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   :السمخص

االلكت ونيرر  االنترار رر  وجرر  م  ه رر   باأللعررا ا يعرر   مرراألخيرر    اآلونرر  فرر انتشرر   
بعر  التعاي را   إتبرا يتم مرن خللارا الطري     ارال الل رخ مرن خرل   األلعا من 

جراا الوره   إدمرا وجهد  لق  بين  إلال الطابق  الدراسا  أشار الغ  ب  والخ ي   ولقد 
جردف   ، لراا لستاهاء لدي ل ال  اجق مع األس   والقاباي  لوانخفاض تهاص األلعا من 

الدراسرر  الراليرر   إلررال برررد  لقرر  إدمررا  ال رر اجقين ليلعررا  ارلكت ونيرر  االنترار رر  بالتهاصررل 
، والقابايررر  للسرررتاهاءخ ترررم اختيرررار  يوررر  الدراسررر  مرررن  رررل  ال ررر  األو  ال رررانه   األسررر   

( مرررن ال رررل  073  (  البررراط و البررر  023بال ررردارس الريهميررر  ال انه ررر  ب رافةررر  القررراج  ،  
خ وقرررد ترررم  امررراط  06الرررال 05( مرررن ال البرررا  ارنررراح فررر  ال  ماررر  الع   ررر  مرررن053الرررا هر و 

 إ رررررداد   لا ررررر اجقين ت بيرررررق األدوا  اآلتيررررر م مكيررررراس إدمرررررا  األلعرررررا  ارلكت ونيررررر  االنترار ررررر 
 األسررر    مكيررراس التهاصرررل – إ رررداد  البام ررر (  لا ررر اجقين قائ ررر  القابايررر  للسرررتاهاء –البام ررر ( 
( وجررهد  لقرر  ارتبا يرر  0(، وقررد أسررف   نتررائا الدراسرر   ررنم 2306 إ ررداد  الطرريد،  لا رر اجقين

بررين إدمرررا  ال رر اجقين ليلعرررا  ارلكت ونيرر  االنترار ررر   ادرجرر   ايررر  وأبعرراد ف  يررر ( والتهاصرررل 
 ( وجررهد  لقرر  ارتبا يرر 2(خ 30خ3األسرر    ادرجرر   ايرر  وأبعرراد ف  يرر (  وررد مطررته  داللرر   

برررين إدمرررا  ال ررر اجقين ليلعرررا  ارلكت ونيررر  االنترار ررر   ادرجررر   ايررر  وأبعررراد ف  يررر ( والقابايررر  
( وجررهد فرر ون بررين 0(خ 30خ3للسررتاهاء  ادرجرر   ايرر  ومقررايي  ف  يرر (  وررد مطررته  داللرر   

ال رر اجقين وال  اجقرررا  فررر  الدرجررر  الكايررر  واألبعررراد الف  يررر  ل تغيررر  إدمرررا  األلعرررا  ارلكت ونيررر  
( وجرررهد فررر ون برررين ال ررر اجقين 4(خ 30خ3نترار ررر  فررر  ات ررران ال ررر اجقين  ورررد مطرررته  داللررر   اال
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األسر   فر  ات ران ال  اجقرا   ورد مطرته  داللر   لالتهاصر تغير ل وال  اجقا  ف  الدرج  الكاير  
(خ وجرررررهد فررررر ون برررررين ال ررررر اجقين وال  اجقرررررا  فرررررال بعرررررد  التهاصرررررل برررررين األ  واأل ، 30خ3 

(خ  رد  وجرهد فر ون برين 30خ3دين فر  ات ران ال  اجقرا   ورد مطرته  داللر   والتهاصل مع الهال
( وجررهد فر ون بررين ال ر اجقين وال  اجقررا  5ال ر اجقين وال  اجقررا  فر  بعررد التهاصرل مررع األخره خ 

فرررر  الدرجرررر  الكايرررر  وال قررررايي  الف  يرررر  ل تغيرررر  القابايرررر  للسررررتاهاء فرررر  ات رررران ال رررر اجقين  وررررد 
ي يررن التوبررد بندمررا  ال رر اجقين ليلعررا  ارلكت ونيرر  االنترار رر  مررن  (6(خ 30خ3مطررته  داللرر   

 خل  التهاصل األس   والقاباي  للستاهاء

 –التهاصرل األسر    –األلعا  ارلكت ونير  االنترار ر   –إدما   الكمسات السفتاحية:
 ال  اجقينخ –القاباي  للستاهاء 
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Addiction of the Suicidal Electronic Games and its 
Relationship with the Family Communication and 

Vulnerability Through a Sample of the Adolescents 

Fatma Sayed Abdel Latif 

Psychology – Faculty Humanities Cairo، Al-Azhar University 

email:drfatmasayed712@azhar.edu.eg 

Abstract : 

The suicidal electronic games recently spread out .which are 

some of games that controls the player throughout some 

dangerous instructions. The study aims to exploring the 

relationship of the adolescents’ addiction to the suicidal 

electronic games by the family communication with its 

subsidiary dimensions (the communication between father and 

mother – adolescent communication with the parents – 

adolescent communication with his brothers), and the 

suggestibility with its subsidiary measures (intellectual – 

behavioral – emotional). Sample of the study had chosen from 

students of the secondary first grade in the governmental 

schools. The total number of sample of the study (320) male 

and female student; (170) male student and (150) female 

student on the stage (15 – 16) years old (stage of the middle 

adolescence). The study used the next tools: Scale of addiction 

of the suicidal electronic games (prepared by the researcher) - 

List of the suggestibility (prepared by the researcher) – scale 

of the family communication (prepared by: El-Sayed, 2016), 

The study depended on some of the statistically methods, like: 

Birson’s correlated coefficient – T-test - analyzing the multi 

slant, to check hypotheses of the study. Results of the study 

appeared the following: 1) There is a statistical significant 

relationship between the adolescents’ addiction of the suicidal 

electronic games (as a total degree and subsidiary dimensions) 

and the family communication (as a total degree and 

subsidiary dimensions) at significant level (0.01). 2) There is a 

statistical significant relationship between the adolescents’ 
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addiction of the suicidal electronic games (as a total degree 

and subsidiary dimensions) and the suggestibility (as a total 

degree and subsidiary scales) at significant level (0.01). 3) 

There are differences between the male and female adolescents 

on the total degree and subsidiary dimensions for variable of 

addiction of the suicidal electronic games toward the male 

adolescents at significant level (0.01). 4) There are differences 

between the male and female adolescents on the total degree 

for Scale of the family communication toward the female 

adolescents at significant level (0.01). Dimension of the 

communication between father and mother, and dimension of 

the communication with parents toward the female adolescents 

at significant level (0.01). There are no differences between 

the male and female adolescents on dimension of the 

communication with brothers. 4) There are differences 

between the male and female adolescents on the total degree 

and subsidiary scales for variable of the suggestibility toward 

the male adolescents at significant level (0.01). 6) It is possible 

to expect the adolescents’ addiction of suicidal electronic 

games through the family communication and suggestibility. 

Key words: Addiction – Suicidal Electronic Games – Family 

Communication – Suggestibility - Adolescents. 
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 د.فاطمة سيد عبد اللطيف دمحم

  مرر القاىرة، ، كمية الدراسات اإلندانية قدؼ عمؼ الشفس،

ى.الدرادةىمقدمة
 مررررا يعرررر   2300انتشرررر   فرررر  اآلونرررر  األخيرررر  ، وترديررررداط موررررا  ررررا  

، اThe Suicidal Electronic Games بممااأللعا  اإللكترونيمة اهنتحاريمة
ترتم مرن خللارا الطري     ارال الل رخ مرن خرل  م  ه   مرن األلعرا  وج  
بعرررر  التعاي ررررا  الغ  برررر  والخ يرررر  ، والترررر  تعتبرررر  جرررر ءاط مررررن شرررر و   أتبررررا 

يقاظ فرر   االسررت االسررت  ار فرر  م ارسرر  الاتبرر ، وتت  ررل بعرر  جرران التعاي ررا 
 –مشراجد  بعر  األفرل  التر  ترتره   ارال مشراجد م  بر   –ف  وقر  مبير  

ت ه  جم أنفطام ف  أوقا  متأخ   من  –تشه   أجطاد الل بين بآال  ماد  
انتشررر   جررران  الايرررل(، إلرررال جانرررخ الع لررر  التامررر ، و رررد  مراد ررر  األشرررخاص(خ

كؾنتاكمم  افمررن مهقررع التهاصررل االجت ررا   ال طرر ال  األلعررا   برر  ارنت نرر 
“VK.com  وتررررررتم مشررررررار   رواب رررررر  ال تعرررررردد  مررررررع مطررررررتخدم  الشرررررربيا ،

 ,Sharma)االجت ا يرر  ال     رر  الترر  ت ررو  معررايي  االختيررار لا شررار  

، والترررر  خ وقررررد شررررار   شرررر  ا  ارنت نرررر  فرررر   اررررهر جرررران األلعررررا (2017
، Instagram“ إندمممممتجرا ا، و.What’s App“  آ اواتمممممستضررررر وتاا 

 Google“ تذمات جؾجم ا، وYahoo“ ياىؾا، وFace Book“ فيدبؾكاو

Chat (Rediff, 2017) وال يهجد  اخ رس   ل طتخدم  ارنت نر ، ولكرن خ
تهقع  أمد الر واب  التهجياير  إلرال إمرد  م  ه را  الاتب  يةا  دو  مدخل 

الدردشرر  الطرر   ، وجرراا أمررد أشرريا  الفيرر وس الررا  يقرر أ و خرر    ررل التفاصرريل 
، وبالتال  فن  ج يع البيانا  الشخ ي  تعد مخت ق  ب ا الدقيق  لااات  الا  
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الت ررررفح، ومطرررا  الب  ررررد ارلكت ونررر ، و ا ررررا  ال رررر ور،  فررر  ذلرررر  سررر ل 
جران األلعرا ،   ر   وجاا  االت ا ، وال هر، ومقا ع الفيديه من قبرل م

وقررد  انرر  أو  لتبرر  خ (Krishnan, 2017)واألفرر اد ال شررار ين فرر  الاتبرر  
 The Blue Whale“االحممؾت األزر  لعررا  لتبرر   ارر   مررن جرران األ

Game  افيميممممم  ، وم رررر  اا جررررره 2300، ميررررد  ارررر   فررررر  روسرررريا  رررررا
، و  ارررق  ايارررا أيضررراط 2305 رررا   اتحمممدش تذمممارليا ، تاتارررا لتبررر بمممؾييكيؽا

أ فرررا  ال ررردارس  ، وقرررد اسرررتادف اشممميظاش تذمممارليا واروت السيممم  تذمممارليا
الترديررد الررهرن وأقررل  ال صرراصخ لقضرراء وقرر  م تررع مررع الاررهاز  ال درسرري ، وب

، والررررا  ووررررع أو  ت ررررهر لاررررا جرررره 2306 ررررا   بؾكيسممممؾشاالاتاتاررررا لتبرررر  
بؾكيسممؾشا، الاالررا  يع ررل ل ررالح شرر     Satoro Eoata“ؾاتمما ياسمماتؾرو إ

 رررائن افت اوررر  يةاررر   ارررال شاشرررا  أجاررر   ال هبايرررل و أنررر   بؾكيسمممؾشاالوا
الترر   ارر   فرر  مررارس  لشممارااجشيممة اتاتاررا لتبرر   مهجررهد فرر  العررالم الررهاقع خ

، وقررد تررم ت رر يم الاتبرر  بشرريل يشررب  إلررال مرردرة  بيرر  لتبرر  شرراي   2307 ررا  
فر  ال رد  ا   ، وتتشراب  معاراانمايش الدماحراتاومربهب  برين األ فرا  تطر ال 

وال سرره  ال تر  رر ، ولكواررا مررن األلعررا  الترر  يوتارر  توفيررا تعاي اتاررا إلررال دفررع 
وفقرراط  - )alwan.elwatannenews.com(األ فررا  لررر ن موررازلام وأنفطررام 

التر   ار   فر   اممريؼاالب   انير خ تاتارا لتبر   اييمي ميم انقات  صرريف   ل ا
 ، وتدور)سميساش الحربي(، والت   هرجا ال ب ما الطعهد  2307يهليه  ا  

اجرر   ررن مو لاررا، و اررال الل ررخ الترر  ت )مممريؼ(أمررداح الاتبرر  مرره  ال فارر  
مطررررا دتاا لاهصرررره  إلررررال بيتاررررا، وخررررل  تارررر  األمررررداح ت اررررخ توفيررررا بعرررر  

 التر  ترد   فر     قر  تفكير  الل رخ مترال توتار  بر  إلرال االنتررار التعاي ا 
(news.webtab.vom)؛(4102)رشمماي،  م ررل مررن ا دراسررولقررد أشررار   خ 

ال رر اجقين جررم أا رر   إلررال أ  (Clicrbs, Terra, 2017)؛ (4102)كاممم ، 

http://alwan.elwatannenews.com/
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، الفئررا  الع   رر  الرراين يقضرره    يرر اط مررن الهقرر   اررال الشرربيا  االجت ا يرر 
وبالتال  جم أا   الفئا    و  لاهقه  ف  ط  ردمرا  جراا الوره  مرن األلعرا  

، ميرررد تعررر ض بعررر  م ارسررر  جررران األلعرررا   ارررال مطرررته  العرررالم الخ يررر  
 ررل  ا وقررد أشررار  دراسرر خ(Danile Ferroira, et al., 2017)للنتررار 

 ,.Mazaba et al) ;(Madill, Leanna, 2016) ;(Vega, 2016)مرن

2017); (Aiken, et al, 2017); (Brent, D., 2018) لقر   إلرال وجرهد 
بين إدمرا  ال ر اجقين لاران الوره  مرن األلعرا ، وانخفراض تهاصرل ال  اجرق مرع 

يا اخ   ررررا أشررررار  التهاصررررل بررررين الهالرررردين نفطرررر الهالرررردين واألخرررره ، وانخفرررراض
 ,Sousa) ;(Yildiz, et al 2017) ;(Mukhra, et al., 2017) ادراسر

2017); (Pandey Mukherjee, 2018); (Pons. N., 2018); (Tan, 

et al., 2018)   إلال وجهد  لق  بين إدما  ال  اجقين لاراا الوره  مرن األلعرا
   الدراسر  االسرت ل ي أشار    االخ ي   والقاباي  ال  تفع  للستاهاء لديامخ 

ال تغير ا  ال  تب ر   أا ر الت  تم ت بيقاا قبل البدء ف  الدراس  لاتع    ارال 
 اررال  بندمررا  ال رر اجقين لارراا الورره  مررن األلعررا ، إلررال أ   ررد  قرردر  ال رر اجقين

 ا امرع بعضر د  قدر  الهالدين  اال التهاصل واألخه ، و  التهاصل مع الهالدين
د ومشررررار   الرررر ملء لورررره  األلعررررا  نفطرررراا مررررن أا رررر  ، وتقايرررر نفررررهر الهالرررردين(

ال رررر اجقين ليلعررررا  االنترار رررر   لرررراا جرررراء  جرررران  ال تغيرررر ا  ارتبا رررراط بندمررررا 
 الدراسررررر    راولررررر  لاتعررررر    ارررررال العلقررررر  برررررين إدمرررررا  ال ررررر اجقين ليلعرررررا 

 التهاصل األس   والقاباي  للستاهاءخ و ل مناالنترار  ،  االلكت وني 
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ىدةدرامذكلةىال

 ترجع الباحثة مذكمة الدراسة إلى:
  إدمررا  ال رر اجقين ليلعررا  مررا أشررار  إليرر  الدراسررا  الطررابق  مررن أ -0

ارلكت ونيرررر  االنترار رررر  يعررررد أمررررد  هامررررل االسررررتعداد الرررر ئي  ل  رررراد  
(؛ 4102)رشمماي،  ررل مررنم  ا ، فقرد أشررار  دراسرمعردال  االنترررار

أ   إلررال (Terra, 2017) ;(Clicrbs, 2017)(؛ 4102)كاممم ، 
ال رر اجقين جررم أا رر  الفئررا  الع   رر  الرراين يقضرره    يرر اط مررن الهقرر  
 اررررال الشرررربيا  االجت ا يرررر ، وبالتررررال  فارررران الفئرررر  األا رررر    ورررر  

من أ   (Vega, 2016)وجه ما أشار  إلي  دراس  لخ   االنترارخ 
وفررررررر  دراسررررررر  ال ررررررر اجقين جرررررررم األا ررررررر    وررررررر  لخ ررررررر  االنتررررررررارخ 

إلرال التعر    ارال  جردف  (Danile Ferroria, et al., 2017)لمم
أشرار  إلرال  تأ ي  لتب  الرره  األزرن فر  ز راد  معردال  االنتررار 

، (الحمممؾت األزر  )( مالررر  انتررررار بطررربخ إدمرررا  لتبررر  003وجرررهد  
مواا انترار م اجق ف  الخامط   ش  من    ن برن لن الورار  ارال 

 شر  مرن وأ اقر  فترا  فر  ال ابعر   خنفط  من فهن ق   أمد ال بران 
   جرا الورار  اررال نفطراا أمرا  أمررد الق رارا ، وذلر  فرر  روسريا  ررا  

بالب از ررل، انتررر   فتررا   افيالريكمما تؾجروسممؾا خ وفرر  مو قرر 2305
وشروق صرب  غ قراط فر  إمرد  البر  خ  ف  الطادس   شر  مرن    جرا

ف  ال ال    ش  مرن   ر ن نفطر  فر  جوره  سرامل  اصر   الهالير ، 
خ وجوا  أيضراط مراال  فر  ن م تب   بالاتب و ان  مال  االنترار جا

 ارال األقرل  –، وتهجد أربرع مراال  بالب از ل اميشاس جيرايساوالي  
البالغرر  مررن  ايؾليمما كؾندتايذممشؾفااخ أيضرراط اريممؾ يش جممانيروافرر   –
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البالغر  مرن الع ر  سرت   شر   افيرونيكاا، والع   خ ط   ش   امراط 
النتررررار فررر  الررربلد  امررراط فررر  شررر ن مهسررريهخ وغي جرررا مرررن مررراال  ا

الع بي ، وماال  االنترار ف  ج اهر   م ر  الع بير  بطربخ إدمرا  
، والترر  سرره  يررتم   ورراا تف ررياياطخ األلعرا  ارلكت ونيرر  االنترار رر 

