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األفكار الالعقالنية وعالقتها بظهىر بعض 
املشكالت االنفعالية لدي املراهقني: دراسة 

ميدانية علً عينة من طلبة الثانىية العامة يف 
 مدينة محص

 *َاوي محمد عباٍز

 

 

اإلاشىالث الاهفػالُت )غضم الاجؼان الاهفػالي، َضفذ الضعاؾت الحالُت إلى حػغف الػالكت بين ألافياع الالغلالهُت وظهىع بػؼ  امللخص_

الخجل، الللم، الغػب( لضي اإلاغاَلين، وفُما إطا وان َىان فغوق بين الظوىع وؤلاهار في ألافياع الالغلالهُت واإلاشىالث الاهفػالُت. 

 وؾالبت )183وجيىهذ الػُىت مً )
ً

ت في مضًىت خمظ ف399طهغ،  381( ؾالبا ي ؾىعٍا. واؾخسضم الباخث ملُاؽ أهثى( في مضاعؽ الثاهٍى

ألافياع الالغلالهُت مً إغضاص بشغي اإلاغغبل وطلً بػض الخدلم مً ضضكه وزباجه، وملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت مً إغضاص الباخث 

شخمل غلى اإلالاًِـ الفغغُت )غضم الاجؼان الاهفػالي، الخجل، الللم، الغػب( وجىضلذ الضعاؾت إلى أهه جىحض غالكت إً جابُت صالت َو

بين صعحاث الؿالب غلى ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت وأبػاصٍ الفغغُت وصعحاتهم غلى ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت هيل وأبػاصٍ الفغغُت. 

 هما جىحض فغوق صالت بين مخىؾـ صعحاث الظوىع والاهار في الضعحت اليلُت إلالُاؽ ألافياع الالغلالهُت، وفي اإلالاًِـ الفغغُت آلاجُت

)اإلابالغت في ؾلب الاؾخدؿان، غضم جدمل ؤلاخباؽ، الللم الؼابض، ججىب مىاحهت اإلاشىالث، الاغخماصًت( لطالح الاهار، بِىما لم جىحض 

فغوق في ألابػاص ألازغي إلالُاؽ ألافياع الالغلالهُت. وجىحض فغوق صالت بين مخىؾـ صعحاث الظوىع والاهار في بػؼ اإلاشىالث الاهفػالُت 

ل والغػب، بِىما لم جىحض فغوق في الضعحت اليلُت إلالُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت، وفي ملُاسخي الللم وغضم الاجؼان الاهفػالي. مثل الخج

واهتهذ الضعاؾت ببػؼ الخىضُاث منها إغضاص بغامج إعشاصًت للخسفُف مً ألافياع الالغلالهُت لضي الؿلُت وطلً للحض مما كض ٌػترغهم 

 .مً مشىالث اهفػالُت

ت الػامتالكلماث املفخاحيت  .: ألافياع الالغلالهُت، اإلاشىالث الاهفػالُت، ؾلبت الثاهٍى

 

 .زشاد الىفس ياحث في دزحت الدكخىزاٍ في قظم لا بيا _ معيد في كليت التربيت في حامعت البعث في طىز  *
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 لدي الاهفعاليت املشكالث بعض بظهىز  وعالقتها الالعقالهيت ألافكاز

 مدًىت في العامت الثاهىيت ظلبت مً عيىت على ميداهيت دزاطت: املساَقين

 حمص
 قدمت. امل1

ألازيرة الخىحه للترهيز غلى أَمُت الجاهب اإلاػغفي بغػ في الؿىىاث      

مً شخطُت ألافغاص في جلضًغ اهفػاالتهم وجىُفهم، بدُث أضبذ ًدظى 

باَخمام الباخثين في اإلاجاٌ الؿُيىلىجي غامت، وفي مجاٌ ؤلاعشاص 

ت الػالج الػلالوي الاهفػالي  Rational والػالج الىفسخي زاضت، وحػض هظٍغ

Emotive theory اث التي خاولذ جفؿير الاغؿغاباث مً أ بغػ الىظٍغ

ت إلى  الاهفػالُت في غالكتها بالخفىير الالغلالوي، خُث حؿعى َظٍ الىظٍغ

 مً الاغخلاص بأن اإلاػغفت جلػب 
ً
حغُير اإلاػاعف لخػضًل الؿلىن اهؿالكا

 في إخضار الاغؿغاباث الاهفػالُت وغالحها، خُث ًغي ألبرث ألِـ
ً
 صوعا

Ellis Albert لت التي ًفىغ ضاخ ب الاججاٍ الػلالوي الاهفػالي بأن "الؿٍغ

فؿغ فيها ألاخضار إغافت إلاا ًدمله مً مػخلضاث هي  بها الفغص ٍو

الؿبب في اإلاشاغغ الؿلبُت واإلاشىالث التي ٌػاوي منها. فاألخضار التي 

حؿبب غىض بػؼ ألافغاص مشىالث اهفػالُت ال حؿبب مشىالث 

ً، والؿبب أن اإلاشيلت  جخيىن هدُجت إلصعاواجىا لؤلخضار وجفؿيرها لآلزٍغ

وجؼصاص خضة َظٍ اإلاشىالث التي ًمىً أن ًخػغع لها الفغص  [1]. لها

زالٌ فترة اإلاغاَلت التي جمثل مغخلت ضغاع الفغص مؼ هفؿه ومؼ 

يشأ َظا الطغاع لضي اإلاغاَم بؿبب ما ًدضر لضًه مً  ً، ٍو آلازٍغ

بالخدغع مً ؾلؿت والضًه،  حغُيراث بُىلىحُت وهفؿُت، هما أهه ًبضأ

 ألهه 
ً
ولىىه في الىكذ طاجه ال ٌؿخؿُؼ أن ٌؿخلل غً الىالضًً جماما

ؤصي َظا إلى إخضار زلل في الخىاػن  ماػاٌ بداحت إلى عغاًتهما له، ٍو

ض مً خضة اإلاغخلت ومشىالتها زػىع وعاهُا ٍؼ [. 1] الىفسخي للمغاَم ٍو

ا اإلاغاَلين زالٌ َظٍ وجخػضص َظٍ اإلاشىالث التي ًمىً أن ًخػغع له

 غضم الاجؼان 
ً
ىان أًػا اإلاغخلت فمنها الللم والخجل والغػب َو

الاهفػالي. وؾىدىاٌو فُما ًأحي غالكت ألافياع الالغلالهُت بظهىع بػؼ 

 .اإلاشىالث الاهفػالُت لضي اإلاغاَلين

 مشكلت الدزاطت. 2

ًخميز الاوؿان بيىهه وابً غاكل مخفغص لضًه اللضعة غلى الخفىير     

 واإلاغاَم غلى وحه الخطىص أي 
ً
فػىضما ًىاحه الاوؿان غمىما

، وبظلً  خػامل مػه وفم مػخلضاجه وأفياٍع مىكف؛ فئهه ًىظغ إلُه، ٍو

 في هُفُت حػامله مؼ ما 
ً
 أؾاؾُا

ً
لت اإلاغاَم في الخفىير مىؿللا حشيل ؾٍغ

لت  ًخػغع له مً أخضار، وال شً أن اإلاغاَم غىضما ًفىغ بؿٍغ

 مىاؾبت إلاا ٌػترغه مً مشىالث، وأما 
ً
غلالهُت فؿىف ًجض خلىال

لت غير غلالهُت فُخػغع للػضًض مً اإلاشىالث ومنها  غىضما ًفىغ بؿٍغ

الللم والخجل والاهخئاب وغضم الثباث الاهفػالي والغػب والشػىع 

ث الؿابلت جبين أن ألافياع بالظهب...ومً زالٌ مغاحػت الضعاؾا

الالغلالهُت التي ًخبىاَا اإلاغاَلين جترن الػضًض مً آلازاع الؿلبُت في 

ضًت ] ؼ َو      [ غلى غُىت 1شخطُاتهم، فلض أشاعث صعاؾت غبض الػٍؼ

 
ً
ت في الػغاق أنَّ ألافياع الالغلالهُت جغجبـ ؾلبا  مً ؾلبت اإلاغخلت الثاهٍى

 .بالؿلىن الخىهُضي

الؿؤاٌ الظي ًؿغح هفؿه غلُىا هُف ًمىً للمغاَم الظي  إال أنَّ     

 غً 
ً
 ال غلالهُت ججاٍ أي مىكف ًخػغع له أن ًيىن بػُضا

ً
ًدبجي أفياعا

 اإلاشىالث والاغؿغاباث الاهفػالُت؟

وكض جبين للباخث لضي مغاحػت الػضًض مً الضعاؾاث الؿابلت التي     

ى خض غلم الباخث في جىاولذ ألافياع الالغلالهُت أهه ًىحض هلظ غل

الضعاؾاث التي جىاولذ الػالكت بين ألافياع الالغلالهُت واإلاشىالث 

أي صعاؾت جؿغكذ -في خضوص غلمه-الاهفػالُت، خُث لم ًجض الباخث

للػالكت بين ألافياع الالغلالهُت وظهىع اإلاشىالث الاهفػالُت لضي 

 .اإلاغاَلين

طابُين الىفؿُين أن وكض ال خظ الباخث مً زالٌ حػامله مؼ ألاز    

عي الاؾدثاعة والغػب  ت ًبضون بأنهم ؾَغ وؿبت هبيرة مً ؾلبت الثاهٍى

لللُام بالخطغفاث صون جفىير، هم أنهم مخللبين في اهفػاالتهم 

شػغ بػؼ َؤالء بالخجل والظهب مً الخغُيراث  م، َو ومشاغَغ

الجؿمُت التي جدضر لهم، وكض حػؼي َظٍ اإلاشىالث إلى ألافياع 

م لؤلخضار الالغل الهُت التي ًبىاَا َؤالء اإلاغاَلين خٌى جفؿيَر

 .والخغيراث التي جدضر لهم

ومً جىضُاث الضعاؾاث الؿابلت غغوعة إحغاء صعاؾاث مخػللت      

[، وصعاؾت اإلاشىالث 5] ؛ أمين[4] باألفياع الالغلالهُت هغامت

ت لضي اإلاغاَلين أبى حامىؽ َُّ  ].7] ؛ الضاًت[6] والاغؿغاباث الاهفػال

وبىاء غلى ما ؾبم ًمىً جدضًض مشيلت البدث في الػالكت بين      

ألافياع الالغلالهُت وظهىع بػؼ اإلاشىالث الاهفػالُت لضي اإلاغاَلين. 

ما ؾبُػت الػالكت بين   :ولضعاؾت َظٍ الظاَغة هؿغح الؿؤاٌ آلاحي

ألافياع الالغلالهُت وظهىع بػؼ اإلاشىالث الاهفػالُت )غضم الاجؼان 

خفغع غً َظا  الاهفػالي، الخجل، الللم، الغػب( لضي اإلاغاَلين؟ ٍو

 :الؿؤاٌ الغبِـ ألاؾئلت الفغغُت آلاجُت

 أ. أطئلت الدزاطت

ما لفغوق بين الظوىع والاهار باليؿبت إلى صعحاتهم ملُاؽ ألافياع  -أ

 .الالغلالهُت وأبػاصٍ الفغغُت

صعحاتهم ملُاؽ ما لفغوق بين الظوىع والاهار باليؿبت إلى  -ب

 .اإلاشىالث الاهفػالُت وأبػاصٍ الفغغُت

 أَداف الدزاطت -ب

 :تهضف الضعاؾت إلى    

أ. حػغُّف الػالكت بين صعحاث الؿالب غلى ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت 

هيل وأبػاصٍ الفغغُت )اإلابالغت في ؾلب الاؾخدؿان، ابخغاء الىماٌ 

ً، غضم جدمل ؤلاخباؽ، التهىع  الصخصخي، اللىم اللاسخي للظاث وآلازٍغ

الاهفػالي، الللم الؼابض، ججىب مىاحهت اإلاشىالث، الاغخماصًت، الشػىع 

ً، ابخغاء الحلٌى الياملت( ب العجؼ، الاهؼغاج الؼابض إلاشاول آلازٍغ
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وصعحاتهم غلى ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت وأبػاصٍ )غضم الاجؼان 

 (.الاهفػالي، الخجل، الللم، الغػب

ب. حػغُّف صاللت الفغوق بين الظوىع والاهار باليؿبت إلى صعحاتهم غلى 

 .صٍ الفغغُتملُاؽ ألافياع الالغلالهُت هيل وأبػا

ج. حػغُّف صاللت الفغوق بين الظوىع والاهار باليؿبت إلى صعحاتهم غلى 

ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت هيل وأبػاصٍ الفغغُت )غضم الاجؼان 

 (.الاهفػالي، الخجل، الللم، الغػب

 أَميت الدزاطتج. 

