػػػػةرات  ا ػػػػةؿبػػػةعابلؼ لًػػػػةف اال
 مة السةبق .أب ةدك  اإلخالةمي 
 (:ي بج )الت كير اإل ثبلثًب: مقيبس

  ا أب ػةدك  يخػةبيكػي درخػةت الاضًيػر اإل إح ػة ي ت الناة و مدـ كخكد كػركؽ خكمريػ  ذات داللػ  أظ ر
ي كالػػػاحًـ كػػػي ال ل يػػةت ال ق يػػػ  ال  يػػػة، حػػػب نض ػػػةل  كالاضػػػةؤؿ، ال ػػبط اإليخةبيػػػالاةليػػ   الاك  ػػػةت اإل

، آلعػػريفالبلعػػابلؼ مػػف  يخػػةبيالػػا  ـ كالاضػػاع الل ركػػي ال ػػحي، ال ػػ كر ال ػػةـ بةلر ػػة، الاقبػػؿ اإل
السلةح  كاألريحي ، الذًةء الكخداني، اقبؿ غير ل ركط ل ذات، اقبؿ اللسػ كلي  ال ع ػي ، اللخةزكػ  

 البيػت، كػي ًػؿ لًػةف( لػدل ط بػ   :ب بًةت الاكا ؿ االخالةمي ا ةؿ ( بةلنسب  للًةف االيخةبياإل
ب ػبًةت الاكا ػؿ  ا ػةؿكي  طةع غزة، كمذا يدؿ م ذ أف الط بػ  بػةعابلؼ لًػةف اال األزمرخةل   

 (الدذكبء الو ددا  مة السةبق  لة مدا  أب ةدك  ،يخةبياالخالةمي لدي ـ لساكل لاسةكم لف الاضًير اإل
كػي  األزمػركػي درخػةت الػذًةء الكخػداني لػدل ط بػ  خةل ػ   إح ػة ي اكخد كركؽ خكمري  ذات دالل  

 البيػػت، كػػي ًػػؿ لًػػةف(،  :ب ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي ا ػػةؿ طػػةع غػػزة بةلنسػػب  للاغيػػر لًػػةف اال
 كالضركؽ ًةنت ل ةلع الط ب  اللا  يف ب بًةت الاكا ؿ االخالةمي كي ًؿ لًةف.

  إدلػةفخةل ػ  اللا ػ يف ب ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي كػي البيػت درخػةت الط ب  ف أ: تعزو الجبحثة 
 بًةت الاكا ؿ االخالةمي لدي ـ أم ذ لف درخةت الط ب  اللا  يف ب ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي 

ك للػدلف  ػبًةت  ،لًػةف لػريع ل ضػرد مةلػ  أً ػرالبيػت  كسػيًكلكخيةن  ،ةن لنطقي بأنه: ذلؾ كي ًؿ لًةف
بػيف الحػيف كمدـ اللقةط    ،أً ركالع ك ي   ليهال دكء كاالساقئل إلذيحاةج  ألنه، الاكا ؿ عة  

 ػػػكل كغيػػػر لاقطػػػ  للػػػة ياػػػيع ل لػػػدلف الراحػػػه أ كػػػي البيػػػت يًػػػكف اإلنارنػػػتف أ إلػػػذ  ػػػةك بةإل،اآلعرك 
ك ػةا ـ كػػي البيػػت أبنػػةءمـ أف يق ػكا أبػػةء كػػي غػزة يض ػػ كف ف اآلأًلػة كاػػرل البةح ػ   ،أً ػػر كالسػ ةدا

اللػػكاد  إدلػػةفعة ػػ  ب ػػد انا ػػةر كاض ػػي بك الركقػػ  السػػي   ك أحػػزاب السيةسػػي  عككػػة لػػف االنالػػةء لؤل
لخػػػةال  للػػػة يخ ػػػؿ مػػػةلـ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي ،اللعػػػدرة كػػػي الضاػػػرة االعيػػػرة كػػػي  طػػػةع غػػػزة

 ػبًةت الاكا ػؿ،  إدلػةف إلػذل انضيس مف الًبت كالل ؿ ك ي ربكف لف مذا الر ةب  كال غكط كالضػراغ 
 بةل بًةت ا ةؿيخد لةياس ذ به غير اال كإنهاعر آكي حيف لف يا ؿ كي أم لًةف 

ًخزء ال ياخزأ لػف  ع ػياه ك ػي  الضرد يلةرس لة يخةبيك الاضًير اإلأ اإلخالةمي الل ةرات  امب
 منػدلة، ك ػي اظ ػر بحةخػه للًػةف ب ينػه حاػذ اظ ػرك ػيس  ،حاذ ا ػبع سػله ل ػةحبه انعرط ادريخيةن 

 .اآلعريفاضةمؿ ل  
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 ال تبئج والتوصيبت
 التوصيبت:

 لحةكل  اكظيؼ  بًةت الاكا ؿ االخالةمي كي مل ياي الا  يـ كالا  ـ. .1
السػػػػ بي  السػػػػاعداـ اللضػػػػرط ل ػػػػذا   ػػػػةراػػػػكميا ـ بةآل إلػػػػذمقػػػػد بػػػػرالو ار ػػػػةدي  ل طػػػػبلب ا ػػػػدؼ  .2

 ال بًةت.
 اإلخالةميػ  ركرة زيةدة الن ةطةت البللن خي  كالاركي ي  داعؿ البي   الخةل ي  لزيةدا الل ػةرات  .3

 .يخةبيكانلي  اضًيرمـ اإل

 جحوث ودرايبت مقترحة:
 ل را ع لعا ض  لف اللخال . اإلخالةمي دراس  اسا دؼ  يةس الل ةرات  إخراء 
 ل را ع لعا ضه لف اللخال .  بًةت الاكا ؿ االخالةمي إدلةفدراس  اسا دؼ  يةس  إخراء 
 اإلخالةمي ف ارابط بةلل ةرات أالاي يلًف  اإلخالةمي ال كالؿ النضسي  ك  دراس  اانةكؿ إخراء. 
 يخةبيف ارابط بةلاضًير اإلأالاي يلًف  اإلخالةمي ال كالؿ النضسي  ك  دراس  اانةكؿ إخراء. 
  عػػرل أ ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي لػػدل  ػػرا ع  إدلػػةفاللزيػػد لػػف الدراسػػةت حػػكؿ  إلػػذالحةخػػه

 غير لا  ليف....(  –لكظضيف –لرامقيف  –طضةؿ أ –ًبةر السف  ًةف أ لف اللخال  سكاءن 
    سةـبخلي  األ يخةبيك اللؤسسةت الل ني  بةلا  يـ ال ةلي بانلي  الاضًير اإلأامالةـ الخةل . 
  اف أالاػػػي يلًػػػف  اإلخالةميػػػ ك  منػػػةؾ الحةخػػػه ل لزيػػػد لػػػف الدراسػػػةت اللا  قػػػ  بةل كالػػػؿ النضسػػػي

 .يخةبيارابط بةلاضًير اإل
  لدل ط ب  الخةل   اإلخالةمي دراس  ال كالؿ النضسي  كالديلكغراكي  اللنب   بةلل ةرات. 

 
 



 

 

 

 

 املراجــــــــع
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 أواًل: المرا ع العرجية:

اللليػزة ل ابلليػػذ ذكم  ػ كبةت الا  ػيـ  النظريػػ   اإلخالةميػ الل ػةرات "، 2008اباسػةـ مبػد اللخيػد الح ػػك  .1
-111ص يكنيػػك، ، 4ع -2لػػو  ،مصددر-جوريددعيد بمعددة  م مددة كميددة الترجيددة،، "كالا ػػعيص كال ػػبلج(

151. 
كمبل اػه بةلكحػدة النضسػي  كالطلأنينػ  النضسػي  لػدل طػبلب  اإلنارنػت إدلػةف، 2010 إبػراميـال ػةك ي  إبراميـ .2

 ،مصدر –درايدبت   يدية كطةلبةت خةل   الل ؾ عةلد بةلس كدي  م ذ  كء ب ض اللاغيرات الديلكغراكيػ ، 

 .464-437ص ص ،،يوليو3،العدد20مج
ةت الدًاكر /.قوة الت كير. (2007 الضقي إبراميـ .3  الضقي ال ةللي  ل انلي  الب ري . إبراميـ ًر
 اإلنارنػػت إدلػػةف"، 2010لحلػػد النػػكبي لحلػد م ػػي ك لحلديكسػؼ رسػػبلف ك بػػف سػػةلـ ال ػػيةطي  إبػراميـ .4

الم مة العممية ل بمعة الممدك ، "كدكاك  اساعداله كمبل ا لة بةلاضةمؿ االخالةمي لدل ط ب  ط ب  الخةل  
 144-91،ص ص 1ع-11لو، داريةية واال يب اإل العموم  -فيصل

ًلنبئ نضسي ل  ػ كر بةالنالػةء لػدل طػبلب ً يػ  الاربيػ   يخةبيالاضًير اإل"، 2013لحلد اللغةزم  إبراميـ .5
 .88-47يكليك،ص ص ،2ع   بمعة جوريعيد، اآلدابم مة كمية ، "

ل طضػؿ الياػيـ  اإلخالةميػ كةم ي  برنةلو لسرحي لانليػ  ب ػض الل ػةرات "، 2013السيد لحلد السيد  أحلد .6
،ينػػةير، ص 93ع - 2، لػوم مدة كميدة الترجيدة جج هدب، "دراسػ  اخريبيػ   – اإلخالةميػ بلؤسسػةت الرمةيػ  

   .308-285ص 
الا  ػػؽ لػػدل ط بػػ  الخةل ػػ  كػػي  ػػكء  أنلػػةطي كمبل اػػه بةلل ػػةرات ك نض ػػةلالػػذًةء اإل"، 2011ال  ػػكاف  أحلػػد .7

-125ص ص  ،2ع -7لػو ية ف  العموم الترجويدةاألرد الم مة  ،"لاغيرم الاع ص كالنكع االخالةمي
144. 

ي لانلي  ب ػض الل ػةرات ". (2004 بف م ي بف مبداهلل الحلي ي  أحلد .8  اإلخالةميػ كةم ي  برنةلو س ًك
، خةل   نةيؼ ال ربيػ  ريبلة ا يتير غير م شورة".اللاع ضيف مق ية القةب ي  ل ا  ـ  األطضةؿلدل مين  لف 
 الس كدي .ل   ـك االلني ، 

م مددة ، اإلخالةميػػ كمبل اػػه بةل ػػ ؼ كالل ػػةرات  اإلنارنػػت، سػػكء اسػػاعداـ 2011لحلػػد ابػػك زيػػد  أحلػػد .9
 .213-155ص  ينةير،،1ع -10لو  مصر، -درايبت سرجية ف  سمم ال  س

 –لػػدل اللػػرامقيف  اإلنارنػػت إدلػةفالل ركيػ  م ػػذ ظػػةمرة  نلػػةط، ا ػر ب ػػض األ2009لحلػػد الزمبػػي  أحلػد .10
 .39ع-10لو الط ولة العرجية،م مة 

 إدلػػةف" .2013 كسػػةرة ًريلػػي ككخػػر ال ػػدكاني نػػكرة القػػكدرم كزمػػراء ر ػػة ك لحلػػد مبػػد العػػةلؽ  أحلػػد .11
،ينػةير، 1ع – 23لػو  ،مصر –درايبت   ييه " كمبل اه باقدير الذات كالكسكاس الق رم كاالرؽ اإلنارنت
 .112-85ص ص 

كػي الا ػديؿ سػل  الا  ػب  اإلخالةميػ ا ػر الاػدريب م ػذ الل ػةرات "، 2009يػكنس لحلػد البخػةرم  أحلػد .12
 .351-328صص ،4،ع16لوالعراق،  –م مة الترجية والعمم ، "لدل ط ب  ً ي  الاربي 
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يدم ًلنب ةت ب يخةبيالاضًير اإل"، 2013ليركت مزلي مبدالخكاد ك  أحلدسلةء كاحي أ .13  أب ةدكالس كؾ الاًك
الم مدددة المصدددرية لمدرايدددبت ". ضػػػك يف دراسػػية لػػػف الطػػػبلب الخػػػةل ييفالاػػدكؽ النضسػػػي لػػػدل مينػػ  لػػػف اللا

 .><-=: ينةير، ص ص ،87ع-22لوال  يية، 
 اآلدابم مدة كميدة . "اللنب   بةلاكاكؽ الزكاخي يخةبيل ةرات الاضًير اإل"، 2012 رؼ لحلد م ي   بي أ .14

 .208-121يكنيك، ص ص -ابريؿ،23ع  بمعة ج   يويف،  –
كالعخػؿ كمبل ا لػة بةلاح ػيؿ لػدل الطةلبػةت لػػف  اإلخالةميػ الل ػةرات "، 2007مطػةر  أحلػد بػةؿ بنػت إ .15

 -2ولػػ مصددر،–م مددة كميددة الترجيددة سددين شددمس  ".لراحػػؿ دراسػػي  لعا ضػػ  بةللل ًػػ  ال ربيػػ  السػػ كدي  
 84-57ص ص ، 31ع