إلرال   رل استق راء  (Tan, et al., 2018)يراسمة  أيضراط أشرار  
اتع    اال نطب  انتشار وموبئا  تكه ن أفكار االنترار برين  ابر  ل
ل  مارررر  األوليرررر ، وال تهسرررر  ، والعايرررراخ تكهنرررر   يورررر  الدراسرررر  مررررن ا
 9(  فلط وم اجقاط من ال ريويين، تتر اوأ أ  رارجم مرا برين  02700 
%( مررررررروام تق  بررررررراط أ  لرررررررديام أفكرررررررار 39خ02( سرررررررو ، ذ ررررررر   08 –

للنترررار، و انرر  ارنرراح أا رر  تهورريراط فرر  تكرره ن أفكررار االنترررار 
%(خ وقرررررد أشرررررار  نترررررائا 95خ29% مقابرررررل 39خ08مرررررن الرررررا هر  

الدراس  إلال أ  مطته  ال تيش  فر  ال ديور ، ومعرد  ال رلن، وقارق 
الدراسرررر ، وال يررررل إلررررال لرررره  الرررراا ، واالندفا يرررر ، والقابايرررر  ال  تفعرررر  
للسررررتاهاء، وندمررررا  األلعررررا  ارلكت ونيرررر  االنترار رررر  الترررر  انتشرررر   

 فكي  ف  االنترارخمدخ اط أمد أجم العهامل الت  ارتب   إي ابياط بالت

الت بيقرررررا  الخاصررررر  باأللعرررررا  ارلكت ونيررررر    ت ايررررردوفررررر  اآلونررررر  األخيررررر    -2
أصررربر  جورررا   ،فقررر  (الحمممؾت األزر  )لتبررر    االنترار ررر ، دبعرررد أ   انررر

لتبرر   – (جشيممة الشممار)لتبرر   – (مممريؼ)لتبرر   مت بيقررا  أللعررا  أخرر   م ررل
 خ(تحدش تذارلي)لتب   – (بؾكيسؾش ال)

إلررال  الدراسررا  الطررابق و الدراسرر  االسررت ل ي  تررائا نمررا أشررار  إليرر   -0
ليلعرررا  ارلكت ونيرررر   إدمرررا  ال ررر اجقينبرررين  ارتبا يررر وجرررهد  لقررر  

 االنترار   والتهاصل األس   والقاباي  للستاهاءخ
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فممي التدمماؤر الممر يس دراسممة وبالتممالي يسكممؽ ةمميالة مذممكمة ال
 التالي:

  اإللكترونيممة اهنتحاريممة إيممماش األلعمماتؾجممد عالقممة ارتباطيممة بمميؽ ىمم   -
 والتؾاة  األسرش والقابمية لالستيؾاء لدى عيشة مؽ السراىقيؽ؟

 اآلتية:الفرعية األسئمة الر يس تفرع مؽ ىذا التداؤر يو 

إدمرا  األلعرا  ارلكت ونير  االنترار ر  بين   ارتبا يجل تهجد  لق   -0
 ؟ يو  الدراس  أف ادوالتهاصل األس   لد  

بين إدمرا  األلعرا  ارلكت ونير  االنترار ر    رتبا يا لق  جل تهجد  -2
 ؟ يو  الدراس  أف اد والقاباي  للستاهاء لد 

فرر   (ال رر اجقين وال  اجقررا   أفرر اد  يورر  الدراسرر  بررينجرل تهجررد فرر ون  -0
 ؟اردما   اال األلعا  ارلكت وني  االنترار  

فرر   (ال رر اجقين وال  اجقررا   أفرر اد  يورر  الدراسرر  تهجررد فرر ون بررينجرل  -4
 ؟التهاصل األس   

فرر   (ال رر اجقين وال  اجقررا   أفرر اد  يورر  الدراسرر  جرل تهجررد فرر ون بررين -5
 القاباي  للستاهاء؟

أللعررا  ارلكت ونيرر  االنترار رر  مررن خررل  اجررل ي يررن التوبررد بندمررا   -6
 ؟أف اد  يو  الدراس لد   التهاصل األس   والقاباي  للستاهاء
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ىهدفىالدرادة
 إلى: ىدف  الدراسة الحالية

التعرررر    اررررال العلقرررر  بررررين إدمررررا  األلعررررا  ارلكت ونيرررر  االنترار رررر   -0
 خأف اد  يو  الدراس والتهاصل األس   لد  

التعرررر    اررررال العلقرررر  بررررين إدمررررا  األلعررررا  ارلكت ونيرررر  االنترار رررر   -2
 خأف اد  يو  الدراس والقاباي  للستاهاء لد  

 (اجقين وال  اجقرا ال ر    أفر اد  يور  الدراسر التع    اال الف ون برين  -0
 ف  إدما  األلعا  ارلكت وني  االنترار  خ

 (ال ر اجقين وال  اجقرا   أفر اد  يور  الدراسر  التع    اال الف ون برين -4
 ف  التهاصل األس  خ

 (ال ر اجقين وال  اجقرا   أفر اد  يور  الدراسر  التع    اال الف ون برين -5
 ف  القاباي  للستاهاءخ

أللعررا  ارلكت ونيرر  االنترار رر  اندمررا  ب التعرر    ارر  إميانيرر  التوبررد -6
أفررر اد  يورررر    لررررد مرررن خرررل  التهاصررررل األسررر   والقابايرررر  للسرررتاهاء

 خالدراس 

ىدرادةأهموةىال

 تبرز أىسية الدراسة فيسا يمي:
 الشغرية: األىسيةأ( 

أج ير  ال  مارر  الع   رر  الترر  تت رد  لاررا الدراسرر   م مارر  ال  اجقرر (،  -0
فر  ال  مارر    اجقرر  يختار   رن سراه  فطراه  ال  اجرق فر  م مار  ال 
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بمممماأبؾ ال اقرررخ  (Holl)الطرررابق  لارررا وال  ماررر  التاليررر  بعررردجا، و عتقرررد 
م ما  ال  اجق   بار   ن م مار  ترره   أ  يراسة الظف  في أمريكاا

)كاممم ، وقررد أشررار  دراسرر   خ(62: 4102)رشمماي، فرر  ميررا  الفرر د 
تع ورراط لا ررار ال رر اجقين جررم أا رر  فئررا  ال  ت ررع  إلررال أ  (4102

الواج رررر   ررررن العهل رررر  بت اياتاررررا ال ختافرررر  الطياسرررري ، واالقت ررررادي ، 
للسررتع ا  ال  ورر  لننت نرر   وال قاديرر   فررال  اجقه  األا رر    ورر 

نتي ررررررر  الخ رررررررائم الوفطررررررري  والو ائيررررررر  لاررررررران ال  ماررررررر ، إذ ييررررررره  
ال  الرررخ  الر ي ررر   التهاصرررل، والعلقرررا  يررر وارمطررراس بالاه ررر ، وت

ارنت ن  بيافر  لاو ه ف  جان ال  ما ، وتترقق من خل   الض ور  
افمممميس بممممؾكا واتممممؾيترا اسررررتخداما  مهاقررررع التهاصررررل االجت ررررا   

، واأللعررا  ارلكت ونيرر  بأنها اررا، وغرر   الدردشرر ، وغي جررا واتممانكؾا
 خ(470: 4102)كام ، 

 –ندر  الدراسا  الع بي  الت  تواول  األلعا  ارلكت وني  االنترار ر   -2
ميررد إ  جرران األلعررا  مدي رر ، وقررد برردأ  –مرردود ا ررل  البام رر   فرر 

 خالت و ا لاا موا نره خ   سوها  فق 

ارررال  تتضرررح أج يرررر  الدراسررر  مررررن خرررل  ال تغيرررر ا  التررر  تتواولاررررا،  -0
وجرررر م إدمررررا  األلعررررا  ارلكت ونيرررر  االنترار رررر  و لقترررر  بالتهاصررررل 

ن ال  اجررررق التهاصرررل بررري – التهاصرررل برررين الهالررردين  بأبعررراد األسررر   
التهاصرررررل برررررين ال  اجرررررق وأخهتررررر (، والقابايررررر  للسرررررتاهاء  –ووالديررررر  

القابايررر  للسرررتاهاء  –ب قاييطررر  الف  يررر   القابايررر  للسرررتاهاء الفكررر   
 القاباي  للستاهاء االنفعال (خ –الطاه   
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 التظبيقية:ية األىس ( 
مرا  لكيراس إدأبعراد  سربع يشرت ل  ارال ال يتب  الوفطري  ب كيراس إ  اء 

 لكيررراس القابايرر  للسرررتاهاءوقائ رر  ، ال رر اجقين ليلعرررا  ارلكت ونيرر  االنترار ررر 
القابايررر   –تشررر ل  ل ررر  مقرررايي   القابايررر  للسرررتاهاء الفكررر    لرررد  ال ررر اجقين

 القاباي  للستاهاء االنفعال (خ –للستاهاء الطاه   

ىالتعروفاتىاإلجرائوة

 Addiction of the“ ةإيممماش األلعمما  اإللكترونيممة اهنتحاريمم -

Suicidal Electronic Games” 
اسرررتخدا  ال  اجرررق ال فررر    القاررر  ( ليلعرررا  ارلكت ونيررر   برررار   رررن 

االنترار  ، والشغ  بيل ما جه جديد من الت بيقرا  الخاصر  باراا الوره  مرن 
وز ررراد  تر اررر  لاررراا االسرررتخدا ، والشرررعهر بالضررريق، واالوررر  ابا  ، األلعرررا 
ر اقرر   ررن االسررتخدا  والررتريم فرر  الخرر ول مررن الاتبرر  لرربع   وررد اال  اجيرر  

، و  رررررامخ ذلررررر  إج رررررا  الهاجبرررررا  الدراسررررري  الهقررررر ،  رررررم االرترررررداد القاررررر   
إدمررررا  األلعررررا   واالجت ا يرررر ، وتعبرررر   ورررر  الدرجرررر  ال  تفعرررر   اررررال مكيرررراس

 خالباحثة( /)إعدايارلكت وني  االنترار   لد  ال  اجقين 

 ”Family Communication“ تؾاة  األسرش ال -

التهاصررراي  اري ابيررر  والطرررابي  الترر  ترررردح برررين الهالررردين،  طرراه يا ال
والتر  تأخرا صرهراط لفةير  وغير  وبين ال  اجق ووالدير ، وبرين ال  اجرق وأخهتر ، 

)إعممداي/ وتعبرر   وارا الدرجرر  ال  تفعر   اررال مكيراس التهاصررل األسرر   لفةير ، 
 خ(4102الديد، 
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 ”Suggestibility“ قابمية لالستيؾاءال -

اآلخررر  ن،  سررراه يا تقبرررل ال  اجرررق ألفكرررار، ومعتقررردا ، واقت امرررا ، و 
 ، بارواف  إلالطاه يا مع انعدا  التفكي  الواقد، أو ت ريم جان األفكار وال

الترررأ   بررررالتام االنفعاليررر ، وتعبررر   وررر  الدرجررر  ال  تفعررر   ارررال قائ ررر  القابايررر  
االسررتاهاء  – االسررتاهاء الفكرر      يرر للسررتاهاء لررد  ال رر اجقين ب قاييطرراا الف

 خ(الباحثة /إعداي  االستاهاء االنفعال ( –الطاه   

 ”Adolescents“ السراىقيؽ -

  ال  مار  الع   رف   يو  من  ل  و البا  ال ر  األو  ال رانه ،
 (خهس ال م ما  ال  اجق  ال  اماط  (06 م05 من

ىالدرادةىمحددات

 :محديات بذريةأ( 
(  الخ و الب  023الرالي  بالعيو  الت  تكهن  من   الدراس  تتردد

( من الا هر 073من  ل  ال دارس الريهمي   ال   األو  ال انه (   
 خ(  اماط 06 م 05  ف  ال  ما  الع     من( من ارناح، 053و 

 :محديات مكانية(  
، ب وا ق مرافة  القاج   الدراس  بال دارس ال انه   الريهمي   إج اءتم 
 خالغ بي  ( –الش قي   -ال وهبي  –ألربع    الش الي  ا
تم ت بيق الدراس  خل  الف ل الدراس  ال ان   م محديات زمانية( ج

 خ 2309   2308من العا  الدراس  
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ىللدرادةىاإلطارىالنظري

 األلعا  اإللكترونية اهنتحارية -0

مررا بررين أمررد أنررها  األلعررا  ارلكت ونيرر  الترر  تطررتاد  الفئرر  الع   رر  
تتضرررر ن ساطررررا  مررررن ال اررررا  الترررر  يتعررررين  اررررال الل ررررخ ( سررررو ، 06 – 02 

توفيرراجا  اررال مرردار  ررد  أيررا ، ومررع  ررل يرره  ت رربح جرران ال اررا  أا رر  خ ررهر  
مشراجد   –فر   االسرتيقاظ فر  وقر  مبير   اا  وتت  ل جان الوتاديداط لاريا ، 
ل برررين أجطررراد ال تشررره   –التررر  ترتررره   ارررال مشررراجد م  بررر   بعررر  األفرررل 
ت رره  جم أنفطررام فرر  أوقررا  متررأخ   مررن الايررل(، إلررال جانررخ  –بررآال  مرراد  

،   ررا تت  ررل )لعبممة الحممؾت األزر (الع لرر  التامرر ، و ررد  مراد رر  األشررخاص 
، والررر ن بالغررراز تارر  التعاي ررا  أيضررراط فرر  تهاجررد الل رررخ موفرر داط فرر  غ فتررر 

ال ختافر  خرل   ايسمؾش البؾكا، واالنشرغا  ب  رارد  والتقرا  )لعبة جشيمة الشمار(
، وسر ا  بؾكيسمؾش(ال)لعبمة الطي  ف  الشرار ، م را يتطربخ فر  مرهادح قاتار  

 خ)لعبة مريؼ(ال د  ا  ال هتي  ال   ب  

 أنؾاع األلعا  اإللكترونية اهنتحارية -

تؾجمممد  سمممس ألعممما  إلكترونيمممة مدمممببة لالنتحمممار )أ ظمممر  سمممس 
 ألعا (:

 ه خبه ي ال -0  خم  م -2  الره  األزرنخ -0

 ترد  تشارل خ -5  جوي  الوارخ -4

 ”The Blue Whale Game“لعبة الحؾت األزر   -0

ترررررد  الررررره  األزرن  بررررار   ررررن لتبرررر  صرررردر  فرررر  روسرررريا  ررررا  
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، وتتضرر ن الاتبرر  ساطررا  مررن ال اررا  الترر  يتعررين إا الاررا  اررال مرردار 2300
ت د خ تطرخ طين يهماط، ومع  ل يه  ت بح ال اا  أا   خ هر  وتاديرداط لاريرا 

الاتبرررر  اسرررر اا مررررن دور  ميررررا  الريتررررا  الشررررا ئي  الترررر  ترررر تب  فياررررا الريتررررا  
باالنتررررار ال  رررا   مرررن خرررل  الطررربام  إلرررال الشرررا  ، والبقررراء جورررا  مترررال 

 اماط  20 – ايؽافيمي  بؾييك، وقد اد ال ال ه   وذل  ألسبا  غي  معاهم 
، لكرن 2305 را  ب   اير  كرأن  العقرل ال ردب  وراء جران الاتبر ، وترم إلقراء ال

 ب  مدراء آخ  ن، و اد  مخت   الاتب  إلال أ  يوةر   الاتب  ال ت ا  نش  
 –ال  ت ع من الوفايا  البيهلهجي  الت  من ال  ين أ  تدذ  ال  ت رع المقراط 

وتشررتا  الاتبرر  بأسرر اء مختافرر ، م ررل  خ(Thaploo, 2017) اررال مرردر قهلرر  
صرررباماط(  4م 23 الطرررا  أيقةوررر   –برررر  مرررن الريترررا   – البيررر  ال رررام  

(Nhwebdesk, 2017) وتو ررررره  الاتبررررر   ارررررال م  ه ررررر  مرررررن ال ارررررا  خ
 الترررررديا ( الترررر  ي ررررخ  اررررال الل ررررخ توفيرررراجا، ت ررررل إلررررال خ طررررين ما رررر  

(خ  (خاألزرن اتب  الره  ل " قائ   الترديا 0مارق "    تردرة

 حاهت اهنتحار بدب  لعبة الحؾت األزر   -

وفررا  ل رر اجقين ارتب رر  وفرراتام بارران ( مالرر  003فرر  روسرريا، تهجررد  
الاتبررر ، وترررم اربرررل   رررن مررراال  انتررررار بطررربخ جررران الاتبررر  فررر  دو  م رررل 
األرجوتين، والب از ل، وباغار ا، وتشيا ، وال ين، وني اليا، والهاليرا  ال تررد  

( مراال  تق  براط مترال سربت ب   را  03  األم  يي ، وتم اربل  فر  الاورد  رن
هلين ميهميين، ميد أجب  الل به   اال تشه   أو قتل من قبل مطئ 2307

أنفطررام مررن خررل  أفكررار ووسررائل متوه رر  قرردماا لاررم ال وطررق، م ررل القفرر  مررن 
بتغ ير  وجر   خ أو(Pathak, M. K., 2017)ال رابق الخرام  ألمرد ال بران  

الل خ برقيب  بلستييي ، ورب  مبل مه  رقبت  مترال ي ره ، أو القفر  أمرا  
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بطربخ  أمرد الشربا وفر  م ر ، انترر  خ (Wikipedia, 2017) ق رار سرائ 
 Mukhra, et)قردم  دراسر  وقرد  خ(Alarabiya.net)م ارسر  جران الاتبر  

al., 2017)  بعررر  األسررراليخ الهقائيررر  لاهقايررر  مرررن مخرررا   جررراا الوررره  مرررن
بعرر   لمررا  التررراي  ال بيرر  الترر   األلعررا ، ميررد أشررار  إلررال أ  جوررا 

لترردخل بررين ال رر اجقين ال وخرر  ين فرر  ألعررا  ارنت نرر ، تررهم  بالراجرر  إلررال ا
وبعررر  االقت امرررا  ل صرررد ومورررع ال ررر اجقين مرررن االسرررت  ار فررر  م ارسررر  جررراا 

 كالتالي:الوه  من األلعا خ 

 خ  اجقملمة  الطاه  ال تقاخ أو غي  الطه  لا -0

تدن  الدرجا  واألداء بال درس ، أو فر  أير  أنشر   مدرسري  تعاونير   -2
 أخ  خ

ال  اجررق   يرر اط مررن الهقرر  وميررداط، أو ت وررخ التفررا ل  االجت ا يرر  قضرراء  -0
 متال مع األس   واألصدقاءخ

م اقبررررر  أنشررررر   ال ررررر اجقين  بررررر  ارنت نررررر ، ونررررره  ال رتررررره  الرررررا   -4
 يوا يه  دي خ