 :جأحي أَمُت الضعاؾت مً زالٌ الىلاؽ آلاجُت    

ىاولتها الضعاؾت الحالُت وهي ألافياع الالغلالهُت أ. أَمُت اإلاشيلت التي ج

وغالكتها بظهىع بػؼ اإلاشىالث الاهفػالُت لضي اإلاغاَلين وطلً لخجىب 

 
ً
آلازاع الىاججت غً جبجي اإلاغاَلين ألفياع ال غلالهُت جؤزغ غليهم ؾلبا

 .وحػغغهم للػضًض مً اإلاشىالث

اإلاغاَلت التي  ب. أَمُت اإلاغخلت التي ًجغي غليها البدث وهي مغخلت

ت أزغي هجض أنها  ًخدضص فيها مؿخلبل اإلاغاَم إلى خض هبير. ومً ػاٍو

 .الفترة التي ٌػض فيها الفغص هفؿه لُبضأ الػؿاء للمجخمؼ

ج. هضعة الضعاؾاث التي جىاولذ الػالكت بين ألافياع الالغلالهُت 

ض واإلاشىالث الاهفػالُت لضي اإلاغاَلين خُث حػضُّ َظٍ الضعاؾت، غلى خ

غلم الباخث، الضعاؾت ألاولى التي ججغي في ؾىعٍا، وهظلً في الػالم 

 .الػغبي والتي جىاولذ الػالكت بين َظٍ اإلاخغيراث

ً الضعاؾت الحالُت مً جىفير أصواث زاضت بالبِئت الؿىعٍت 
ِّ
ص. جمى 

جلِـ )اإلاشىالث الاهفػالُت( مما ٌؿاَم في إزغاء مجاٌ اللُاؽ 

 .الىفسخي

 :الضعاؾت الفئاث آلاجُتٌ. جفُض هخابج 

لت التي ًفىغون . 3 ت: خُث ًمىً مؿاغضتهم في حغُير الؿٍغ ؾالب الثاهٍى

فيها ومؿاغضتهم في الخسفُف مً اإلاشىالث الاهفػالُت التي كض 

 .ًخػغغىن لها

ض مً . 1 ً: خُث جضفػهم الضعاؾت الحالُت للمٍؼ الباخثين آلازٍغ

ؾت وعبؿها بمخغيراث الضعاؾت والبدث فُما ًخػلم بمخغيراث الضعا

أزغي. هما ًمىً الاؾخفاصة مً هخابج الضعاؾت الحالُت في وغؼ البرامج 

ت في الىكاًت الاغؿغاباث الىاججت غً  الاعشاصًت إلاؿاغضة ؾالب الثاهٍى

م لؤلخضار واإلاىاكف التي  ألافياع الالغلالهُت التي ًخبىىنها في جفؿيَر

 .حػغغهم

 فسوض الدزاطتد. 

اعجباؾُت طاث صاللت إخطابُت بين صعحاث الؿالب  ال جىحض غالكت. 3

غلى ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت وأبػاصٍ الفغغُت )اإلابالغت في ؾلب 

 ،ً الاؾخدؿان، ابخغاء الىماٌ الصخصخي، اللىم اللاسخي للظاث وآلازٍغ

غضم جدمل ؤلاخباؽ، التهىع الاهفػالي، الللم الؼابض، ججىب مىاحهت 

شػىع بالعجؼ، الاهؼغاج الؼابض إلاشاول اإلاشىالث، الاغخماصًت، ال

ً، ابخغاء الحلٌى الياملت( وصعحاتهم غلى ملُاؽ اإلاشىالث  آلازٍغ

الاهفػالُت هيل وأبػاصٍ )غضم الاجؼان الاهفػالي، الللم، الخجل، 

 .5...الغػب( غىض مؿخىي صاللت 

        ال جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت بين مخىؾـ صعحاث. 1

 الظوىع ومخىؾـ صعحاث الاهار باليؿبت لضعحاتهم غلى ملُاؽ ألافياع 

 .5...الالغلالهُت وأبػاصٍ الفغغُت غىض مؿخىي صاللت 

ال جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت بين مخىؾـ صعحاث الظوىع . 1

ومخىؾـ صعحاث الاهار باليؿبت لضعحاتهم غلى ملُاؽ اإلاشىالث 

 .5...ض مؿخىي صاللت الاهفػالُت وأبػاصٍ الفغغُت غى

 حدود الدزاطت ٌ. 

ت وفم آلاحي      ُِّ  :جمِّ جدضًض خضوص الضعاؾت الحال

ت مً ؾلبت  ُِّ ىاب
ِّ

ت: جم جؿبُم الضعاؾت غلى غُىت غش أ. الحضوص البشغٍِّ

ت الػامت في مضًىت خمظ )طوىع، اهار(، مً الطف  اإلاغخلت الثاهٍى

 .ألاٌو والثاوي والثالث الثاهىي 

ؿبُم زالٌ الفطل الضعاسخي الثاوي مً الػام ب. الحضوص  ت: جمِّ الخِّ ُِّ الؼمى

1.37  

ت الػامت في  ؿبُم في بػؼ اإلاضاعؽ الثاهٍى ج. الحضوص اإلاياهُت: جم الخِّ

مضًىت خمظ وهي: هظير اليشُىاحي، كخِبت بً مؿلم الباَلي، غغهاؾت، 

غاوي، حابغ بً خُان، يب ألاؾضًت، زالض بً الىلُض، غبض الحمُض الَؼ  ٍػ

  .عػق ؾلىم

غث الضعاؾت غلى جىاٌو ألافياع الالغلالهُت،  ت: اكخطِّ ُِّ ص. الحضوص اإلاىغىغ

اإلاشىالث الاهفػالُت )غضم الاجؼان الاهفػالي، الخجل، الللم، الغػب( 

 (.وفم مخغير الىىع )طوىع اهار

ف اإلاطؿلحاث -ٌ  :حػٍغ

 : Irrational Beliefs أ. ألافياع الالغلالهُت

ها "جلُُماث مؿخمضة مً افتراغاث 8" ]ٌػغفها "إلِـ      [ بأنَّ

بُت جظهغ في لغت مؿللت، هما جظهغ في حمل ٌػبر فيها  وملضماث غير ججٍغ

 Must)وأفػاٌ الىحىب (need) الفغص باؾخسضام مفغصاث والحاحت

Ought to, Have to)  وهي أفياع غير صحُدت وغير واكػُت وجلىص إلى

 ."أَضافهالللم وال حؿاغض الفغص غلى جدلُم 

 بأنها الضعحت التي ًدطل غليها الؿالب غلى ملُاؽ       
ً
وحػغف إحغابُا

ألافياع الالغلالهُت اإلاؿخسضم بالضعاؾت، والظي ًلِـ ألافياع آلاجُت 

الاؾخدؿان، الىماٌ الصخصخي، اللىم اللاسخي للظاث  )اإلابالغت في ؾلب

ً، غضم جدمل ؤلاخباؽ، التهىع الاهفػالي، الللم ا لؼابض، ججىب وآلازٍغ

مىاحهت اإلاشىالث، الاغخماصًت، الشػىع بالعجؼ، الاهؼغاج الؼابض إلاشاول 

ً، ابخغاء الحلٌى الياملت(. وحشير الضعحت اإلاغجفػت إلى أن الفغص  آلازٍغ

 .لضًه أفياع الغلالهُت

غاويب. اإلاشىالث الاهفػالُت: ٌػغف  [ اإلاشىالث الاهفػالُت بأنها 9] الَؼ

بالىفـ واهفػاالتها، وكض جىػىـ آزاع َظٍ  اإلاشىالث التي جخػلم

اإلاشىالث غلى اإلاغاَم وحؿبب له اغؿغاباث هفؿُت واهفػالُت". وجخمثل 

بػؼ َظٍ اإلاشىالث في غضم الاجؼان الاهفػالي والخجل والللم 

 .والغػب

 بأنها الضعحت التي ًدطل غلى اإلاغاَم في ملُاؽ     
ً
وحػغف إحغابُا

ٌشمل أعبػت أبػاص )غضم الاجؼان الاهفػالي  اإلاشىالث الاهفػالُت والظي

والخجل والللم والغػب(، خُث حشير الضعحت اإلاغجفػت إلى أن اإلاغاَم 

لضًه مؿخىي غاٌ مً اإلاشىالث الاهفػالُت، وحشير الضعحت اإلاىسفػت 

 .إلى أن الفغص لضًه مؿخىي مىسفؼ مً اإلاشىالث الاهفػالُت

 لاظاز الىظسي . 3

 
ً
 ــــلـخــغ مػـــض غشـــىص أخـــــ وحــــغع ألُـــت: افخــالهُـــالغلــاع الـــألافى -أوال

ً
 ضا
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 ًغجبـ مؼ الاغؿغاب الىفسخي. وهي
ً
 :الغلالهُا

3-  
ً
، وملبىال

ً
ؾلب الاؾخدؿان: " مً الػغوعي أن ًيىن الفغص مدبىبا

في بُئخه، ومً كبل ول اإلادُؿين به" َظٍ فىغة غير غلالهُت؛ ألنها 

كابل للخدلم، والظي ًداٌو جدلُله ؾُغضو أكل  جخػلم بهضف غير 

 للظاث؛ ألن إعغاء الىاؽ غاًت ال جضعن
ً
 .جلضًغا

ابخغاء الىماٌ الصخصخي: "ًيبغي غلى الفغص أن ٌشػغ بلُمخه  -1

وهفاءاجه مً زالٌ ابخغاء الىماٌ الصخصخي في ألاغماٌ وافت" إن َظٍ 

فلض ًؤصي به الفىغة ضػبت الخدلُم، وإطا أضغ الفغص غلى جدلُلها؛ 

طلً إلى الشػىع بالعجؼ والىلظ، أما الصخظ الػلالوي فهى مً ًجتهض 

 .لخدلُم ألافػل في خضوص إمياهُاجه، والاؾخمخاع بما ًىجٍؼ

ً: " بػؼ الىاؽ ًخطفىن بالشغ  -1 اللىم الؼابض للظاث وآلازٍغ

والىظالت والجبن ولظلً فهم ٌؿخدلىن اللىم والخىبُش والػلاب" َظٍ 

غلالهُت؛ إط ال ًىحض مػُاع للطىاب والخؿأ، والصخظ  فىغة غير 

داٌو  ً؛ إهما ٌػترف بأزؿابه، ٍو الػلالوي ال ًلىم طاجه، وال آلازٍغ

 ]..3حػضًلها وال ٌػضِّ طلً واعزت ]

جىكؼ اليىاعر: " إهه إلاً اإلاطابب الفاصخت أن حؿير ألامىع بػىـ ما  -4

الؿبُعي أن ًخػغع َظٍ فىغة غير غلالهُت، ألهه مً و  ."ًخمجى الفغص

الفغص لئلخباؽ، ولىً مً غير الؿبُعي أن ًيخج غً َظا ؤلاخباؽ خؼن 

  .شضًض، ومؿخمغ

التهىع الاهفػالي: "إن الخػاؾت جيخج غً ظغوف زاعحُت ال ٌؿخؿُؼ  -5

الفغص الخدىم فيها" َظٍ فىغة غير غلالهُت؛ فاألخضار الخاعحُت ال 

خم بها إصعاهها، والصخظ جيىن مضمغة إال مً زالٌ الىُفُت التي ً

 مً صازله، إال أهه 
ً
الػلالوي َى الظي ٌػغف أن الخػاؾت جأحي غالبا

ا؛ بئغاصة الىظغ فيها  .ٌػترف أهه مً اإلامىً حغُير عصوص أفػاله هدَى

 لالوشغاٌ  -6
ً
الللم الؼابض: " ألاشُاء الخؿغة أو اإلاسُفت حػضِّ ؾببا

يبغي أن ًخىكػها الفغص صاب ، وأن ٌؿخػض إلاىاحهتها" الضابم للفىغ، ٍو
ً
ما

َظٍ الفىغة غير غلالهُت؛ ألن الهم واوشغاٌ الباٌ والللم ًؤصي إلى 

م اإلاىغىعي الخخماٌ وكىع ألاخضار الخؿيرة.  مىؼ الخلٍى أغغاع هثيرة ٍو

ىاحهها في خالت  والصخظ الػلالوي ًخػامل مؼ ألاخضار بمىغىغُت، ٍو

 ].33وكىغها ]

الفغص ججىب بػؼ اإلاشىالث، ججىب اإلاشىالث "ًيبغي غلى  -7

واإلاؿؤولُاث أفػل مً مىاحهتها" َظٍ فىغة غير غلالهُت؛ ألن ججىب 

ؤصي إلى   أهثر ضػىبت ٍو
ً
إهجاػ الىاحباث وجدمل اإلاؿؤولُاث ًيىن غالبا

ؤصي ما ًجب  جغاهمها. والصخظ الػلالوي َى الظي ًدلل اإلاىاكف، ٍو

 .غلُه أن ًؤصًه

 الاغخماصًت: " ًجب أن ٌػخمض  -8
ً
ً، وأن ًيىن صابما ؤلاوؿان غلى آلازٍغ

إلى حاهبه شخظ أكىي مىه، ٌػخمض غلُه". َظٍ فىغة غير غلالهُت؛ إط 

ً؛ ألن طلً ًؤصي  ال ًىحض ما ًضغى إلى اإلابالغت في الاغخماصًت غلى آلازٍغ

إلى فلض الاؾخلالٌ الظاحي. والصخظ الػلالوي َى الظي ٌػخمض غلى 

يافذ في ؾبُل الىضٌى إ  .لى أَضافهطاجه ٍو

ش الفغص، وألاخضار اإلااغُت َما اللظان  -9 الشػىع بالعجؼ: " إن جاٍع

ًدضصان ؾلىن الفغص الحالي، وال ًمىً اؾدبػاص جلً ألاخضار" َظٍ 

 في اإلااضخي، كض ال 
ً
ا الفىغة غير غلالهُت، ألن الؿلىن الظي وان غغوٍع

 في الىكذ الحاغغ. والصخظ الػلالوي ٌؿخفُض مً 
ً
ا ًيىن غغوٍع

ٌٍ غما كض  الخبراث اإلاؤإلات في اإلااضخي، ولىىه ٌػلم أن اإلااضخي غير مؿؤو

 ].31ٌػاهُه مً مخاغب في الىكذ الحالي ]