لػدل الطةلبػةت الل ر ػةت  يخػةبيكةم يػ  برنػةلو لانليػ  الاضًيػر اإل "،2006سػةلـ  إبػراميـلةني سػ يد بػف أ .16
 -105ص  ص،4، عم مدة كميدة الترجيدة جباليدمبسمية". ل  غكط النضسي   كي  كء النلكذج الل ركي( 

169. 
 اإلخالةميػػ كمبل اػػه بةل زلػػ   اإلنارنػػت إدلػػةف"، 2012نة ػػر بػػف سػػ لةف الحكسػػني –لخػػد لحلػػد ميةخنػػه أ .17

 .159-121صينةير/  ضر، ، 1ج-147ع  ،مصر–( األزهرالترجية ) بمعة ، "لدل ط ب  خةل   نزكل
كمبل اػػه بةلاكا ػػؿ االخالػػةمي كالاح ػػيؿ  اإلنارنػػت إدلػػةف ."(2014 لػػؿ بنػػت م ػػذ بػػف نة ػػر الزبػػدمأ .18

 ،خةل   نزكل،الخزا ر.ريبلة مب يتير غير م شورة."الدراسي لدل ط ب  خةل   نركل 
ي لدل الابلليػذ ابنػةء االل ػةت نض ةلكال بةت اإل اإلخالةمي الل ةرات  ."(2001 لن  س يد حلداف اللطكع آ .19

 ، خةل   القةمرة، ل ر.ريبلة مب يتير غير م شورة."اللًا بةت
ال بل ػػ  بػػيف مػػزك  "،2012دسػػك ي لحلػػد ا ػػريف –م لػػةف  مبػػدالرحلف أحلػػد –ليػػرة السػػيد لحلػػد رخػػب أ .20

ءة بةللرح   االبادا يػ  لدل الابلليذ ذكم   كبةت ا  ـ القرا اإلخالةمي النخةح كالض ؿ الدرالييف كالل ةرات 
 .225-203ص  ص،، يكنيك،12، ع مصر–م مة كمية الترجية ججوريعيد  ".ي  األزمر 

بةلقيػػةدة اللدرسػػي  لػػدل ل  ػػـ  اإلخالةميػػ مبل ػػ  الل ػػةرات "، 2013ب  سػػ   كايحػػ   -ايػػت حلػػكدة حًيلػػ  .21
-تكدوين–مخجدرتعميم –والتعميميدة م مدة الجحدوث الترجويدة . " رمػة م ػذ الاضةمػؿ ال ػضيأاللرح   ال ةنكي  ك 

 .25-5،خكاف،ص ص 3،عال زائر–يعة ر يبتذة جوز لألالمدرية العميب -تعميمية
كع ػؽ   ػؽ  يخػةبيان يط اللنةم  النضسي  لانلي  ل ةرات الاضًير اإل"، 2013حسنيف لحلد م ضكر  إيلةف .22

 –فد  الترجيدة وسمدم الد  س  درايدبت سرجيدة ".الادريس لدل الطةلبةت الل  لةت  ػ ب  الض سػض  كاالخالػةع 
 .63 -11ص ص ، الخزء ال ةلث، 42، ع اليعودية

ػػػ  لػػػدل اللر ػػػديف كػػػي  يخػػػةبيالاضًيػػػر اإل"(، 2013 راكػػػ  دنػػػدم إيلػػػةف .23 كمبل اػػػ  بل ػػػةرات الاكا ػػػؿ اللدًر
 ، خةل   دل ؽ، سكرية.ريبلة دكتوراة غير م شورة."لدارس لحةكظ  دل ؽ الرسلي 

لعضػػػض ب ػػػض  يخػػػةبيبرنػػػةلو ار ػػػةدم  ػػػة ـ اسػػػاراايخيةت الاضًيػػػر اإل"، 2012سػػػ يد مبػػػد الحليػػػد  إيلػػػةف .24
ي  لػػ  – األط ددبلم مددة الط ولددة والترجيددة )كميددة ريددبض . "يكا يػػ دل اطضػػةؿ اللؤسسػػةت اإلالل ػػًبلت السػػ ًك

 .293-247ص اًاكبر، ص ، 12ع – 4، لو مصر–( اإليك درية بمعة 
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 اإلخالةميػػ السػػ بي  لاًنكلكخيػػة الل  كلػػةت م ػػذ ال بل ػػةت   ػػةراآل"، 2009لحلػػكد دسػػك ي مكي ػػ   إيلػػةف .25
 اإل تمبسيددة)الخدمددة  اإل تمبسيددةلمخدمددة  22المددؤتمر العممدد  الدددول   ".ل  ػػبةب كػػي اللرح ػػ  ال ةنكيػػ  

 ،1لػو ،خةل ػ  ح ػكاف،اإلخالةمي ال ي   اللسػؤكل  :ً يػ  العدلػه ،القبهرة،مصر –وتحيين  وسية الحيبة( 
 .103-49ص لةرس،ص 

 .ل ر-القةمرةالل ري ، األردف.لًاب  اإل تر ت إدمبنمقيبس  (2015. ل طضذ سرليني إيلةف .26
 ػػػبًةت الاكا ػػػؿ االخالػػػةمي كال كيػػػ  ال قةكيػػػ  منػػػد الط بػػػ  الخػػػةل ييف  (."2015 بػػػدر الػػػديف بػػػف ب  بػػػةس .27

خةل ػػػ  لحلػػد عي ػػػر بسػػػًرة،  ،ريددبلة مب يدددتير غيدددر م شدددورة".الضةيسػػبكؾ ط بػػػ  خةل ػػ  بسػػػًرة نكذخػػػة
 الخزا ر.

ةت  ػػطرابال ع ػػي  كاإل أب ػػةدكمبل اػػه بًػػؿ لػػف  اإلنارنػػت إدلػػةف". 2007ارنػػكط  أحلػػدب ػػرل اسػػلةميؿ  .28
  .96-33ص ص  ينةير،،55، ع مصر –م مة كمية الترجية جبلزقبزيق  ".النضسي  لدل اللرامقيف

 ل ر.-القةمرة،األردف. لًاب  اإل تر ت إدمبنمقيبس  (2013. أحلدب رل اسلةميؿ  .29
يػػ  الرسػػلي  لض ػػـك الاضًيػػر األردندرخػػ  ك ػػـ ملػػداء ً يػػةت الخةل ػػةت . "(2006 اككيػػؽ زايػػد لحلػػد الر ػػب .30

  .األردفي ، األردن،الخةل   ريبلة دكتوراة غير م شورة".  ر ذلؾ م ذ مل ي   نةمه القرارأك  يخةبياإل
/ًػةنكؿ األكؿربيػ  ،1ع – 52، لػو األردن –ريدبلة المعمدم ، ا  ػيـ الاضًيػر، 2014خةزي  نةيؼ ابػك  لػر  .31

 .30-29ص  األكؿ
ال ع ي كػي م ػر  ػبًةت الاكا ػؿ االخالػةمي  ػركرة اخالةميػ  كػي  ا ةؿاال"، 2014خلةؿ ال يض   .32

 .310-283ص خكاف،ص ، 10،ع والم تمع  يبناإل م مة سموم  ".مةلـ لاغير
 .دار ال ركؽ ل ن ر كالاكزي  .سال ةة،مراحمة، أ واسو  دمبناإل، (2001ر خكاد كطةي .33
الػػابلؾ طةلبػػةت الخةل ػػ  ". 2015لبنػػذ مبػػد الػػرحلف السػػ كد  –لنػػذ  طيضػػةف الضػػةيز  –خػػكمرة ابػػك مبطػػ   .34

كي  ػكء ب ػض اللاغيػرات  اإلخالةمي لساعدلةت كغير لساعدلةت  بً  الاكا ؿ االخالةمي الل ةرات 
 ص صًػةنكف اكؿ / ػضر، ،4ع – 21، لػواألردن –م مة الم برة لمجحوث والدرايبت . ": دراس  لقةرنػه

417 -446. 
الع ػة ص السػيًكلاري  " .2016سػحر لعاػةر لرسػي –مبػه سػةلي لحلػكد  –حسةـ الديف لحلكد مزب  .35

 .362-333ص ينةير، ص ،45، عمصر –م مة االرشبد ال  ي   " اإلنارنت إدلةفللقيةس 
لحلػد مبػةس اللغربػي -الط ػه ك ػد لبػةرؾ عةلػد –م ر نة ػر  ػبةب اللػكيز  –حسف السيد مزيز اللكسػكم  .36

ةت النضسػػػػي  ل ينػػػػ  لػػػػف الط بػػػػ   ػػػػطراباإل أمػػػػراضكمبل اػػػػه بػػػػب ض  اإلنارنػػػػتاسػػػػاعداـ  إدلػػػػةف ."2013
 .216-123 ص صاغسطس، ،35ع مصر، –م مة االرشبد ال  ي   ".الخةل ييف بدكل  الًكيت 

كمبل اػه بػب ض ا ػًةؿ السػ كؾ البلاػكاكقي لػػدل  اإلنارنػػت إدلػةف ".2011حسػف مبػد السػبلـ لحلػد ال ػيخ  .37
م مدة درايددبت  ".زكيػؿ ال ةنكيػ  بدسػكؽ  أحلػدابلليػذ اللرح ػ  ال ةنكيػ  دراسػ  ك ػضي  لطبقػ  م ػذ لدرسػػ  

 .1072- 1020صاًاكبر، ص ، 3ج -31، عمصر–ية  يب اإل والعموم  اإل تمبسيةف  الخدمة 

http://sst5.com/PublisherInf.aspx?Publisher_id=8
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 اإلخالةميػ م ػذ ال بل ػةت  لًاركنػيا ر اساعداـ  بًةت الاكا ػؿ اإل"ق.1434حنةف بف    كع ال  رم  .38
".  الضػيس بػػكؾ كاػػكيار نلكذخػة( دراسػػ  ليدانيػػ  م ػذ مينػػ  لػػف طةلبػةت خةل ػػ  الل ػػؾ بػف مبػػدال زيز بخػػدة

 ، الس كدي .الل ؾ بف مبدال زيز، خةل   ريبلة مب يتير غير م شورة
" كمبل اػه بػب ض اللاغيػرات لػدل ط بػ  خةل ػ  اإلنارنػتال ػةبً  الل  كلةايػ  " إدلةف ".2014عةلد ال لةر  .39

 .438-395ص ص ،1ع-30، لو م مة  بمعة دمشق. "كرع درمة –دل ؽ 
كمبل ا ػػة بةل ػػح  النضسػػي  لػػدل مينػػ  لػػف ابلليػػذ اللرح ػػ   اإلخالةميػػ الل ػػةرات  ."2015 ع ػػر مكاريػػب .40

 .177-156،ديسلبر،ص ص 37، عال زائر –درايبت . "ليداني  بلدين  االمكاط ال ةنكي  : دراس 
ي  كػػي انليػػ  ب ػػض الل ػػةرات  ن ػػط كةم يػػ  برنػػةلو لؤل ."2005رحػػةب كاحػػي مبدالسػػبلـ السػػيد  .41 النضسػػحًر

 ، خةل   الز ةزيؽ،ل ر.ريبلة مب يتير غير م شورة". طضةؿ الرك  لؤل اإلخالةمي 
المدؤتمر اليد وي الثدبمن لمركدز  ."رؤيػ  اربكيػ   دلػةفكاإل األسػري الان ػ    (."2001 ط ليػ  أحلػدر دم  .42

 .707-685، ص 2لو  مصر، – 21ف  القرن  األيرة –رشبد ال  ي  اإل 
ةت غةنـ  .43 كالس بي لدل ط بػ  الخةل ػ  : دراسػ  لقةرنػه كػي  ػكء ب ػض  يخةبيالاضًير اإل ".2005زيةد بًر

يكليػك،ص ،3ع – 4، لػو مصدر-درايبت سرجية فد  سمدم الد  سم مة  ."اللاغيرات الديلكغراكي  كالاربكي 
 .138-85ص 

ػػةت .44 كالسػػػ بي لػػدل ط بػػ  الخةل ػػ  : دراسػػػ  ليدانيػػ  كػػي  ػػكء ب ػػػض  يخػػةبيالاضًيػػر اإل" (2006 زيػػةد بًر
 ك سطيف.–، خةل   القدس اللضاكح ،طكلًـر ريبلة مب يتير غير م شورة ."اللاغيرات

ل عػر األكلسػاكل الطلػكح كب ػض لاغيػرات ال ع ػي   اإلخالةمي ات الل ةر  ".(1997 زينب لحلكد  قير .45
المدؤتمر الددول  الراجدع )االرشدبد  ".ةت لعا ضػ  ال ػدة لػف السيًكسػكلةاييف ػطرابلػدل مينػةت لػف ذكم اإل

ز االر ػػةد ،،ديسػػلبر4ر ػػـ اللػػؤالر 1، لػػوالقددبهرة-ال  يدد  والم ددبل الترجددوي( مصددر ال ي   اللسػػؤكل :لًر
 .83-31ص خةل   ميف  لس، -النضسي