االنخررر ا  فررر  مرررهارا  مفتهمررر  مرررع ال ررر اجقين، واالسرررت ا  إلررريام فررر   -5
 صب  وأنا خ

  ل ال  وأ، وأشيا  الو  فخملمة  إيااء الاا ، وارصابا ، م -6

 ملمة  أنش   ال باأ ال بي  خ -7

م اقبررر  ال  رررارا  إلرررال أمررراان خ ررر   م رررل أسررر ح ال بررران ، واألنارررار،  -8
 والبري ا ، وال  ن، والطي  الرديدي ، ومرل  بيع األسار خ

 تعايم ال  اجقين  يفي  مهاجا  ترديا  الريا خ -9
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  ختع  ف ال  اجقين بهسائل الطلم   ب  ارنت ن -03

 :Mukhra, et al., 2017)ال تد  ال  اجق يقع ف  ط  للاتئا   -00

 خ(289
 ”Marry Game“لعبة مريؼ  -4

، وبردأ تر يرل الاتبر  فر  )سمميساش الحربمي( هرجا ال ب ما الطعهد  
“Apple Store”   خ تدور الاتب  2307ف  الخام  والعش  ن من يهليه  ا

تاجررر   رررن مو لارررا،  ؼ()ممممريمررره   فاررر  اسررر اا  (IOS)ال خ  ررر  ألجاررر   
و اررال الل ررخ أو ال طررتخد  مطررا دتاا فرر  الهصرره  إلررال بيتاررا، وخررل  تارر  

الب  رد ارلكت ونر (،  –العورها   –أسئا  شخ ي   االسرم  )مريؼ(ال ما  ت  أ 
و ارررال الل رررخ أ  ي يرررخ  ايارررا  ررر  يطرررت   فررر  الاعرررخ، أو قرررد ت ارررخ موررر  

و وررد الهصرره  ت اررخ مررن  االسررت ام  وال هاصررا  بعررد وقرر  لشررعهرجا بالتعررخ،
الل رررخ الررردخه  معارررا لاتعررر    ارررال والررردجا، وت افرررق تاررر  األجرررهاء الغامضررر  
واأللررها  الطررهداء الترر  تتطررم باررا الاتبرر  مهسرريقال مخيفرر خ وقررد شررب   رردد مررن 
ال طرررتخدمين لتبررر  مررر  م باتبررر  الرررره  األزرن، وقرررالها إ  لتبررر  مررر  م الهجررر  

يرررر  تتعررررا فه  معاررررا وتبهمررررها لاررررا ، فرررر  البدا)الحممممؾت األزر (اآلخرررر  لاتبرررر  
بأسرر ار م الشخ رري ، ومررع الهقرر  ت اررخ مرروكم  ابررا  إذا لررم توفرراوجا تارردد م 

، فارر  )الحممؾت األزر (بارران األسرر ارخ وتشررب  جرران الاتبرر  فرر  أسرراهباا لتبرر  
 )مممريؼ(تاقرر   ايرر  أسررئا  أ ورراء رماترر  معاررا بر رراط  ررن ال ورر  ، فتطررأل  لتبرر  

" 0جررره شخ ررر ، وموارررا مرررا جررره  رررا   ماررررق"ارررا مرررا بعررر  األسرررئا  التررر  مو
 تعاي ا  لتب  م  م ( خ
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 حاهت اهنتحار بدب  لعبة مريؼ -

 ررا  يترري  فرر  شرروقاط وقررد ذ رر  أقاربرر  أنرر     مالرر  مررن م رر انتررر  
  ل  تام  ف  أيام  األخي  ، و عان  تهت اط وقاقاط، وأن  أخب  أسر ت  بأنر  يشرع  

تعا  الويرر ا ، متررال فهجئررها بررالخب  ب رردا  مطررت  ، و شرراجد أشررياء غ  برر   اشرر
خ   را انترر   فتاترا  فر  لبورا  (Alarabiys.net)ال اد  وجه انترارن شوقاط 

 خ(alkawthartv.com) )مريؼ(والطعهدي  بطبخ لتب  

 ”Fire Fairy Game“لعبة جشية الشار  -6
، و ررن   يرر و  2307فرر  مررارس  ررا   )جشيممة الشممار(انتشرر   لتبرر  

ا  تاد  إلرال التطراي ، ولكرن فر  الركيقر  فرن  جران الاتبر  أناا م  د لتب  أ ف
وفقرراط ل ررا ذ  ترر  صررريف   –ترردفع األ فررا  وال رر اجقين لررر ن موررازلام وأنفطررام 

 خ(elwatannews.com)الب   اني   اييمي مي ا

 ترسيؼ المعبة -

تم ت  يم الاتب  بشيل يشب  إلال مدرة  بي  لتب  شاي   ومربهبر  برين 
، وتتشرررراب  معارررا فرررر  ال رررد  ا  وال سرررره  يش الدمممماحرات()نممممااأل فرررا  تطررر ال 

 ال تر   خ

 تعميسات المعبة -

والررردخه  إليارررا تةاررر  رسرررهما   ارتهنيررر  تشرررب   ب  ررر د تر يرررل الاتبررر  -
 ال ويا  ال وتش   ف  ب اما الكارته خ

ت اخ الاتب  من األ فرا  ت اير  ال وير ، وت شري  شرع جا، واختيرار مرا  -
 ا  األ فا  لاتب خيواسباا من ملب ، وجاا ي 
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تبدأ الاتب  ف  جا  األ فا  لا ويا  أا ر  فرأا  ، وتةار  لارم بعر   -
 التعاي ا  الخاص خ

فررر  موت ررر  الايرررل، و وررردما يغررر  ال  يرررع فررر  نررره    يرررق، اسرررتيق ، " -
 خ"وانا  من س    ، وت ه  ف  الغ ف   لح م ا 

   تهاصررل الاتبرر  تعاي اتاررا لي فررا  مررن خررل  جرران الكا ررا م "يررا سررام -
، يرررا أيتارررا ال ويرررا  ال رررغي   الراررره ، ا  وررر  القررره ، أنرررا اإلفمممياال اكررر  

إلال ال  بخ ف  جدوء وصر   دو    بعد ذل  اذجب" ،"أ اخ مو  ذل 
شرررعل    أ  يشرررع  بررر  أمرررد، ونال سررريختف  سرررر  الكا رررا ،  رررم افترررر

، ألرري   أ  ترت قرر ينمهقررد الغرراز األربررع، دو  إشررعالاا، فأنرر  ال ت  ررد
 خ"اال ؟

وسرره  يررأت    ررل الاتبرر  برراق  التعاي ررا  الخاصرر  باررام " ررم نررام ،وتك -
الغاز الطر  ، ستطتوشقيو  أ واء نهم ، وف  صرباأ اليره  الترال   إلي 

(، لقرررد صررر   جويررر ، وباررران اإلفممميا وررردما تطرررتيقةين ردد   شررري اط لررر  
 ال   ق  فقد أصبر  جوي  نار مكيكي "خ

 حاهت انتحار بدب  لعبة جشية الشار -

فررر  الخامطررر  مرررن  اةمممؾفيا إيزريشممماا   فاررر  روسررري  ترررد ال تع وررر
، و وررد الترقررق مررن سرربخ الر  ررق تبررين أ  ال فارر   انرر  تتبررع    جررا لاررر ن 

 خ)جشية الشار(تعاي ا  لعبتاا ال فضا  

 ”Pokemon Go“لعبة بؾكيسؾش جؾ  -2
، مخ    لااهات  ال ر هل ، ترم ت ه  جرا مرن قبرل لتب  واقع مع ز

فر  يهليره  را   ، ترم إ لقارااذا بؾكيسؾش كؾمبمانيانشر تاا ، و انيانتيػاش    
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خ تط ح الاتب  ل طتخدمياا بالتقا ، وقتا ، (IOS)ألجا   األندرو د و 2306
والتر   - مفري االبؾكيسمؾشا –االبؾكيسؾناتا وتدر خ  ائوا  افت اوي  ترد ال 

تةاررر   ارررال شاشرررا  األجاررر   و أنارررا مهجرررهد  فررر  العرررالم الرررهاقع ، وتطرررتخد  
، و ررامي ا  األجارر   ال تهافقرر خ تتررهف  الاتبرر  (GPS)ةررا  الت هوررع العررال   ن

م اناط، لكواا  ال  تد م   ايا  ش اء داخل الت بيق لعواص  لعخ إوادي ، 
، وج  ق ع  صغي   جؾ بمسا ابؾكيسؾش وصدر  الاتب  بالت امن مع إصدار 

اهترررهح لتوبررر  ، وتطرررتخد  البانيشتيشمممدواي يرررن ارترررداؤجا، ترررم ت ه  جرررا مرررن قبرررل 
 فررر  ميرررا  ق  رررخ بهاسررر   إشرررارا  ورررهئي  ابؾكيسمممؾشا ال طرررتخد   ورررد وجرررهد

(theverge.com)خ 

 المعبة وةف -

الررا  يع رررل  )سمماتؾرو إيؾاتمما(تررم إ  رراء أو  صررهر  لاتبرر  مررن قبرررل 
، والاتبرر   بررار   ررن ابؾكيسممؾشاالررا  يع ررل ل ررالح شرر     انيشتيشممدوال ررالح 

مرراان مختافرر  مررن العررالم، مرر لط الورره  تترري  فرر  أ االبؾكيسممؾشام  ه رر  مررن 
، وجارررراز سرررريتي  بررررالق   مررررن الت  عررررا  ال ائيرررر  االبؾكيسممممؾشاال ررررائ  مررررن 

ي ين ارتداؤن مه  ال ع م، و تم بيع  مع الاتب ، ميرد  ابؾكيسؾش جؾ بمسا
 ورررردما ياترررر  جارررراز  فرررر  ميررررا  ق  ررررخ ابؾكيسممممؾشاإلررررال وجررررهد  ل ررررخوبرررر  الي

األزرار  اررال ال ارراز وفررق تطاطررل  ، فيررتم بعرردجا وررغ ابؾكيسممؾش جممؾ بمممسا
 االبؾكيسؾنمماتا، و  يررن لا طررتخد  الترقررق مررن االبؾكيسممؾشامعررين ليررتم التقررا  

 التررررررررر  قرررررررررا  بت  يعارررررررررا  رررررررررن    رررررررررق الت بيرررررررررق فررررررررر  الارررررررررات  ال ر ررررررررره 
(Venturebeat.com)خ 

 مخاطر المعبة -

مرررن مخرررا   الاتبررر  امت رررا  التعررر ض لررررهادح االصررر دا ، والهقررره ، 
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أ، وخ ررررر  الهفرررررا  أ وررررراء الاعرررررخ خرررررل  قيررررراد  ال   برررررا ، والكطرررررهر، وال ررررر و 
ارمرررارا   -وتعررر    ميرررا  اآلخررر  ن لاخ ررر ، وقرررد مرررار   رررد  دو    بيررر  

الع بيررررر  ال تررررررد ، وج اهر ررررر  م ررررر  الع بيررررر ، وال  اكررررر  الع بيررررر  الطرررررعهدي ، 
مررررن ال خررررا   واآل رررار الطررررابي  لاتبرررر   اررررال  – والكه ررر ، وغي جررررا مررررن الررردو 

صررردر األزجرر  الشررر  ف بيانررراط جرراء ديررر  أ  الاتبررر  جعاررر  مختارر  ال هانرررخ، وأ
( 09 – 02ف      ما بين   دد من األ فا   ا ا انتر خ الواس  الطيار  

االبؾكيسممممممممممؾشا واتحممممممممممدش تذممممممممممارليا فرررررررررر  ليبيررررررررررا بطرررررررررربخ لتبرررررررررر   امرررررررررراط 
(alghadpress.com)   امررراط  ارررال 08خ وقرررد أقرررد  شرررا  يباررر  مرررن الع ررر  )

أخرر    اررال الفعررل ذاترر  الررا  تكرر ر فرر  شرروق نفطرر ، وبعررد ذلرر  أقرردم  فتررا  
( سرروها  ماولرر  االنترررارخ 9خ وتررم مرردخ اط إنقرراذ  فارر     جررا  األسرربه  ذاترر 

وسرر   فرر  مديورر  البيضرراء اعسممر السختممارادي ررا سرر ل انترررار  البرر  ب امعرر  
 االثممممؾرةاصرررر   وتكررررتم مررررن قبررررل الريهمرررر  الايبيرررر ، وقررررد اسررررتقبا  مطتشررررفال 

 ت  لم تفارن الريا  بعضااخوال بال ديو  ج يع تا  الراال 

 ”Charlie Challenge“لعبة تحدش تذارلي  -5
انتشرررر   مررررن خررررل  م  ه رررر  فيررررديهجا   اررررال شرررربي   شررررعبي لتبرررر  

، وقرررررد سررررراجم فررررر  انتشرررررار الاتبررررر  اسرررررتادافاا أل فرررررا  2305ارنت نررررر   رررررا  
مرررع الارررهاز  ال درسررري ، وبالترديرررد الرررهرن وأقرررل   ال ررردارس لقضررراء وقررر  م ترررع

)تذمارلي( )شميظاش ه  شخ ري  أسر هر   م  همر  ميتر  ترد ال لد  ال صاص
 ختذارلي( )روت السي  تذارلي(

 المعبة تعميسات -

 ارال ق عر  مرن الرهرن ال قره   ت سم شبي  ميهن  من أربعر  م بعرا  -0
مرررع  نعرررم( و ال(، وترررتم مهازنررر  قارررم رصررراص فرررهن آخررر   ارررال شررريل 
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 صايخخ

 لشيا ينخيق أ الل خ بع  التعاو ا ب ه   ا ة الستد اء ا -2

يتبرررع ذلررر  سررردا   رررن معاهمرررا  غيبيررر  بارررد   شررر  معاهمرررا  ال  -0
 سوبغ  أ  تكه  إال ف   ام هللاخ

ي يووا أ  ناعرخ"خ يترر   القارم إلرال األ ارال بطربخ  )تذارلي(م ا م " -4
، الاررهاء الررا   رراد  مررا يوفخررر  الل ررخ دو  أ  يعرر  اآلخرر و  ذلررر 

  أ  شررريئاط ومرررين يترررر   القارررم  ررراد  مرررا يفاجرررأ الل رررخ اآلخررر  بةوررر
، مررع أ  نفررخ قررد أجررا  )تذممارلي(خارقرراط لا بيعرر  قررد مرردح، أ  أ  

 خ(waybackmachine.com)الاهاء جه ما ير   القام 

 كذف المعبة -5

ت تيررخ األقرررل  الررا  تت ابررر  الاتبرر  يعوررر  أناررا سررره  تتررر   دائ ررراط، 
  ألناررا تكرره  فرر  ووررع أ  ال )تذممارلي(سررهاء ق ئرر  التعاو ررا الترر  تطررتد   

   بيعرر  بالوطررب  إلررال مررا ي ررخ أ  تكرره  ديرر خ ال أمررد فعررلط يا رر  أقررل  غيرر
ترر   أنرر  يررتم دفعاررا بالفعررل، وذلرر  الرردفع  – اررال األرجررح  -ال صرراص، لكورر  
أ  أقرررل  ال صررراص ي رررخ أ  تكررره  متهازنررر  فرررهن بعضررراا  ييررره  نات ررراط  رررن

  الرربع  لتررهفي  ال رررهر الفعررا  الررا  يررد    اررال القاررم العارره  لي عررل إميانيرر
تر  رر  سرراا   نةرر اط إلررال التغيرر ا  البيئيرر  ال فيفرر  جررداط، متررال إ  أدنررال م  رر  
 مرررررن التررررروف  أو وجهدجرررررا  ارررررال سررررر ح مائرررررل قاررررريلط سررررره  تررررردفعاا لار  ررررر 

(waybackmachine.com)خ 

 حاهت اهنتحار -

خررل  شرررا  وامررد فررر  مديوررر  البيضرراء الايبيررر  أقرررد  أا رر  مرررن   انيررر  
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 )البؾكيسممممممؾش(ولتبرررررر   )تذممممممارلي( أشررررررخاص  اررررررال االنترررررررار بطرررررربخ لتبرررررر 
(arab48.com)  خ 

 أنساط التؾاة  األسرش  -4
 Family * تعريف األسرة

اا رر  مشررتق  مررن األسرر ، واألسرر  أ  القيررد، وتعورر  أيضرراط أجررل ال جررل 
 خ(02: 4104)يرواش، و شرررري ت ، واألسرررر   ج ا رررر  ي ب اررررا أمرررر  مشررررت   

ا  يرت رررر  برررر  بأناررررا "الرررردر  الر ررررين الرررر (0811)ابممممؽ مشغممممؾر، و ع فاررررا 
 عدة أنؾاع: ىوتشقدؼ األسرة إلارنطا   ود الراج ، و تقه  ب "خ 

األس   الوهو  م رجل وام أ  وأ فالا ا غي  ال ت وجين، و تيشه  فر   -0
 بي  وامدخ

األس   ال  تد م ت  يب  اجت ا ي  ميهن  من  ائاتين أو أا   يكي ه   -2
ق ابرر  بعضررا ا ج يعرراط فرر  بيرر  وامررد، وغالبررا مررا تكرره  بيوا ررا صررا  

 خ(68 – 67: 4100)أبؾ أسعد، الختاتشة، بالبع  

 Family Communication* تعريف التؾاة  األسرش 

مرد  بأنر  " (Ritchie & Fitz Patrick (RFCP), 1990)  فر  
" رجم ومشرا  جم أ ورراء التهاصرل معاررمإدرا  األبوراء النفتراأ الهالرردين  ارال أفكررا

 (Vangelisti, Antia, 2004) فتر  ا را   خ(021: 4102)عبد المرحسؽ، 
"الع ايررر  التررر  يق رررد بارررا دراسررر  أ ضررراء األسررر   فررر    ائرررق ارتبرررا ام بأنررر  

بعضام بالبع   وذل  لاتع    اال العلقا  الطرائد  برين  رل مرن األزوال، 
خ (82: 4102)الدميد،  والهالدين، واألشرقاء، وأ   ضره آخر  داخرل األسر  "

بأنرر  "أا رر  مررن م رر د تبرراد   (Thames & Thomason, 2013)  و  فرر



 
 

 

0554 

، فا  ميهنات  م ل تعابي  الهجر ، ولغر  ال طرد، ونبر   الكا ا  بين أف اد األس  
الكل ، وجه مال  يتم من خللاا تباد  ال عاهما  الافةي  وغير  الافةير  برين 
أفرر اد األسرر  ، وديرر  ال يقررل االسررت ا  أج يرر   ررن التهاصررل لكهنرر  يطرر ح بفاررم 