ً " ًيبغي أن ًدؼن الفغص إػاء اإلاشىالث  -.3 الاهؼغاج إلاشاول آلازٍغ

ً ًيبغي  ً" َظٍ فىغة الغلالهُت، ألن مشىالث آلازٍغ التي جطِب آلازٍغ

 .لىاأال جيىن مطضع َم هبير 

 خل وامل وصكُم، وخلُلي ليل  -33
ً
الحلٌى الياملت: "َىان صابما

مشيلت، وإنها إلاطِبت هبري إطا لم ًخم الػثىع غلى َظا الحل" َظٍ فىغة 

الغلالهُت؛ ألهه ال ًىحض غاصة خل واخض وامل وصحُذ ليل مشيلت؛ 

فالحلٌى كض جخضعج في الصحت. والصخظ الػلالوي ًداٌو أن ًجض 

 مخىى 
ً
ا كابلُت للخىفُظ ]خلىال سخاع أخؿنها وأهثَر  ]..3غت للمشيلت، ٍو

 
ً
 :اإلاشىالث الاهفػالُت-زاهُا

ت ؾِخم الترهيز غلى أبغػ اإلاشىالث  مً زالٌ مغاحػت لؤلصبُاث الىظٍغ

الاهفػالُت التي ًخػغع لها اإلاغاَلين وجخػمً غضم الاجؼان الاهفػالي، 

 :الخجل، الللم الغػب

 غضة مشيلت غضم الاجؼان  -3
ً
الاهفػالي: ًخسظ اهفػاٌ اإلاغاَلين أشياال

بدؿب ملىماتهم الصخطُت والظغوف التي جدُـ بهم، ففي بػؼ 

ً، وفي خاالث  الحاالث ًىخم اإلاغاَم اهفػاالجه زشُت اهخلاص آلازٍغ

أزغي ًخطف ؾلىن اإلاغاَم بالخىجغ، فهى ًغص بؿغغت غلى أي مىغىع 

 كاؾم
ً
غفؼ ضىجه مؿدىىغا  [. 31] ٍو

 غضة جخمثل في الخىاكؼ      
ً
أزظ غضم الاجؼان الاهفػالي أشياال ٍو

الاهفػالي خُث ًظهغ اإلاغاَم في َظٍ الحالت اهفػاالث ال جدىاؾب مؼ 

اإلاىكف الظي ًىحض فُه فلض هجضٍ أن ًطحً في بغوص غىضما جطله 

لِـ وماعهـ ت " ٍو  الخظبظب الاهفػالي 34] أهباء مأؾاٍو
ً
ىان أًػا [. َو

ؼ مً خؼن إلى ؾغوع،  خُث "ًخطف مؼاج اإلاغاَم بالخللب الؿَغ

 الخللب في الؿلىن خُث ًيخلل مً الؿلىن 
ً
ترجب غلى طلً أًػا ٍو

[. والشيل الثالث َى الخبلض 35] الػضواوي إلى الؿلىن الاوسحابي" ًدحى

الاهفػالي خُث جيىن اؾخجابت َؤالء لؤلخضار الخاعحُت زالُت مً أي 

ضحت، إطا ًظل مؼاحهم وحػابير وحههم عصوص أفػاٌ اهفػالُت زاعحُت وا

خىً [. وكض جظهغ 36] صون حغُير، وصون اَخمام بما ًدضر خىلهم ٍو

الحؿاؾُت الاهفػالُت في الخأزغ الشضًض بمىاكف غاصًه كض ال ٌػبأ بها 

آلازغون، فلض ًفؿغ اإلاغاَم اليلمت غلى أهثر مما جدخمل بدُث ًبالغ 

 ].37مبالغت ال مػجى لها ]

[ الخجل بأهه "اؾخجاباث وعصوص 38لخجل: ٌػغف شػبان ]مشيلت ا -1

أفػاٌ ال إعاصًت هدُجت لفىغة الفغص غً هفؿه ولخػغغه إلاىاكف 

احخماغُت كض ًطاخبها عصوص أفػاٌ فؿُىلىحُت، واوسحاب، وغضم 

طبذ  الشػىع بالغاخت، والللم والاعجبان، فُفلض الثلت بىفؿه ٍو

 ."مشلٌى ؤلاعاصة والخفىير

للم: ٌػض الللم هلؿت البضاًت باليؿبت لالغؿغاباث مشيلت ال -1

شير فغوٍض ] [ إلى الللم غلى أهه خالت مً الخىف 39الىفؿُت، َو

ؿبب له الىثير مً الىضع والػُم  الغامؼ الظي ًخملً الاوؿان، َو

 ومخىجغ 
ً
بضو مدشابما ، ٍو

ً
وألالم، والصخظ الللم ًخىكؼ الشغ صابما

 للثلت
ً
 وفاكضا

ً
 .بالىفـ ألاغطاب ومػؿغبا

[ الغػب لضي اإلاغاَلين بأهه .1مشيلت الغػب: ٌػغف خمؼة ] -4

إلاىاكف التهضًض والاخباؽ، وله  خػغعًغً اإلاغاَم خين  طضع ًاهفػاٌ 
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مشاغغ وعصوص فػل هفؿُت وحؿمُت، ویمىً الخػبير غىه في ضىعجين أو 

ى الؿلىن الظاَغ، والغػب الظاحي  ما الغػب الخاعجي َو وليهما، َو

 .بـ بالخغُيراث الفيزیىلىحیتالظي یغج

 الدزاطاث الظابقت. 4

  :جطيُف الضعاؾاث الؿابلت إلى كؿمين ًمىً     

 :صعاؾاث جىاولذ ألافياع الالغلالهُت وغالكتها ببػؼ اإلاخغيراث -3

ضًت ]       ؼ َو [ صعاؾت في الػغاق َضفذ إلى حػغف 1أحغي غبض الػٍؼ

الخىهُضي لضي ؾالب  الػالكت بين ألافياع الالغلالهُت والؿلىن

ت. وشملذ الضعاؾت ) ( مً ؾالب ٤٩٣اإلاغخلخين ؤلاغضاصًت والثاهٍى

ت. وجبين وحىص غالكت بين حمُؼ ألافياع  اإلاغخلخين ؤلاغضاصًت والثاهٍى

الالغلالهُت، والؿلىن الخىهُضي؛ فُما غضا بػضي الللم الؼابض 

ً  .والاهؼغاج إلاشاول آلازٍغ

ت في ؾىعٍا َضفذ إلى حػغف الػالكت بين بضعاؾ [13وكامذ اإلاغغبل ]     

 3144ألافياع الالغلالهُت وألامً الىفسخي، وجيىهذ الػُىت مً )
ً
( ؾالبا

وؾالبت مً ؾالب الحللت الثاهُت مً الخػلُم ألاؾاسخي في مضًىت خماة، 

 .وجبين أهه جىحض غالكت ؾلبُت بين ألافياع الالغلالهُت وألامً الىفسخي

صعاؾاث جىاولذ اإلاشىالث  -3 ث الاهفػالُت:صعاؾاث جىاولذ اإلاشىال  -1

 :الاهفػالُت هيل

[ بئحغاء صعاؾت في غؼة َضفذ إلى حػغف الػالكت بين 11كام باعوص ]     

بػؼ اإلاخغيراث الاهفػالُت والاحخماغُت )الللم، هلظ الاهدباٍ، الػىاص، 

والاهضفاغُت( والخدطُل الضعاسخي، وجيىهذ الػُىت مً مجمىغت مً 

 وؾالبت، وأشاعث الىخابج إلى وحىص غالكت 649اإلاغاَلين بلغذ )
ً
( ؾالبا

 .ؾلبُت بين اإلاخغيراث الاهفػالُت والاحخماغُت والخدطُل الضعاسخي

صعاؾت في الهىض َضفذ إلى حػغف  [11وأحغي "عاما وعاحى" ]        

الػالكت بين اإلاشىالث الاهفػالُت واإلاشىالث الؿلىهُت لضي اإلاغاَلين، 

ت بلغذ )وج  141يىهذ الػُىت مً مجمىغت مً ؾلبت الثاهٍى
ً
( ؾالبا

وؾالبت وأشاعث الىخابج أن الظوىع لضيهم مشىالث اهفػالُت أهثر مً 

الاهار، هما جبين أهه جىحض غالكت بين اإلاشىالث الاهفػالُت واإلاشىالث 

 .الؿلىهُت لضي اإلاغاَلين

 :ػالُتصعاؾاث جىاولذ ألابػاص الفغغُت للمشىالث الاهف -1

[ بئحغاء صعاؾت غلى غُىت مً ؾلبت اإلاغخلت 14كامذ الىشلي ]      

ت في الؿػىصًت بلغذ ) ( ؾالبت، َضفذ إلى حػغف الػالكت بين ..4الثاهٍى

الثلت بالىفـ وبػؼ ؾماث الصخطُت، أشاعث الىخابج أهه جىحض 

 .غالكت ؾلبُت بين الثلت بالىفـ وغضم الاجؼان الاهفػالي

مي ]هما أحغي        [ صعاؾت في غمان َضفذ إلى حػغف الػالكت 15الػٍغ

( 4.1بين الخجل والغغا غً ضىعة الجؿم، وجيىهذ الػُىت مً )

 ومغاَلت، أشاعث الىخابج إلى أهه جىحض غالكت ؾلبُت بين الخجل 
ً
مغاَلا

 .والغغا غً ضىعة الجؿم

 ى ـىض َضفذ إلت في الهــغاء صعاؾــــ[ بئح16غاٌ" ]ــغ وطوهــام "ؾِىــوك       

حػغف الػالكت بين الللم والاهجاػ الضعاسخي، وجيىهذ الػُىت مً 

ت بلغذ )  وؾالبت وأشاعث الىخابج ..4مجمىغت مً ؾلبت الثاهٍى
ً
( ؾالبا

اضخي  (.إلى وحىص اعجباؽ ؾلبي بين الللم والاهجاػ )الضعاسخي، اإلانهي، الٍغ

ػالكت [ صعاؾت في الػغاق َضفذ إلى حػغف ال17أحغث حغحِـ ]     

بين الغػب وؾماث الصخطُت، وجيىهذ الػُىت مً مجمىغت مً 

 وؾالبت، أشاعث الىخابج أهه ..1اإلاغاَلين في الغضافت بلغذ )
ً
( ؾالبا

جىحض غالكت مىحبت بين الغػب وؾماث الصخطُت )الحؿاؾُت 

ً، الؿُؿغة غلى  الؼابضة، والشػىع بالىلظ، الػؼلت غً آلازٍغ

ً  (.آلازٍغ

[ بئحغاء صعاؾت في الجؼابغ َضفذ إلى حػغف 18خؿِىت ]هما كامذ       

الػالكت بين الغػب والؿلىن الػضواوي، وجيىهذ الػُىت مً بلغذ 

 ومغاَلت أشاعث الىخابج أهه جىحض غالكت مىحبت بين ..1)
ً
( مغاَلا

 .الغػب والؿلىن الػضواوي

[ صعاؾت غلى غُىت مً اإلاغاَلين في 19هما أحغي "باهىغ ومُىا" ]     

 ومغاَلت، َضفذ إلى حػغف الػالكت بين غضم .14الهىض بلغذ )
ً
( مغاَلا

الاجؼان الاهفػالي والللم والشػىع باإلاؿؤولُت، أشاعث الىخابج أهه جىحض 

غالكت إًجابُت بين غضم الاجؼان الاهفػالي والللم، بِىما واهذ الػالكت 

 .ؾلبُت بين غضم الاجؼان الاهفػالي والشػىع باإلاؿؤولُت

ً زالٌ الغحىع غلى الضعاؾاث الؿابلت جبين أن الضعاؾاث التي م    

ت، وجبين  جىاولذ ألافياع الالغلالهُت جمذ غلى غُىاث مً ؾلبت الثاهٍى

مً َظٍ الضعاؾاث وحىص أزغ ؾلبي لؤلفياع الالغلالهُت في الصحت 

الىفؿُت للفغص. وجىاولذ الضعاؾاث التي جىاولذ اإلاشىالث الاهفػالُت 

غضم الاجؼان الاهفػالي والللم والػضوان والغػب. وجمذ  مخغيراث مثل

غلى غُىاث مً اإلاغاَلين، وجبين مً َظٍ الضعاؾاث وحىص أزغ ؾلبي 

للمشىالث الاهفػالُت في جضَىع الصحت الىفؿُت للفغص بشيل غام. ومً 

زالٌ َظٍ الضعاؾاث لم ًجض الباخث أي صعاؾت جىاولذ الػالكت بين 

ظهىع اإلاشىالث الاهفػالُت لضي اإلاغاَلين، ووان ألافياع الالغلالهُت و 

 لللُام بهظٍ الضعاؾت
ً
 .َظا صافػا

 العسيقت والاحساءاث. 5

 مىهج الدزاطتأ. 

فيِّ وطلً       ذ ؾبُػت البدث الحاليِّ الاغخماص غلى اإلاىهج الىضِّ اكخػِّ

لضعاؾت الػالكت بين ألافياع الالغلالهُت واإلاشىالث الاهفػالُت لضي 

 .اإلاغاَلين

زاطتب.  ِّ
 مجخمع الد 

ت الػامت )ألاٌو الثاهىي،        عاؾت حمُؼ ؾلبت الثاهٍى  
شمل مجخمؼ الضِّ

والثاوي الثاهىي، والثالث الثاهىي( في مضًىت خمظ في ؾىعٍا للػام 

 وؾالبت، وطلً خؿب 31191والبالغ غضصَم ) 1.37الضعاسخي 
ً
( ؾالبا

ت التربُت في مضًىت  خمظ. والجضٌو آلاحي صابغة ؤلاخطاء الخابػت إلاضًٍغ

 .ًبين جىػع أفغاص مجخمؼ الضعاؾت وفم مخغير الجيـ

 1حدول 

 جىشع أفساد مجخمع الدزاطت وفق مخغير الجيع

 أهثى ذكس مظخىي املخغير

 6733 5681 غضص أفغاص اإلاجخمؼ

ت  %54.35 %45.84 اليؿبت اإلائٍى
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 عيىت الدزاطتج. 