، خصددبل تعطيددك خيددر ال تددبئج 10فدد  االسمددبل  ي ددبج قددوة الت كيددر اإل(. 2003 كناػػرال –سػػًكت دب يػػك  .46
 ،الس كدي .لًاب  ال بيًةف ذ،األكل، الطب   ا ريب : نةكركز اس د( 
كمبل اػػه بػػةلاكاكؽ النضسػػي االخالػػةمي لػػدل  اإلنارنػػت إدلػػةف" .(2010 سػػ طةف مػػة ض لضػػرح ال  ػػيلي  .47

،خةل ػػ  نػػةيؼ ال ربيػػ  ل   ػػـك ". ريددبلة مب يددتير غيددر م شددورةطػػبلب اللرح ػػ  ال ةنكيػػ  بلدينػػ  الريػػةض
 لني ، الس كدي .األ

كالض ةليػػ  الذاايػػ  كالقيػػةدة  اإلخالةميػػ ي كمبل اػػه بةلل ػػةرات نض ػػةلالػػذًةء اإل ".2010سػػليرة مبػػداهلل ًػػردم  .48
دراسػػ   الاربكيػػ  لػػدل مينػػ  لػػف لػػديرات اللػػدارس ال ةنكيػػ  كػػي اللنطقػػ  الغربيػػ  بةللل ًػػ  ال ربيػػ  السػػ كدي 

 .289-203ينةير،ص ص ،1ع  – 18، لو مصر –العموم الترجوية  ". ك ضيه ارابةطي 
كركػػ   اإلنارنػػت إدلػػةف   كػػي عضػػض كةم يػػ  برنػػةلو لئلر ػػةد بػػةلكا . "2010سػػليرة م ػػي خ ضػػر ابػػك غزالػػ   .49

 .108-57ص يكنيك، ص ، 25، عمصر –م مة االرشبد ال  ي  . "اقدير الذات لدل طبلب الخةل  
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 األطضػةؿل ػةت ألػدل  يخػةبيكةم يػ  برنػةلو ار ػةدم كػي انليػ  الاضًيػر اإل ".2014السبللكني  أحلدس ةـ  .50
ع – 20، لػػػو مصدددر –ترجويدددة وا تمبسيدددة درايدددبت . "لػػػف ذكم االمة ػػػةت ال ق يػػػ  البسػػػيط  كاللاكسػػػط 

 .283-247ص  ابريؿ،،2
لػدل مينػ   اإلخالةمي   م ذ الل ةرات لًاركنيل ةب اإلاأل اأ يردراس   ".2013مبد لي كب  إبراميـس ير  .51

 سػبالبر،،60ع  – 16لػو  مصدر، –درايدبت الط ولدة . "سػنكات 6 -4كي اللرح   ال لريػ   األطضةؿلف 
 .11 -1ص 

 اإلخالةميػػ ي ل غ ػػب كمبل اػػه بةلل ػػةرات نض ػػةلالا بيػػر اإل ".(2005 مبػػد ال زيػػز بسػػيكنيسػػكزاف  ػػد    .52
. "لػػدل مينػػ  لػػف طةلبػػةت ً يػػ  الاربيػػ  ل بنػػةت بخػػدة ككةم يػػ  برنػػةلو ار ػػةدم ل اعضيػػؼ لػػف حػػدة الغ ػػب

الت ميدة  أ دل)االرشدبد ال  يد  مدن  رشبد ال  ي  ج بمعدة سدين شدمسالمؤتمر الي وي الثب   سشر لإل 
 .676- 635ص ص  ديسلبر،،1لو، مصر-  سصر المعمومبت(القبهرة ف
لة بػػػؿ اللدرسػػػ  كػػػي مبل اػػػه بةلل ػػػةرات  األطضػػػةؿلػػػدل  لض ػػػـك الػػػذات ".1994السػػػلةدكني  إبػػػراميـالسػػػيد  .53

 .487-451صص  يكليك،،3،ع4،لومصر –درايبت   يية  ".ل كالديف  اإلخالةمي 
–، القػػػةمرة الل ػػري  األردفلًابػػ  ". اإل تمبسيددةمقيددبس المهدددبرات  (."1991 السػػلةدكني إبػػراميـالسػػيد  .54

 ل ر.
 ػػػبً  الاكا ػػػؿ  ."2014نػػػيس ال ػػػربيني البػػػةز أ ،ن ػػػيحي أحلػػػدبػػػك عطػػػكة، أالسػػػيد مبػػػد اللػػػكلذ السػػػيد  .55

الم مة العرجية لضمبن  ".االخالةمي كا رمة م ذ االلف الضًرم لدل ط ب  الا  يـ الخةل ي بلل ً  البحػريف
 .15، ع7، لوالتعميم ال بمع  ودة 

ك مبل ا ػػػة بةل قػػػ  بػػػةلنضس كالر ػػػة  اإلخالةميػػػ الل ػػػةرات  ".2006السػػػيد لحلػػػد مبػػػد اللخيػػػد مبػػػد ال ػػػةؿ  .56
ع  مصدر، –م مة كمية الترجيدة جبلم صدورة  ".الكظيضي لدل مين  لف ل  لي كل  لةت اللرح   االبادا ي  

 .47-3ص ينةير، ص ، 2ج– 60
لػػػدل  اإلخالةميػػػ ا ػػػر برنػػػةلو اركيخػػػي رية ػػػي لقاػػػرح م ػػػذ ب ػػػض الل ػػػةرات  ".(2013 ال ػػػيخ  ػػػةكي  .57

 الخزا ر. لساغةنـ، –خةل   مبدالحليد بف بةديس  ،ريبلة مب يتير غير م شورة."الل ة يف سل ية
سبببتمبر،خريػدة  ػكرل بػريس االًاركنيػ  طريقػؾ ل نخػػةح، يخػةبيالاضًيػر اإل .(2016   ػةلع خبػراف لحلػد .58

  http://chourapress.com/news757.htmlيكخد كي الرابط ، ;766
اطػػكير لػػن و الاػػةريخ كػػي  ػػكء نظريػػ  اريػػز كا ػػرة م ػػذ انليػػ   ".2014 أحلػػد ػػضةء لحلػػد م ػػي لحلػػد  .59

م مدددة  ".كال ػػػةني األكؿلػػػدل طػػػبلب ال ػػؼ  يخػػػةبييػػػ  كالاضًيػػػر اإلبدامالقػػدرات الاح ي يػػػ  كاالسػػػاداللي  كاإل
 .75 -13ص لةرس، ص ،58، عمصر– اإل تمبسيةال معية الترجوية لمدرايبت 

لساعدـ بغير  – إكراط لساعدـ ب اإلنارنتلساكيةت اساعداـ  اأ ير ."2010طةرؽ ل طضذ لحلد رخب  .60
– 74، ع مصر –جبلم صورة م مة كمية الترجية  ".غير لساعدـ( م ذ ب ض اللاغيرات النضسي  – إكراط
 .218-186ص سبالبر، ص ،1ج 

http://chourapress.com/news757.html
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ةت  ػطرابب ػض اإل ".2012اسةله كةركؽ ل ػطضذ  –السيد ًلةؿ لن كر  -مةدؿ  بلح لحلد غنةيـ .61
كميدة  م مدة :درايدبت ترجويدة و  يديه ".لدل اللاكحديف  اإلخالةمي الق ؽ كاالًا ةب كمبل ا لة بةلل ةرات 

 .207-286نةير،ص ص ، ي74، عمصر –الترجية جبلزقبزيق 
الطضػػػةؿ الرك ػػػ  ذكم  اإلخالةميػػػ الل ػػػةرات "( 2005 سػػػ يلةف لحلػػػد سػػػ يلةف –مػػػةدؿ مبػػػد اهلل لحلػػػد  .62

لإلرشبد ال  ي  ج بمعة  12المؤتمر الي وي . "  كر الل ةرات  بؿ االًةديلي  ًلؤ ر ل  كبةت الا  ـ
ال ي ػ  اللسػؤكل   القدبهرة،-مصدر–الت ميدة فد  سصدر المعمومدبت  أ دلسين شمس واالرشبد ال  ي  مدن 

ز االر ةد النضسي   .443-405ص ديسلبر،ص ، 1لوخةل   ميف  لس، –:لًر
كالاكاكػؽ الدراسػي  اإلخالةميػ الل ػةرات  (."2002  إبػراميـال ةك ي  إبراميـ ،مبد الحليد مبدال ظيـ رخ ي  .63

المدؤتمر اليد وي ". يػهدراسػ  انبؤ  –كمبل ا لة بةالًا ةب لدل طبلب الخةل   كػي  ػكء ب ػض اللاغيػرات 
ز االر ػةد النضسػي القبهرة، -رمص-)االرشبد ال  ي  قوة لمت مية والتقدم( 9 ديسلبر،ال ي   اللسؤكل  :لًر
 .341-311ص ص  خةل   ميف  لس،–
 .ي دبج اإل –سدين العقدل، دليدل المعدبلج المعرفد  لت ميدة الت كيدر العقال د  . (2008 إبػراميـمبد السػاةر  .64

 ذ، دار الًةاب ل طبةم  كالن ر.األكل، الطب   1س س   : الللةرس النضسي 
ي  كب ض اللاغيرات بدامكي مبل ا ة بةلقدرات اإل اإلخالةمي ." الل ةرات 1996مبد ال طيؼ لحلد ع يض   .65

، ص ص 116،الرسػػةل  17، الحكليػ  الكويدت– اآلدابحوليددبت كميدة الديلكخراكيػ  لػدل طةلبػةت الخةل ػ ".
8-129. 

 – ػبًةت الاكا ػؿ كمبل اػه بةلاح ػػيؿ الدراسػي  ػحيض  ال ػػرؽ  إدلػػةف، 2016مبػد اهلل  ػةلع السػ طةف  .66
 http://www.alsharq.net.sa/2016/04/11/1505610، 11/4/2016، باةريخ 1590ع 

درايدددبت  .–دراسػػػ  مةل يػػػ   –كػػػي ل ػػػر  يخػػػةبيالاضًيػػػر اإل أب ػػػةد ".2009مبػػػد اللريػػػد  ةسػػػـ مبداللريػػػد  .67
 .723-691،اًاكبر، ص ص 4ع-19لو، مصر– ية  ي

دراسػػ  ل ضػػركؽ كػػي ب ػػض خكانػػب الاضًيػػر منػػد لخلػػكمايف ل ػػري   ".2010مبػػد اللريػػد  ةسػػـ مبداللريػػد  .68
-733ص ص  اًاػػكبر،،4ع – 9، لػػو مصددر –م مددة الدرايددبت سرجيددة فدد  سمددم الدد  س  ".كايطةليػػ  

777. 
جحدددوث  ".ا  ػػػيـ القػػػراءة كانليػػػ  الاضًيػػػر" .(2004 سػػػلير يػػػكنس  ػػػبلح –مبػػػداهلل مبػػػد الػػػرحلف الًنػػػدرم  .69

، 2لػو  مصدر، –المؤتمر العمم  الراجع لم معية المصدرية لمقدراءة والمعرفدة " القدراءة وت ميدة الت كيدر " 
 .67-46ص ص 

العمددوم م مدده ."األردفكػػي  اإلنارنػػتلػػدل لراػػةدم لقػػةمي  اإلنارنػػتم ػػذ  دلػػةفاإل" .2004مػػدنةف الضػػرح  .70
 .180-212ص سبالبر، ،3ع – 5، لوالجحرين –الترجوية وال  يية 

 ".كمبل اػه بػةلق ؽ كاالًا ػةب كالكحػدة النضسػي  كال قػ  بػةلنضس  اإلنارنػت إدلػةف ."2008م ةـ لحلد زيداف  .71
 .452-371،ابريؿ، ص ص 2ع -7، لو مصر-درايبت سرجية ف  سمم ال  سم مة 

ي( كمبل اػػه بػػةلاكاكؽ الدراسػػذ لػػدل ط بػػ  السػػب – يخػػةبيالاضًيػػر  اإل ".2013ع يػػؿ ال بيػػدم  إبػػراميـمضػػراء  .72
 .152-123،ص ص 7ع -4، لوالم مة العرجية لتطوير الت وق ".خةل   بغداد 
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لػدل  يخػةبيالاضًيػر اإل أب ػةدكةم يػ  برنػةلو اػدريبي اًسػةب ب ػض  ".2013مبل مبد الرحلف م ػي لحلػد  .73
، 4ع– 21، لػػو مصددر –العمددوم الترجويددة  ،"ة م ػػذ خػػكدة الحيػػةة لػػدي فاػػأ ير ك  األطضػػةؿالل  لػػةت بريػػةض 

 .74 – 19صص اًاكبر، 
ػػي نةكػػؿ القري ػػي  .74  ".كمبل اػػه بػػب ض اللاغيػػرات لػػدل ط بػػ  الخةل ػػ   يخػػةبيالاضًيػػر اإل ".2012م ػػي اًر

 .292-249، ص ص 2ع 15، لو ية يب اإل م مة القبديية لمعموم 
المؤتمر العبلم  الثب   . "لدل طبلب الخةل   اإلنارنت إدلةف ."(2008 م ي  بلح مبد اللحسف حسف .75

 .خل كري  ل ر ال ربي ، لشجبب الجبحثين جكمية الترجية  بمعة اييوط
 اإلخالةميػ كاللسػةندا  اإلخالةميػ كمبل ا ػة بةلل ػةرات  اإلخالةميػ ال زلػ   ".2002مكاطؼ حسيف  ػةلع  .76

-178، اًاػكبر، ص ص 53،ع12، لػو مصدر-م مة كمية الترجية  بمعة ج هب. "لدل ال بةب الخةل ي
229. 