 خ(446: 4107يسي، ر)عيدى، والعد األس   الت  يع وهناا" وجاا  نة  أف ا

 بعض الشغريات السفدرة لمتفاعالت يا   األسرة
 The Structural Functional Theoryالشغريمممة البشا يمممة الؾعي يمممة 

 ليفي( –سروكؽ  –سرتؾش  –)بارسؾنز 

يرر   أصرررا  جرران الوة  رر  أ  األفرر اد، أو ال  ا ررا ، أو أ  نةررا ، 
ت ا   يتأل  من  دد من األج اء ال ت اب ر ، وبالترال  توةر  جران أو نطق اج

 الوة    إلال األس   بهصفاا م ت عاط صغي اط أو ومد  ف  م ت ع  بي خ
 –)كممؾلي  The Symbolic Interaction Theoryنغريممة التفاعمم  الرمممزش 
 ىاربرت بمؾمر( –جؾرج ىاربرت ميد 

التفا ررررل والعلقررررا  يشرررري  التفا ررررل ال مرررر   فرررر  األسرررر   إلررررال دراسرررر  
الشخ ي  بين ال ول وزوجت  وأوالدج اخ و اال جاا، فطاه  األف اد فر  األسر   
ما جه إال تفا ل اجت ا  ، وانعياس لا مهز الت  يشاجدجا الفر د، و ترأ   بارا 

 ساباط أو إي اباط ف  مهاق  الريا  اليهمي  بشيل مباش خ

باتريمػ  –)كيمرك  Family Development Theoryنغريمة التظمؾر األسمرش 
 إيفميؽ يوفار( –

يو ررخ ت  يرر  جرران الوة  رر   اررال أج يرر  ال  امررل ال ختافرر  الترر  ت رر  باررا دور  
ميرررررا  األسررررر  ، واالجت رررررا  بعامرررررل الررررر من  بعرررررد مارررررم فررررر  التفا رررررل ال واجررررر  

 خ(21 – 27: 4106)الكشدرش، 
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  أنساط التؾاة  األسرش 
، فرن  (Ritchie & Fitz Patrick (RFCP), 1990) بقراط لوة  ر  

االتؾجممممممممو التجاندممممممممي جورررررررا  بعررررررردين أساسرررررررريين لاتهاصرررررررل األسرررررررر   ج رررررررا 
“Conformity Orientation واالتؾجممو الحممؾارش ،“Conversation 

Orientation خ وتت ي  األس  ذا  التهج  الت انط  باالنط ا  والتواغم بين
ا  أفررر اد األسررر   فررر  الطررراه يا ، والكررريم، وال عتقررردا ، وجررر  أسررر  تت ترررع بوةررر

ج مرررر   لييررررل تقايررررد  ليسرررر  (، و تخررررا أربررررا  جرررران األسرررر  القرررر ارا  بشرررريل 
أمراد ، بيو را يتهقررع مرن األ فرا  إ ا رر  جران القر ارا  دو  نقرراش، مرع م  رر  
ال واقشررر ، وتشررر يع االختلفرررا  فررر  الررر ؤ  وال واقشرررا  ال فتهمررر ، وتشررر يع 

ر   وتاقائيرر  اآلبرراء أ فررالام  اررال التررردح، وتبرراد  األفكررار وال شررا   باسررت  ا
 بل قيهد زموي  مه  وق  التفا ل، وال مه  ال هاويع ال   وم  لا واقش خ

 ومؽ ىذيؽ البعديؽ انبثق  أربعة أنساط لمتؾاة  األسرش: 

و ت تع بتهج  مهار  وتهج   ،Consensualنسط التؾاة  التؾافقي  -0
 ت انط   اليينخ

جرررر  مررررهار  ، و ت تررررع بته Pluralistic ألتعممممديشنسممممط التؾاةمممم     -4 
  ال  وتهج  ت انط  موخف خ

، و ت ترع Protectiveنسط األسر ذات الحسايمة الزا مدة )الؾقما ي(  - 6 
 بتهج  مهار  موخف  وتهج  ت انط   ال خ

 Laissez Faireنسمط األسمر ذات الحريمة السظمقمة )الحيمايش(   -2  

Families عيدممى ، و ت تررع بتهجرر  مررهار  وتهجرر  ت انطرر  موخفضررين(
 خ(447 – 442: 4107سي، والعري
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 القابمية لالستيؾاء -6
  فرر  مهسرره    اررم الرروف  والترايررل الوفطرر  اريررراء أو االسررتاهاء 

“Suggestion” "  قررررردر  بعررررر  األشرررررخاص  ارررررال الترررررأ ي  فررررر  آخررررر  ن" بأنرررر
فررر د    ايررر  إغررر اء أو اسرررت ال "وجررره  برررار   رررن  خ(657: 0871)الحفشمممي، 

ناقد، و عب   واا  اد  ف   ا ا ،   ا  لتقبل فك  ، أو مطار فعل دو  تفكي 
)جممابر، وكفممافي،  "يررردح فرر  أوامرر  ال ورره  لافرر د تررر  التورره م ال غوا يطرر 

بأنررر  "الترررأ ي  فررر   (0846)مكمممدوج ، و  فررر   خ(6785 – 6782: 0885
 "ا تقررررادا  أو أفعررررا  شررررخم آخرررر  مررررن غيرررر  ل ررررهء إلررررال األوامرررر  ال باشرررر  

 خ(0220: 0881)الدسؾقي، 

  فتاررا مهسرره    اررم الرروف  والترايررل الوفطرر  بأناررا  ئي ، فقرردأمررا االسررتاها
"سرراهل  التررأ   بأفكررار اآلخرر  ن، وجرر  مالرر  ي يررن الهقرره  فرر  مبائااررا بتررأ ي  التورره م 
ال غوا يطررررر ، أو بفعرررررل بعررررر  العقررررراقي ، أو بالعررررردو  مرررررن ال  ررررراجي ، أو بترررررأ ي  

، وال هسرررريقال  األمرررراان الشررررا     الاادئرررر ، وال رررره  الخفرررري ، واأللررررها  ال   ررررر
خ و  فاررا مع رررم  اررم الررروف  وال رررخ (657 - 652: 0871)الحفشمممي،  "الرال رر 

مال  يرتم فيارا تبور  أفكرار، ومعتقردا ، وات اجرا  اآلخر  ن دو  نةر   الوفط  بأناا "
خ   ررا   فتاررا ذخيرر    ارره  الرروف  (6782: 0885)جممابر، وكفممافي، ناقررد  إلياررا" 

)الدسممممؾقي، ي رررر  وقتيرررر  أو دائ رررر  لافرررر د" االسررررتعداد لتقبررررل اريررررراء  خ بأناررررا "
اسرررتعداد بأنارررا " (072 – 075: 0886)القؾةمممي، خ و  فارررا (0220: 0881

 الشخم لتقبل فك  ، مع  د  وجهد األسبا  الكادي  لتقباااخ
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 أنؾاع اهستيؾا ية -

 ميز اإيزنػا بيؽ ثالثة أنؾاع مؽ اهستيؾا ية:

 م تأ   الشخم نفط  با طا  نفط خاألولية -

، اىمم اأ   الشررخم بررالغي م   ررا يةارر  مررن اختبررار تررأرجح ال طررم لرررترر -
 خاشفرولياواختبار تأرجح ال طم لر

م تررأ   الشررخم بنيررراءا  الغيرر ،   ررا يةارر  مررن اختبررار بقررع الثانؾيممة -
 خالشبرجا ، واختبار الشم لرربال

اسرتعداداط لترأ   باريرراء إذا  را  بيور  وبرين  و  هماط ييه  الفر د أا ر 
اب ، أو  لقرررر   ا فيرررر ، أو إذا  ررررا  فرررر  مالرررر  صررررري  وجطرررر ي  ال ررررد   تشرررر

، أو إذا  رررررا  أقرررررل ذ ررررراءط أو  قافررررر  أو  ا ررررراط ورررررتيف  بشررررريل مدقررررر  أو دائرررررم
ف  مال  وجداني  ت عار  أقرل اسرتعداداط لاترقرق  ، أو  ا بال هوه  من ال د  

ا  م ا يقا  ل ، أو إذا  ا  ما  ودن من  قائد وأفكار ي عا  أميل إلال االن   
 خ(652: 0871)الحفشي، مي  معيو  دو  أخ   ف  نا

(؛ 4100دمحم، ) (؛4100، )ناةمممرم دراسرررا   رررل مرررنأشرررار   وقرررد
(؛ )زبيمممممممدش، 4105(؛ )حسيمممممممد، 4102الخزرجمممممممي، (؛ )4104) ميممممممم ، 
 (4101(؛ )حمسمي، 4101(؛ )جديد عبمد الحسيمد، 4107)دمحم، (؛ 4105

انرررخ ال ل ررر  األساسررري  فررر  إلرررال أ  القابايررر  للسرررتاهاء ترررتم  ارررال مطرررته  ال ه 
 الطاه (خ –الهجدا   –ارنطا   الفك  

 الشغريات السفدرة لمقابمية لالستيؾاء -

 امر   ن    ف     -في ضؾء نغرية التحمي  الشفدي  -االستاهاء  -0
تعبرر   ررن دوافررع الفرر د لاخورره ، وفرر  إ ررار جرراا الرردافع تررأت  أفكررار، 
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  ، وت ررررر فا    ، وت ررررر فا  الفررررر د وفقررررراط ألفكرررررار، ومشرررررااومشررررر
 خشخم آخ ، أو أشخاص آخ  ن

نفطرري  مررد     أ  جوررا  قرره  اليفمميؽا )ةمماح  نغريممة السجممار(و رر    -2
، وجررر  قررره  ذا  فعاليررر   بيررر   تكفررر  االقمممؾة السؾجيمممةاأ ارررق  ايارررا 

لاتررأ ي   اررال األفرر اد، وتررر  ام فرر  ات رران معررين  نتي رر  وجررهدجم فرر  
برال  يد ررد دور  فر  ال  را  الررا  يتهاجردو  دير ، وجره مو قر  م ير  

: 4104) ميم ، العلقا  االجت ا ي  ف  انتشار القاباي  للستاهاء 
 خ(622

االتشممافر السعرفممي نة  رر   (Leon Festinger, 1957)ا ررا ووررع  -0
“Cognitive Dissonance ،الف د   ررررا ت ررررهرن جرررران الوة  رررر  فرررر

يت ورررخ التوررراف  برررين الهمررردا  الاجويررر   ا تقاداتررر ، ومعارفررر ، وآراؤن، 
انط ا  وت رابق برين جران ال هانرخ  –ف  العاد   –، إذ يهجد ارن(وأفك

ال ختاف  ردراااتوا البا و ، و قا رد  إنورا ال نر رل معتقردا  أو قي راط 
متواق ررر  فررر  آ  وامرررد، وال نطرررا    ائرررق تتوررراق  مرررع معتقررررداتوا، 
فالوف  ف  مال  انط ا ، وج   اال وفان أساس  مع ج يع جهانباا 

 خ(262: 4105)حسيد، 

 Adolescence السراىقة -2

ال  اجقررر  بأناررررا "م ماررر  انتقررررا  مرررن م مارررر   (4115)زىممممراش،  ررر   
، ال فهلرر  إلرررال م ماررر  ال شرررد والوضرررا، فال  اجقررر  م ماررر  تأجرررخ ل  ماررر  ال شرررد

وت تررد فرر  العقررد ال رران  مررن ميررا  الفرر د مررن ال ال رر   شرر  إلررال التاسررع   شرر  
 00د ذل  بعا  أو  امين، ما بين  تق  باط، أو قبل ذل  بعا  أو  امين، أو بع

ولقمممد قدمممؼ خ ”Teenage“( سرررو   لرررال  تعررر   ال  اجقررر  أميانررراط باسرررم 02 –
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 )زىراش( مرحمة السراىقة إلى ثالثة أقدا  كالتالي:

 :سو ، وتقابرل ال  مار  04 – 02من سن   مرحمة السراىقة السبكرة )
 ار دادي خ

 :وتقابررررل ( سررررو 07 – 05مررررن سررررن   مرحمممممة السراىقممممة الؾسممممظى ،
 ال  ما  ال انه  خ

 :سررررو ، وتقابررررل 20 – 08مررررن سررررن   مرحمممممة السراىقممممة الستمممم  رة )
 (.44: 4115)زىراش،  ال  ما  ال امتي 

ونتشمماور فممي الدراسممة الحاليممة مرحمممة السراىقممة الؾسممظى، ومممؽ أىممؼ 
  را ص ىذه السرحمة:

 تتبا أ س    الو ه ال ط   نطبياط  ن ال  ما  الت  تطبقااخ -0

و ررره ال طررر   ومرررا ي رررامب  مرررن ن ررره جوطررر  إلرررال االجت رررا  يررردد  ال -2
 بال و  اآلخ خ

تت يررر  جررران ال  ماررر  بعرررد  االسرررتق ار العرررا ف ، واالجت رررا  بال  رررا ،  -0
 خ(681 – 611: 0885)زىراش، وال ةا ، وج ا   ال فان 

ال  اجقررررر  الهسررررر ال إلرررررال أ  م ماررررر   (0810)محسمممممؾي، ولقررررد أشرررررار 
  اجرررق بغيررر ن مرررن ال ررر اجقين الشررربا ، تكررره ن  لقرررا  تررر ب  ال تتضررر ن بدايررر 

وتت يرر  باالرتبررا  والررهالء الشررديدين، وتكرره  جرران العلقررا  واالرتبا ررا   اررال 
مطررا  ارتبررا  ال  اجررق بأسرر ت ، ونمطاسرر  برراألمن وال امرر   ررن    ررق انت ائرر  

ال ررري   إلياررا، ونلررال األبرره ن بالرراا ، وشررعهرن بالرررخ، والع رر ، والروررا  فرر 
مررن خررارل   ضرر   إلررال رمابا رراخ فقررد أصرربح لرر  أصرردقاءالررا  ي  عرر  با ررا، و 

ال و  ، أصدقاء ف  م ل سو ، يشار ام أس ارجم، و شرار هن  أسر ارن، وبالترال  
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أصبح يو   إلال الخ ول من البي  إلال جراا ال ره ال ديرد، ونلرال األلفر  الطرار ، 
 مطرعال ي ور  ماجاتر  ال ديرد ، ورهباتر  الواشرئ  ميد ي د ف  جان ال ررب 

 (.21 – 58: 0810ي، )محسؾ 

ىدراداتىدابقة

 إلى محؾريؽ كالتالي:الدراسات الدابقة تشقدؼ 
ا لعوووا ىىإدموووا ىالعالقوووةىبوووو ىىتىتناالوووىدرادووواتى:ىالالمحوووارىاووو ى

لوود ىاإللكترانوووةىاتنتحاروووةىاالتااألوولىا دووريىىىى
ىالمراهقو 

جدف   (Madill & Leanna, 2016)ا لياناو  مايي ،الميراسة في 
اء مرررع أبورررائام ال ررر اجقين دي رررا يتعارررق بألعرررا  الفيرررديهخ بررررد خبررر ا  اآلبرررإلرررال 

( آبرررراء فرررر  مقررررابل  شخ رررري  ف ديرررر ، مررررع م  ه رررر  9شررررار  فرررر  الدراسرررر   
ترديررررد ات اجرررراتام نررررره ألعررررا  الفيررررديه الترررر  ي ارسرررراا  اسررررت ل  رأ  جرررردفاا

واآلبرراء،  أبورراؤجمخ وقررد أشررار  نتررائا الدراسرر  إلررال أ  التهاصررل بررين ال رر اجقين
  ائات  وأخهت  ير   ال  اجق من مخا   إدما  م ل جان األلعا خوال  اجق و 

( دراسرر   ررن 092بترايررل  فياررا قررا   (Vega, 2016)افيجمماا فممي يراسممة لمممو 
االنترررار ترارريلط نقرردياط داخررل ال  ت ررع اللتيورر ، وذلرر  لترديررد  هامررل الخ رر  

أجررم   ررا  مررنو الترر  تارردد ال رر اجقين  أمررد أا رر  ال  ا ررا  تع ورراط للنترررارخ 
جرررررران العهامررررررل تقايررررررد ال رررررر اجقين لاطرررررراه  االنترررررررار   برررررر  مهاقررررررع التهاصررررررل 

، وذلرر  ل ررا يت تررع برر  ال  اجررق مررن اعممدوى اهنتحممارادي ررا يطرر ال  االجت ررا  
دفع ال  اجررق يرر، أيضرراط التهاصررل الطرراب  بررين ال  اجررق والعائارر  قابايرر  للسررتاهاء

لترال  التعر ض ل  ارسر  إلال الا و  إلال العالم االفت او   ب  ارنت ن ، وبا
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 Aiken, et)ا آيكمؽ وآ مريؽيراسة اأيضراط االنترار  خ ارلكت وني  األلعا  

al., 2017)   التفررا ل  ال اره ر  فرر  أسر  ال رر اجقين بررد جرردف  إلرال التر
مررررراولها اط م اجقررررر( 70 تكهنررررر   يوررررر  الدراسررررر  مرررررن الررررراين مررررراولها االنتررررررارخ 

خ متترراليتينمةرر  ال هليرر  ل ررد  سرروتين االنترررارخ وقررد تررم اسررتخدا     قرر  ال ل
وقد أشار  نتائا الدراس  إلال أ  ال  اجقين الراين مراولها االنتررار لرديام  رد  
قبرره   ررا ف  لابرراء، و عررانه  أن ررا  التهاصررل األسرر   الطرراب ، و ررد  الررتفام 

واالنع اليررر ، وندمرررا  مهاقرررع التهاصرررل  الهالرررد   القررردر   ارررال مرررل ال شررريل (،
مازابمممما، اوقممممد قمممما   خاالنترار رررر  كت ونيرررر لدمررررا  األلعررررا  اراالجت ررررا  ، ون

دولرر   (86مطررح  اررال  بررنج اء  (Mazaba, et al., 2017)ا وآ ممروش 
تفكيررر  ال  اجرررق فررر  االنتررررار، و هامرررل  الشرررعهر  العلقررر  بررريناتعررر    ارررال ل

 –التررردخين  –العوررر   –الت ييررر   –الغيرررا   رررن ال درسررر   –الوفطررري  بالهمرررد  
م ارسرر  لتبرر  الررره  األزرن(خ وقررد جرراء إدمررا  ارنت نرر   –إدمررا  ارنت نرر  

 م ارسرررر  لتبررررر  الرررررره  األزرن( فررررر  ال  تبررررر  ال ال ررررر  بعرررررد الشرررررعهر بالهمرررررد  
فر  تفكير  ال  اجرق فر  االنتررارخ وقرد أرجعر  والغيا   رن ال درسر   ،الوفطي 