لت ..4بلغ غضص أفغاص الػُىت )       م بالؿٍغ  وؾالبت جم ازخُاَع
ً
( ؾالبا

ت الػامت في مضًىت  الػشىابُت الػىلىصًت مً بػؼ اإلاضاعؽ الثاهٍى

خمظ، خُث جم جلؿُم مضًىت خمظ إلى زمؿت مىاؾم حػلُمُت، 

ت التربُت للمىاؾم الخػلُمُت في مضًىت  وطلً خؿب جلؿُم مضًٍغ

ت مً ول مىؿلت  خمظ، زم جم سحب مضعؾخين مً مضاعؽ الثاهٍى

لت الػشىابُت )مضعؾت للظوىع، ومضعؾت لئلهار( ومً صازل ول  بالؿٍغ

لت غشىابُت )أٌو زاهىي، زاوي  مضعؾت جم ازخُاع زالر شػب بؿٍغ

إلاسخاعة. زاهىي، زالث زاهىي(، زم جم الخؿبُم غلى وامل أفغاص الشػبت ا

وبػض طلً جم إلغاء بػؼ أوعاق ؤلاحابت غلى بىىص اإلالُاؽ التي اغخبرث 

( اؾخماعة 39باؾلت بؿبب غضم ؤلاحابت غلى بػؼ ألاؾئلت وبلغ غضصَا )

 فخم اؾدبػاصَا مً الػُىت، وهدُجت لظلً أضبذ الػضص النهاةي للػُىت

 وؾالبت. وكض بلغ اإلاخىؾـ الػمغي ألفغاص الػُى183)
ً
( 37.15ت )( ؾالبا

(. والجضٌو آلاحي ًبين جىػع أفغاص الػُىت وفم 8..3واهدغاف مػُاعي )

 .مخغير الجيـ

 2حدول 

 جىشع أفساد عيىت الدزاطت وفق مخغير الجيع

 أهثى ذكس مظخىي املخغير

 399 381 غضص أفغاص الػُىت

ت  %51.1 %47.8 اليؿبت اإلائٍى

 أدواث الدزاطتد. 

[ بئغضاص ملُاؽ 13ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت: كامذ بشغي اإلاغغبل ] -أ

للُاؽ ألافياع الالغلالهُت لضي ؾالب الحللت الثاهُت مً الخػلُم 

( غباعة، حغؿي ألافياع الالغلالهُت ٠٥ألاؾاسخي، وجيىن اإلالُاؽ مً )

ؤلاخضي غشغة التي خضصَا إلِـ خُث جػمً اإلالُاؽ إخضي غشغ 

 هي: اإلابا
ً
(، 1 – 31- 17 - 14 - 41لغت في ؾلب الاؾخدؿان وبىىصٍ )بػضا

(، اللىم اللاسخي للظاث 43، 11، 11، 1ابخغاء الىماٌ الصخصخي )

( ً ، 11، 19، 13، 3(، غضم جدمل ؤلاخباؽ)17، .1، 31، 7وآلازٍغ

، 36، 33، 6( الللم الؼابض )15، .1، 35، .3، 5(، التهىع الاهفػالي ).4

، 9(، الاغخماصًت )49، 41، 18، 4إلاشىالث )(، ججىب مىاحهت ا44، 16

(، الاهؼغاج الؼابض 48، 47، 13، 39( الشػىع بالعجؼ )19، 15، 14، 34

( ً ، 37(، ابخغاء الحلٌى الياملت )46، 18، 11، 38، 8إلاشاول آلازٍغ

خم جصحُذ اإلالُاؽ بازخُاع اإلافدىص إلخضي بضابل .5، 45، 16 ( ٍو

مىافم، غير مىافم بشضة( وجأزظ  ؤلاحابت)مىافم بشضة، مىافم، غير 

خم الحطٌى غلى صعحت 3-1-1-4) اللُم آلاجُت غلى الترجِب ( ٍو

اإلافدىص في ول بػض مً أبػاص اإلالُاؽ مً زالٌ حمؼ صعحاث البىىص 

الخاضت بهظا البػض. وكض كام الباخث الحالي بخلىين َظا اإلالُاؽ غلى 

ت  .ؾلبت اإلاغخلت الثاهٍى

ت  -ب  :لالزخباعالخطابظ الؿُيىمتًر

ضضق الازخباع: جم الخأهض مً ضضق الازخباع وملاًِؿه الفغغُت .1

 :باؾخسضام الؿغق آلاجُت

أ. ضضق اإلادىمين: كام الباخث الحالي بالخدلم مً ضضق اإلادىمين 

خُث كام بػغع اإلالُاؽ غلى مجمىغت مً اإلاسخطين في غلم الىفـ 

مػتي صمشم وؤلاعشاص الىفسخي ممً ٌػملىن في ولُت التربُت في حا

( مدىمين، وطلً للحىم غلى مضي ضالخُت .3والبػث والبالغ غضصَم )

البىىص للمجاٌ اإلاغاص كُاؾه، خُث جم ؤلابلاء غلى البىىص التي خطلذ 

%( فما فىق، وهدُجت لظلً أضبذ غضص بىىص .8غلى وؿبت اجفاق )

 .5اإلالُاؽ )
ً
 .( بىضا

دلم مً الاحؿاق ب. ضضق الاحؿاق الضازلي: كام الباخث الحالي بالخ

الضازلي للملُاؽ بخؿبُم اإلالُاؽ غلى غُىت اؾخؿالغُت ميىهت مً 

لت خؿاب مػامل الاعجباؽ .35) ( ؾالبا وؾالبت، وجم بمىحب َظٍ الؿٍغ

بين صعحت اإلافدىص في ول غباعة والضعحت اليلُت للملُاؽ هيل، هما 

 جم خؿاب مػامل الاعجباؽ بين صعحت اإلافدىص في ول غباعة والضعحت

اليلُت غلى البػض الظي جيخمي إلُه الػباعة، وهظلً جم خؿاب مػامالث 

اعجباؽ صعحت ول بػض مؼ الضعحت اليلُت للملُاؽ، وطلً باؾخسضام 

ىضح الجضٌو آلاحي مػامالث الاحؿاق  .spss البرهامج ؤلاخطاةي ٍو

 .الضازلي لبىىص اإلالُاؽ

 3حدول 

 ازجباط دزحت كل بىد مً بىىد الاخخباز بالدزحت الكليت للمقياض والدزحت الكليت للمقياض الفسعي الخابع لهمعامل 

 ازجباط البىد مع الدزحت للكليت البىد ازجباط البىد مع الدزحت للكليت البىد ازجباط البىد مع الدزحت للكليت البىد

 للمقياض للبعد  للمقياض للبعد  للمقياض للبعد 

3 ..43** ..19** 11 ..6.** ..59** 41 ..51** ..51** 

1 ..18** ..17** 11 ..75** ..73** 44 ..63** ..58** 

1 ..53** ..45** 14 ..65** ..64** 45 ..64** ..61** 

4 ..6.** ..59** 15 ..66** ..65** 46 ..77** ..68** 

5 ..51** ..5.** 16 ..46** ..46** 47 ..69** ..58** 

6 ..19** ..18** 17 ..51** ..48** 48 ..41** ..43** 

7 ..61** ..61** 18 ..51** ..41** 49 ..47.** ..43** 

8 ..45** ..45** 19 ..19** ..16** 5. ..47** ..45** 
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 **61.. الاؾخدؿاناإلابالغت في  **19.. **41.. 13 **56.. **59.. .3

 **58.. الىماٌ الصخصخي **16.. **18.. 11 **63.. **61.. 33

 **63.. اللىم للظاث **48.. **53.. 11 **47.. **48.. 31

 **73.. غضم جدمل ؤلاخباؽ **58.. **.6.. 14 **18.. **19.. 31

 **49.. التهىع الاهفػالي **53.. **56.. 15 **.4.. **43.. 34

 **53.. الللم الؼابض **61.. **64.. 16 **.6.. **.6.. 35

 **54.. ججىب اإلاشىالث **64.. **73.. 17 **56.. **57.. 36

 **49.. الاغخماصًت **71.. **74.. 18 **.6.. **61.. 37

 **75.. الشػىع بالعجؼ **45.. **49.. 19 **58.. **63.. 38

ًالهؼغاج  **56.. **54.. .4 **71.. **73.. 39  **73.. إلاشاول آلازٍغ

 **67.. ابخغاء الحلٌى الياملت **43.. **46.. 43 **46.. **48.. .1

13 ..45** ..41** 41 ..49** ..46**  

ًخطح مً الجضٌو الؿابم أن حمُؼ مػامالث اعجباؽ البىىص مؼ        

البىىص، والضعحت اليلُت الضعحت اليلُت للبػض الظي جيخمي إلُه َظٍ 

للملُاؽ هيل، ومػامالث اعجباؽ البػض مؼ الضعحت اليلُت للملُاؽ 

 3...واهذ صالت )**( غىض مؿخىي صاللت 

لت كام الباخث   لهظٍ الؿٍغ
ً
ج. الطضق الخمُيزي )اإلالاعهت الؿغفُت(: وفلا

بترجِب صعحاث الؿالب غلى ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت مً ألاصوى إلى 

ى، زم جم أزظ مجمىغت الؿالب الظًً خطلىا غلى أغلى الضعحاث ألاغل

% مً الضعحاث( والؿالب الظًً خطلىا غلى 15)الغبُؼ ألاغلى بيؿبت 

% مً الضعحاث( للخأهض فُما إطا 15أصوى الضعحاث )الغبُؼ ألاصوى بيؿبت 

 غلى الخمُيز بين طوي الضعحاث الػلُا وطوي الضعحاث 
ً
وان اإلالُاؽ كاصعا

في اإلالُاؽ. والجضٌو آلاحي ًبين هخابج اإلاػالجت ؤلاخطابُت  الضهُا

 :T باؾخسضام ازخباع

 4حدول 

 (151 = باطخخدام اخخباز ث )ن الصدق الخمييزي باليظبت ملقياض ألافكاز الالعقالهيت

ًدبين مً الجضٌو الؿابم أهه جىحض فغوق صالت بين مخىؾؿي     

غلى أن اإلالُاؽ مما ًضٌ  3...صعحاث اإلاجمىغخين غىض مؿخىي 

 .ًخطف بالطضق الخمُيزي 

زباث اإلالُاؽ: جم الخأهض مً زباث اإلالُاؽ وأبػاصٍ الفغغُت . 1

 :باؾخسضام الؿغق آلاجُت

لت ألفا  لت ألفا هغوهبار: جم خؿاب زباث اإلالُاؽ بؿٍغ أ. الثباث بؿٍغ

 .هغوهبار

لــب. الثب لت ـت الىطفُــؼبــت الخجــاث بؿٍغ  ت: جم خؿاب زباث اإلالُاؽ بؿٍغ

الخجؼبت الىطفُت والتي مً زاللها ًمىً خؿاب مػامل الاعجباؽ بين 

 .صعحاث هطفي اإلالُاؽ

لت ؤلاغاصة: كام الباخث بخؿبُم اإلالُاؽ غلى غُىت  ج. الثباث بؿٍغ

أهثى( زم أغُض جؿبُله بػض  75طهغ و 75ؾالب وؾالبت ) .35ميىهت مً 

. وجم خؿاب م 35
ً
ػامل الاعجباؽ بين صعحاث الؿالب في الخؿبُلين. ًىما

لت ألفا هغوهبار والخجؼبت  ىضح الجضٌو آلاحي مػامالث الثباث بؿٍغ ٍو

 :الىطفُت والاغاصة

 5حدول 

 وأبعادٍ الفسعيتمعامالث الثباث بعسيقت ألفا كسوهباخ والخجصئت الىصفيت ولاعادة ملقياض ألافكاز الالعقالهيت 

 قيمت معامل الثباث البعد قيمت معامل الثباث البعد

الخجصئت  ألفا كسوهباخ

 الىصفيت

الخجصئت  ألفا كسوهباخ باإلعادة

 الىصفيت

 باإلعادة

 611.. 757.. 755.. ججىب مشىالث 633.. 833.. .67.. اإلابالغت في الاؾخدؿان

 .65.. .66.. .68.. الاغخماصًت 6.9.. 769.. 885.. الىماٌ الصخصخي

 688.. 653.. 666.. الشػىع بالعجؼ 7.1.. 697.. 719.. اللىم اللاسخي للظاث

 615.. 514.. .53.. تهىع اهفػالي 675.. 6.4.. .65.. غضم جدمل ؤلاخباؽ

 841.. 744.. 811.. الحلٌى الياملت .73.. 675.. 658.. الهؼغاج إلاشاول آلازٍغً

 896.. .83.. .79.. اإلالُاؽ هيل .73.. 583.. 614.. الللم الؼابض

دبين مما ؾبم أن اإلالُاؽ ًخطف بالطضق والثباث بضعحت        ٍو

ظا ٌػجي أهه ضالح لالؾخسضام   مغجفػت، َو

 :اإلاغاَلين ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت لضي -ب

وضف ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت: كام الباخث بئغضاص ملُاؽ . 3

خألف اإلالُاؽ  ت الػامت، ٍو للُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت لضي ؾلبت الثاهٍى

( غباعة مىػغت غلى أعبػت ملاًِـ فغغُت ملُاؽ غضم الاجؼان 16مً )

 القساز sigالداللت  دزحت حسيت ث املحظىبت الاهحساف املعيازي  املخىطغ العدد العيىت 

 صاٌ ..... .7 13.311 31.976 331.89 17 الغبُؼ ألاغلى ألافياع الالغلالهُت

 5.184 65.33 17 الغبُؼ ألاصوى
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خجل (، وملُاؽ ال14-.1-16-15-13-37-31-9-7-5الاهفػالي وغباعاجه )

-1(، وملُاؽ الللم وغباعاجه )16-11-18-11-39-35-33-4-1وغباعاجه )