م ددبهج الجحددث وطددرق التحميددل اإلحصددبئ  فدد  العمددوم ال  يددية (. 1991كػػؤاد أبػػك حطػػب كالػػؿ  ػػةدؽ   .77
 ل ر.–القةمرة الل ري ، األردفلًاب   ،اإل تمبسيةوالترجوية و 

: دراسػه ليدانيػ  م ػذ مينػه لػف  اإلنارنػت دلػةفإل اإلخالةميػ   ػةراآل ".2013كي ؿ بف مبد اهلل الركيس  .78
م مة مركز الخدمده لاليتشدبرات الجحثيدة جكميدة . "طبلب كطةلبةت ال ؼ ال ةلث ال ةنكم بلحةكظ  مضيؼ

 .168-128اًاكبر، ص ص ،47، اال دار مصر – بمعة الم وفية  اآلداب
م مددة  ".اإلخالةميػػ مػػة م ػػذ ال بل ػػةت اأ ير لكا ػػ  الاكا ػػؿ االخالػػةمي ك  ."2014لةخػدة ع ػػؼ اهلل ال بيػػد  .79

 .187-150ص ص  ،26، ع ال زائر –مؤيية ك وز الحكمة لم شر والتوزيع  –الحكمة 
 يخػةبيلسػاكل الاضًيػر اإل ".2013نةمػد مبػد زيػد الػدل لي  لةخدة مبةس لحلد م ي،حيدر لحلػكد مبػكد، .80

سدد خبص جبلمؤتمر العممد  الراجدع –ية  يب اإل م مة العموم  ".كمبل اه بةلح ي   الل ركي  بةلًرة الطة رة 
 .254-241ص ص  ،1لو ية  بمعه جبجل، يب اإل لكمية الترجية لمعموم 

النضسػػي  لػػدل ط بػػ  الخةل ػػ  كػػي  حػػدةكمبل اػػه بةل ػػ كر بةلك  اإلنارنػػت إدلػػةف ."2013 ػػةميف  أحلػػدلحلػػد  .81
 .162-138ص  صابريؿ، ،3،ج36، عاليعودية–درايبت سرجية ف  الترجية وسمم ال  س . "ك سطيف

ي كػػي عضػػض –كةم يػػه برنػػةلو ار ػػةدم ل ركػػي  ."2015 ػػةميف  أحلػػدلحلػػد  .82 لػػدل  اإلنارنػػت إدلػػةفسػػ ًك
ص  ،ص2ع – 19لػو  ية " يدب اإل م مة  بمعة االقصدى "يميدمة العمدوم . "مين  لف الط ب  الخػةل ييف

358-390. 
م مدة  ".األطضػةؿكمبل ا ػة بةالًا ػةب كاليػةس لػدل  اإلخالةميػ الل ػةرات  ."1991لحلد السيد مبدالرحلف  .83

 .300-241 ص ، ص13،ع مصر– بمعة ط طب  –كمية الترجية 
ةت النضسػػي  لػػدل مينػػ   ػػطرابكمبل اػػه بػػب ض اإل اإلنارنػػت إدلػػةف ".2011لحلػػد بػػف سػػةلـ لحلػػد القرنػػي  .84

،ينػةير،ص 3خػزء -75، ع بمعدة الم صدورة –م مة كمية الترجيدة . "لف طبلب خةل   الل ؾ مبد ال زيػز
 .137-102ص 
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كل ػةرات االسػاذًةر لػدل  يخػةبيدكر اللنػةمو الدراسػي  كػي انليػ  الاضًيػر اإل "0 2013لحلد خبػر دريػب  .85
م مدة كميدة الترجيدة لمج دبت لمعمدوم  ".طةلبةت ً ي  الاربي  ل بنةت بحث ليداني كي  كء ب ػض اللاغيػرات 

 .136-99ص ص  السنه السةب  ،– 12 ع ، بمعة الكوفه–ية  يب اإل 
كال قةكيػػػػ  ل ػػػػبًةت  اإلخالةميػػػػ   ػػػػةراآل ".2014 ػػػػيؼ اهلل مػػػػكدة ابػػػػك  ػػػػ ي يؾ  –لحلػػػػد سػػػػ يـ الزيػػػػكف  .86

 اإل تمبسيدةيدة فد  العمدوم األرد الم مدة  ."األردفكي سف اللرامق  كػي  األطضةؿالاكا ؿ االخالةمي م ذ 
 251-225ص ص ،2ع-7لو ،األردن –

ذ، حقػػػكؽ الن ػػػر: خل يػػػ  كادم األكلػػػ، الطب ػػػ  ي دددبج الت كيدددر اإلقدددوة .(2011 لحلػػػد مػػػةدؿ مبػػػدال زيز .87
 الاًنكلكخية.

ي كػػي عدلػػه الضػػرد كػػي الاعضيػػؼ لػػف حػػدة  ".2013لحلػػد ًةلػػؿ الاربينػػي  .88 كةم يػػه ال ػػبلج الل ركػػي السػػ ًك
 اإل تمبسيدةم مة درايبت ف  الخدمدة  ."الس بي  لبرنةلو "اطبيؽ" الكااس اب م ذ ال ل ي  الا  يلي   ةراآل

 .1ج-35ع مصر، –ية  يب اإل والعموم 
ًدال  لًؿ لػف الخػنس كاالًا ػةب كب ػض اللاغيػرات  اإلخالةمي الل ةرات  ."2003لحلد لحلد الحسةنيف  .89

 .225-195ص ابريؿ، ص ، 2، ع13، لومصر–درايبت   يية . "لاآلعر النضسي  
وذج مدددتعري ددة وتبريخددة وموضددوسبته وال  ي دددبج سمددم الدد  س اإل (.2008 ال ػػبكة  أحلػػدلحلػػد نخيػػب  .90

 .43-16ص اًاكبر،ص ،76- 79،ع 21ل ر،س–. م ـ النضس المقترح له
ات الك ةيػ  كال ػبلج النضسػي إخػراءكػي اض يػؿ  يخػةبيدكر م ػـ الػنضس اإل."2010ال ػبكة  أحلدلحلد نخيب  .91

 .25-1 صينةير، ص ،1، ع9،لومصر –م مة درايبت سرجية ف  سمم ال  س  ".
دراسػ   اإلخالةميػ ة كػي ال بل ػةت اأ ير ك  اإلخالةمي اساعداـ لكا   ال بًةت  ".(2012 نريلةف نكلةرلريـ  .92

-،خةل ػ  الحػةج لع ػرريدبلة مب يدتير غيدر م شدورة" مينه لف لساعدلي لك   الضةيسبكؾ كػي الخزا ػر
 بةانه، الخزا ر. 

كػػي ل ػػةرات  يخػػةبيا ػػر برنػػةلو اػػدريبي  ػػة ـ م ػػذ احسػػيف الاضًيػػر اإل ".2014لنػػةؿ م ػػي لحلػػد العػػكلي  .93
درايددبت سرجيددة فدد  . "ااعػػةذ القػػرار كلسػػاكل الطلػػكح االًػػةديلي لػػدل طةلبػػةت الخةل ػػ  اللاػػةعرات دراسػػية

 .242- 196صص ابريؿ، ،2ج  – 48، عاليعودية –الترجية وسمم ال  س 
الطب ػػ  ، اإل تمبسيددة  التعمدديم واثددرة فدد  مهددبراتهم اخددتالط المددراهقين فدد (.2005 لنػػذ ابػػك بًػػر زياػػكف .94

 .297مدد ال ضحةت دار الًاةب الخةل ي،ذ، األكل
ي اخالةمي لقارح م ذ انليػ  الل ػةرات  ."2005لنذ مبدالضاةح لطضي لحلد  .95 كةم ي  برنةلو اركيخي حًر

كػػػػي لرح ػػػػ  الطضكلػػػػ  اللاػػػػأعرة بلؤسسػػػػةت الرمةيػػػػ   األطضػػػػةؿكعضػػػػض ال ػػػػ كر بةلعخػػػػؿ لػػػػدل  اإلخالةميػػػػ 
 .237-194ص اًاكبر، ،9،عمصر–درايبت ف  التعميم ال بمع  . "اإلخالةمي 

–م مة االرشدبد ال  يد  . "ل لرامقةت اإلخالةمي لقيةس الل ةرات  ."2013 لرسي لنذ ل طضذ كرغ ي .96
 .657-361 ص ص اغسطس،،35ع مصر

دكاكػػػ  اسػػػاعدالةت ال ػػػبةب السػػػ كدم الخػػػةل ي ل ػػػبًةت  " 2014نػػػةيؼ بػػػف  نيػػػةف بػػػف لحلػػػد اؿ سػػػ كد  .97
الاكا ؿ االخالةمي كاال ابةًةت اللاع    لن ة : دراس  ليداني  م ػذ طػبلب خةل ػ  الل ػؾ سػ كد كػي 



698 
 

ية  يدب اإل العمدوم  –محمد جن يدعود االيدالمية  مبمم مة  بمعة األ ".ق 1433الض ؿ ال ةني لف ال ػةـ 
، ،34ع،اليعودية – اإل تمبسيةو   .266-201صص نككلبر/لحـر
المدددؤتمر اليدددد وي  ".ل لرامقػػػةت اإلخالةميػػػ لقيػػػػةس الل ػػػةرات  ."2011نػػػدل ن ػػػر الػػػديف مبػػػد الحليػػػد  .98

مصدر جعدد ثدورة –االرشبد ال  ي  وارادة التغييدر  –اليبدس سشر لالرشبد ال  ي  ج بمعة سين شمس 
 .1142-1123، القةمرة، ديسلبر، 16 لؤالر-2، لومصر-(ي بير 25

مخجدر  مدع درايدة  -م مدة التدراث. "خريلػ  ر يلػ  اإلنارنػتم ذ  األطضةؿ إدلةف ."2014ن يل  رحلةني  .99
ص كبرايػر، ص ، 12 ع، ال زائدر – بمعة زيبن سبشور جبل م دة  –وتحقيق مخططبت الم طقة وغيرهب 

69-80. 
الاكا ػؿ االخالػةمي الضركؽ كي الاضًير الاةل ي لدل لساعدلي لك    ."2013نكرة مبد الرحلف الق يب  .100

، ص ص 1ج-37، عمصددر–سددين شددمس  –م مددة كميددة الترجيددة . "اػػكيار كػػي  ػػكء ب ػػض اللاغيػػرات
225-251. 

لػػدل  اإلخالةميػػ كةم يػػ  برنػػةلو لقاػػرح كػػي االل ػػةب الاربكيػػ  لانليػػ  الل ػػةرات  ".(2015 ال ة ػػلي لقػػككي .101
، خةل ػ   ة ػدم مب يدتير غيدر م شدورةريدبلة ". الاربي  الاح ري  دراس  ليداني  بلدين  كر     األطضةؿ

 لربةح كر   ، الخزا ر.
" كػي  ػكء ب ػض  اإلنارنػتت الدكليػ  " ا ػةال ػبً  الل  كلػةت كاال إدلػةف ."2003مبه ب ذ الديف ربي   .102

 .580-555 ص ص اًاكبر،،4ع – 13، لو مصر –درايبت   يية  ".اللاغيرات
الكحػػدة النضسػػي  لػػدل  أمراضكمبل ا ػػة بػػ اإلخالةميػػ الل ػػةرات  ."(2010 مبػػد الحليػػد كمبػػ  إبػػراميـمػػدل  .103

 ل ر. خةل   ح كاف،،ريبلة مب يتير غير م شورة ."اللرامقيف
لػػػدل  اإلخالةميػػ كمبل اػػه بػػب ض الل ػػةرات  اإلنارنػػتمبػػػر  ا ػػةؿاال ."2006ملػػت حسػػف مبػػد اللخيػػد  .104

 .54-31ينةير، ص ص ،30ع-9، لومصر–درايبت الط ولة . "طبلب اللرح   ال ةنكي 
 ".اللػػدلنيف اإلنارنػػتال ربيػ  بػػيف اطضػػةؿ اللحلػكؿ الل ػػة يف ك ػبةب  األسػػرة ."2003(  ػدمي ػ  الاحريػػر  ل .105

 .30-25،ديسلبر، ص ص 14ع -7، لوتو س –الم مة العرجية العممية لم تيبن 
 ػػػػيكمة لػػػػدل  ً ػػػػركب ػػػػض الل ػػػػًبلت النضسػػػػي  األ اإلنارنػػػػت إدلػػػػةف ."2010كسػػػػةـ مػػػػزت لحلػػػػد مبػػػػةس  .106

 .828-799، ص 4ج  – 34، ع مصر–سين شمس  –م مة كمية الترجية  ".خنسيفاللرامقيف كي ال
كمبل ا ػة بػب ض اللاغيػرات الديلكغراكيػ  لػدل  اإلخالةميػ الل ػةرات ."2014ككةء بنت لبػةرؾ ك ػد السػيؼ  .107

 الس كدي .ريبلة مب يتير غير م شورة،  ."كايةت لؤسس  رمةي  الضايةت بلحةكظ  االحسةء
يكايػكب كاللخلكمػ  البريديػ  : لػدعؿ ا  يلػي لانليػ  ل ػةرات اناػةج  (."2012  إبػراميـككػةء  ػبلح الػديف  .108

رؤيدددة  – األولالمدددؤتمر العممددد  الددددول  . "الاضًيػػػر لػػػدل الطػػػبلب أسػػػةليبالاػػػدكينةت ال ػػػكاي  كمبل اػػػه ب
 –كميدة الترجيدة  –ايتشراقية لميدتقجل التعمديم فد  مصدر والعدبلم العرجد  فد  ضدوء متغيدرات الم تمعيدة 

 .314-231(، كبراير،ص ص 1، ر ـ اللؤالر  2، لو مصر – بمعة الم صورة 
 

  



699 
 

 ثب يًب: المرا ع األ  جية:
1. Cardak, Mehmet(2013), Psychological Well-Being and Internet Addiction among 

University Students, Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, v12 

n3 Jul 2013, pp134-141. 