 الدراس  ذل  إلال هيا  التهاصل األس   بين ال  اجق ووالدي  وأخهت ، والفتهر
إجر اء مطرح إلرال  (Brent, 2018) برنم ايراسمة افي حيؽ ىدف  الهالرد خ 

شامل لدراسر  بررهح االنتررار لرد  ال ر اجقين، وتقرديم تق  ر  ي ر  الع ايرا  
البيهلهجيرر ، واالجت ا يرر ، والطررييهلهجي ، والبيئيرر  الترر  مررن ال رر جح أ  تكرره  

ارسر  ال ر اجقين خ وقد أشار  نتائا الدراس  إلرال أ  م م تب   بخ   االنترار
ليلعا  ارلكت وني  االنترار   من العهامل الت  تدد  إلرال االنتررار فر   رل 
هيا  التهاصل بين ال  اجق والهالدينخ وأشار  أيضاط إلال بع  العهامل الت  
تطررررا د  اررررال خفرررر  معررررد  انتشررررار إدمررررا  ال رررر اجقين ليلعررررا  ارلكت ونيرررر  
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تفعيررررل دور التهاصررررل  ا  أج اررررااالنترار رررر  لررررد  ال  اجررررق فرررر  ال طررررتقبل، و رررر
األسرر  ، وال طرررا د   ارررال تو يررر  مخررر و  ال ارررارا  وال رررهارد ال  ت تيررر  لرررد  

 الشبا  داخل ال  ت عخ

المحووارىالنووانر:ىدرادوواتىتناالووتىالعالقووةىبووو ىإدمووا ىا لعووا ىىىىىىىى
اإللكترانووةىاتنتحارووةىاالقابلووةىلالدوتكاا ىىىىى

ىلد ىالمراهقو .
جردف   (Mukhra, et al., 2017)فمي يراسمة لممامؾ را، وآ مريؽا 

إلرررال ترايرررل  ررراج   "تررررد  الرررره  األزرن لتبررر  أ  ج   ررر ؟"خ تكهنررر   يوررر  
الدراسررر  مرررن  يوررر  مرررن ال ررر اجقينخ وقرررد أشرررار  نترررائا الدراسررر  إلرررال أ  الاتبررر  
تطررررعال وراء صررررغار الطررررن مررررن ال رررر اجقين، وأ  ال رررر اجقين مررررن ذو  القابايرررر  

فررررررر  األلعرررررررا  ال ديرررررررد  خاصررررررر   ال  تفعررررررر  للسرررررررتاهاء يوررررررردفعه  للنغ ررررررراس
االنترار ررررر ، وأ  جررررران الاتبررررر  تطرررررتاد  بعررررر  ال ررررر اجقين ال يتئبرررررين نفطرررررياط، 
وال عرر ولين  ررن مررري ام االجت ررا  ، وأ  ترررد  الررره  األزرن فرر  شرريا  
ال  اررق ي يررن أ  يرردر   اررال أنرر  سررع  غيرر  شرر   ، وغيرر  أخلقرر ، وغيرر  

الترررأ ي ا  الشرررديد  لاتبررر   إنطررران  فررر  م ت عورررا الررررال خ وقرررد ناقشررر  الدراسررر 
الرررره  األزرن  ارررال ال ررر اجقين، و يفيررر  وورررع ال عرررايي  الهقائيررر  الضررر ور   

 ,.Sousa, et al)وفمي يراسمة أ مرى لمماسؾساا لارد من تأ ي ا  جان الاتب خ 

جرررردف  إلررررال دراسرررر  تررررأ ي  لتبرررر  الررررره  األزرن فرررر  ز رررراد  معرررردال   (2017
وقررد أشررار  نتررائا الدراسرر  إلررال أ  االنترررار  ترايررل نفطرر  مررهج  لاةرراج  (خ 

متغيرر  القابايرر  للسررتاهاء لررد  ال  اجررق مررن أقرره  ال تغيرر ا  الترر  تطررام فرر  
ز اد  معدال  انتشرار م ارسر  جران الاتبر ، وبالترال  ز راد  معردال  االنتررارخ 
وأشار  أيضاط إلال معدال  االنترار ف  البادا  ال ختافر  بطربخ م ارسر  جران 



 
 

0513 

( مالر  انتررار، و   رل 003معدال  االنترار ف  روسريا  الاتب ، فقد س ا  
جاا العردد مرهال    را  مراال  انتررار لكرل  شر   مليرين مرن الطريا ، ميرد 

( مايررره  نطررر  خ   رررا يعرررد  امرررل االسرررتخدا  046ي  رررل  ررردد سررريا  روسررريا  
ال ف   لشبيا  التهاصل االجت ا   من قبل ال  اجق من العهامل التر  تطرام 

وأوصررر  الدراسررر  بضررر ور  م اقبررر  األ فرررا  خ ارسررر  جررران الاتبررر فررر  انتشرررار م 
وأوليراء األمرهر لاررد مرن انتشرار م ارسر  جران خل  ال درسرين وال  اجقين من 

 ,Pandey & Mukherjee)كسا ىدف  يراسة اباندش، ومؾ رجيا الاتبر خ 

إلررال برررد العلقرر  بررين م ارسرر  لتبرر  الررره  األزرن لررد   يورر  مررن  (2018
والقابايرر  للسررتاهاء لررديامخ تكهنرر   يورر  الدراسرر  مررن م  ه رر  مررن ال رر اجقين 

، وتررررم سرررردا  سررررتاهاءالررررا هر وارنرررراحخ وقررررد تررررم اسررررتخدا  اسررررتبيا  لاقابايرررر  لل
ال رررر اجقين  ررررن م ارسرررر  الاتبرررر ، ميررررد أشرررراروا إلررررال أ  لتبرررر  ترررررد  الررررره  
األزرن ليطررررر  ب نام ررررراط مرررررردد العواصررررر ، وال لتبررررر   ارررررال ارنت نررررر ، ولكرررررن 

تخدمين ير رراه   اررال رابرر  مررن خررل  م  ه ررا  الرررهار فرر  وسررائل ال طرر
التهاصررل االجت ررا   لارردخه  إلررال لتبرر  الترررد  ال  يترر خ وقررد أشررار  نترررائا 
الدراس  إلال أ  القاباي  للستاهاء تكه  م تفع  لد  ال  اجقين الاين ي ارسه  

ذلػ كمممخ التررررد ، وأ  الرررا هر أا ررر  م ارسررر  لاررران األلعرررا  مرررن ارنررراح لتبررر 
إلرررال انتررررار  ررردد مرررن  (Pons, N, 2018)أشمممارت يراسمممة ابمممؾنس. إش.ا 

األ فا  وال  اجقين ف  إسربانيا بطربخ م ارسر  لتبر  الرره  األزرنخ وأرجعر  
الدراسررر  م ارسررر  األ فرررا  وال ررر اجقين لاررران الاتبررر  إلرررال ارتفرررا  معرررد  القابايررر  

الاتبر ، إلرال  للستاهاء لديام، بارواف  إلال الفضه ، ومخ ااتشا  ترديا 
جانررخ الع لرر   أسرربا  مباشرر   تقرر  وراء شررغ  األ فررا  وال رر اجقين بالبرررد 
 واررا، بررل وندماناررا، واالمت ررا  ألوام جررا الترر  قررد ترترره   اررال م الررخ بنيررااء 

أيزمممار يراسمممة الرروف ، متررال ي رررل باررم األمررر  إلررال االمت رررا  ألمرر  االنتررررارخ 
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جردف  إلرال التعر    ارال  التر  (Yildiz, et al., 2018)اييممديز، وآ مريؽا 
العلقرر  بررين التعرر ض لاطرراه  االنترررار  ومررراوال  االنترررار بررين ال رر اجقينخ 

( مرررن ال ررر اجقين وال  اجقرررا  األتررر ا خ وقرررد 2305تكهنررر   يوررر  الدراسررر  مرررن  
أشررار  نتررائا الدراسرر  إلررال أ  ال رر اجقين مررن ذو  القابايرر  ال  تفعرر  للسررتاهاء 

  رردو  بطرربخ التعرر ض لاطرراه  االنترررار   يورردفعه  إلررال مررراوال  االنترررار
 بررر  شررربيا  التهاصرررل االجت رررا    رررن    رررق م ارسررر  األلعرررا  االنتررررار( 

ارلكت وني  االنترار  ، وأ  ارنراح أا ر  قاباير  للسرتاهاء مرن الرا هر، وأا ر  
 تأ  اط من الا هر ب  ارس  األلعا  ارلكت وني  االنترار  خ

 رلىىالدراداتىالدابقةىو تعق

إلررال وجررهد ارتبررا  بررين إدمررا   رررهر األو  الدراسررا  نتررائا شررار  أ -0
 ال  اجقين ليلعا  ارلكت وني  االنترار   والتهاصل األس  خ

إلررال وجررهد ارتبررا  بررين إدمررا   رررهر ال رران  دراسررا  النتررائا أشررار   -2
 ال  اجقين ليلعا  ارلكت وني  االنترار   والقاباي  للستاهاءخ

 الدراسةفروض 

 اررال  أفرر اد العيورر درجررا   بررين إم ررائياط   دالرر  ارتبا يررقرر   لهجررد ت -0
 ودرجاتام  ارال مكيراس إدما  األلعا  ارلكت وني  االنترار   مكياس

 خالتهاصل األس   

 اررال  أفرر اد العيورر درجررا   بررين اط لرر  إم ررائياد  ارتبا يرر لقرر  تهجررد  -2
 قائ رر  الدرجرراتام  اررإدمررا  األلعررا  ارلكت ونيرر  االنترار رر  و  مكيرراس

 خلقاباي  للستاهاءا

ال رررررر اجقين متهسرررررر ا  درجررررررا  بررررررين دالرررررر  إم ررررررائيا تهجررررررد فرررررر ون  -0
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 إدما  األلعا  ارلكت وني  االنترار  خ  اال مكياسوال  اجقا  

برررررين متهسررررر ا  درجرررررا  ال ررررر اجقين  دالررررر  إم رررررائيا  تهجرررررد فررررر ون  -4
 خالتهاصل األس     اال مكياسوال  اجقا  

ا  ال رررررر اجقين بررررررين متهسرررررر ا  درجرررررر دالرررررر  إم ررررررائياتهجررررررد فرررررر ون  -5
 القاباي  للستاهاءخ قائ   اال وال  اجقا  

أللعرررررا  ارلكت ونيررررر  االنترار ررررر  مرررررن خرررررل  اي يرررررن التوبرررررد بندمرررررا   -6
 خلد  أف اد  يو  الدراس  التهاصل األس   والقاباي  للستاهاء

  واجراءات الدراسة مشيج
ال واا الهصف  االرتبا  ، وذل  لاكش    ال اجودراس  استخد  ف  ال

إدمرررا  األلعرررا  ارلكت ونيررر  االنترار ررر  و رررل مرررن التهاصرررل  رررن العلقررر  برررين 
، ميررد ياررتم ال رر اجقين وال  اجقررا لررد   يورر  مررن األسرر   والقابايرر  للسررتاهاء 

االرتبا   ببرد العلق  ال تهقع  بين ال تغي ا ، و طام ف  الهصف  ال واا 
 التوبد بااخ

 دراسةعيشة ال
 ل  ال   األو  ال رانه  مرن الرا هر ن مدراس   يو  الم اختيار ت
 وذلػ لألسبا  اآلتية:،  اما(06 م05 ف  ال  ما  الع     من وارناح 

تعرر ض فئرر  ليطرر  بالقايارر   اررال مطررته  العررالم للنترررار مررن الررا هر  -0
وارنرررراح بطرررربخ اسررررتخدا  جرررراا الورررره  مررررن األلعررررا ، معة اررررم مررررن 

، وقرررد ت ررر  امرررا ( 06 – 05  مرررنال ررر اجقين فررر  ال  ماررر  الع   ررر  
 ارشار  إلال ذل  تف ياياط بار ار الوة   والدراسا  الطابق خ
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مررا أشررار  إليرر  بعرر  الدراسررا  الطررابق  مررن أ  ال رر اجقين جررم أا رر   -2
الفئرررررا  الع   ررررر  اسرررررتخداماط لاهسرررررائل التكوهلهجيررررر ، وخاصررررر  ألعرررررا  

 خ(4102( )رشاي، 4102)كام ، ارنت ن  

 طريقة ا تيار عيشة الدراسة -
الريهميررر   بال ررر   ال انه ررر   يوررر  مرررن  رررل  ال ررردارس اختيرررارترررم  -0

األو  ال رررانه ( ب رافةررر  القررراج  ، ميرررد ترررم اختيرررار مدرسررر  لارررا هر 
 ال و قر   وأخ   لنناح من  ل مو ق  مرن مورا ق مرافةر  القراج  

ال و قرررررررر   –ال و قرررررررر  الشرررررررر الي   –ال و قرررررررر  الغ بيرررررررر   –الشرررررررر قي  
هورح مورا ق مرافةر  القراج  ، الرا  ي (4)ممحم   ، انةر ال وهبي (

وأسررررر اء ال ررررردارس التررررر  ترررررم اختيارجرررررا مرررررن  رررررل مو قررررر ، واردارا  
الررا  يهوررح ال هافقررا  ال سرر ي   (6ممحمم  )و خالتعاي يرر  التابعرر  لاررا

   اال ت بيق الدراس  ف  تا  ال دارسخ

 .سةاأنؾاع العيشات يا   الدر  -
 .أ( عيشة الدراسة اهستظالعية

دء فررر  إجررر اء الدراسررر  الراليررر  برررنج اء دراسررر  قامررر  البام ررر  قبرررل البررر
،فر  ال  مار  است ل ي   اال  يو  من  ل  مدارس ال   األو  ال رانه  

( ذ رهر 87(  الرخ و البر    066  ميهنر  مرن  امرا،06الال05الع     من 
  باد  التع    اال أا   ال تغي ا  ال  تب   بندما  ال ر اجقين ( إناح79و 

الدراسررررا  اال ررررل   اررررال االنترار رررر ، بارورررراف  إلررررال ليلعررررا  ارلكت ونيرررر  
الطابق خ وف  سبيل ترقيق ذل ، قامر  البام ر  بت بيرق اسرت ار  ترره  بعر  

م  رتررررخ ت ررررا دياط األسرررربا  الترررر  ترررردفع  ، مررررن أج اررررا (5مارررررق   األسررررئا 
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االنترار  (خ وقد أشار  نتائا التكر ارا  إلرال أ  االلكت وني  ل  ارس  األلعا  
   الهالررردينو ررد  قرردر ال  اجررق  ارررال التهاصررل مررع الهالرردين واألخررره ،   ررد  قرردر 

إلرررال تررردفع ال ررر اجقين التررر   األسررربا فررر  مقدمررر   مرررع بعضرررا ا  ارررال التهاصرررل
 ارال الر ملء  أيضا م رل تقايرد ونتبرا  – %43جان األلعا  بوطب   م ارس 

مرررخ االسرررت ل ،  م رررلبيو رررا ، %43م رررل  ارررال  دذاتارررا ميررر التكررر ارا 
 المواررا  ارر، والشررعهر بالع لرر   ررل   االنترررار، والشررعهر باالاتئررا والتفكيرر  فرر

 %خ5نطب  تك ارا  

 .العيشة السدتخدمة لمتحق  مؽ الكفاءة الديكؾمترية أليوات الدراسة ( 

مررررن  ( إنرررراح43( ذ ررررهر و 43(  الررررخ و البرررر    83تكهنرررر  مررررن  
فررررر  الريهميررررر   بال ررررردارس ال انه ررررر  رررررل  و البرررررا  ال ررررر  األو  ال رررررانه  

 خ(  اما05م06من   ل  ما  الع    ا

 ج( عيشة الدراسة األساسية:

( 073(  الررخ و البرر    023مررن   األساسرري  يورر  الدراسرر   تكهنرر  -2
مرررن  رررل  و البرررا  ال ررر  األو  ال رررانه   ( إنررراح053ذ رررهر و 
( 06الررال05مررن   فرر  ال  مارر  الع   رر الريهميرر   ال انه رر  بال رردارس

انغممر   .3خ53ا  متيررار  وانررر    53خ05ب تهسرر    رر    ،  امررا
لا رررل  فررر   رررل مدرسررر ، و ررردد يهورررح العررردد الكاررر  خ(2)ممحممم  

الرضررهر والغيررا ، و رردد ال ررهافقين  اررال الت بيررق، و رردد ال افضررين 
لات بيررررق، و رررردد ال طررررتبعدين ، ميررررد تررررم اسررررتبعاد بعرررر  ال ررررل   

( وفرررا  أمرررد الهالررردين أو 2( مررراال  ال رررلنخ 0 ألسمممبا  تتعمممم  بمممم:
مرراال  ال  اجررق وميررد   -4  أمررد الهالرردين أو  ايا ررا( سررف0اايا رراخ 

الهالرردين، و رردد االسررت ارا  غيرر  ال يت ارر ، و رردد الت بيررق ال يت ررل 
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 ألدوا  الدراس خ

ىدرادةأدااتىال

إعممداي ونيممة اهنتحاريممة لمسممراىقيؽ )( مقيمماس إيممماش األلعمما  اإللكتر 0
 (.1ممح  :ةلباحثا

 اليدف مؽ إعداي السقياس -
ال كيرراس لاكشرر   ررن درجرر  إدمررا  ال رر اجقين ليلعررا  تررم إ ررداد جرراا 
سررييهمت    لكيرراس إدمررا  جرراا أدا  ، وذلرر  لعررد  وجررهد ارلكت ونيرر  االنترار رر 

 ف  مدود ا ل  البام  خ –البيئ  الع بي  الوه  من األلعا  لا  اجقين ف  

وقد استؾح  الباحثة فكمرة ىمذا السقيماس، وبالتمالي أمكشيما ةميالة 
  الر اآلتي:عباراتو مؽ 

إدما  ال ر اجقين ليلعرا  ارلكت ونير  ار ار الوة   الخاص ب فاه   -0
ت رررررر ي ا   –أنررررررها  وت بيقررررررا  األلعررررررا  االنترار رررررر   –االنترار رررررر  

 وتعاي ا  جاا الوه  من األلعا خ

اال ل   اال بع  ال قايي  الخاصر  بندمرا  األلعرا  ارلكت ونير ،  -2
 مث :، وندما  ارنت ن 

م ع البيانرررا   رررن األلعرررا  ارلكت ونيررر  ميهنررر  مرررناسرررتبان  ل  ررر (0
 ررررادا   –ميانرررر  األلعررررا  ارلكت ونيرررر  ورررر ن الطرررريان العررررائا  