-38-34-.3-6-3(، وملُاؽ الغػب وغباعاجه )14-19-11-.8-31-36-1

( وأغؿي ليل بىض وػن مضعج وفم ؾلم زماسخي )ًىؿبم 11-17-13-15

، ًىؿبم بشيل هبير، ًىؿبم بشيل مخىؾـ، ًىؿبم بضعحت 
ً
جماما

( وحػؿى الضعحاث بالترجِب )ضغيرة، ال ًىؿبم مؿلل
ً
خم 3-1-1-4-5ا ( ٍو

خؿاب صعحت اإلافدىص في ول ملُاؽ مً زالٌ حمؼ الضعحاث في 

البىىص الخاضت بيل ملُاؽ. وجتراوح صعحت اإلافدىص بين الحض ألاغلى 

 .( صعحت16( والحض ألاصوى ).38للملُاؽ )

ت ألصاة اللُاؽ  :الخطابظ الؿُيىمتًر

ض مً ضضق اإلالُاؽ باؾخسضام الؿغق ضضق اإلالُاؽ: جم الخأه. 3 

 :آلاجُت

 ً: جم غغع اإلالُاؽ في ضىعجه ألاولُت غلى مجمىغت ــمدىمُـضق الــأ. ض

مً أغػاء الهُئت الخػلُمُت مً اإلاخسططين في غلم الىفـ وؤلاعشاص 

الىفسخي ممً ٌػملىن في ولُت التربُت في حامػت البػث والبالغ غضصَم 

 خُث كامىا .3)
ً
بئبضاء آعائهم خٌى مضي مىاؾبت بىىص اإلالُاؽ ( مدىما

للمجاٌ اإلاغاص كُاؾه، وجم ؤلابلاء غلى البىىص التي خطلذ غلى وؿبت 

بىىص ل النهاةي ػضصال%( فما فىق، لُطبذ .8اجفاق بين اإلادىمين )

.ب( 16اإلالُاؽ )
ً
 ىضا

بالخدلم مً الاحؿاق الضازلي ب. ضضق الاحؿاق الضازلي: كام الباخث 

( ..1للملُاؽ بخؿبُم اإلالُاؽ غلى غُىت اؾخؿالغُت ميىهت مً )

لت خؿاب مػامل الاعجباؽ بين   وؾالبت، وجم بمىحب َظٍ الؿٍغ
ً
ؾالبا

صعحت اإلافدىص غلى ول بىض والضعحت اليلُت غلى البػض الظي ًيخمي إلُه 

جم خؿاب مػامل  َظا البىض، والضعحت اليلُت غلى اإلالُاؽ هيل. هما

ىضح الجضٌو آلاحي كُم  اعجباؽ البػض مؼ الضعحت اليلُت للملُاؽ ٍو

 :الاحؿاق الضازلي للبىىص

 6حدول 

 لمقياضقيم الاحظاق الداخلي لبىىد املقياض مع الدزحت الكليت للبعد والدزحت الكليت للمقياض ككل، ودزحت البعد مع الدزحت الكليت ل

الجضٌو الؿابم أن حمُؼ مػامالث اعجباؽ البىىص مؼ ًخطح مً       

الضعحت اليلُت للبػض، والضعحت اليلُت للملُاؽ هيل، وصعحت البػض مؼ 

، مما 3...الضعحت اليلُت للملُاؽ واهذ صالت )**( غىض مؿخىي صاللت 

 .ًضٌ غلى أن اإلالُاؽ ًخمخؼ باالحؿاق الضازلي

كام الباخث بترجِب صعحاث ث. الطضق الخمُيزي )اإلالاعهت الؿغفُت(: 

الؿالب غلى ول ملُاؽ مً ملاًِـ اإلاشىالث مً ألاصوى إلى ألاغلى، زم 

جم أزظ مجمىغت الؿالب الظًً خطلىا غلى أغلى الضعحاث )الغبُؼ 

ألاغلى( والؿالب الظًً خطلىا غلى أصوى الضعحاث )الغبُؼ ألاصوى( 

 غلى الخمُيز ب
ً
ين طوي الضعحاث الػلُا للخأهض فُما إطا وان الازخباع كاصعا

وطوي الضعحاث الضهُا في اإلالُاؽ. والجضٌو آلاحي ًبين هخابج اؾخسضام 

 "ث": ازخباع 

 

 

 

 

 

 

 

 مشكلت الغضب مشكلت القلق مشكلت الخجل مشكلت عدم الاجصان الاهفعالي

معامل ازجباط البىد مع الدزحت 

 الكليت

معامل ازجباط البىد مع الدزحت 

 الكليت

معامل ازجباط البىد مع الدزحت 

 الكليت

معامل ازجباط البىد مع الدزحت 

 الكليت

للمقياض  للمشكلت 

 الفسعي

للمقياض  للمشكلت 

 الفسعي

للمقياض  للمشكلت 

 الفسعي

للمقياض  للمشكلت 

 الفسعي

5 ..586** ..51.** 1 ..445** ..467** 1 ..631** ..575** 3 ..51.** ..461** 

7 ..488** ..414** 4 ..516** ..455** 8 ..481** ..173** 6 ..531** ..414** 

9 ..131** ..183** 33 ..611** ..413** 31 ..411** ..191** 3. ..4.9** ..4.5** 

31 ..411** ..155** 35 ..175** ..15.** 36 ..48.** ..41.** 34 ..479** ..149** 

37 ..459** ..17.** 39 ..5.9** ..4.6** 1. ..46.** ..141** 38 ..588** ..5.4** 

13 ..418** ..115** 11 ..113** ..169** 14 ..41.** ..196** 11 ..196** ..148** 

15 ..417** ..194** 18 ..4.8** ..179** 19 ..478** ..11.** 17 ..463** ..4..** 

16 ..415** ..4..** 11 ..163** ..135** 11 ..51.** ..15.** 13 ..539** ..431** 

1. ..155** ..154** 16 ..188** ..14.**    15 ..539** ..4.5** 

14 ..171** ..178**          

اعجباؽ الضعحت اليلُت للمشيلت 

 باإلالُاؽ هيل

اعجباؽ الضعحت اليلُت للمشيلت 

 باإلالُاؽ هيل

اعجباؽ الضعحت اليلُت للمشيلت 

 باإلالُاؽ هيل

اعجباؽ الضعحت اليلُت للمشيلت 

 باإلالُاؽ هيل

..811** ..8.3** ..749** ..851** 
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 7حدول 

 (211 = از ث )نداللت الفسوق بين السبيع ألاعلى والسبيع ألادوى باليظبت ملقياض املشكالث الاهفعاليت وأبعادٍ الفسعيت باطخخدام اخخب

ًدبين مً الجضٌو الؿابم أن الفغوق بين مخىؾؿي اإلاجمىغخين      

ظا ٌػجي أن ملُاؽ  اإلاشىالث الاهفػالُت ًخطف بالطضق واهذ صالت، َو

 .الخمُيزي 

زباث اإلالُاؽ: جم الخأهض مً زباث اإلالُاؽ وأبػاصٍ الفغغُت . 1

 :باؾخسضام الؿغق آلاجُت

لت ألفا  لت ألفا هغوهبار: جم خؿاب زباث اإلالُاؽ بؿٍغ أ. الثباث بؿٍغ

 .لؤلبػاص الثالزت للملُاؽ

لت الخجؼبت الىطفُت: جم خؿاب زباث اإلال لت الخجؼبت ب. ؾٍغ ُاؽ بؿٍغ

لت ؾبيرمان وبغاون   .الىطفُت لؤلبػاص الثالزت للملُاؽ بؿٍغ

لت الثباث باإلغاصة: كام الباخث بخؿبُم اإلالُاؽ غلى غُىت  ث. ؾٍغ

أهثى( زم أغُض جؿبُله بػض  ..3طهغ  ..3ؾالبا وؾالبت ) ..1ميىهت مً 

، وجم خؿاب مػامل الاعجباؽ بين صعحاث الؿالب في الخؿ35
ً
بُلين. ًىما

لت  ىضح الجضٌو آلاحي هخابج زباث ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت بؿٍغ ٍو

 .ألفا هغوهبار والخجؼبت الىطفُت وؤلاغاصة

 8حدول 

 هخائج ثباث مقياض املشكالث الاهفعاليت بعسيقت ألفا كسوهباخ والخجصئت الىصفيت ولاعادة

باثقيمت  مقياض املشكلت
 
 معامل الث

صفيت ألفا كسوهباخ
 
جصئت الى

 
 باإلعادة الخ

 689.. 531.. 5.9.. غضم اجؼان اهفػالي

 569.. 483.. 483.. الخجل

 7.5.. 518.. 543.. الللم

 7.5.. 691.. 6.4.. الغػب

 663.. .81.. 811.. اإلالُاؽ هيل

دبين مما ؾبم أن       اإلالُاؽ ًخطف بالطضق والثباث بضعحت ٍو

مغجفػت، ألامغ الظي ًمىً الباخث مً جؿبُله غلى غُىت الضعاؾت 

 .ألاضلُت

 ومىاقشتهاىخائج . ال6

ازخباع الفغغُت ألاولى: ال جىحض غالكت اعجباؾُت طاث صاللت إخطابُت  -3

بين صعحاث الؿالب غلى ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت وأبػاصٍ الفغغُت 

)اإلابالغت في ؾلب الاؾخدؿان، ابخغاء الىماٌ الصخصخي، اللىم اللاسخي 

ً، غضم جدمل ؤلاخباؽ، التهىع الاهفػالي، الللم الؼابض،  للظاث وآلازٍغ

ججىب مىاحهت اإلاشىالث، الاغخماصًت، الشػىع بالعجؼ، الاهؼغاج الؼابض 

ً، ابخغاء الحلٌى الياملت( وصعحاتهم غلى ملُاؽ  إلاشاول آلازٍغ

اإلاشىالث الاهفػالُت هيل وأبػاصٍ )غضم الاجؼان الاهفػالي، الخجل، 

 5...الللم، الغػب( غىض مؿخىي صاللت 

غغُت كام الباخث بدؿاب في ؾبُل الخدلم مً صحت َظٍ الفو     

مػامل اعجباؽ بيرؾىن بين صعحاث الؿالب غلى ملُاؽ ألافياع 

الالغلالهُت وملاًِؿه الفغغُت وصعحاتهم غلى ملُاؽ اإلاشىالث 

 :الاهفػالُت وأبػاصٍ الفغغُت، والجضٌو آلاحي ًبين كُم مػامالث الاعجباؽ

 9حدول 

 (381 = الازجباط بين دزحاث العالب على مقياض ألافكاز الالعقالهيت ومقاًيظه الفسعيت ومقياض املشكالث الاهفعاليت وأبعادٍ الفسعيت )نمعامالث 

 املشكالث الاهفعاليت ككل الغضب القلق الخجل عدم الاجصان الاهفعالي ألافكاز الالعقالهيت

 **0.111 **0.158 **0.107 **0.319 **0.230 اإلابالغت في ؾلب الاؾخدؿان

 **0.208 **0.243 **0.117 **0.122 **0.217 ابخغاء الىماٌ الصخصخي

ً  **0.298 **0.202 **0.124 **0.236 **0.499 اللىم اللاسخي للظاث وآلازٍغ

 **0.164 **0.334 **0.119 **0.183 **0.150 غضم جدمل ؤلاخباؽ

 **0.180 **0.565 **0.185 **0.388 **0.254 التهىع الاهفػالي

 **0.219 **0.241 **0.616 **0.309 **0.300 الللم الؼابض

 **0.306 **0.269 **0.220 **0.240 **0.370 ججىب مىاحهت اإلاشىالث

 **0.201 **0.112 **0.265 **0.410 **0.230 الاغخماصًت

 **0.443 **0.225 **0.396 **0.161 **0.350 الشػىع بالعجؼ

 السبيع ألاعلى املشكلت

 51 = ن

 السبيع ألادوى

 51 = ن

 الداللت دزحت حسيت ث املحظىبت

Sig 

 القساز

     ع م ع م 

 صاٌ ..... 98 11.796 ...1 86..1 1.134 15.48 غضم اجؼان اهفػالي

 صاٌ ..... 98 338..1 1.165 37.86 .1.11 ...11 الخجل

 صاٌ ..... 98 16.84 3.759 35.16 1.746 17.64 الللم

 صاٌ ..... 98 796..1 1.411 38.18 1.413 11.16 الغػب

 صاٌ ..... 98 13.845 6.148 78.78 7.797 6..314 اإلالُاؽ هيل
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 **0.184 **0.249 **0.312 **0.211 **0.116 إلاشاول آلازٍغًالاهؼغاج الؼابض 

 **0.191 **0.133 **0.210 **0.311 **0.271 ابخغاء الحلٌى الياملت

 **0.373 **0.176 **0.311 **0.304 **0.375 اإلالُاؽ هيل

وملاًِؿه الفغغُت باليؿبت للػالكت بين ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت  -أ

وبين ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت هيل. ًدبين مً الجضٌو الؿابم أن 

 بين صعحاث الؿالب في 
ً
َىان مػامل اعجباؽ اًجابي صاٌ إخطابُا

ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت هيل وأبػاصٍ الفغغُت وصعحاتهم في ملُاؽ 

اؽ ألافياع اإلاشىالث الاهفػالُت هيل، أي ولما ػاصث صعحت الفغص في ملُ

الالغلالهُت ولما ػاصث صعحخه في ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت. وبالخالي 