2. Lan, Chu M.; Lee, Yu H., (2013) The Predictors of Internet Addiction Behaviours for 

Taiwanese Elementary School Students, School Psychology International, v34 n6 Dec 

2013, pp648-657. 

3. Dogan, Ugur; Kaya, Sinem(2016) , Mediation Effects of Internet Addiction on Shame 

and Social Networking , Universal Journal of Educational Research, v4 n5. pp1037-

1042. 

4. Akhter, Noreen (2013) , Relationship between Internet Addiction and Academic 

Performance among University Undergraduates, Educational Research and Reviews, 

v8 n19 Oct 2013, pp1793-1796. 

5. Carlyne L Kujath (2011) , Facebook and MySpace: Complement or Substitute for 

Face-to-Face Interaction? , Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Vol. 

14, No. 1-2. (January 2011), pp. 75-78. 

6. Madrid, Jo Anna. and Wiseman, Richard.(2003) "Computer-Mediated Communication, 

Social Skills, and Loneliness" Paper presented at the annual meeting of the 

International Communication Association, Marriott Hotel, San Diego, CA, May 27, 

2003 ,from : 

http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/1/2/3/0/p112300_i

ndex.html 

7. Motoca LM1, Williams S, Silverman WK (2012) , Social skills as a mediator between 

anxiety symptoms and peer interactions among children and adolescents , J Clin Child 

Adolesc Psychol.volume 41, Apr 3. Pp 329-336. 

8. Wong, Shyh Shin, Negative thinking versus positive thinking in a Singaporean student 

sample: Relationships with psychological well-being and psychological maladjustment 

, journal of psychology and education (Amsterdam : Elsevier), Vol. 22, No. 1 (2012), 

p. 76-83 

9. Christi Bamford, Kristin Hansen Lagattuta(2012), Looking on the Bright Side: 

Children's Knowledge About the Benefits of Positive Versus Negative Thinking,  

Child Development , Volume 83, Issue 2, March/April 2012, pp 667–682. 

http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/1/2/3/0/p112300_index.html
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/1/2/3/0/p112300_index.html


69: 
 

10. Linley, P. Alex, Wood, Alex M., Joseph, Stephen, Harrington, Susan, Peterson, 

Christopher, Park, Nansook, Seligman, Martin E. P. and Maltby, John. (2007) 

Character strengths in the United Kingdom: the VIA inventory of strengths. Personality 

and Individual Differences, Vol.43 (No.2). pp. 341-351.  

11. Jessica Moorman and Anne Bowker(2011), The university Facebook experience: The 

role of social networking on the quality of interpersonal relationship, The American 

Association of Behavioral and Social Sciences Journal , The AABSS Journal 2011 , 

Volume 15,pp1-23 

12. Park, N., Kee, K. F., Valenzuela, S. (2009). Is There Social Capital in a Social Network 

Site?: Facebook Use and College Students' Life Satisfaction, Trust, and Participation. 

Journal of Computer-Mediated Communication , Volume 14, Issue 4, July 2009, pp 

875-901. 

13. Hart, Michael,(2010) "A Study on the Motives of High School and Undergraduate 

College Students for Using the Social Network Site Facebook" Retrieved 2016 from : 

https://eric.ed.gov/?id=ED524685 

 

 ة:لكترو يثبلثًب: المرا ع اإل 
6102مواقبببببباالتواصببببببلاالجتمبببببباعي،إدمببببببانيببببببةماولمصببببببحةللعببببببالجمببببببنخباروكالببببببةمعببببببااأل .1  

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=849302 

تقريركاملعنبرنامجاالنستقرام،جميامايخصاالنستقرام .2  from : http://vb.llssll.com/helm121930  

 :Fromالفايبر  .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B1  

2015عنتبببببببببببببببر،أحمبببببببببببببببدكبببببببببببببببلمببببببببببببببباتودمعرفتببببببببببببببب عبببببببببببببببنالسبببببببببببببببنابشبببببببببببببببات، .4 from: 

https://aitnews.com/2015/09/18/%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%a7-

%d8%aa%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-

%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-

snapchat/. 

تعرفعلىجوجل+  .5 http://dynamiceghost.blogspot.com/2011/09/google_28.html  

 http://www.shroohat.com/2013/05/Skype.html شرحبرنامجسكايب  .6

6102تالبببببببببببببببببدجيتالفبببببببببببببببببيالعبببببببببببببببببالموالشبببببببببببببببببر االوسبببببببببببببببببطومصبببببببببببببببببرإحصبببببببببببببببببا يا   .7

https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%

D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-2016-shereen-badr  

https://eric.ed.gov/?id=ED524685
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=849302
file:///C:/Users/GIGA%20BYTE/Downloads/جميع%20ما%20يخص%20الانستقرام%20،%20تقرير%20كامل%20عن%20برنامج%20الانستقرام
http://vb.llssll.com/helm121930
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://aitnews.com/2015/09/18/%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-snapchat/
https://aitnews.com/2015/09/18/%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-snapchat/
https://aitnews.com/2015/09/18/%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-snapchat/
https://aitnews.com/2015/09/18/%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-snapchat/
http://dynamiceghost.blogspot.com/2011/09/google_28.html
http://dynamiceghost.blogspot.com/2011/09/google_28.html
http://www.shroohat.com/2013/05/Skype.html
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-2016-shereen-badr
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-2016-shereen-badr
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-2016-shereen-badr
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-2016-shereen-badr
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-2016-shereen-badr
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-2016-shereen-badr
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-2016-shereen-badr
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-2016-shereen-badr


69; 
 

6102فبرايبببببر00سبببببكازنيبببببوزعربيبببببة،دراسبببببةمعبببببالموسبببببا لالتواصبببببلاالجتمببببباعيباالرقبببببام،  .8  

http://www.skynewsarabia.com/web/article/815451/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D

8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-

%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9

%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%94-

%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%

81%D9%8A%D9%83  
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http://www.skynewsarabia.com/web/article/804901/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9

%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9

%8A-

%D8%A7%D9%95%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85 
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http://alwafd.org/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC

%D9%8A%D8%A7/1008357-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9

%8A%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-

%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-

%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-

%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-

%D9%81%D9%8A-2015  
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http://www.skynewsarabia.com/web/article/815451/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%94-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83
http://www.skynewsarabia.com/web/article/815451/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%94-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83
http://www.skynewsarabia.com/web/article/815451/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%94-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83
http://www.skynewsarabia.com/web/article/815451/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%94-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83
http://www.skynewsarabia.com/web/article/815451/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%94-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83
http://www.skynewsarabia.com/web/article/815451/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%94-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83
http://www.skynewsarabia.com/web/article/815451/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%94-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83
http://www.skynewsarabia.com/web/article/804901/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
http://www.skynewsarabia.com/web/article/804901/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
http://www.skynewsarabia.com/web/article/804901/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
http://www.skynewsarabia.com/web/article/804901/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
http://www.skynewsarabia.com/web/article/804901/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
http://www.skynewsarabia.com/web/article/804901/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
http://alwafd.org/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/1008357-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-2015
http://alwafd.org/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/1008357-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-2015
http://alwafd.org/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/1008357-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-2015
http://alwafd.org/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/1008357-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-2015
http://alwafd.org/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/1008357-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-2015
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 (1ممحق رقم )
 أيمبء محكم  المقيبس

 الكمية المؤيية/ ال بمعة ايم الدكتور م
 نضسالً ي  الاربي  / م ـ    ذاأل آلةؿ خكدة أ.د. 1
 نضسالً ي  الاربي  / م ـ    ذاأل ن لةت م كاف أ.د. 2
 نضسالً ي  الاربي  / م ـ    ذاأل  مس يلحلد  د. 3
 نضسالً ي  الاربي  / م ـ  غزة - األزمر سةل  حلدكن أ د. 4
 طبيب نضسي  لسا ضذ الطب النضسي  ملر البحي ي د. 5
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 (2ممحق رقم )
 يةساسصحيفة البيانات األ

شجكبت التواصل اال تمبس  لدى طمجة  إدمبنوسالقتهمب ج ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةالمهبرات )
 ال بمعة(

 اس  ...............ح ظك.....أخ / أخت 

ة البةح ػ  اللاع  ػ  كػي اسالةرة االسابيةف الاي بيف يديؾ مي خػزء لػف دراسػ  م ليػ  اقػـك ب ػ
 ي  كي  طةع غزة.نسةناإلال  ـك 

ةلل ػػػةرات اللا  قػػػ  ب سػػػ    اللا ػػػ   بػػػب ض البيةنػػػةتاػػػكم مػػػذا الًػػػراس م ػػػذ ال ديػػػد لػػػف األيح
دلةفك  يخةبيكالاضًير اإل اإلخالةمي  سػ    . ك ػد اػـ اكزيػ  مػذا الق ػةية كاأل بًةت الاكا ؿ االخالةمي ا 
  .خةب، لًؿ خزء طريق  كي اإلأخزاءكي  بل   

،  ه مػذا الًػراس كػي أخزا ػه ال بل ػػ نألػؿ لنػؾ أف اا ػةكف /م ل نػة كأف اخيػب /م م ػذ لػػة ي ػل
. كاػذًر/م أف اللط ػكب لنػؾ مػك ال بل   خزاء  ًؿ خزء لف مذا األللة مك لك ع كلبيف كي بداي ككقةن 

 أف ا بر /م مف عبراؾ ككًراؾ أنت.

 مػػداؼةف مػػذا سػػكؼ اسػػاعدـ أليسػػابةت الاػػي اخلػػ  لػػف عػػبلؿ ًػػراس االخةبػػإف الل  كلػػةت كاإل
 .كلف اساعدـ ألم غرض آعر ، لي  كقطكغةيةت م

 
 لهذا  ر و تعبو كم

 تقديرالشكر و المع خبلص 
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 :ت التبليةالر بء تعجئة الجيب ب / أخت :أخ 

  أ ثى            ذكر                  ال  س :
 العمر: دددددددددددددددددددددددددددددددددد -2
 درايبت سممية               دجيةأدرايبت                   التخصص :-3
  الميتوى الثبلث          الميتوى الثب            األولتوى المي الميتوى التعميم  :-4
 درايبت سميب                               س/ المييب سو جكبلوري            الميتوى الراجع 
 ددددددددد:دددددددددددددددالمعدل التراكم  الحبل   - 5
 مرت ع  داً           مرت ع         متويط       ضعيف  داً         ضعيف           يرة :الوضع االقتصبدي لأل -6
  رملأ          مطمق       متزوج        سزبأ             : اإل تمبسيةحبلة ال -7
 (من ج د من الج ود التبلية أكثر)ممكن اختيبر لهب ؟ شجكبت التواصل اال تمبس  ايتخدامبً  أكثرمب  -8

  ي بب           فبيجر               بأتس         تب  و             ا يت رام      
 يوتيوب        مبي  ر       تب  و                             

 .......................كم مضى سمى ايتخدامك لشجكبت التواصل اال تمبس  -9
 ....................الت  تقضيهب ف  تص ح شجكبت التواصل اال تمبس  تقريجبً  ةاليبسبت اليوميمعدل سدد  -10
 (من ج د من الج ود التبلية أكثر)ممكن اختيبر  ؟اإل تمبسيةشجكبت تتواصل سجر الكيف  -11

  آيجبد                        (الموجبيل)الهبتف المحمول           توب بالال                 الكمجيوتر           
 فترات ايتخدام شجكبت التواصل خالل اليوم :  -12