أ ررر  األلعرررا  ارلكت ونيررر   ارررال  –م ارسررر  األلعرررا  ارلكت ونيررر  
 خ(4104قؾيدر،  )إعداي/ طاه يا ال

 خ(4106)إعداي/ بدوش، مكياس م ارس  األلعا  ارلكت وني   (2
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 )إعممممممداي/ دمحم،ا  التطرررررراي  ارلكت ونيرررررر  مكيرررررراس م ارسرررررر  ألعرررررر (0
 خ(0818

)إعممداي/ رشمماي، مكيرراس االسررتخدا  ال فرر   ليلعررا  ارلكت ونيرر   (4
 خ(4102

، وقرررد تررررم (4106، أرنممم وط)إعمممداي/ مكيررراس إدمرررا  ارنت نررر   (5
، أرن وط)استخدام  ف   ديد من الدراسا  الطابق ، مواا دراس  

 خ(4102)كام ، ، ودراس  (4117

 خ(4105)إعداي/ مرظفى، ارنت ن   مكياس إدما  (6

)إعممممداي/ الميثممممي، مكيرررراس إدمررررا  شرررربيا  اله ررررخ االجت ا يرررر   (7
 خ(4106

مرررن جررراا ال و ارررق، ونتي ررر  لترايررررل ال  رررادر وال وافرررد الطرررابق ، تررررم 
دمرررا  ال ررر اجقين ليلعرررا  ارلكت ونيررر  االنترار ررر  وورررع التع  رررف ارج ائررر  ر

ا  ارلكت ونيرر  االنترار رر ، والشررغ  ليلعرر القارر  ( ال فرر   االسررتخدا  بأنرر م "
بيررل مرررا جررره جديررد مرررن الت بيقرررا  الخاصرر  باررراا الوررره  مررن األلعرررا ، وز ررراد  
تر ارر  لاررراا االسرررتخدا ، والشرررعهر بالضررريق واوررر  ابا  ال ررر ال  ورررد ار اقررر  
 ررن االسررتخدا ، والررتريم فرر  الخرر ول مررن الاتبرر  لرربع  الهقرر ،  ررم االرتررداد 

الهاجبررا  الدراسرري  واالجت ا يرر ، وتعبرر   ورر  القارر  ، و  ررامخ ذلرر  إج ررا  
 ،االدرج  ال  تفع   اال مكياس إدما  األلعا  ارلكت وني  االنترار  

 8ك  مشيممما يتكمممؾش ممممؽ سمممبعة مكؾنمممات فرعيمممة،سقيممماس اليزمممؼ وبالتممالي  
 كالتالي عبارات

م ارسرررر   خليلعرررا  ارلكت ونيرررر  االنترار رررر  (القارررر   ال فرررر    االسرررتخدا   -0
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( سرررا ا  03لعرررا  ارلكت ونيررر  االنترار ررر  مرررا ال يقرررل  رررن  ال  اجرررق لي
 خيهمياط 

االجت رررا   خالشرررغ  بيرررل أنرررها  الت بيقرررا  الخاصررر  باأللعرررا  االنترار ررر  -2
ال ائررررد لا  اجررررق بالت بيقررررا  الخاصرررر  بررررأنها  األلعررررا  االنترار رررر   لتبرررر  

 (،لتبر  تررد  تشرارل  –لتب  جوي  الوار  –لتب  م  م  –الره  األزرن 
 ررررن    ررررق تر يررررل جرررران األلعررررا   اررررال الك بيررررهت  أو التايفرررره   جرررراوغي  

 خب   د ن ولاا ال ر ه 

الشرديد الرا  يت ابر  ال طرد  والع رب  تر ل ال  اجرق لنجاراد  خالتر ل -0
 خ العاألجاا الوه  من توفيا تعاي ا  

شرررررعهر ال  اجرررررق بالضرررررريق  خالشرررررعهر بالضررررريق واالوررررر  ابا  ال  اجيرررررر  -4
الغضخ(  ود إ اقت   ن اسرتخدا  جراا الوره   –واو  ا  ال  ال  القاق 

 خ، والشعهر بال تع   ود استخداماامن األلعا 

تريرم ال  اجرق فر  الخر ول  لربع  الهقر خ التريم ف  الخ ول مرن الاتبر  -5
 خمن الاتب   خاص   ود الهصه  إلال م ما  توفيا االنترار(

ن ميررررل ال  اجررررق لاعررررهد  إلررررال م ارسرررر  لتبرررر  أخرررر   مرررر خاالرتررررداد القارررر    -6
 خاأللعا  االنترار  

شرررعهر ال  اجرررق بالتق ررري  فررر   إج رررا  الهاجبرررا  الدراسررري  واالجت ا يررر خ  -7
الرررررراجا  إلررررررال الرررررردروس(،  –أداء الهاجبررررررا  الدراسرررررري ، م ررررررل  ال ررررررااا   

 واالجت ا ي ، م ل  ال  ارا  االجت ا ي  ليجل واألصدقاء، وغي جا(خ

 مكؾنات السقياس - 
يهجررد أمررا   ررل  بررار   ل رر  برردائل ،  بررار ( 60يتكرره  ال كيرراس مررن  
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( إذا  انر  0ير رل ال  اجرق  ارال الدرجر   اط(، ا ي   – مياناط أ – بداط  ألنجاب  
( إذا 0( إذا  انرررر  ارجابرررر   أميانرررراط(، والدرجرررر   2ارجابرررر   أبررررداط(، والدرجرررر   

تترر اوأ الدرجرر  الكايرر   اررال ال كيرراس مررا بررين ، وبالتررال  اانرر  ارجابرر   ا يرر اط(
درجرر ، وتررد  الدرجرر  ال  تفعرر   اررال مطررته  م تفررع مررن إدمررا   (089 – 60 

 خاأللعا  ارلكت وني  االنترار  

 ةد  السقياس:أوهر: 
 )أ( ةد  السحتؾى :

قامررر  البام ررر  بعررر ض ال كيررراس فررر  صرررهرت  األوليررر   ارررال  ررردد مرررن 
أ ضرراء جيئرر  الترردر   فرر  م ررال   اررم الرروف  وال ررر  الوفطرري   لاريررم  اررال 

هد وصدقاا ف  التعبي   ن إدما  ال  اجقين ليلعا  ارلكت وني  مد  دق  البو
 (خ6االنترار    مارق 

دن الطرراد  بررقامرر  البام رر  بن رراد  الوةرر  فرر  ال كيرراس فرر  وررهء مررا أ
(،   را 7ال ري ه  من ملمةا  ونرشادا  خاص  بتعديل ال كياس  ماررق 

مررن   بررار  قامرر  باسررتخ ال متهسرر  نطررب  اتفرران الطرراد  ال ري ررين  اررال  ررل
 خ(7 بارا  ال كياس  مارق 

 . ) ( ةد  السحػ

 إدمرا  ال ر اجقين أللعرا    مكياسر تم استخدا  صدن ال رر  بت بيرق
 Kimberly Yong 0881“يمؾنج  يكسبرلإ رداد ""من  الك بيهت  وارنت ن 

 خومكياس إدمرا  األلعرا  االلكت ونير  االنترار ر   إ رداد البام ر ( (00 مارق 
فررر   مرررن ارنررراح(43مرررن الرررا هر( 43  (83ال ررر اجقين    مرررن  ارررال  يوررر  

 رررل  ال ررر  األو  ال رررانه   مرررن ا امررر (06الرررال05  ال  ماررر  الع   ررر  مرررن
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 ررم مطررا  معامررل االرتبررا  بررين الدرجرر  الكايرر   خالريهميرر  ال انه رر  سبال رردار 
(، 704خ3االرتبا  بين الدرج  الكاي  لا كياسرين     معاملو ا  لا كياسين، 
 Kimberly“ا ب لررر  يرررهنا  و (خ30خ3ورررد مطرررته  داللررر   وجررره دا   

Yong،   ج  من أو  أ باء  ارم الروف  الراين  يفرها  ارال دراسر  جران الةراج
 0999،   را أنارا قامر   را  0994ف  الهاليا  ال ترد  األم  يي  موا  را  

بتأسرررري  وندار  م  رررر  اردمررررا   اررررال ارنت نرررر  لبرررررد و ررررلل جرررران الةرررراج   
رشممماي، (خ قامررر  بت ج ررر  ال كيررراس إلرررال الاغررر  الع بيررر   41: 4102رشممماي،  

(،   را قامر  بن راد  صرياغت  ليتواسرخ مرع ال رل  فر  04(  مارق 4102
(  اماط،  اال أ  تكه  إجاب  ال ل  ميهنر  08 – 04ال  ما  الع     من  

نرررادراط(خ   رررا قامررر   –أميانررراط  –مرررن  ررردد قايرررل مرررن االختيرررارا ، وجررر   دائ ررراط 
( بالتأاررررد مررررن الكفرررراء  الطررررييهمت    لا كيرررراس، ميررررد قامرررر  4102رشمممماي،  

باسرررررتخدا  صرررررردن ال ري رررررين، وصرررررردن االتطررررران الررررررداخا ، ميرررررد ت اومرررررر  
 77خ3معامل  االرتبا  برين درجر  التبرار  والدرجر  الكاير  لا كيراس مرا برين  

(،   ررا قامرر  برطررا  30خ3(، وجرر  قرريم دالرر   وررد مطررته  داللرر   68خ3 –
(، وجرراا يد ررد صرردن و بررا  األدا  فرر  800خ3    وجرره اخمعامررل ألفررا لك ونبرر

(  ررا خ   ررا ترررم 08 – 04ت بيقاررا  اررال ال ررل  فرر  ال  ماررر  الع   رر  مررن  
اسررتخدا  جررراا ال كيررراس فرر   ررردد  بيررر  جرررداط مررن الدراسرررا  األجوبيررر  الخاصررر  
بندمررا  ارنت نرر ، وجررراا يررد   ارررال صرردن ال كيرراسخ وبعررر ض ال كيرراس  ارررال 

أشررراروا إلرررال صرررلميت  لييررره  مرررر  صررردن ل كيررراس  ، *(الطررراد  ال ري رررين
 إدما  ال  اجقين ليلعا  ارلكت وني  االنترار  خ

                                        
 (خ6مارق رقم    *(
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 ثانيار: الثبات 
 ،والقط   الو رفي  لك ونباخ ألفامطا  معامل  ال با  ب   قت  تم 

  ل خا(، وال دو  التال  يهوح ذ83العيو  الطابق        لد 
  (0جدور )

 لقدسة الشر ية لكرونباخ وا ألفامعام  
 عيشة الدراسة

  السقياس
معام  الثبات بالقدسة  معام  ألفا لكرونباخ

 الشر ية 
 (11العيشة الكمية )ش =  (11العيشة الكمية )ش = 

سقيممممماس إيمممممماش األلعممممما  ل الدرجمممممة الكميمممممة
 اهنتحارية لمسراىقيؽ اإللكترونية

1.886 1.817 

 870خ3 908خ3    اهستخدا  السفرط)القيرش( :البعد األور  
الخاصررررررررر   البعررررررررد ال ررررررررران م الشررررررررغ  بالت بيقرررررررررا  

           باأللعا  االنترار  
 807خ3 940خ3

 870خ3 949خ3 البعد الثالث: التحس  
 تالبعمد الرابمع : الذمعؾر بالزمي  واهضمظرابا

 السزاجية
 822خ3 942خ3

المممتحكؼ فمممي الخمممروج ممممؽ البعمممد الخمممامس:  
 المعبة

 850خ3 949خ3

 873خ3 950خ3 عد الدايس: اهرتداي القيرش الب 
الؾاجبمممات الدراسمممية  إىسمممارالبعمممد الدمممابع :  

 واهجتساعية 
 939خ3 955خ3

 



 
 

 

0514 

 لمسقياس  ثالثار: التجانس الدا مي
ل كيراس معامل االرتبا  بين درج   ل بعرد والدرجر  الكاير   تم مطا 

، وقررد ت اومرر  الطررابق لاعيورر   االلكت ونيرر  االنترار رر  لا رر اجقين إدمررا  األلعررا 
معامررررل  تررررم مطررررا خ   ررررا (985خ3 م 973خ3 معررررامل  االرتبررررا  مررررا بررررين 

إليررر ، وقرررد ت اومررر   يوت ررر ودرجررر  البعرررد الرررا   بورررداالرتبرررا  برررين درجررر   رررل 
( يهوررا  0( و 2وجردول   (932خ3 م 700خ3 معامل  االرتبا  ما بين 

والدرجر   بوردجر   رل برطرا  معامرل االرتبرا  برين در  البام   ا ا قام  خذال 
 (930خ3 م 645خ3 الكاي  لا كياس، وقد ت اوم  معامل  االرتبا  ما برين 

  (02 قمار  
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 (4جدور )

 والدرجة الكمية لمسقياس اإلبعاياهرتباط بيؽ يرجة ك  بعد مؽ معامالت 
لسقياس إيماش األلعا  اهلكترونية  األبعاي الفرعية

 لمسراىقيؽ. اهنتحارية
 (11ية )ش = العيشة الكم
 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش 

 30خ3 977خ3 البعد األور :اهستخدا  السفرط)القيرش(    
 30خ3 974خ3      الخاةة باأللعا  اهنتحارية  البعد الثاني: الذغف بالتظبيقات

 30خ3 983خ3 البعد الثالث: التحس 
 30خ3 973خ3 السزاجية تالبعد الرابع : الذعؾر بالزي  واهضظرابا

 30خ3 970خ3 .البعد الخامس: التحكؼ فى الخروج مؽ المعبة
 30خ3 983خ3 ش القير  الدايس :اهرتدايالبعد 

 30خ3 985خ3 البعد الدابع : إىسار الؾاجبات الدراسية واهجتساعية

 (6دور )ج
 إلية يشتسيويرجة البعد الذش  بشدمعامالت اهرتباط بيؽ يرجة ك  

 )القيرش(لبشؾي بالدرجة الكمية لبعد اهستخدا  السفرط معامالت ارتباط ا
 (11العيشة الكمية )ش =  البشد

 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش 
 30خ3 700خ3 0ر 
 30خ3 846خ3 2ر 
 30خ3 870خ3 0ر 
 30خ3 865خ3 4ر 
 30خ3 820خ3 5ر 
 30خ3 838خ3 6ر 
 30خ3 808خ3 7ر 
 30خ3 878خ3 8ر 
 30خ3 722خ3 9ر 
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  الخاةة باأللعا  اهنتحارية معامالت ارتباط البشؾي بالدرجة الكمية لبعد الذغف بالتظبيقات
 (11العيشة الكمية )ش =  البشد

 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش 
 30خ3 766خ3 03ر 
 30خ3 783خ3 00ر 
 30خ3 806خ3 02ر 
 30خ3 882خ3 00ر 
 30خ3 873خ3 04ر 
 30خ3 862خ3 05ر 
 30خ3 857خ3 06ر 
 30خ3 806خ3 07ر 
 30خ3 796خ3 08ر 

 عامالت ارتباط البشؾي بالدرجة الكمية لبعد التحس  م
 (11العيشة الكمية )ش =  البشد

 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش 

 30خ3 700خ3 09ر 

 30خ3 778خ3 23ر 

 30خ3 830خ3 20ر 

 30خ3 804خ3 22ر 

 30خ3 895خ3 20ر 

 30خ3 933خ3 24ر 

 30خ3 854خ3 25ر 

 30خ3 875خ3 26ر 

 30خ3 868خ3 27ر 
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 معامالت ارتباط البشؾي بالدرجة الكمية لبعد الذعؾر بالزي  واهضظرابات السزاجية 

 (11العيشة الكمية )ش =  البشد

 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش 

 30خ3 757خ3 28ر 
 30خ3 828خ3 29ر 
 30خ3 857خ3 03ر 
 30خ3 803خ3 00ر 
 30خ3 848خ3 02ر 
 30خ3 805خ3 00ر 
 30خ3 806خ3 04ر 
 30خ3 862خ3 05ر 
 30خ3 799خ3 06ر 

 معامالت ارتباط البشؾي بالدرجة الكمية لبعد التحكؼ في الخروج مؽ المعبة 

 (11العيشة الكمية )ش =  البشد

 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش 
 30خ3 830خ3 07ر 
 30خ3 887خ3 08ر 
 30خ3 805خ3 09ر 
 30خ3 869خ3 43ر 
 30خ3 866خ3 40ر 
 30خ3 849خ3 42ر 
 30خ3 857خ3 40ر 
 30خ3 850خ3 44ر 
 30خ3 794خ3 45ر 
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 معامالت ارتباط البشؾي بالدرجة الكمية لبعد اهرتداي القيرش بظريقة التجانس الدا مي
 (11العيشة الكمية )ش =  البشد

 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش 
 30خ3 795خ3 46ر 
 30خ3 870خ3 47ر 
 30خ3 820خ3 48ر 
 30خ3 873خ3 49ر 
 30خ3 893خ3 53ر 
 30خ3 875خ3 50ر 
 30خ3 852خ3 52ر 
 30خ3 884خ3 50ر 
 30خ3 777خ3 54ر 

 معامالت ارتباط البشؾي بالدرجة الكمية لبعد إىسار الؾاجبات الدراسية واهجتساعية 
 (11العيشة الكمية )ش =  البشد

 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش 
 30خ3 839خ3 55ر 
 30خ3 832خ3 56ر 
 30خ3 858خ3 57ر 
 30خ3 806خ3 58ر 
 30خ3 899خ3 59ر 
 30خ3 930خ3 63ر 
 30خ3 932خ3 60ر 
 30خ3 859خ3 62ر 
 30خ3 857خ3 60ر 

معررررامل  االرتبررررا  دالرررر   وررررد  أ ( خ 0( و 2يتضررررح مررررن جرررردول   
 م ا يد   اال ت تع ال كياس باتطان داخا  م تفع خ (30خ3مطته  دالل   
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 (.01( قا سة القابمية لالستيؾاء لمسراىقيؽ )إعداي/ الباحثة( )ممح  4

 اليدف مؽ إعداي القا سة -
القاباير  للسرتاهاء لرد  ال ر اجقين تشر ل إ داد أدا  سرييهمت    لكيراس 

االسررتاهاء الطرراه    –كرر   األبعرراد ال ختافرر  لاقابايرر  للسررتاهاء  االسررتاهاء الف
 االستاهاء االنفعال (خ  –

، وبالتممالي أمكشيمما ةمميالة ه القا سممةوقممد اسممتؾح  الباحثممة فكممرة ىممذ
 مؽ  الر اآلتي: اعباراتي