ت وهلبل بالفغغُت بالبضًلت، أي جىحض غالكت.  هغفؼ الفغغُت الطفٍغ

وجخفم َظٍ الىدُجت مؼ بػؼ الضعاؾاث التي أشاعث أن ألافياع 

ض مً اإلاشىالث الاهفػالُت لضي اإلاغاَلين ومنها ص عاؾت ول الالغلالهُت جٍؼ

مىً جفؿير طلً  Samer [32] ؛[13] ؛ ؾلىم[.1] خؿً والجمالي مً ٍو

 ما جفخلض لؤلصلت 
ً
بأنَّ ألافياع الالغلالهُت التي ًخبىاَا الفغص غالبا

 ما جيىن مخؿغفت وكؿػُت، 
ً
اإلاىؿلُت والػلالهُت غلى صحتها، وغالبا

غلى وجيىن كابمت غلى أؾاؽ لغت الاهفػاالث أهثر مً أن جيىن كابمت 

أؾاؽ الخفىير الػلالوي والحىم الصحُذ، فاألفغاص ًؿىعون مشىالث 

اهفػالُت غىضما يهخمىن بخفػُالتهم البؿُؿت والغغبت في الحطٌى غلى 

ض  ؤصي إلى اإلاٍؼ ظا ما ًسلم لهم اإلاشاغغ الؿلبُت، ٍو الحب والخلبل، َو

 .مً اإلاشىالث والللم والغػب وغضم الاجؼان الاهفػالي

دبين         ( أن أغلى مػامل اعجباؽ بين ألابػاص 9) مً الجضٌو عكم ٍو

الفغغُت إلالُاؽ ألافياع الالغلالهُت وملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت هيل 

وان بػض "الشػىع بالعجؼ" خُث بلغذ كُمت مػامل الاعجباؽ 

مىً جفؿير طلً بأن شػىع اإلاغاَم بعجٍؼ وغػف كضعجه 441..) **( ٍو

 ما ٌؿبب غً مىاحهت اإلاشىالث وألاػم
ً
اث واإلاىاكف التي حػترغه غالبا

ض مً جىجٍغ  ظا ما ًٍؼ  بػػف اللضعة وجضوي جلضًٍغ لظاجه، َو
ً
له شػىعا

ض مً اإلاشىالث الاهفػالُت ؿبب له اإلاٍؼ  .َو

باليؿبت للػالكت بين ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت وملاًِؿه الفغغُت  -ب

( أن َىان 9) كموملُاؽ غضم الاجؼان الاهفػالي: ًدبين مً الجضٌو ع 

 بين صعحاث الؿالب في ملُاؽ 
ً
مػامل اعجباؽ اًجابي صاٌ إخطابُا

ألافياع الالغلالهُت هيل وأبػاصٍ الفغغُت وصعحاتهم في ملُاؽ غضم 

[ التي 11الاجؼان الاهفػالي، وجخفم َظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت "مىعفي" ]

ضم أشاعث أن ألافياع الالغلالهُت ججػل اإلاغاَلين في خالت مً غ

 ما 
ً
مىً جفؿير طلً بأن ألافياع الالغلالهُت غالبا الاؾخلغاع الاهفػالي. ٍو

 ليىنها مخىاكػت 
ً
ججػل الفغص في خالت مً غضم الاؾخلغاع الىفسخي هظغا

 
ً
وجفخلغ لؤلصلت اإلاىؿلُت، فلض جضفؼ اإلاغاَم للتهىع وكض جضفػه أخُاها

م أزغي لخجىب اإلاىاكف واإلاشىالث مما ًجػله في خالت مً غض

 .الاؾخلغاع

دبين مً الجضٌو عكم        ( أن أغلى مػامل اعجباؽ بين ملُاؽ 9) ٍو

ألافياع الالغلالهُت هيل وملاًِؿه الفغغُت وملُاؽ غضم الاجؼان 

ً" خُث بلغذ كُمت  الاهفػالي وان بػض "اللىم اللاسخي للظاث ولآلزٍغ

مىً جفؿير طلً بأن اإلاغاَم في خا499..مػامل الاعجباؽ ) لت **( ٍو

 في مشاغٍغ واهفػاالجه ججاٍ 
ً
 ما ًيىن مخللبا

ً
غضم الاجؼان الاهفػالي غالبا

ه في هفـ الىكذ، وكض  ىَغ ً، فهى ًدب الصخظ ٍو هفؿه وججاٍ آلازٍغ

ى  ً، َو ًلجأ إلى أن ًلىم هفؿه غلى ألازؿاء التي ًغجىبها وكض ًلىم آلازٍغ

ؾلىب بظلً ًبخػض غً جدمل مؿؤولُت أزؿابه وال ًداٌو جصحُدها بأ

 للؿلىن الصحُذ والؿلىن 
ً
 واضحا

ً
مىاؾب ألهه ال ًمخلً مػُاعا

 غً ألازؿاء التي ًغجىبها، َل 
ً
الخاؾئ، وال ٌػغف مً َى اإلاؿؤوٌ جماما

ً، وهدُجت لظلً ًيىن في خالت مً غضم الاؾخلغاع  َى طاجه أم آلازٍغ

 .الاهفػالي

ؿه الفغغُت باليؿبت للػالكت بين ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت وملاًِ -ب

 :وملُاؽ الخجل

( أن َىان مػامل اعجباؽ اًجابي صاٌ 9) ًدبين مً الجضٌو عكم     

 بين صعحاث الؿالب في ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت هيل وأبػاصٍ 
ً
إخطابُا

الفغغُت وصعحاتهم في ملُاؽ الخجل، وجخفم َظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت 

الػلالوي ًضفؼ اإلاغاَلين [ التي أشاعث أن الخفىير غير 14"فاصي" ]

مىً جفؿير طلً بأن الخجل  ً. ٍو للشػىع بالخجل والابخػاص غً آلازٍغ

 ً  مً آلازٍغ
ً
 ما ًيىن هدُجت لفىغة الفغص غً هفؿه بأهه أكل شأها

ً
غالبا

يىن طلً هدُجت لخػغغه إلاىاكف احخماغُت جثير  وأنهم ًخفىكىن غلُه ٍو

ظا ما  لضًه الشػىع باالعجبان، فُفلض الثلت بىفؿه ػؿغب جفىيٍر َو ٍو

ػؼػ مً الخفىير غير الػلالوي  ًضفػه إلى ججىب اإلاىاكف الاحخماغُت َو

 .لضًه

دبين مً الجضٌو عكم         ( بأن أغلى مػامل اعجباؽ بين ملُاؽ 9) ٍو

ألافياع الالغلالهُت هيل وملاًِؿه الفغغُت وملُاؽ الخجل وان بػض 

مىً جفؿير 43..عجباؽ )"الاغخماصًت" خُث بلغذ كُمت مػامل الا  **( ٍو

ً في خل مشىالجه ًؤصي إلى  طلً بأن اغخماص اإلاغاَم الضابم غلى آلازٍغ

غػف زلخه بظاجه وأهه غير كاصع غلى اللُام بشؤوهه الخاضت، وهدُجت 

لظلً ًيىن شػىعٍ بالخجل غىض مداولخه اللُام بأي ؾلىن ختى ولى 

 ألهه ٌػخلض بأن الىجاح لً ًيىن خل
ً
 وان بؿُؿا

َ
ظا ٌػؼػ أًػا ُفه، َو

ً  .اغخماصًخه غلى آلازٍغ

باليؿبت للػالكت بين ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت وملاًِؿه الفغغُت  -ص

 :وملُاؽ الللم

( أن َىان مػامل اعجباؽ اًجابي صاٌ 9 ًدبين مً الجضٌو عكم       

 بين صعحاث الؿالب في ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت هيل وأبػاصٍ 
ً
إخطابُا

غغُت وصعحاتهم في ملُاؽ الللم، وجخفم َظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت الف

[ التي أشاعث إلى وحىص غالكت بين ألافياع الالغلالهُت والللم. 15عجِب]

مىً جفؿير طلً بأن َظٍ ألافياع الالغلالهُت ججػل اإلاغاَم في خالت  ٍو

ؿعى  مً الخىجغ والتركب اإلاؿخمغ، فهى ًؿلب الىماٌ في ول أمىعٍ، َو

ً، وال ٌؿخؿُؼ للحطى  لىم طاجه وآلازٍغ ً، ٍو ٌ غلى اؾخدؿان آلازٍغ

داٌو الاغخماص الضابم غلى آلازٍغً  جدمل ؤلاخباؾاث التي حػترغه، ٍو

وججىب ما ًىاحهه مً مشىالث، وال شً أن طلً ًمثل أعغُت زطبت 

 الوشغاله الضابم في الخفىير في َظٍ 
ً
للشػىع بالللم وغضم الاؾخلغاع هظغا

 .ألامىع 

دبين مً الجضٌو عكم         ( بأن أغلى مػامل اعجباؽ بين ملُاؽ 9) ٍو

ألافياع الالغلالهُت وملُاؽ الللم وان بػض "الللم الؼابض" خُث بلغذ 
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مىً جفؿير طلً بأن الخفىير 636..كُمت مػامل الاعجباؽ ) **( ٍو

اإلاؿخمغ واوشغاٌ الباٌ ًؤصي إلى خغمان اإلاغاَم مً ؤلاخؿاؽ بالغغا 

ض مً شػىعٍ بالللم والخىجغوالغاخت ا  .لىفؿُت مما ًٍؼ

باليؿبت للػالكت بين ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت وملاًِؿه الفغغُت  -ٌ

 :وملُاؽ الغػب

( أن َىان مػامل اعجباؽ اًجابي صاٌ بين 9) ًدبين مً الجضٌو عكم      

صعحاث الؿالب في ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت وصعحاتهم في ملُاؽ 

 [16فم َظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت "صاهُِل وغىلضؾخىن" ]الغػب وجخ

اصة الخفىير 17وصعاؾت "ففُفؼ" ] [ اللخين أشاعجا أن الغػب ًؼصاص بٍؼ

 ما 
ً
مىً جفؿير طلً بأن الغػب غالبا غير الػلالوي لضي اإلاغاَلين. ٍو

خفم َظا مؼ ما  ًيىن هدُجت لؤلفياع التي ًدضر بها اإلاغاَم هفؿه ٍو

خُث جغي أن "الغػب هاجج غً إصعان الفغص  [18جؤهض مجى واصي ]

للمىكف اإلاثير للغػب، فئطا أصعهه غلى أهه مىكف مهضص فئن َظا 

الاصعان ؾىف ًؤصي به إلى الغػب، والػىـ صحُذ فئطا أصعن 

 فلً ٌغػب الفغص، وبظلً ًخطح أنـــه ال ًخػمـــف بأهــمىكــال
ً
 ً تهضًضا

 في الغػب 
ً
 باعػا

ً
 ".للخفىير الالغلالوي الظي ًخبىاٍ الفغص صوعا

دبين مً الجضٌو عكم        ( أن أغلى مػامل اعجباؽ بين ملُاؽ 9) ٍو

ألافياع الالغلالهُت وملُاؽ الغػب وان بػض "التهىع الاهفػالي" خُث 

مىً جفؿير طلً بأن َظٍ 565..بلغذ كُمت مػامل الاعجباؽ ) **( ٍو

الالغلالهُت التي ًدضر بها اإلاغاَم هفؿه، ججػله في خالت مً ألافياع 

غضم الاؾخلغاع وكض حشػٍغ بالعجؼ، وبػػف اللضعة، وال شً أن 

اث ألاخضار التي ًخػغع  شػىع اإلاغاَم بأهه ال ٌؿخؿُؼ الخدىم في مجٍغ

لت متهىعة مىضفػت  .لها كض ًضفػه للغػب والخطغف بؿٍغ

جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت بين ازخباع الفغغُت الثاهُت: ال  -1

مخىؾـ صعحاث الظوىع ومخىؾـ صعحاث الاهار باليؿبت لضعحاتهم غلى 

 5...ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت وأبػاصٍ الفغغُت غىض مؿخىي صاللت 

في ؾبُل مػغفت فُما إطا وان َىان فغوق بين صعحاث الظوىع والاهار 

فغغُت فلض كام الباخث بخؿبُم في ملُاؽ ألافياع الالغلالهُت وأبػاصٍ ال

ازخباع )ث( للخػغف غلى صاللت الفغوق بين مخىؾـ صعحاث الظوىع 

 :والاهار. والجضٌو آلاحي ًبين هخابج اإلاػالجت الاخطابُت

 11 حدول 

 (381 = )ن باليظبت لدزحاتهم في مقياض ألافكاز الالعقالهيت وأبعادٍ الفسعيتهخائج جعبيق اخخباز )ث( لداللت الفسوق بين مخىطغ دزحاث الركىز والاهاث 

باليؿبت للضعحت  Sig الجضٌو الؿابم أن مؿخىي الضاللتًدبين مً       

مما ًضٌ غلى وحىص  5...اليلُت إلالُاؽ ألافياع الالغلالهُت أضغغ مً 

بين الظوىع والاهار في الضعحت اليلُت إلالُاؽ ألافياع الالغلالهُت وواهذ 

الفغوق لطالح الاهار فلض وان اإلاخىؾـ الحؿابي لضعحاث الاهار في 

( أهبر مً اإلاخىؾـ الحؿابي لضعحاث 44..9ت للملُاؽ)الضعحت اليلُ

ت باليؿبت للضعحت 85.14) الظوىع  (. وبالخالي هغفؼ الفغغُت الطفٍغ

 .اليلُت للملُاؽ أي جىحض فغوق

أما باليؿبت لؤلبػاص الفغغُت إلالُاؽ ألافياع الالغلالهُت فلض جبين         

ألافياع  وطلً باليؿبت 5...أضغغ مً  Sig أن مؿخىي الضاللت

الالغلالهُت آلاجُت )اإلابالغت في الاؾخدؿان، غضم جدمل ؤلاخباؽ، الللم 

الؼابض، ججىب مىاحهت اإلاشىالث، الاغخماصًت( مما ًضٌ غلى وحىص فغوق 

بين الظوىع والاهار في َظٍ ألافياع وكض واهذ َظٍ الفغوق لطالح 

آلاجُت:  الاهار. بِىما لم جىحض فغوق بين الظوىع والاهار في ألافياع 

ً، التهىع  )ابخغاء الىماٌ الصخصخي، اللىم اللاسخي للظاث وآلازٍغ

ً، ابخغاء الحلٌى  الاهفػالي، الشػىع بالعجؼ، الاهؼغاج إلاشاول آلازٍغ

[ التي جىضلذ 19الياملت(. وجخفم َظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت الػلي بًُ ]