 كل ال ترات          ليالً                    ميبءً         صجبحبً                       
 أي مكبن تتصل جشجكبت التواصل اال تمبس  ؟ ف  -13

 ف  كل مكبن          اإل تر تمقبه            عةال بم            الجيت                        
 (من ج د من الج ود التبلية أكثر)ممكن اختيبر جشجكبت التواصل اال تمبس  ؟ تصبلمب الذي يدفعك لال  -14

 (من ج د من الج ود التبلية أكثرممكن اختيبر  )مالحظة :
  الوقت ةتمضي          صدقبءاألهل و التواصل مع األ           التثقيف                    الترفيه والتيمية

  حداثومواكجة األ خجبراأل إلىالتعرف          الهروب من الواقع          دد أشخبص إلىالتعرف  
  التخمص من القمق والممل  
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 (3ممحق رقم )
 يةاألولشجكبت التواصل جصورته  إدمبنمقيبس 

 
 غةةةةةةةةة   - األزهةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةة  

 اات الةةةةةةةةا  ااع  ةةةةةةةةاعمةةةةةةةةاد  

 ك  ةةةةةةةةةةةةةةةة  اا   ةةةةةةةةةةةةةةةة  

 قسةةةةةةةةةةةن ع ةةةةةةةةةةةن ااةةةةةةةةةةة   

 

 

 ...........................األساةذ الدًاكر:
شجكبت التواصل اال تمبس  لدى  إدمبن) يتخدامه ف  جحث مب يتير: تحكيم مقيبس الالموضوع

 (طمجة ال بمعة
شجكبت التواصل  إدمبنوسالقتهمب ج ي بج والت كير اإل اإل تمبسيةالمهبرات س وان الريبلة: 

 .األزهراال تمبس  لدى طمجة  بمعه 
ا أب ػػةد ػػبًةت الاكا ػػؿ االخالػػةمي ب إدلػػةفالك ػػكؼ م ػػذ  إلػػذي ػػدؼ اللقيػػةس  الهدددف مددن المقيددبس:

 .بغزة األزمرلدل ط ب  خةل     اللعا ض
ال ػعص ل ػبًةت الاكا ػؿ  لػف  بػؿ مػك االسػاعداـ اللضػرط :شجكبت التواصل اال تمبس  إدمبن تعريف

 ًس سػػ بةن م ػػذ لعا ػػؼ خكانػػب للػػة يػػن ،م ػػذ الػػاحًـ كػػي لػػدة اسػػاعدالهة لػػ  كقدانػػه القػػدر  ،االخالػػةمي
 .حيةاه

دـ كػػي مػػذا ل ا ريػػؼ اإلخرا ػػي اللسػػاع ككقػػةن  :شددجكبت التواصددل اال تمددبس  دمددبنالتعريددف اإل رائدد  إل
 الاةلي :  ب ةدكي األ خالةمي( بًةت الاكا ؿ اال إدلةف  أب ةدالدراس  احددت 

  ا ديؿ اللزاج -2 اللغةالة كي االساعداـ - 1 
 ل ًبلت  حي   -4 نسحةبي اال مراضاأل -3 
 االمالةدي   مراضاأل -6  راع - 5 
 

 اقديرال ًر ك الل  عةلص 
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 ه:أجعبدمقيبس شجكبت التواصل اال تمبس  و 

ف  االيتخدام ويقصد جه ايتخدام ال رد لشجكبت التواصل اال تمبس  جشكل م درط وزائدد سدن  فراطاإل .1
ه، ممدب يترتدب سميده ايدتحواذه سمدى ت كيدره ومشدبسره  شطتالميموح جه وييطرته سمى م مل أ حدة

 وشعوره جبليعبدة الغبمرة س د ايتخدامه.

 اظػؼرة م
 املالحظات اظصقاشة اظؾغوؼة غؿؿاء ظؾــؾعـدالا

  ال تالئم تالئم ال تالئم تالئم

      بشؾؽات اظؿواصل االجؿؿاسي تصاليف اال روؼاًل وضؿًاأعضي  1

      رشب يف ضضاء املزؼد عن اظوضت سؾى ذؾؽات اظؿواصل أ 3

      ذؾؽات اظؿواصل صؾقس عن اظسفل ترطفا أعامإذا جؾست  4

      عن اظـوم عؾاذرة أضوم بػؿح ذؾؽات اظؿواصل بعد أن أدؿقؼظ  5

      ضوم بفا يف حقاتي اظيت أ غشطةحب األادؿخدام ذؾؽات اظؿواصل أ 6

       األدرةأو  صدضاءاألروج عع ادؿخدام ذؾؽات اظؿواصل سؾى اخل أصضل 7

رب عن املشؽالت واظصعوبات اظـيت تـواجفب بادـؿخدام ذـؾؽات     أػ 8

 اظؿواصل 

     

      عن خالل ذؾؽات اظؿواصل االجؿؿاسي  ُطـر أصدضاءتعرصت سؾى  9

ادـؿخداعي ظشـؾؽات    أثـاءيف طـري عن األحقان أتـاول بعض وجؾاتي  10

 اظؿواصل 

     

يف ادـؿخدام   أطـ  ًا ضي وضؿعن سدد داسات غوعي ظؽي أض ؼص دائؿًاأغ 11

 ذؾؽات اظؿواصل 

     

      ن ذؾؽات اظؿواصل باظـسؾة ظي طاملاء واهلواء أذعر أ 12

ــأ 13 ــدعا أذــعر باظؾفػ ســود ظؾؿـــزل الدــؿخدام ذــؾؽات اظؿواصــل  ة سـ

 االجؿؿاسي 

     

      خرآ ذيءصؽر يف ذؾؽات اظؿواصل ال أ طون عسؿخدعًاسـدعا أ 14
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 ،الم درط لشدجكبت التواصدل اال تمدبس  هوهد  خجدرات مكتيدجة لم درد  تي دة ايدتخدام : تعديل المزاج .2
 المترتجة سميهب ثبرامه لشجكبت التواصل ك  يتحبشى اآلوييتخدمهب ف  موا هة سدم ايتخد

 اظػؼرة م
 املالحظات اظصقاشة اظؾغوؼة غؿؿاء ظؾــؾعـدالا

  ال تالئم تالئم ال تالئم تالئم

      ربع داسات الدؿخداعي ذؾؽات اظؿواصل عن أ أضلعن عرة منت ملدة  أطـر 1

ظي سـد ادؿخداعي ظشؾؽات اظؿواصل و ضفقج عن حوضوضاء أسـدعا توجد  2

 اظؿوتر واظعصؾقة أذعر ب

     

      غب عؽؾل اظقدؼن واظساضني عن طـرة ادؿخداعي ظشؾؽات اظؿواصلأذعر وطل 3

ضضـقه يف ادـؿخدام ذـؾؽات    ي سـن أدـرتي وأصـدضائي اظوضـت اظـ ي أ     ػأخ 4

 اظؿواصل 

     

دـؿخدم ذـؾؽات   ظؾؽـ ب سؾـى واظـديت حؿـى أ    يف طـري عـن األحقـان أ ـل     5

 اظؿواصل 

     

رجل بسـؾب ذـعوري باظضـق     عا أضوم بػرضعة األصابع أو ػزػزة األ طـريًا 6

 عن سدم ادؿخدام ذؾؽات اظؿواصل 

     

اظػقسـؾوك أو  )ن ضف سن ادـؿخدام ذـؾؽات اظؿواصـل أذـعر وطـل     توسـدعا أ 7

 سقب  أعامأراػا ..( .و اظػاؼ اظواتس أب أ

     

      حقان بسؾب دفري سؾى ذؾؽات اظؿواصلعن األ خر يف اظـوم طـريًاأتل 8

      بشؾؽات اظؿواصل  طون عؿصاًلراحة وحرؼة سـدعا أ أطـرأذعر أغب  9

ــدعا أدــؿخدم ذــؾؽات اظؿوأ 10 ــب أاصــل سـ ــيت ال داء بعــض األجتـ ــور اظ  ع

 حؾفا أ

     

       عشؽالتي وتؼؾقل اظضغوط سؾيَّتساسدغي ذؾؽات اظؿواصل سؾى غسقان  11

      ر سن حماضراتي بسؾب ذؾؽات اظؿواصل أتلخ 12

      رػاق بسؾب ادؿخداعي املسؿؿر ظشؾؽات اظؿواصل أساغي عن اإلسقاء واإل 13

عن خالل ذؾؽات اظؿواصـل عؼارغـة بااقـاة     صداضات جدؼدةتؽوؼن  أصضل 14

 اظواضعقة
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يدتخدام التد  تظهدر س دد ا قطدبع ا ةتمدك المظدبهر ال  يدية وال يديولو يهد  : اال يدحبجية سراضاأل .3
 (ارتعبش اليدين–حدة الطجع  –الهيبج  ةيرس –جة بالك)مثل  هو تقميمأشجكبت التواصل اال تمبس  

 اظػؼرة م
 املالحظات اظصقاشة اظؾغوؼة غؿؿاء ظؾــؾعـدالا

  ال تالئم تالئم ال تالئم تالئم

ذا تعطـل  إل بشـؾؽات اظؿواصـ   تصـال غرتغـت ظال إعؽـان بـه    إىلوجه أت 1

 يف عـزظـا  اإلغرتغت

     

      سـدعا متـعب اظظروف عن ادؿخدام ذؾؽات اظؿواصل  ةذعر باظؿعادأ 2
بشـؾؽات   ض بعض اظوضت عؿصـالً أضذا مل إقوم ذعر باملؿعة روال اظأال  3

 اظؿواصل 

     

      بشؾؽات اظؿواصل عؿصاًلطون أذعر باالطؿؽاب سـدعا ال أ 4
ذعر باظوحدة واظعزظة سـدعا تؾعدغي اظظروف سن ادـؿخدام ذـؾؽات   أ 5

 اظؿواصل 

     

      دؿخدم ذؾؽات اظؿواصل أغب أيف غوعي  حؾم طـريًاأ 6
ــدعا تعرتؼــب  7 ــورًاأعشــاسر اظغضــب واظعصــؾقة سـ  تصــالظال جتــه ص

 ػدأأبشؾؽات اظؿواصل حؿى 

     

 طون عؿصـالً أضرباء وو األأ صدضاءاألحد أثور سـدعا ؼزورغي أو أشضب أ 8

 بشؾؽات اظؿواصل 

     

       ةصل سؾى اظرشم عن املشؽالت ا سؿقدؿؿر بادؿخدام ذؾؽات اظؿواأ 9
بشـؾؽات اظؿواصـل    تصـال غقب سن جاععيت بسؾب حيب اظشدؼد ظالأت 10

 االجؿؿاسي 

     

      بشؾؽات اظؿواصل  اتصااًلجد أسـؿا ال  ضاؼ  طـريًاأت 11
       ابف ون شري عؿصاًلأطدي سؾى ذؾؽات اظؿواصل حقـؿا ال حؾم بوجوأ 12
      بشؾؽات اظؿواصل  تصالشضب سـدعا ؼؿوضف االأ 13
      و املوباؼل أوتر قذا حدث سطل ظؾؽؿؾإسصابي أصؼد أ 14
      شؾب اظوضت أ يَّادؿخدام ذؾؽات اظؿواصل ؼسقطر سؾ اظؿػؽري يف 15
      بااقاة  حساسادؿخداعي ظشؾؽات اظؿواصل ؼعقد ظي اإل 16
ذـؾؽات اظؿواصـل بعـد    ذقاء اظيت جربؿفـا سؾـى   حؿػظ باظؿػؽري باألأ 17

   ااالبؿعاد سـف
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 بت الصحية الت  يعب   م هب ال رد جيجب ايتخدامه الم رطضطراجم موسة من اإل :مشكالت صحية .4
  تر تلإل 

 

  

 اظػؼرة م
 املالحظات اظصقاشة اظؾغوؼة ـؿؿاء ظؾــؾعـدظا

  ال تالئم تالئم ال تالئم تالئم

      بدأ غظري ؼضعف بسؾب ادؿخداعي ظشؾؽات اظؿواصل  1

      ي بشؾؽات اظؿواصل اتصاظاخنػض ععدل غوعي بسب  2

      رراف بسؾب ادؿخداعي اظطوؼل ظشؾؽات اظؿواصل اغي عن اآلم يف األسأ 3

      غرتغت سؾى ععدل ذفقيت ر ادؿخداعي ظإلثَّأ 4

اظرتطقز بسؾب ادؿخداعي ظشؾؽات  أساغي عن صعوبة اظؿ طر وعن ضؾة 5

 اظؿواصل 

     

      س سـد ادؿخداعي املسؿؿر ظشؾؽات اظؿواصل أساغي عن اآلم يف اظرأ 6

ساغي عن زؼـادة يف ضـغط اظـدم بسـؾب ادـؿخداعي اظطوؼـل ظشـؾؽات        أ 7

 اظؿواصل 

     

م يف اظعــ  واظظفـر بسـؾب ادـؿخداعي املسـؿؿر ظشـؾؽات       أذعر بـكال  8

 اظؿواصل 

     