ار رررار الوةررر   الخررراص ب فاررره  االسرررتاهاء واالسرررتاهائي  مرررن خرررل   -0
وال رررخ الوفطررر ، ومهسررره    ارررم اال رررل   ارررال مع رررم  ارررم الررروف  

 خاإيزنػا مي جا اه  الوف ، وأنها  االستاهائي    ا  الوف ، وذخي  

نة     –الوة  ا  ال فط   لاقاباي  للستاهاء  نة    الترايل الوفط   -2
 خنة    التواف  ال ع ف  –ال  ا  

التر  ت ر  ارشرار   اال ل   اال الدراسا  الطابق  لاقاباي  للسرتاهاء -0
للستاهاء ترتم  ارال مطرته  ، والت  أشار  إلال أ  القاباي  إلياا سابقاط 

 –الطررررررراه   –ال هانرررررررخ ال ل ررررررر  األساسررررررري  فررررررر  ارنطرررررررا   الفكررررررر  
 االنفعا (خ

 اال ل   اال ال قايي  الخاص  بالقاباي  للستاهاء، م لم

خ و تكرره  (4102)إعممداي/ الخزرجممي، مكيرراس القابايرر  للسررتاهاء  (0
( مهقفرراط، أمررا   ررل مهقرر   ل رر  خيررارا   فقرر   تشرري  إلررال 24مررن  

 فق   مضاد (خ –فق   مرايد   –االستاهاء 
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خ ترررم إ رررداد (4104)إعمممداي/  ميممم ، مكيررراس القابايررر  للسرررتاهاء  (2
فقرر ا  جرراا ال كيرراس  اررال شرريل مهاقرر  لفةيرر  ي رر  باررا الفرر د فرر  
مياتررر  اليهميرررر ، ولكررررل مهقرررر  مررررن جرررران ال هاقرررر  الخ طرررر  برررردائل 

 ( فق  خ00لنجاب ، و تكه  من  

)إعداي/ أبؾ ريات، لد  تلميا ال دارس  مكياس القاباي  للستاهاء (0
(  بررار ، و كري  أربعرر  أبعراد  اال تقرراد 28خ يتكره  مرن  (4112

االقتوا  بالتفطري ا   –ف  وجهد قه  خفي  تهج  ساه يا  األف اد 
 ال طاي   ال ف   (خ –الخوه   –ال اج   

)إعمممداي/ زبيمممدش، مكيررراس القابايررر  للسرررتاهاء لرررد   ابررر  ال امعررر   (4
 خ(4105

)إعمممداي/ ناةمممر، مكيررراس القابايررر  للسرررتاهاء لرررد   ابررر  ال امعررر   (5
 خ(4100

مرررن جررراا ال و ارررق، ونتي ررر  لترايررررل ال  رررادر وال وافرررد الطرررابق ، تررررم 
ووررررع التع  ررررف ارج ائرررر  لاقابايرررر  للسررررتاهاء بأنرررر م "تقبررررل ال  اجررررق ألفكررررار، 
و ومعتقررردا ، واقت امرررا ، وسررراه يا  اآلخررر  ن، مرررع انعررردا  التفكيررر  الواقرررد، أ

الت ريم لاان األفكار والطاه يا ، بارواف  إلرال الترأ   بررالتام االنفعالير ، 
 وتعب   و  الدرج  ال  تفع   اال قائ   القاباي  للستاهاء لد  ال  اجقين"،

 وبالتالي تزؼ القا سة ثالثة مقاييس فرعية، كالتالي:

تقبررررل وت ررررديق ال  اجررررق لفكرررر  ، أو معتقررررد، أو  اهسممممتيؾاء الفكممممرش: -0
تررر اأ ي ررردر مرررن اآلخررر  ن دو  نقرررد أو ت رررريم لاررران الفكررر  ، أو اق

 (  بار خ04، و تكه  من  ال عتقد، أو االقت اأ
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تقبرررل، وتقايرررد، واتبرررا  ال  اجرررق لطررراه  معرررين  اهسمممتيؾاء الدممممؾكي: -2
ي در من اآلخ  ن، مع انعدا  الرر  الوقرد  لاراا الطراه ، و تكره  

 (  بار خ02من  

ال  اجررق بالرالرر  االنفعاليرر  الترر  تررردح  تررأ   اهسممتيؾاء اهنفعممالي: -0
لررد  أشرررخاص آخررر  ن، و ضرررم ج يرررع الةررراج ا  الرطررري  واالنفعاليررر  

 (  بار خ02ألم(، و تكه  من   –غضخ  –م    –  ن  – مخ 

 لمسراىقيؽ مكؾنات قا سة القابمية لالستيؾاء -
(  برررار ، يهجرررد أمررا   رررل  بررار   ل ررر  بررردائل 08تتكرره  القائ ررر  مررن  

  ي اط(، ير ل ال  اجق  ارال درجر  وامرد  إذا  انر   –أمياناط  – أبداط  لنجاب 
ارجاب   أبداط(، ودرجتين إذا  ان  ارجاب   أمياناط(، و لح درجرا  إذا  انر  

( 004 – 08ارجاب   ا ي اط(، وبالترال  تتر اوأ الدرجر  الكاير  لاقائ ر  مرا برين  
 من القاباي  للستاهاءخ درج ، وتد  الدرج  ال  تفع   اال مطته  م تفع

 أوهر: ةد  القا سة:
 :)أ( ةد  السحتؾى 

قامررر  البام ررر  بعررر ض القائ ررر  فررر  صرررهرتاا األوليررر   ارررال  ررردد مرررن 
أ ضرراء جيئرر  الترردر   فرر  م ررال   اررم الرروف  وال ررر  الوفطرري   لاريررم  اررال 
مررد  دقرر  البوررهد وصرردقاا فرر  التعبيرر   ررن القابايرر  للسررتاهاء لررد  ال رر اجقين 

 (خ6 مارق 

قامررر  البام ررر  بن ررراد  الوةررر  فررر  القائ ررر  فررر  ورررهء مرررا أيررردن الطررراد  
(،   ررا 9ال ري ره  مررن ملمةررا  ونرشررادا  خاصرر  بتعررديل القائ رر   مارررق 

قامرر  باسررتخ ال متهسرر  نطررب  اتفرران الطرراد  ال ري ررين  اررال  ررل  بررار  مررن 
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 (خ9 بارا  القائ    مارق 
 :) ( ةد  السحػ

مكيرررررراس القابايرررررر  للسررررررتاهاء تررررررم اسررررررتخدا  صرررررردن ال ررررررر  بت بيررررررق 
 أ رداد  لا ر اجقين وقائ   القاباي  للستاهاء (05(  مارق 2304لر الخ رج ، 

من ارناح( 43من الا هر( 43 ( 83من ال  اجقين     اال  يو   البام  (خ
مررررن  ررررل  ال رررر  األو  ، (  امررررا 06الررررال05  نفرررر  ال  مارررر  الع   رررر  مرررر

 رررم ترررم مطرررا  معامرررل االرتبرررا  برررين  ،ال رررانه  بال ررردارس ال انه ررر  الريهميررر  
(، وجره دا  760خ3معامل االرتبا      و ا  لا كياس والقائ   الدرج  الكاي 

( ببورراء ال كيرراس 2304قامرر   الخ رجرر ، وقررد  (خ30خ3 وررد مطررته  داللرر   
( 24، و تكرره  مررن  ”Festinger”باال ت رراد  اررال نة  رر  التورراف  ال ع فرر  لررر

( 0 بارا ، وترطخ الدرج  مرن خرل  إ  راء  مهقفاط، أما   ل مهق   لح 
( درجر  لافقرر   ال رايررد ، 2درجرا  لافقرر   التر  تشرري  إلررال االسرتاهاء، ون  رراء  

( درجر  لافقر   ال ضراد  للسرتاهاء، وجره مرن ال قرايي  التر  تت تررع 0ون  راء  
( باسرتخ ال ال ردن الخ رجرالقامر   وقرد  بدرج   الي  من ال دن وال برا خ 

ن الةررراج  ، وصررردن البوررراء،   رررا اسرررتخ ج  ال برررا  ب   قررر  ب   قتررر  ال رررد
(، وباغررررر  الت  ئررررر  الو رررررفي  82خ3إ ررررراد  االختبرررررار، فباررررر  معامرررررل ال برررررا   

(خ   ررا أ  2304(  الخ رجرر ، 84خ3(، أمررا ألفررا لك ونبرراخ فقررد بارر   84خ3 
مكياس  الخ رج ( من ال قايي  التر  ترم اسرتخداماا فر   ديرد مرن الدراسرا  

(خ وبعررررررر ض مكيررررررراس  الخ رجررررررر (  ارررررررال الطررررررراد  2305يرررررررد، الطرررررررابق   م 
لقائ   القاباي  للستاهاء  إ داد  البام  ( أشاروا إلرال صرلمي    *(ال ري ين

 ال كياس لييه  مر  صدن لاقائ  خ
                                        

 (خ6مارق رقم    *(
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 ثانيار: الثبات:

،    الو ررفي والقطرر لك ونبرراخ ألفررامطررا  معررامل  ال بررا  ب   قترر  تررم  
  ل خاوال دو  التال  يهوح ذ(، 83العيو  الطابق        لد 

 ( 2جدور )

 لكرونباخ والقدسة الشر ية  ألفامعام  

 معام  التجز ة الشر ية معام  ألفا لمسراىقيؽ القابمية لالستيؾاءقا سة 

 1.874 1.811 لمقا سة الدرجة الكمية 

 926خ3 967خ3 القاباي  للستاهاء الفك   مكياس  

 895خ3 960خ3   القاباي  للستاهاء الطاه مكياس  

 922خ3 960خ3 القاباي  للستاهاء االنفعال مكياس  

 .ثالثار: التجانس الدا مي 

 لقائ رر معامرل االرتبررا  برين درجرر   رل بعررد والدرجر  الكايرر   ترم مطررا 
وقررد ت اومرر  معررامل  االرتبررا  لاعيورر  الطررابق  ،  لا رر اجقين القاباير  للسررتاهاء

 ررل مطررا  معامررل االرتبررا  بررين درجرر   تررمخ   ررا (992خ3م 977خ3 مررا بررين 
إلي ، وقرد ت اومر  معرامل  االرتبرا   يوت  الا   ال كياس الف   ودرج   بود

   ا قام يهورا  ذال  ،  (6 و( 5وجدول   خ(920خ3 م 687خ3 ما بين 
، وقد لاقائ  والدرج  الكاي   بودبرطا  معامل االرتبا  بين درج   ل  البام  

  (خ02 مارق  (خ900خ3 م 668خ3 تبا  ما بين ت اوم  معامل  االر 
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 (5جدور )

 معامالت ارتباط السقاييس بالدرجة الكمية لقا سة القابمية لالستيؾاء
 لمسراىقيؽ 

 لقا سة القابمية لالستيؾاء السقاييس الفرعية
 لمسراىقيؽ

 (11العيشة الكمية )ش = 

 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش 

 30خ3 977خ3 ؾاء الفكرش القابمية لالستيمقياس -0

 30خ3 992خ3 القابمية لالستيؾاء الدمؾكي مقياس -4

 30خ3 990خ3 القابمية لالستيؾاء اهنفعاليمقياس  -6
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  (6) جدول

 . لمقاييس القابلية لالستهواء والدرجة الكلية البنودمن  بندمعامالت االرتباط بين درجة كل 

لمقياس القابلية لالستهىاء الفكري  معامالت ارتباط البىىد بالدرجة الكلية

 للمراهقيه 

 (11العيىة الكلية )ن =  البىد

 مستىي الداللة معامل بيرسىن
 7371 73030 1ر

 7371 73047 2ر

 7371 73813 3ر

 7371 73850 4ر

 7371 73803 5ر

 7371 73818 6ر

 7371 73842 0ر

 7371 73834 8ر

 7371 73892 9ر

 7371 73808 17ر

 7371 73883 11ر

 7371 73882 12ر

 7371 73850 13ر

 7371 73874 14ر

معامالت ارتباط البىىد بالدرجة الكلية لمقياس القابلية لالستهىاء السلىكي 

 للمراهقيه 

 (87العيىة الكلية )ن =  البىد

 مستىي الداللة معامل بيرسىن
 7371 73680 1ر

 7371 73024 2ر

 7371 73086 3ر

 7371 73080 4ر

 7371 73871 5ر

 7371 73861 6ر

 7371 73912 0ر

 7371 73978 8ر

 7371 73899 9ر

 7371 73923 17ر

 7371 73915 11ر

 7371 73854 12ر
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 معامل ارتباط البىود بالدرجة الكلية  لمقياس القابلية لالستهواء االوفعالي للمراهقيه

 البىد
 (87العيىة  الكلية )ن =

 مستوى الداللة سونمعامل بير

 7371 73017 1ر

 7371 73842 2ر

 7371 73043 3ر

 7371 73043 4ر

 7371 73824 5ر

 7371 73886 6ر

 7371 73802 0ر

 7371 73972 8ر

 7371 73841 9ر

 7371 73970 17ر

 7371 73976 11ر

 7371 73927 12ر

ته  معامل  االرتبا  دال   ود مط أ ( 6( و 5يتضح من جدول   
 باتطان داخا  م تفع خ قائ   م ا يد   اال ت تع ال ،(30خ3 دالل  

( 4102( مقيمممماس التؾاةمممم  األسممممرش لمسممممراىقيؽ )إعممممداي/ الدمممميد، 6
 (.00)ممح  

( عبمارة تقميس 55يتكؾش ىذا السقياس فمي ةمؾرتو الشيا يمة ممؽ )
 أشكار التؾاة  األسرش، ويتكؾش مؽ ثالثة أبعاي فرعية:

   بيؽ األ  واأل البعد األور: التؾاة

الطرراه يا  التهاصررراي  اري ابيررر  والطرررابي  الترر  ترررردح برررين الهالررردين، 
 (  بار خ22والت  تأخا صهراط لفةي  وغي  لفةي ، و تكه  من  

 البعد الثاني: التؾاة  مع الؾالديؽ

لتررر  ترررردح برررين ال  اجرررق الطررراه يا  التهاصررراي  اري ابيررر  والطرررابي  ا
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 (  بار خ23ووالدي ، والت  تأخا صهراط لفةي  وغي  لفةي ، و تكه  من  
 البعد الثالث: التؾاة  مع األ ؾة

الطررراه يا  التهاصررراي  اري ابيررر  والطرررابي  التررر  ترررردح برررين ال  اجرررق 
 (  بار خ00وأخهت ، والت  تأخا صهراط لفةي  وغي  لفةي ، و تكه  من  

 (7جدور )

 لمسراىقيؽ  زيع العبارات عمى مقياس التؾاة  األسرش تؾ 

عدي  البعد
 أرقا  العبارات العبارات

، 05، 04، 03، 28، 20، 23، 06، 00، 03، 8، 7، 4، 0 22 األور
06 ،08 ،09 ،43 ،42 ،44 ،46 ،47 ،50 

، 07، 00، 00، 29، 26، 24، 20، 09، 07، 04، 00، 5، 2 23 الثاني
40 ،40 ،45 ،48 ،53، 50 ،54 

 55، 52، 49، 02، 27، 25، 22، 08، 05، 02، 9، 6، 0 00 الثالث

 –أميانرراط  –وتقررع ارجابرر   ررن ال كيرراس فرر   ل رر  مطررته ا   غالبرراط 
( 0(، وذلرررر  بن  رررراء  0 – 0نررررادراط(، وتترررر اوأ الدرجرررر  لكررررل  بررررار  مررررا بررررين  

  الدرجررر  إلرررال ( لرررر نادراط(، ميرررد يشررري  ارتفرررا0( لرررر أمياناط(، و 2لرررر غالباط(، و 
ز ررررراد  درجررررر  التهاصرررررل األسررررر  خ ولاتقايرررررل مرررررن ال يرررررل التخررررراذ ن ررررر   ابررررر  
للسررت ابا ، تررم ووررع بعرر  التبررارا  فرر   يرر  ات رران التبررارا  األخرر  ، 
وتشرررري  جرررران التبررررارا  ال عيهسرررر  إلرررررال ال انررررخ الطرررراب  لاتهاصررررل األسررررر  ، 

 –( 2(   أميانررررراط  –( 0وبالترررررال  فرررررن  التبرررررارا  ت ررررررح  الترررررال م  غالبررررراط(  
 (خ0 نادراط(  
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 لمسراىقيؽ الخرا ص الديكؾمترية لسقياس التؾاة  األسرش  -
 أوهر: الرد 

برطررا  ال ررردن ال و قرر ، وجررره أ  يكررري   (4102)الدممميد، قامرر  
االختبرررار مرررا وورررع لكياسررر ، وقرررد ترقرررق مرررن خرررل  ا ت ادجرررا  ارررال ار رررار 

   بررر ن الت الوةررر      جتيررر  ر رررداد ال كيررراسخ   رررا قامررر  باسرررتخدا  ال رررد
 صررررردن ال رررررر ( برطرررررا  معامرررررل االرتبرررررا  برررررين مكياسررررراا ومكيررررراس أن رررررا  

، و انر  (Ritchie & Fitz Patric (RECP), 2008)لممالتهاصرل األسر   
(، و انررررر  جررررران الكي ررررر  دالررررر  إم رررررائياط  ورررررد مطرررررته  داللررررر  679خ3قي تررررر   

 (، وجه ما يشي  إلال صدن ال كياسخ30خ3 
 ثانيار: الثبات

برطا  قي   معامل ألفرا ومعرامل  الت  ئر   (4102 )الديد،قام  
  852خ3(،  77خ3 – 875خ3الو في  ليبعاد ال ل  ، و ان   اال الت تيخ  

(، و تضررررررح أ  ج يررررررع معررررررامل  ال بررررررا  096خ3 – 764خ3(،  734خ3 –
م تفعرر ، و ررا  معامررل االرتبررا  بعررد الت ررريح مررن أ رر  الت  ئرر   اررال الت تيررخ 

 (، م ا يد   اال  با  م تفع لا كياسخ568خ3 – 826خ3 – 87خ3 
 ثالثار: التجانس الدا مي

برطرررا  معامرررل االرتبرررا  برررين درجررر   رررل بعرررد مرررن  (4102)الدممميد، قامررر  
األبعاد والدرج  الكاي  لا كياس، ومطا  معامل االرتبا  بين درج   ل  بار  
ودرجرررر  البعررررد الررررا  توت رررر  إليرررر ، و انرررر  ج يعاررررا دالرررر   وررررد مطررررته  داللرررر  