ت إلى أهه جىحض فغوق في ألافياع الالغلالهُت لطالح الاهار، وصعاؾ

[ التي وحضث أهه جىحض فغوق لطالح ؤلاهار في ألافياع 13] اإلاغغبل

الالغلالهُت آلاجُت )اإلابالغت في ؾلب الاؾخدؿان، ججىب مىاحهت 

اإلاشىالث، الاغخماصًت(، وجسخلف َظٍ الىدُجت مؼ بػؼ الضعاؾاث التي 

أشاعث اهه ال جىحض فغوق بين الظوىع والاهار في ألافياع الالغلالهُت 

[. وجسخلف مؼ صعاؾت 15] ؛ عجِب[.4] صعاؾت ول غؿُت والػلاصومنها 

[ التي جىضلذ إلى وحىص فغوق في ألافياع الالغلالهُت آلاجُت 4] هغامت

مىً  لطالح الظوىع )اإلابالغت في ؾلب الاؾخدؿان، الاغخماصًت(. ٍو

جفؿير طلً بأهه ٌػىص إلى ؾبُػت الخيشئت في اإلاجخمػاث الشغكُت، 

خاة جخميز بىىع مً الدشضص وفغع بػؼ اللُىص، فؿبُػت جيشئت الف

 الركىز  ألافكاز الالعقالهيت

 182 = ن

 الاهاث

 199 = ن

 الداللت دزحت الحسيت ث املحظىبت

Sig 

 القساز

     ع م ع م 

 صاٌ 3.... 179 -1.41- 1.595 47..3 1.354 9.17 اإلابالغت في ؾلب الاؾخدؿان

 غير صاٌ .45.. 179 756.. 1.617 33.15 1.787 .33.6 الىماٌ الصخصخي ابخغاء

ً  غير صاٌ 487.. 179 696.. ..1.8 .8.1 1.968 8.43 اللىم اللاسخي للظاث وآلازٍغ

 صاٌ 9.... 179 -1.616- 1.536 11..3 51..1 9.41 غضم جدمل ؤلاخباؽ

 غير صاٌ 61... 179 1.1.3 1.918 33.55 1.941 33.85 التهىع الاهفػالي

 صاٌ 1.... 179 -.9..1- 1.841 33.57 1.319 46..3 الللم الؼابض

 صاٌ 37... 179 -1.311- 1.917 8.51 1.513 7.78 ججىب مىاحهت اإلاشىالث

 صاٌ 5.... 179 -1.834- 1.914 9.14 .1.97 8.11 الاغخماصًت

 صاٌغير  514.. 179 -618..- 1.9.6 8.31 1.351 7.91 الشػىع بالعجؼ

ً  غير صاٌ 551.. 179 -596..- 1.431 9.17 1.371 9.37 الاهؼغاج إلاشاول آلازٍغ

 غير صاٌ 4.6.. 179 -811..- 1.585 36..3 1.158 9.86 ابخغاء الحلٌى الياملت

 صاٌ 33... 179 -1.549- 13.199 44..9 38.113 85.14 اإلالُاؽ هيل
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إغافت إلى أن اللُم والػاصاث والخلالُض جميز بين الظهغ وألاهثى في 

 ما جغبى ألاهثى غلى أنها مسلىق غػُف 
ً
مسخلف حىاهب الحُاة، وغالبا

ظا ما ًؤصي إلى  ًدخاج للحماًت وأنها ال حؿخؿُؼ خماًت هفؿها، َو

ا غػف مفهىم الظاث لضيها فيزصا ا وحشػغ باهسفاع جلضًَغ ص جىجَغ

ض مً الاخباؾاث وهدُجت لظلً  لظاتها وبأنها غير كاصعة غلى جدمل اإلاٍؼ

ا  لها وجلجأ لالغخماص غلى غيَر جمُل إلى ججىب اإلاشىالث التي حػترع ؾٍغ

في خلها، وليي جغفؼ ألاهثى مً مفهىمها غً طاتها جمُل إلى ؾلب 

ا ً ألن طلً ٌشػَغ م  الاؾخدؿان مً آلازٍغ بالحب والؿمأهِىت غً ؾٍغ

ً  .الحطٌى غلى الضغم والخأًُض مً آلازٍغ

ومً اإلامىً جفؿير غضم وحىص فغوق في ألافياع الالغلالهُت آلاجُت       

ً، التهىع  )ابخغاء الىماٌ الصخصخي، اللىم اللاسخي للظاث وآلازٍغ

ً، ابخغاء الحلٌى  الاهفػالي، الشػىع بالعجؼ، الاهؼغاج إلاشاول آلازٍغ

ت وهي مغخلت اإلاغاَلت والتي  الياملت( بأهه ٌػىص إلى ؾبُػت اإلاغخلت الػمٍغ

ؿعى فيها ول مً الظوىع والاهار إلى إزباث طاجه وجأهُض مياهخه صازل ٌ

اإلاجخمؼ الظي ٌػِش فُه، وجخميز مغخلت اإلاغاَلت بأنها مغخلت غىُفت مً 

الىاخُت الاهفػالُت وجخأزغ َظٍ الثىعة الاهفػالُت لضي اإلاغاَم بالخغيراث 

ػضُّ التهىع  مً مظاَغ الىفؿُت والجؿمُت التي جدضر في َظٍ الفترة، َو

َظٍ الثىعة الاهفػالُت فلض ًىضفؼ اإلاغاَم وعاء اهفػاالجه زم ٌشػغ 

ً مً خىله، زم ًداٌو  بضأ ًلىم هفؿه وآلازٍغ بالترصص والػػف ٍو

 .الىضٌى إلى مغخلت الىماٌ في ول جطغفاجه

ازخباع الفغغُت الثالثت: ال جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت بين  -1

صعحاث الاهار باليؿبت لضعحاتهم غلى  مخىؾـ صعحاث الظوىع ومخىؾـ

 5...ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت وأبػاصٍ الفغغُت غىض مؿخىي صاللت 

في ؾبُل مػغفت فُما إطا وان َىان فغوق بين بين مخىؾـ صعحاث 

الظوىع ومخىؾـ صعحاث الاهار في ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت وأبػاصٍ 

)ث( للخػغف غلى صاللت الفغغُت فلض كام الباخث بخؿبُم ازخباع 

الفغوق بين مخىؾـ صعحاث الظوىع ومخىؾـ صعحاث الاهار باليؿبت 

لضعحاتهم في ملُاؽ اإلاشىالث وأبػاصٍ الفغغُت، والجضٌو آلاحي ًبين 

 .هخابج اإلاػالجت ؤلاخطابُت

 11 حدول 

 (381 = )ن الركىز والاهاث في مقياض املشكالث الاهفعاليت وأبعادٍ الفسعيت هخائج جعبيق اخخباز )ث( لداللت الفسوق بين دزحاث

باليؿبت للفغوق بين الظوىع والاهار في ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت  -ا

 :هيل

في ملُاؽ  Sig ًدبين مً الجضٌو الؿابم أن كُمت الضاللت الاخطابُت    

مما ًضٌ غلى غضم وحىص فغوق بين  5...اإلاشىالث هيل أهبر مً 

مخىؾـ صعحاث الظوىع والاهار في ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت، 

التي أشاعث أن  [11ظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت "عاما وعاحى" ]وجسخلف َ

الظوىع لضيهم مشىالث اهفػالُت أهثر مً الاهار. ومً اإلامىً جفؿير 

طلً بأن ول مً الظوىع والاهار ًخػغغان لىفـ اإلاؤزغاث في بِئت 

الضعاؾت هما أنهما مغخلت اإلاغاَلت التي جمثل مغخلت اهخلالُت ٌؿعى فيها 

باث طاجه وصوعٍ في الحُاة، خُث ًىاحه اإلاغاَم واإلاغاَلت ول منهما إلى از

 .فيها ضغاغاث كض جؤصي به إلى اإلاػاهاة مً مشىالث اهفػالُت غضة

باليؿبت للفغوق بين الظوىع والاهار في ملُاؽ غضم الاجؼان  -ب

 :الاهفػالي

( غضم وحىص فغوق بين الظوىع والاهار 33ًدبين مً الجضٌو عكم )     

ت في مشيلت  غضم الاجؼان الاهفػالي، وبالخالي هلبل الفغغُت الطفٍغ

باليؿبت للفغوق بين الظوىع والاهار في مشيلت غضم الاجؼان الاهفػالي، 

[ التي أشاعث إلى غضم وحىص 43] وجخفم َظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت مباعن

فغوق بين الظوىع والاهار في غضم الاجؼان الاهفػالي. بِىما جسخلف مؼ 

بت [ التي أشاعث إلى أن الظوىع أهثر كضعة غلى الػبـ 41] صعاؾت َو

مىً جفؿير طلً بأهه مً اإلامىً أن ٌػىص ؾبُػت  الاهفػالي مً الاهار. ٍو

ت التي ًمغ بها ول مً الظوىع والاهار والتي جمثل فترة  اإلاغخلت الػمٍغ

 .ضغاع وبدث صابم للمغاَم غً صوعٍ في الحُاة

 :هار في ملُاؽ الخجلباليؿبت للفغوق بين الظوىع والا  -ج

( أهه جىحض فغوق بين الظوىع بين الظوىع 33ًدبين مً الجضٌو عكم )     

والاهار في مشيلت الخجل وكض واهذ الفغوق لطالح الاهار، وجخفم َظٍ 

الىدُجت مؼ بػؼ الضعاؾاث التي أشاعث إلى وحىص فغوق في صعحت 

مي ][38] الخجل لطالح الاهار ومنها شػبان [، بِىما جسخلف 15؛ الػٍغ

[ التي أشاعث إلى غضم وحىص فغوق بين الظوىع 41مؼ صعاؾت اللؿغوؽ ]

مىً جفؿير َظٍ الىدُجت بأهه مً اإلامىً أن  والاهار في صعحت الخجل. ٍو

ٌػىص إلى ؾبُػت الخيشئت في اإلاجخمػاث الشغكُت التي جؤهض غلى أن 

 الخجل إخضي الؿماث الغبِؿت للفخاة، وجلػب الػاصاث والخل
ً
الُض صوعا

ض ألاهثى غلى غضم الازخالؽ والخػاعف مؼ   في َظا خُث ًخم حػٍى
ً
هبيرا

الجيـ آلازغ، إغافت إلى الحغص الؼابض مً الىالضًً غلى الاهثى مما 

 .ًؿبؼ شخطُتها بالخجل

 :باليؿبت للفغوق بين الظوىع والاهار في ملُاؽ الللم -ص

وق بين الظوىع والاهار ( أهه ال جىحض فغ 33ًدبين مً الجضٌو عكم )     

[ التي أشاعث 11] في مشيلت الللم، وجخفم َظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت باعوص

إلى غضم وحىص فغوق في صعحت الللم بين الظوىع والاهار، بِىما جسخلف 

 الركىز  مقياض املشكالث

 182ن=

 الاهاث

 199ن=

 الداللت دزحت الحسيت ث املحظىبت

Sig 

 القساز

     ع م ع م 

 غير صاٌ 875.. 179 357.. 1.137 14.31 1.568 6..15 غضم الاجؼان الاهفػالي

 صاٌ 18... 179 1.1.1 1.4.9 13.51 1.166 18.85 الخجل

 غير صاٌ 337.. 179 51..1 1.131 81..1 3.3.6 19.83 الللم

 صاٌ 1.... 179 3.1.. 1.133 3..19 51..4 11.77 الغػب

 غير صاٌ 64... 179 3.859 1.653 315.48 1.853 .316.5 اإلاشىالث الاهفػالُت هيل
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[ اللخين أشاعجا 45] ؛ وكغشخي وكغشخي[44] َظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت جىفُم

ومً اإلامىً جفؿير طلً  إلى وحىص فغوق في صعحت الللم لطالح الاهار،

ت وهي مغخلت  بأن ول مً الظوىع والاهار في هفـ اإلاغخلت الػمٍغ

اإلاغاَلت خُث ٌػاوي ول منهما مً الطغاع بين شػىعٍ بالعجؼ واغخماصٍ 

غلى أؾغجه وبين عغبخه في الاؾخلالٌ بىفؿه، فُداٌو إزباث طاجه ولىىه 

ما ًجػله في خالت في الىكذ طاجه غير كاصع غلى الاؾخلالٌ غً أؾغجه م

 .مً الللم

 :باليؿبت للفغوق بين الظوىع والاهار في ملُاؽ الغػب -ٌ

( وحىص فغوق بين الظوىع بين الظوىع 33ًدبين مً الجضٌو عكم )      

والاهار في مشيلت الغػب وكض واهذ الفغوق لطالح الظوىع، وجخفم 

اعجا إلى [ اللخين اش46] [؛ الشٍغف17َظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت حغحِـ ]

وحىص فغوق في صعحت الغػب لطالح الظوىع. وجسخلف َظٍ الىدُجت مؼ 

[ التي أشاعث إلى أن الاهار لضيهم مؿخىي 47صعاؾت "بُلغل وباًغمان" ]

مىً جفؿير َظٍ الىدُجت بأنها مً اإلامىً  أغلى مً الشػىع بالغػب. ٍو

 وغضواهُت مً ألا 
ً
هثى، أن حػىص إلى ؾبُػت الظهغ الظي ًيىن أهثر غىفا

ومً هاخُت أزغي هجض أن ؾبُػت الخيشئت حؿمذ للظهغ بأن ٌػبر غً 

غػبه هىىع مً الخػبير غً ؾبُػت الظهغ بػىـ ألاهثى التي ًخم فغع 

ا غً عفػها وغػبها لت حػبيَر  .اللُىص غلى ؾٍغ

 . الخىصياث7

ت الػالج الػلالوي  - إغضاص بغامج إعشاصًت ووكابُت وغالحُت وفم هظٍغ

 .صحُذ ألافياع الالغلالهُت لضي الؿلبتالاهفػالي لخ

الاؾخفاصة مً ألاصواث اإلاؿخسضمت في الضعاؾت الحالُت وهي )ملُاؽ  -

ألافياع الالغلالهُت( و)ملُاؽ اإلاشىالث الاهفػالُت( هأصواث حصخُطُت 

في مجاالث جلضًم اإلاؿاغضة الىفؿُت الغؾمُت، واإلعشاص الىفسخي 

 غىضما ًخم حصخُظ والػالج الىفسخي، والؿب الىفسخي، وزا
ً
ضت

 .مشىالث اإلاغاَلين

إحغاء صعاؾت خٌى غالكت اإلاشىالث الاهفػالُت بظهىع اغؿغاباث  -

 .الصخطُت لضي اإلاغاَلين

 املساحع

 أ. املساحع العسبيت

. حامػت غلم هفـ الىمى(. 1.35زػىع، ًىؾف؛ َالٌ، عاهُا. ) [2]

 البػث، ولُت التربُت.