       باظصداع ًاادؿخداعي ظشؾؽات اظؿواصل ؼسؾب ظي ذعور 9
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اال تمددبس  والعددبلم شددجكبت التواصددل راسبت التدد  تحدددث وتدددور جددين مدددمن هدد  تمددك الصدد: صددراع  .5
و أ ءو ا قطدددبع الكهرجدددبأ ه،صدددراسه مدددع والديددد :مثدددل ؛حدددداثأشددديبء و أو  أشدددخبصالمحددديط جددده مدددن 

و أحدول ايدتخدامه لشدجكبت التواصدل ه صراع الذي يدور داخدل المددمن   يدالوكذلك  ،لخإ....العمل
 .و التخ يفأالتوقف 

 اظػؼرة م
 املالحظات اظصقاشة اظؾغوؼة غؿؿاء ظؾــؾعـدالا

  ال تالئم تالئم ال تالئم تالئم

      صؼد اظرتطقز يف دراديت بسؾب اغشغاظي بشؾؽات اظؿواصل أ 1

ؽات اظؿواصـل بشـؽل طـؾري جعؾـب ال أزور أضـاربي      ادؿخداعي ظشـؾ  2

 ؼطع سـفم وأغ

     

صدضائي بسؾب ادؿخداعي اظؽـري ظشؾؽات توجد خالصات بقب وبني أ 3

 اظؿواصل 

     

عــن  صؼــد اظؽـــريجعؾــب أ ادــؿخداعي ظشــؾؽات اظؿواصــل بادــؿؿرار 4

 دضائي أص

     

عؽـان خـارج اظؾقـت بسـؾب      أيذػب الدؿخدام ذؾؽات اظؿواصل يف أ 5

  ذؾؽات اظؿواصل حترؼم واظديَّ ادؿخدام

     

ات اظؿواصل بشؽل طؾري عن عشـؽالت  رشم عاؼسؾؾه ظي ادؿخدام ذؾؽ 6

 خرى ة أعـع غػسي عن ادؿخداعه عرأن أدؿطقع أغب ال إال أ ةأدرؼ

     

سؾى اظؿوضف  سزعتن ود الدؿخدام ذؾؽات اظؿواصل بعد أسعا أ طـريًا 7

 سـه 

     

داسة ظؿؽون عدة  42عن  أطـرأن ؼؽون سدد داسات اظقوم متـى طـت أ 8

  أط ادؿخداعي ظشؾؽات اظؿواصل 

     

      غب سظقم دؿخداعي ظشؾؽات اظؿواصل ؼشعرغي بلا 9

      صدضائي بسؾب ادؿخداعي اظطوؼل ظشؾؽات اظؿواصل أخسر اظؽـري عن أ 10

ظؾؿؼؾقـل عـن صـرتات ادـؿخداعي ظشـؾؽات       صشؾت يف حماوالت طـرية 11

 اظؿواصل 

     

      ن ادؿخدعت ذؾؽات اظؿواصل وضد تغريت ساداتي وػواؼاتي عـ  أ 12

عن عدة ادؿخداعي ظشؾؽات ذعر باظضق  عن حماوالت واظديت اظؿؼؾقل أ 13

 و عـعي عن ادؿخداعهاظؿواصل أ
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لمحصدول  ؛وه  حب ة المدمن الممحدة اليدتخدام شدجكبت التواصدل اال تمدبس : االستمبدية سراضاأل .6
الت  يترتب سمدى سددم شبسر الو دا ية المصبحجة الستمبده الميتمر سمى شجكبت التواصل و سمى الم

 جة والتوتر واال زسبج.بالك :مثل زس ة؛جمشبسر م هإحيبيايتخدامهب 

 اظػؼرة م
 املالحظات اظصقاشة اظؾغوؼة غؿؿاء ظؾــؾعـدالا

  ال تالئم تالئم ال تالئم تالئم

      بشؾؽات اظؿواصل عؿصاًل روؼاًل بسؾب ضضائي وضؿًا أتلخر يف اظدرادة 1

      بشؾؽات اظؿواصل عؿصاًل أطونسـدعا  مير درؼعًا ن اظوضتأذعر بل 2

تؽون درسة ذؾؽات اظؿواصل بطقؽـة   سـدعا ضطرابذعر باظضق  واإلأ 3

 و شري عؿاحةأ

     

خر دضقؼـة  حقـؿا أشادر عـزظي صإغي أزل سؾى ذؾؽات اظؿواصل حؿى آ 4

 عن خروجي

     

      بشؾؽات اظؿواصلي اظدائم اتصاظيف اظـوم بسؾب  ضطرابساغي عن اإلأ 5

      ضقع وضيتاظؿواصل حؿى ال أغا عؿصل بشؾؽات أتـاول رعاعي وأ 6

بسؾب ادؿؿراري يف ادـؿخدام  اخنػضت عفاراتي يف اظؼراءة واظؽؿابة  7

 ذؾؽات اظؿواصل

     

شــؾؽات ب تصــالدــؿؿر يف االحؿــى أ اإلغرتغــتأمتـــى تغــري دــرسة  8

 عن اظسعادة واظسرور أط شعرغي بؼدر ُؼاظؿواصل مما 

     

ؼؿالءم عـع  خر حؿى أو اظؽؿؾقوتر بكدؿؾدل جفاز املوباؼل حاوظت أن أ 9

 شؾؽات اظؿواصل االجؿؿاسيب ياتصاظادؿؿرار 

     

 

 

 

 تم جحمد اس
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 (4ممحق رقم )
 شجكبت التواصل جصورته ال هبئية إدمبنمقيبس 

 بن جع وانيايتج

 ة: بجطريقة اإل
 ًؿ مبةرة ليزاف اقدير م ذ الكخه الاةلي: ألةـكيلة ي ي لخلكم  لف ال بةرات كيكخد  
 ب دة أركض أركض بيفك بيف  أكاكؽ ب دة أكاكؽ

  م ي ػػة بلػػة ي بػػر خةبػػ   يلا ػػة كةلرخػػةء اإلإخةبػػةت  ػػحيح  كأعػػرل عةط ػػ  كلًػػؿ إخةبػػكال اكخػػد  
 مف حةلاؾ كلة لررت به لف عبرات.

مػػف األسػػ    اللقدلػػ  لػػؾ كػػي ال ػػضحةت الاةليػػ  لػػف كا ػػ  عبراػػؾ م ػػذ   خةبػػكاللط ػػكب لنػػؾ اإل 
 النحك الاةلي:

العجدبرة تحدت ميدتوى ا طجبقهدب سميدك، فدإذا كب دت ت طجدق سميدك دائمدًب فضدع  أمدبم( وضع سالمدة )
 جشدة أوافق حقلالعجبرة الت  تحت  أمبم( سالمة )
 ب دة أركض أركض بيف كبيف أكاكؽ ب دة أكاكؽ
     

 

ذا كب ت ت طجق سميك غبلجًب تضع سالمة )  أوافق حقلالعجبرة تحت  أمبم( وا 
 ب دة أركض أركض بيف كبيف أكاكؽ ب دة أكاكؽ

     
 

ذا كب ت ت طجق سميك   جين وجين حقلالعجبرة تحت  أمبم( تضع سالمة ) أحيب بً وا 
 ب دة أركض أركض بيف كبيف أكاكؽ ب دة أكاكؽ

     
 

 أرفض حقلالعجبرة الت  تحت  أمبم(  بدرًا مب ت طجق سميك تضع سالمة )أمب إذا كبن 
 ب دة أركض أركض بيف كبيف أكاكؽ ب دة أكاكؽ

     
 

 جشدة أرفض حقلالعجبرة الت  تحت  أمبم( أمب إذا كب ت ال ت طجق سميك تضع سالمة )
 ب دة أركض أركض بيف كبيف أكاكؽ ب دة أكاكؽ
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 أوافق أوافق الددددعجددددبرة م
 جشدة

جين 
 أرفض أرفض الجين

 جشدة
بسػبب اسػػاعدالي  ػبًةت الاكا ػػؿ  اانػة ص سػػةمةت نػكلي ً يػػران  1

 االخالةمي 
     

      ايقظ لف النكـ لبة رة أسف أـ بضاع  بًةت الاكا ؿ ب د أ ك  2
اسػػػاعدالي  أ نػػػةءانػػػةكؿ ب ػػػض كخبػػػةاي أحيػػػةف كػػػي ً يػػػر لػػػف األ 3

 ل بًةت الاكا ؿ االخالةمي
     

      ي  ًةللةء كال كاء ملت  بًةت الاكا ؿ اليكـ لف حيث األأ بح 4
مػػػكد ل لنػػػزؿ السػػػاعداـ  ػػػبًةت الاكا ػػػؿ أ ػػػ ر بةل  ضػػػ  منػػػدلة أ 5

 االخالةمي 
     

الاكا ػػػؿ يبا ػػػد اضًيػػػرم مػػػف أم  ػػػبًةت  ًػػػكف لسػػػاعدلةن أمنػػدلة  6
 عر آ يء 

     

      ب بًةت الاكا ؿ ًكف لا بلن أس ةدة مندلة  أً ري ننأ  ر أ 7
أنني لًبؿ اليديف كالسة يف لف ً رة اسػاعدالي ل ػبًةت أ 8   ر ًك

 الاكا ؿ
     

اسةمدني  بًةت الاكا ؿ م ذ نسيةف ل ًبلاي كاق يؿ ال غكط  9
  م ي  

     

      ب بًةت الاكا ؿ  ا ةؿ  ر بةل يؽ لف مدـ االأ 10
 ض ب ػػػػض الك ػػػػت لا ػػػػبلن أ ػػػػذا لػػػػـ إ ػػػػ ر بةلل ػػػػؿ طػػػػكاؿ اليػػػػكـ أ 11

 ب بًةت الاكا ؿ االخالةمي 
     

      ب بًةت الاكا ؿ  ًكف لا بلن أ  ر بةالًا ةب مندلة ال أ 12
 ػػػػ ر بةلكحػػػػدة كال زلػػػػ  منػػػػدلة اب ػػػػدني الظػػػػركؼ مػػػػف اسػػػػاعداـ أ 13

  بًةت الاكا ؿ 
     

ًػػكف أك  األ ػػةربك أ  ػػد ةءاألحػػد أ ػػكر منػػدلة يزكرنػػي أغ ػػب ك أ 14
  ب بًةت الاكا ؿ لا بلن 

     

ب ػػبًةت الاكا ػػػؿ  ًػػكف لا ػػػبلن أمنػػدلة  اغيػػب مػػف لحة ػػػراايأ 15
  االخالةمي

     

ك ػػػؼ مػػػف اسػػػاعداـ  ػػػبًةت أامنػػػدلة  ػػػ ر بةرا ػػػةش كػػػي يػػػدام أ 16
 الاكا ؿ االخالةمي

     

       لحلكؿلك اأذا حدث مطؿ ل ًلبيكار إ   ر بةلاكارأ 17
 ػػػػ ر بػػػػػةلق ؽ منػػػػدلة الن نػػػػػي الظػػػػركؼ لػػػػػف اسػػػػاعداـ  ػػػػػبًةت أ 18

 الاكا ؿ االخالةمي 
     

نظػػػػػػػرم ي ػػػػػػػ ؼ بسػػػػػػػبب اسػػػػػػػاعدالي ل ػػػػػػػبًةت الاكا ػػػػػػػػؿ  أبػػػػػػػد 19
 االخالةمي 

     

      ي ب بًةت الاكا ؿ م ذ ل دؿ   ياي اا ةلر    أ 20
     ي اللسػالر ل ػبًةت اا ػةللـ كي ال نػؽ كالظ ػر بسػبب   ر بةألأ 21
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 أوافق أوافق الددددعجددددبرة م
 جشدة

جين 
 أرفض أرفض الجين

 جشدة
 الاكا ؿ 

       ةن ي ب بًةت الاكا ؿ يسبب لي  داماا ةل 22
نقط  مػف زيػةرة أل بًةت الاكا ؿ ب ًؿ ًبير خ  ني اساعدالي  23

  ةربي أ
     

سػػػاعدـ أحاػػػذ  لخػػػأ ل ًػػػذب م ػػػذ كالػػػدمأف حيػػػةكػػػي ً يػػػر لػػػف األ 24
   بًةت الاكا ؿ

     

ـ  بًةت الاكا ؿ ب د ألة  ً يران  25 م ذ الاك ؼ مزلي مكد الساعدا
 منه

     

ي اا ػػػةل ػػػ ر بةل ػػػيؽ لػػػف لحػػػةكالت كالػػػدم الاق يػػػؿ لػػػف لػػػدة أ 26
 ك لن ي لف اساعداله أب بًةت الاكا ؿ 

     

 ػػػبًةت بي اا ػػػةلً يػػػرة ل اق يػػػؿ لػػػف كاػػػرات  ك ػػػ ت كػػػي لحػػػةكالت 27
 الاكا ؿ االخالةمي

     

يزم كي دراساي بسبب ان غةلي ب بًةت الاكا ؿ  28           اًر
ر آعػظػؿ م ػذ  ػبًةت الاكا ػؿ حاػذ أني إغةدر لنزلي كػأحينلة  29