ؼ، إلهامي؛ َضًت، فؤاص.  [3] غالكت ألافياع الالغلالهُت  (....1)غبض الػٍؼ

ت.  بالؿلىن الخىهُضي لضي ؾالب اإلاغخلخين ؤلاغضاصًت والثاهٍى

 .41-33(، ص ص 3(، ع)6، مج)مجلت آلاصاب والػلىم ؤلاوؿاهُت

(. الػالكت بين ألافياع الالغلالهُت والىخضة 1.31) هغامت، زلىص [4]

الىفؿُت )صعاؾت مُضاهُت غلى غُىت مً ؾالب ولُت التربُت الثاهُت 

 .535(، ص3(، ع)9، مج)مجلت حامػت صمشمفي حامػت البػث(. 

صعحت اهدشاع ألافياع الالغلالهُت لضي ؾلبت (. 1.34) أمين، مدمض [5]

ىت ألاعصهُت الهاشمُت وغالكتها حامػتي مؤجت والهاشمُت في اإلامل

(، ص 3(، ع).1. مجلت حامػت صمشم، مج)ببػؼ اإلاخغيراث

 .553-537ص

الاغؿغاباث الاهفػالُت (. 9..1أبى حامىؽ، أؾامت غبض الغجي ) [6]

عؾالت ماحؿخير غير ومهاعاث خل اإلاشىالث لضي اإلاغاَلين. 

ت، ميشىعة، كؿم غلم الىفـ، ولُت التربُت، الجامػت ؤلاؾالمُ

 غؼة.

اإلاشىالث الىفؿُت والاحخماغُت لضي أبىاء (. 1.36الضاًت، ابدؿاٌ. ) [7]

. عؾالت ماحؿخير الشهضاء والشهُضاث وغالكتها بالحغمان الػاؾفي

 غير ميشىعة، كؿم الصحت الىفؿُت، الجامػت ؤلاؾالمُت، غؼة.

غاوي )ال [9] ( اإلاشىالث الىفؿُت والاحخماغُت والخػلُمُت لضي 5..1َؼ

ً في الخدطُل ألاواصًمي غُى ت مً ؾالب ولُاث اإلاػلمين اإلاخأزٍغ

ولُت في غىء بػؼ اإلاخغيراث، عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة، 

اع: حامػت اإلالً ؾػىص. التربُت:   الؿػىصًت.الٍغ

اث ؤلاعشاص والػالج (: 3994الشىاوي، مدمض مدغوؽ ) [10] هظٍغ

ب، اللاَغة.الىفسخي  ، صاع غٍغ

. مباصا الخىحُه وؤلاعشاص الىفسخي(. 7..1ي. )ملحم، مدمض ؾام [11]

 الؿبػت ألاولى. صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَؼ، غمان.

اث ؤلاعشاص الىفسخي  (.7..1)بالن، هماٌ.  [12] صمشم:  (.3)هظٍغ

 ميشىعاث حامػت صمشم. 

. الؿبػت الشباب شػلت جدغق أو جىؿفئ(. 7..1كاؾم، وػُم. ) [13]

 ألاولى، بيروث: صاع الهاصي.

لِـ، حُمـ؛ ماعهـ، جي أي. ) [14] اإلاغحؼ الىحيز في (. 5..1ٍو

ذ: اإلاغهؼ الػغبي ألامغاع الىفؿُت . جغحمت مدمض فػلي، اليٍى

 للىزابم واإلاؿبىغاث.

. الاغؿغاباث الاهفػالُت والؿلىهُت(. ...1ًدحى، زىلت أخمض. ) [15]

 الؿبػت ألاولى، غمان: صاع الفىغ.

خىً، احش ًى ) [16] . ي الؿب الىفـ وغلم الىفـ الاولُيُييف(. 9..1ٍو

جغحمت ؾامغ عغىان، الؿبػت ألاولى، الاماعاث: صاع الىخاب 

 الجامعي.

الحؿاؾُت الاهفػالُت وغالكتها (. 1.33أبى مىطىع، خىان زػغ. ) [17]

 في مدافظاث غؼة
ً

. باإلاهاعاث الاحخماغُت لضي اإلاػاكين ؾمػُا

فـ، الجامػت عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة، كؿم غلم الى

 ؤلاؾالمُت، غؼة.

الخجل وغالكخه بخلضًغ الظاث (. .1.3شػبان، غبض عبه. ) [18]

 
ً

ا . عؾالت ماحؿخير غير ومؿخىي الؿمىح لضي اإلاػاكين بطٍغ

 ميشىعة، كؿم غلم الىفـ، ولُت التربُت، حامػت غؼة. 

. جغحمت مدمض الىف والػغع والللم (.3989)فغوٍض، ؾُجمىهض  [19]

 . الؿبػت الغابػت، صاع الشغوق، بيروث.غثمان هجاحي

. حامػت ألاميرة ملُاؽ الغػب للمغاَلين(. 1.31خمؼة، أخمض. ) [20]

 هىعة بيذ غبض الغخمً، الؿػىصًت.

ألافياع الالغلالهُت وغالكتها باألمً (. .1.3اإلاغغبل، بشغي. ) [21]

الىفسخي لضي غُىت مً ؾالب الحللت الثاهُت مً الخػلُم ألاؾاسخي 

. عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة، كؿم الاعشاص مضًىت خماةفي 

 الىفسخي، حامػت صمشم.

بػؼ اإلاخغيراث الاهفػالُت (. .1.3باعوص، ؾػُض مدمض ؾػُض. ) [22]

والاحخماغُت وغالكتها بخضوي الخدطُل الضعاسخي لضي ؾلبت اإلاغخلت 

. عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة، كؿم ؤلاغضاصًت في مدافظاث غؼة

غ، غؼة.غلم   الىفـ، ولُت التربُت، حامػت ألاَػ
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الثلت بالىفـ وبػؼ ؾماث الصخطُت (. 7..1الىشلي، وصاص. ) [24]

لضي غُىت مً الؿالباث اإلاخفىكاث صعاؾُا والػاصًاث في اإلاغخلت 

ت . عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة، كؿم غلم الىفـ، ولُت الثاهٍى

 ؿػىصًت.التربُت، حامػت أم اللغي، اإلاملىت الػغبُت ال

يب ؾػُض. ) [25] مي، ٍػ الػالكت بين الخجل وضىعة (. 8..1الػٍغ

عؾالت ماحؿخير الجؿم لضي غُىت مً اإلاغاَلين في ؾلؿىت غمان. 

غير ميشىعة، كؿم غلم الىفـ الاعشاصي والتربىي، ولُت التربُت، 

 حامػت اليرمىن.

(. الغػب وغالكخه ببػؼ ؾماث 1.31حغحِـ، أشىاق ؾامي. ) [27]

، الػضص صعاؾاث غغبُت في التربُت وغلم الىفـطُت. الصخ

 ...1-379الؿاصؽ والثالزىن، ص ص

(. غالكت الغػب بظهىع الؿلىن 1.31خؿِىت، ًدُاوي. ) [28]

، مجلت الػلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماغُتالػضواوي لضي اإلاغاَلين. 

 ..31-333الػضص الثاوي غشغ، ص ص

(. ألافياع الالغلالهُت 1..1. )خؿً، غبض الحمُض، والجمالي، فىػٍت [30]

وغالكتها ببػؼ اإلاخغيراث الاهفػالُت لضي غُىت مً ؾلبت حامػت 

تالؿلؿان كابىؽ،  ، ولُت التربُت، كؿغ، مجلت الػلىم التربٍى

 الػضص الغابؼ.

(. ألافياع الالغلالهُت وغالكتها باؾتراجُجُاث 1.35ؾلىم، َىاء. ) [31]

ت في مضًىت الخىظُم الاهفػالي لضي غُىت مً ؾ الب اإلاغخلت الثاهٍى

-335، ص ص13، الػضص 17، اإلاجلض مجلت حامػت البػثصمشم. 

341. 

الػالكت بين ألافياع الالغلالهُت والللم (. 3..1عجِب، هاصًا ) [35]

، الاحخماعي لضي غُىت مً ؾلبت الؿىت الثالثت في حامػت صمشم

 عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة، حامػت صمشم، ؾىعٍا.

ميىهاث اهفػاٌ الغػب وغالكخه بالخىافم (. 1.36واصي، مجى. ) [38]

. عؾالت ماحؿخير غير الضعاسخي لضي جالمُظ اإلاغخلت ؤلاغضاصًت

ميشىعة، كؿم غلم الىفـ، ولُت التربُت، الجامػت ؤلاؾالمُت، 

 غؼة.

ألافياع الالغلالهُت، وغالكتها  (.4..1)الػلي بً، ؾهى زلُل.  [39]

". عؾالت حخماعي لضي ؾلبت حامػت اإلاىضلبالخىافم الىفسخي، والا 

 ماحؿخير غير ميشىعة، حامػت اإلاىضل، الػغاق.

"ألافياع الالغلالهُت،  (....1)غؿُت، أشغف؛ الػلاص، غطام.  [40]

الخطلب، والغفؼ الىالضي  –وغالكتها بالضوحماجُت، واإلاغوهت 

م، وحىىب الىاصي".  ت لضي شباب حامػتي الؼكاٍػ اإلاجلت اإلاطٍغ

 .339-79(، ص ص 15(، ع).3، اللاَغة، مج)ضعاؾاث الىفؿُتلل

(. الاجؼان الاهفػالي وغالكخه بمفهىم الظاث 8..1مباعن، ؾلُمان. ) [41]

مجلت أبدار ولیت التربُت لضي الؿلبت اإلاخميزیً وأكغانهم الػاصیين. 

 .91-65، ص ص ٢، الػضص ٧، اإلاجلض ألاؾاؾُت

بت، َضي إبغاَُم. ) [42] اإلاهاعاث الاحخماغُت وغالكتها (. .1.3َو

. عؾالت ماحؿخير غير بأغغاع الىخضة الىفؿُت لضي اإلاغاَلين

 ميشىعة، كؿم غلم الىفـ، ولُت آلاصاب، حامػت خلىان.

ً أخمض. ) [43] زبراث ؤلاؾاءة وغالكتها (. 1.31اللؿغوؽ، وؿٍغ

. عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة، بالخجل لضي غُىت مً اإلاغاَلين

غ، غؼة.كؿم غلم ال  ىفـ، ولُت التربُت، حامػت ألاَػ

(. بػؼ مظاَغ الللم لضي غُىت 1.31جىفُم، غبض اإلاىػم جىفُم. ) [44]

مجلت الؿفىلت مً جالمُظ وجلمُظاث اإلاغخلت ؤلاغضاصًت اإلاغاَلين. 

 .56، الػضص الػغبُت

م. ) [45] (. مؿخىي الللم لضي 1.31كغشخي، مدمض؛ وكغشخي، غبض الىٍغ

ت صعاؾت مُضاهُت بمضًىت وعكلت. جالمُظ اإلاغخلت  مجلت الثاهٍى

 .67-57، ص ص 31، الػضص الػلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت

(. ؾلىن الغػب وغالكخه بأؾالُب 1.34الشٍغف، بؿمت غُض. ) [46]

ت.  ، 1، غضص 37، مجلضالبللاء للبدىر والضعاؾاثالخيشئت ألاؾٍغ

 .83-57ص ص
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ABSTRACT_ The present study aimed at revealing the relationship between the Irrational Beliefs, 

and Emotional problems among adolescents. And to show if there is differences between male and 

female in the Irrational Beliefs, and Emotional problems. The sample consists of 381 students (182 

males, 199 females) in some School Students in Homs City. The researcher had used the irrational 

beliefs scale prepared by Boshra Almougharbel after verification of validity and reliability. And 

The scale of Emotional problems that present researcher designed which involved following 

subscales: unbalance emotional problem, shy problem, anxiety problem, anger problem. The 

results of the study are: There is a significant positive relationship between the student grade’s on 

the scale of irrational beliefs as a whole and its subscales and their grades on the scale of 

emotional problems as a whole and its subscales. And There is a significant differences between 

males and females in their grades on the scale of the irrational beliefs as a whole and the 

following subscales (Demand for Approval, Catastrophizing, Over concern, Problems Avoidance, 

Dependency) for females. But it was no differences between males and females on other subscales 

of irrational beliefs. There is no statistically significant differences between males and females in 

their grades on the scale of emotional problems as a whole ،And There is no differences in anxiety 

and unbalance emotional problems. But there is differences in shy and anger problem. The study 

ended by some recommendation such as Preparation of guidance programs to alleviate the 

irrational ideas in the coating in order to reduce the emotional problems that may face them. 

KEYWORDS: The irrational beliefs, Emotional problems, Secondary School Students. 

 

 

 

 

 

 