 د يق  لف عركخي 
     

 ػػبًةت ب ا ػػةؿسػػالر كػػي االأحاػػذ  اإلنارنػػت  النػػذ اغيػػر سػػرمأ 30
 لف الس ةدة  أًبرالاكا ؿ للة ي  رني بقدر 

     

ك أ ػػبًةت الاكا ػػؿ بطي ػػ     ػػ ر بةالنزمػػةج منػػدلة اًػػكف سػػرمأ 31
 غير لاةح  

     

ب ػػػبًةت  لا ػػبلن  طػػكيبلن  أاػػأعر كػػي الدراسػػ  بسػػبب   ػػة ي ك اػػةن  32
 الاكا ؿ

     

عر حاػػػػػذ آلبيػػػػػكار بػػػػػك الًأسػػػػػابدؿ خ ػػػػػةز اللكبةيػػػػػؿ أف أحةكلػػػػت  33
  بًةت الاكا ؿ االخالةمي ب ا ةؿبةاليابلءـ ل  اسالرارم 
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 (5ممحق )
 اإل تمبسيةمقيبس المهبرات 



 أوافق أوافق الددعجددددددددددبرة م
 جشدة

 جين
 أرفض أرفض الجين

 جشدة
      ب  آ  ر بةلحزف كالًأف ي رككا لاذ أ اآلعريفي  ب م ذ  34
      ف مينةم ل براةفأيقةؿ مني ب 35
       اآلعريفخرح ل ةمر أ ر بةل يؽ مندلة أ  ةمةد  36
      لة يظ ر غ بي  نةدران   37
       اآلعريفًكف لك   امالةـ أف أحب أال   38
      ن ةش( حض   لل   إيةء  إحالقدرة م ذ  لدم    39
ر ػػػػػب أالر أسػػػػػي كػػػػػإنني ألػػػػػةلمنػػػػػدلة ياحػػػػػدث أم  ػػػػػعص   40

ةاه كارة طكي     ن ةاي للة يقكلهإخةنب  إلذاحًر
     

( كخػػكدم لػػ   مظػػـ لػػة يسػػرني كػػي الحيػػةة  ببسػػةطأف لػػف إ  41
 النةس 

     

       ًبلا ـل  كفاآلعر ف يحًي لي أحب أكي الحقيق  ال   42
      كبلـ الحزين   ةمد األأمندلة  أحيةنةن بًي أ  43
      نني  عص حسةس كلاسةلع أي النةس بنلة يعبر  غةلبةن   44
ـ يبح ػػكف كػػإن ك غة ػػبيف أ ػػد ة ي لاػػكاريف أمنػػدلة يًػػكف   45

 مذا الاكار   زالإسةمدمـ كي أمني لًي 
     

      اي إنض ةالط أ باحًـ ك أف أ دان خد لف ال  ب أخ 46
لػػػف عػػػبلؿ  ًنػػػت لاػػػكاران إذا ف ي ركػػػكا ملػػػة أيسػػاطي  النػػػةس   47

 ا بيرات كخ ي
     

  بةل دك  كي أم لحظ كراداأللف   لاقي ل  لخلكمأمندلة  48
   اًيؼ ل  ة بس كلأمةدة 

     

ال أكػػػي  ًػػكف بةرمػػةن أننػػي أال إ ػػ ر بةل  ػػبي  أننػػي أ بػػةلرغـ  49
 ارؾ النةس يركف م بياي أ

     

ننػػي إؿ لنضسػػي أ ػػك اخالةميػػ    سػػالا  كػػي لنةسػػبأمنػػدلة ال   50
 خيدان  ةن   يت ك ا

     

حاػذ كلػك   ف ي رككا ل ػةمرم الحقيقيػ  بسػ كلأيلًف ل نةس   51
 عضةءمة م ي ـ إحةكؿ أنني أ

     

      مرؼ نضسي ل غربةء أذ مندلة األكلمةدة لة اًكف عطكاي   52
بض ػػػػؿ ب ػػػػض  ة ػػػػكـ مػػػػةدأكػػػػإنني   منػػػػدلة احًػػػػذ لػػػػي   ػػػػ  53

اللغػػػزل  إلػػػذاللسػػػةمدة كػػي الك ػػػكؿ  إلػػػذيلػػةءات ا ػػػير اإل
 كي ة  سةساأل
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 أوافق أوافق الددعجددددددددددبرة م
 جشدة

 جين
 أرفض أرفض الجين

 جشدة
      نني كحيد أ  ر ألة  غةلبةن   54
ًبيػػػرة   ( لػػػ  لخلكمػػػبلت لػػػ بلن سػػػالا  بةلحػػػديث كػػػي  الحضػػػأ 55

 لف النةس   كلانكم
 

     

 خيدان  م ي   اعر ًي يا ركك آك يقارب النةس لني بيف حيف  56
 

     

 ن ـ ياحد كف ل ي أاحدث ل  الغربةء كلك أف أحب أال  57
 

     

      لي  اآلعريف  ل نقد كلبلحظ نة حسةس خدان أ 58
      ًبيرة كي الحةل  النضسي  ل لحيطيف حكلي   بدرخ اأ رأ 59
      لة يبلحقني  ةن ذا كخدت  ع إ خدان  كلاكاران  ًكف م بيةن أ  60
منػػػدلة يسػػػيء النػػػةس ك ل ػػػـ للػػػة  ًػػػكف ل ػػػطربةن ألػػػة  ةن بػػػغةل  61

  كله ل ـ أ
     

      حب النةس لي  ي لني خدان   62
      نحكم  كفاآلعر كيلة يضًر كيه  ًكف ل غكالن ألة  غةلبةن  63
ةس اكاكػػػػؽ لػػػػ  ًػػػػؿ الض ػػػػةت اللعا ضػػػػ  لػػػػف النػػػػأف أسػػػػاطي  أ  64

 ك كقير( أغني  –ًبير أك   غير 
     

منػدلة  اآلعػريفأمػيف  إلػذنظػر أف أد   كب  كػي أخ أحيةنةن  65
  احدث مف لك كع  ع ي خدان أ

     

      ًبيرة لف النةس   لخلكم ألةـخد   كب  كي الحديث أ  66
      حديث  إلقةءك أ إمدادكي  نة لست خيدان أ 67
           نضسي كي لكا ؼ اخالةمي  حرخألة  غةلبةن  68
 ةن نةسػأخػد كي ػة أك   حض ػ إلػذذمػب أ  ر بارؾ اللًةف مندلة أ 69

 ف  الل يف( يل ل
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 (6ممحق رقم )
 ي بج مقيبس الت كير اإل

 2008 إبراميـمبد الساةر : إمداد
 :ة بجطريقة اإل

 ـ/ ال( ًؿ مبةرة ليزاف اقدير م ذ الكخه الاةلي  ن ألةـ كيكخد ،كيلة ي ي لخلكم  لف ال بةرات
ر مف   م ي ة بلة ي بخةبكةلرخةء اإل ،   يلا ةإخةبكلًؿ  ،عرل عةط  أةت  حيح  ك إخةبكال اكخد 

 .حةلاؾ كلة لررت به لف عبرات
 سمى ال حو التبل :

    ػػ  مبللػػ ) كػػإذا ًةنػػت انطبػػؽ م يػػؾ ك ػػ  ال بػػةرة احػػت لسػػاكل انطبة  ػػة م يػػؾ ألػػةـ ،
 ن ـ(ال بةرة   ألةـ(  مبلل  

 ًةنت ال انطبؽ م يؾ ك   مبلل   ذا إلة أ )ال بةرة  ال(. ألةـ 
 ال   عم  الددددددعجددددددددددددددددبرة م
   لف اليكـ أك ؿأماقد أف الغد  1
   أماقد أني لحظكظ 2
     ر بةلعكؼ ال ديد لف اللساقبؿ أ 3
   ل ة ب اليكـ اًكف ل ة ككا د كي اللساقبؿ 4
   ليؿ ل اضةؤؿ أنني أماقد أ 5
   نحكم اآلعريف أكًةرف أغير كي أساطي  بس كل  أ 6
ف ًةنت لؤلل  7    أساطي  أف أاحًـ كي ل ةمرم نحك األ يةء حاذ كا 
   أف يك ؼ نضسه مف االسالرار كي الق ؽ نسةفاإل إلًةفب 8
   م سببأدكف حةالت لضةخ   لف الاكار ب ي  اسيطر م  9

   أنني  عص انضخةرم كسري  الغ ب ي ملكلةن ل ركؼ من   10
   أحةكؿ أف أا رؼ م ذ نقةط   ضي لاخنب ة 11
   إذا ك  ت لرة كسأنخع كي اللرة القةدل  12
   حب النةس لًسب كلًنني أساطي  أف أميش دكف حب الب ض 13
   أحيةنةن بةالًا ةب  نسةفاإلال بأس أف ي  ر  14
    لؿ كك ت ل  ك كالاركيه مف النضسآعر لرمكف باع يص ك ت ل أماقد أف نخةحي أك نخةح أم  عص  15
    ً ي لقبكؿ  16
   حد بعير أك ف يذًرني  عريفل لة  دلت لآل 17
   أ  ر أف اهلل يرمةني 18
   أ  ر بلا   ال لؿ الذم أ كـ به 19
   أ  ر بةلر ة مف حيةاي 20
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 ال   عم  الددددددعجددددددددددددددددبرة م
   ل ـ كي  رارة نضسي لف نضكر أمرؼ ًيؼ أا ةلؿ ل  النةس بغض النظر ملة أحلؿ 21
   أ  ر براح  االعابلط بةلنةس اللعا ضيف مني  22
   غير اق يدي د أف نظراي ل لؿ اللرأة لاحررة ك أماق 23
   منةؾ ديف كاحد كقط مك ال حيع  24
   اآلعرأخد راح  كي الا ةلؿ ل  الخنس  25
   ةن ر  حقؽ لنة لة نريد لف س ةدة أكالككرة كال ركة ال ا 26
   يإزمةخال يكخد كي طضكلاي لة ي ير  27
    رم كأنة  غيرز أخد لف يسةندني كي د أ ًنت دا لةن  28
   دني ب يءي  قى كانق ذ كال أ  ر أنه يي  ذاللة ي الذم م اه ألر ل  29
   أط ب الغضراف كأسةلع ًؿ لف مر ني لؤللـ كالل ةنةة كي الطضكل  30
   ااسـ بةلحًل  كالاض ـا ركةاي ل  النةس  31
   كاللحةكظ  م ي ـ  د ةءاألأخد س كل  كي اًكيف  32
   رسٍ العبلكةت بين ـ بيي أحؿ ك   عةصاألأف أاض ـ الل ًبلت بيف  لف الس ؿ م ي   33
    ـل  يكي ا ةلبلالخنا   ةلكد كاب كفاآلعر ي ضني  34
   ياط ب أف اا ةلؿ ل  ًؿ  عص بطريق  لعا ض  اإلخالةمي النخةح كي الحيةة  35
   إليهحيةاي ل ل  حاذ كلك لـ أحقؽ ًؿ لةًنت أطلع  36
   مندلة أملؿ ال أماـ إف اراًبت ب ض األعطةء منة أك منةؾ 37
   ( الخةذبي ال يزمخني أف يخدني الب ض   يؿ  أك   ي   38
     ر بةلر ة ملة ك  ت بحيةاي أال  39
   اآلعريفلك ا ر ت لنقد  ذلة أاقبؿ نضسي حا مةدة 40
   حقك ي ككاخبةاي مرؼ الةلةن أ 41
    الد م يه عص لس كؿ كيي بأنني  ي ضني أ ةربي كأ د ة ي 42
   أف أكاخ  ة كأحةكؿ أف أخد ل ة الحؿ  أك ؿمندلة اكاخ ني ل ً   لة  43
ا اقد أنؾ لس كؿ مف مذا الاق ير إذا حدث اق ير كي أداء ملؿ خلةمي أنت م ك كيه، مؿ  44

 كابةدر بةلبحث مف حؿ
  

لسػػ كلكف إلنخػػةز  ننػػة خلي ػػةن إأسػػير ككػػؽ القػػكؿ السػػة د " :اآلعػػريفحػػةالت ال لػػؿ كالا ةلػػؿ لػػ  كػػي  45
ًلةله  "ال لؿ كا 

  

كب اللعةطر كمدـ القبكؿ بةلحيةة م ذ  ك ؿلؤل أماقد أف حيةاي ااخه دا لةن  46 بسبب  دراي م ذ ًر
 لة مي م يه

  

   لف طريق  إلنخةز األلكر أً ر اكخد لدم دا لةن  47
   مـأكًةر   ـ ك آراي  لي اللبدمكف كاللعا ضكف كي أ د النةس خةذب 48
ف لػػـ اًػػف  ذا ػػرؼ بلػػة مػػك لنةسػػب حاػػأ ني  ػػ كب  ال يكخػػد ل ػػة حػػؿ كا ػػع: منػػدلة اػػكاخ 49 كا 

 النايخ  خيدة
  

   رؾ لي حري  الاضًير كااعةذ القرارا ؾ الاي اا أحب األملةؿ إلي   50
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