  خ(88 – 82: 4102)الديد، ( 35خ3( و 30خ3 
فمممى  لمسمممراىقيؽ الخرممما ص الدممميكؾمترية لسقيممماس التؾاةممم  األسمممرش  



 
 

0101 

 الدراسة الحالية.
 ةد  السحتؾى )الغاىرش(.)أ(  

قام  البام   ف  الدراس  الرالي  بع ض ال كياس  اال م  ه ر  مرن 
والعلقا  الطاد  ال ري ين األساتا  ف  م اال   ام الوف  وال ر  الوفطي  

  **(األس   

أشرررار الطررراد  ال ري ررره  إلرررال صرررلمي  ال كيررراس ونميانيررر  اسرررتع ال  
 لكياس التهاصل األس   لا  اجقين  يو  الدراس  الرالي خ

 :) ( ةد  السحػ 

التهاصرررل األسررر    مرررن إ رررداد   ترررم اسرررتخدا  صررردن ال رررر  بت بيرررق مكياسررر
Ritchie & Fitz Patrick (RECP), 1990 عبمد ترجسمة وتعريم(  

ومكيررراس التهاصرررل األسررر   إ رررداد الطررريد  ،(02)ممحممم   (2304،  المممرحسؽ
من ارناح( 43من الا هر( 43(  83من ال  اجقين     اال  يو   خ 2306

(  اما من  ل  ال   األو  ال انه  06الال05م ن تت اوأ أ  ارجم  من  
 ، بال دارس ال انه   الريهمي 

(  صرررهر  700خ3 كياسرررين    و انررر  قي ررر  معامرررل االرتبرررا  برررين ال
 وج  (  صهر  األ (602خ3(، و 30خ3األ (، وج  دال   ود مطته  دالل   

وجرره مررن ال قررايي  الترر  تررم اسررتخداماا فرر   (خ30خ3دالرر   وررد مطررته  داللرر   
، ودراسرر  (4102)عبممد الممرحسؽ،  ديررد مررن الدراسررا  الطررابق ، مواررا دراسرر  

، و كرررري  جرررراا (4107، )عيدممممى، والعرمممميسي، ودراسرررر  (4102)الدمممميد، 
                                        

  جامع  القاج  خ –قا  األس    بياي  اآلدا  دخ صفاء إس ا يل، أستاذ مطا د العل  **(
 جامع  القاج  خ –أستاذ مطا د العلقا  األس    بياي  اآلدا  ن    مو هر، دخ     
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ال كيرراس  التهاصررل األسرر   بررين اآلبرراء واألبورراء، ومررد  انفترراأ الهالرردين  اررال 
( 0أفكار ومشا   أبوائام أ واء التهاصل معامخ و تكه  ال كياس من بعردينم 

تشررر يع اآلبررراء ليبوررراء  ارررال الترررردح وتبررراد    بأنررر   و عررر   الحمممؾارش البعمممد 
قرره  اآلبرراء رجبررار األبورراء   بأنرر   و عرر   السدممايرة بعممد(4األفكررار وال شررا  خ 

أميانراط  –و تم اختيرار االسرت اب  مرن برين  ل ر  بردائل  غالبراط  ( اال مطاي تام
بالتال  ( لر نادراط(، 0( لر أمياناط(، و 2( لر غالباط(، و 0وذل  بن  اء   نادراط( –

 (، وترررد  الدرجررر  ال  تفعررر 66 – 22تتررر اوأ الدرجررر   ارررال ال كيررراس مرررا برررين  
بررالترقق مررن  (4102)عبممد الممرحسؽ،  اررال ارتفررا  التهاصررل األسرر  خ قامرر  

صرردن و بررا  ال كيرراس، ميررد قامرر  بع ورر   اررال م  ه رر  مررن ال ري ررين، 
( لابعرررد 00(  برررار    22(  برررارا ، فأصررربح  ررردد التبرررارا   4وترررم مرررا   
( لبعرد ال طرراي  ،   را قامر  برطررا  االتطران الرداخا ، و ررا  00الررهار ، و 

( لبعرررد ال طرراي  ، وجرر  دالررر   وررد مطرررته  792خ3( لبعررد الرررهار، و 679خ3 
(خ وت اومرر  معررامل  االتطرران الررداخا  بررين األبعرراد والتبررارا  30خ3داللرر   
( ومطته  30خ3(، وج  دال   ود مطته  دالل   606خ3 – 094خ3ما بين  
(خ   ا قام  برطا  معامرل ألفرا لك ونبراخ فكرا  بعرد الررهار   35خ3دالل   

 (خ 687خ3(، والكا     709خ3(، وبعد ال طاي      604خ3 

 ثانيار: الثبات :

والقطر   الو رفي   لك ونبراخ ألفرامطا  معامل  ال با  ب   قتر  تم 
  ل خا(، وال دو  التال  يهوح ذ83العيو  الطابق        ، لد 
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 ( 1جدور )

  والقدسة الشر ية  لكرونباخ ألفامعام  

 معام  التجز ة الشر ية معام  ألفا لمسراىقيؽ رش مقياس التؾاة  األس

التؾاةممم  األسمممرش  الدرجمممة الكميمممة لسقيممماس -
 لمسراىقيؽ.

1.884 1.814 

 945خ3 980خ3 التؾاة  بيؽ األ  واأل    األور :البعد 

 928خ3 974خ3 البعد الثاني : التؾاة  مع الؾالديؽ                         

 896خ3 952خ3 اإل ؾةمع  البعد الثالث : التؾاة 
 

 .ثالثار: التجانس الدا مي

قامرر  البام رر  برطررا  معامررل االرتبررا  بررين درجرر   ررل بعررد والدرجرر  
وقررررد ت اومرررر   لاعيورررر  الطررررابق  ، لا رررر اجقينالتهاصررررل األسرررر   ل كيرررراس الكايرررر  

خ   را قامرر  برطررا  معامررل (990خ3 م 974خ3 معرامل  االرتبررا  مررا بررين 
إليررر ، وقرررد ت اومررر   يوت ررر الرررا   البعررردودرجررر   بوررردل االرتبرررا  برررين درجررر   ررر

يهورا   (03(و  9 وجدول  (920خ3م 688خ3 معامل  االرتبا  ما بين 
والدرجرر  الكايرر   بورردا ررا قامرر  برطررا  معامررل االرتبررا  بررين درجرر   ررل  خذالرر 

 م 687خ3 لا كيررررررررررراس، وقرررررررررررد ت اومررررررررررر  معرررررررررررامل  االرتبرررررررررررا  مرررررررررررا برررررررررررين 
 (02 مارق (خ902خ3
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 (8جدور )

 عامالت ارتباط اإلبعاي بالدرجة الكمية لسقياس التؾاة  األسرش لمسراىقيؽم

 األسرى الفرعية لسقياس التؾاة   األبعاي
 لمسراىقيؽ 

 (11العيشة الكمية )ش = 

 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش 

 30خ3 990خ3 البعد األور : التؾاة  بيؽ األ  واأل 

 30خ3 989خ3 البعد الثاني : التؾاة  مع الؾالديؽ

 30خ3 974خ3 البعد الثالث : التؾاة  مع اإل ؾة 
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 (01جدور )

 إليةتشتسي  الذشالبشد بدرجة البعد  يرجة معامالت ارتباط

 (11العيشة الكمية )ش =     البعد األور : التؾاة  بيؽ األ  وإه
 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش  البشد
 30خ3 800خ3 0ر
 30خ3 797خ3 2ر
 30خ3 848خ3 0ر
 30خ3 855خ3 4ر
 30خ3 833خ3 5ر
 30خ3 747خ3 6ر
 30خ3 857خ3 7ر
 30خ3 804خ3 8ر
 30خ3 799خ3 9ر
 30خ3 803خ3 03ر
 30خ3 856خ3 00ر
 30خ3 799خ3 02ر
 30خ3 905خ3 00ر
 30خ3 863خ3 04ر
 30خ3 872خ3 05ر
 30خ3 807خ3 06ر
 30خ3 930خ3 07ر
 30خ3 870خ3 08ر
 30خ3 876خ3 09ر
 30خ3 879خ3 23ر
 30خ3 868خ3 20ر
 30خ3 920خ3 22ر
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 (11العيشة الكمية )ش =  البعد الثاني : التؾاة  مع الؾالديؽ 
 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش  البشد
 30خ3 694خ3 0ر
 30خ3 833خ3 2ر
 30خ3 779خ3 0ر
 30خ3 757خ3 4ر
 30خ3 820خ3 5ر
 30خ3 825خ3 6ر
 30خ3 820خ3 7ر
 30خ3 790خ3 8ر
 30خ3 763خ3 9ر
 30خ3 688خ3 03ر
 30خ3 780خ3 00ر
 30خ3 877خ3 02ر
 30خ3 802خ3 00ر
 30خ3 830خ3 04ر
 30خ3 824خ3 05ر
 30خ3 789خ3 06ر
 30خ3 872خ3 07ر
 30خ3 873خ3 08ر
 30خ3 866خ3 09ر
 30خ3 796خ3 23ر

 (11العيشة الكمية )ش =  البعد الثالث : التؾاة  مع األ ؾة 
 مدتؾى الدهلة معام  بيرسؾش  البشد
 30خ3 703خ3 0ر
 30خ3 707خ3 2ر
 30خ3 766خ3 0ر
 30خ3 789خ3 4ر
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 30خ3 772خ3 5ر
 30خ3 748خ3 6ر
 30خ3 800خ3 7ر
 30خ3 838خ3 8ر
 30خ3 780خ3 9ر
 30خ3 850خ3 03ر
 30خ3 835خ3 00ر
 30خ3 855خ3 02ر
 30خ3 856خ3 00ر

( ا  ج يرررع معرررامل  االرتبرررا  دالررر  03و  (9يتضررح مرررن جررردول    
( وجررراا يرررد   ارررال ت ترررع ال كيررراس باتطررران داخاررر  30خ3 ورررد مطرررته  داللررر   

 م تفع خ

ىىإجرا اتىالدرادة
 بررررنج اء دراسرررر  اسررررت ل ي فرررر  الدراسرررر  قبررررل البرررردء قامرررر  البام رررر   -0

 ليلعررررا ال رررر اجقين  بندمررررا  ارتبا رررراط ال تغيرررر ا   أا رررر لاكشرررر   ررررن 
اال ررررل   اررررال الدراسررررا   بارورررراف  إلررررال،  رار رررر لكت ونيرررر  االنتار

 الطابق خ

مكيرررررراس إدمررررررا  األلعررررررا  م وجرررررر  ،الطررررررييهمت   إ ررررررداد األدوا  تررررررم  -2
 لا ر اجقينقائ   القاباي  للستاهاء  و لا  اجقيناالنترار   ارلكت وني  

 .(4102الديد،  )إعداي/مكياس التهاصل األس     ا داد البام   (

ن الكفرراء  الطررييهمت    لرريدوا ، واسررتخ ال تررم الترقررق مرربعررد ذلرر ،  -0
 ال هافقا  ال س ي  لت بيقاا  اال العيو  ال طتخدم  لادراس خ

الدراسرر  مررن  ررل  ال رردارس الريهميرر    ررل   يورر   ررم تررم اختيررار  -4
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فرررررال ال  ماررررر  مرررررن الرررررا هر وارنررررراح الررررراين ال ررررر  األو  ال رررررانه ( 
 خ اما(06 الال 05  من الع     

ار مدرس  لاا هر وأخر   لننراح مرن  رل مو قر  قام  البام   باختي -5
العدد الكار   (2)ممح  و هوح  .من موا ق مرافة  القاج   األربع

لا ررل  فرر   ررل مدرسرر ، و رردد الرضررهر والغيررا ، و رردد ال ررهافقين 
ميرد  - اال الت بيق، و ردد ال افضرين لات بيرق، و ردد ال طرتبعدين 

مراال  ال رلنخ  (0 ألسمبا  تتعمم  بمم:تم استبعاد بعر  ال رل   
خ ( سررف  أمررد الهالرردين أو  ايا ررا0( وفررا  أمررد الهالرردين أو  ايا رراخ 2
و ردد االسرت ارا  غير  ال يت ار ،  ،وميد الهالدين ال  اجقماال   (4

   ل ألدوا  الدراس ختو دد الت بيق ال ي

(  البراط و البر   023 ل ألدوا  الدراس   تأصبح  دد الت بيق ال ي -6
 إناحخ (053( ذ هر و 073 

متررال  2309 2 26( يهمرراط متتاليرر  مررن 73اسررتغ ق  فترر   الت بيررق   -7
 خ2309 5 5

 مواقشررر  الوترررائا  رررم، اسرررتخ ال البيانرررا ،  رررم معال تارررا إم رررائياط  ترررم -8
 وووع التهصيا خ

ىىا دالو ىاإلحألائوةىالمدتخدمة
 ،(T-test)واختبررار   (  ،اسررتخدم  البام رر  معامررل ارتبررا  بي سرره  

و   قر  ألفرا لك ونبرراخ، والقطر   الو ررفي   والبطرري خ،ل تعددومعامرل االنرردار ا
لاترقررررررق مررررررن الكفرررررراء   ابيرسممممممؾشابعررررررد ت ررررررريح ال رررررره ، ومعامررررررل ارتبررررررا  

 خالطييهمت    ألدوا  الدراس 
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ىىامناقذتكاىاتفدورهاىالدرادةنتائجى

 نعرض فيسا يمي نتا ج فروض الدراسة ومشاقذتيا وتفديرىا.
ىالالفرضىا نتائجى

 بمميؽ ار إحرمما ييالممة  ةارتباطيمماتؾجممد عالقممة مممى: والممذش يممشص ع
إيماش األلعا  اإللكترونيمة اهنتحاريمة  عمى مقياسأفراي العيشة يرجات 

 .االتؾاة  األسرش يرجاتيؼ عمى مقياس و 
ولاترقررق مررن صررر  جرراا الفررر ض، قامرر  البام رر  برطررا  معرررامل  

ايررر  و أبعررراد  ادرجررر   إدمرررا  األلعرررا  ارلكت ونيررر  االنترار ررر  االرتبرررا  برررين 
تهاصل األس    ادرج   اي  و أبعاد ف  ي ( لد   يو  الدراس  من ( والف  ي 

 خابيرسممممؾشاوذلرررر  باسررررتخدا     قرررر  ، وال  اجقررررا  والعيورررر  الكايرررر  ال رررر اجقين
 وال داو  التالي  تهوح ذل خ
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 (00جدور )

  األسرش تؾاةوالإيماش األلعا  اإللكترونية اهنتحارية قيؼ معامالت اهرتباط بيؽ 
 السراىقيؽبالشدبة إلى 

 (071)ش = 
  إيماش األلعا              
 اإللكترونية             
 اهنتحارية              
 

 التؾاة  األسرش 

الدرجة الكمية 
يماش إل

األلعا  
اإللكترونية 
 اهنتحارية

اهستخدا  
السفرط 
 )القيرش(

الذغف بك  
أنؾاع التظبيقات 
الخاةة 
باأللعا  

إللكترونية ا
 اهنتحارية

 التحس 

الذعؾر 
بالزي  

واهضظرابات 
 السزاجية

التحكؼ في 
الخروج مؽ 
المعبة 
لبعض 
 الؾق 

 اهرتداي القيرش 

إىسار 
الؾاجبات 
الدراسية 
 واهجتساعية

التهاصل بين األ  
 واأل 

 *729خ3- *702خ3- *702خ3- *705خ3- *737خ3- *705خ3- *702خ3- *704خ3-

 *729خ3- *704خ3- *729خ3- *723خ3- *704خ3- *708خ3- *704خ3- *74خ3- هالدينالتهاصل مع ال

 *739خ3- *739خ3- *732خ3- *689خ3- *739خ3- *730خ3- *732خ3- *700خ3- التهاصل مع األخه 

الدرجة الكمية لمتؾاة  
 *1.761- *1.764- *1.742- *1.702- *1.704- *1.702- *1.704- *1.766- األسرش 

 (.1.10شد مدتؾى يهلة )* يالة ع
 (04جدور )

تؾاة  األسرش قيؼ معامالت اهرتباط بيؽ إيماش األلعا  اإللكترونية اهنتحارية وال
 السراىقاتبالشدبة إلى 

 (051)ش = 
 إيماش األلعا            
 اإللكترونية          
 اهنتحارية           
 
 

 التؾاة  األسرش 

الدرجة الكمية 
  إليماش األلعا
اإللكترونية 
 اهنتحارية

اهستخدا  
السفرط 
 )القيرش(

الذغف بك  
أنؾاع التظبيقات 
الخاةة باأللعا  
اإللكترونية 
 اهنتحارية

 التحس 

الذعؾر 
بالزي  

واهضظرابات 
 السزاجية

التحكؼ في 
الخروج مؽ 
المعبة لبعض 

 الؾق 

اهرتداي 
 القيرش 

إىسار 
الؾاجبات 
الدراسية 
 واهجتساعية

 *508خ3- *498خ3- *508خ3- *539خ3- *530خ3- *497خ3- *523خ3- *542خ3- بين األ  واأل  التهاصل

 *480خ3- *440خ3- *465خ3- *443خ3- *440خ3- *427خ3- *452خ3- *460خ3- التهاصل مع الهالدين

 *607خ3- *620خ3- *625خ3- *620خ3- *604خ3- *600خ3- *607خ3- *605خ3- التهاصل مع األخه 

 *1.520- *1.542- *1.522- *1.560- *1.542- *1.501- *1.561- *1.55- الكمية لمتؾاة  األسرش الدرجة 

 (.1.10* يالة عشد مدتؾى يهلة )
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 (06جدور )

قيؼ معامالت اهرتباط بيؽ إيماش األلعا  اإللكترونية اهنتحارية والتؾاة  األسرش لمعيشة 
 (641الكمية )ش = 

 إيماش األلعا       
 اإللكترونية        

 اهنتحارية         
 

 التؾاة  األسرش 

الدرجة الكمية 
إليماش 
األلعا  
اإللكترونية 
 اهنتحارية

اهستخدا  
السفرط 
 )القيرش(

الذغف بك  
أنؾاع 

التظبيقات 
الخاةة 
باأللعا  
اإللكترونية 
 اهنتحارية

 التحس 

الذعؾر 
بالزي  

واهضظرابات 
 السزاجية

التحكؼ 
في 

الخروج 
معبة مؽ ال

لبعض 
 الؾق 

اهرتداي 
 القيرش 

إىسار 
الؾاجبات 
الدراسية 
 واهجتساعية

 *670خ3- *660خ3- *669خ3- *655خ3- *646خ3- *653خ3- *650خ3- *673خ3- التهاصل بين األ  واأل 

 *665خ3- *657خ3- *663خ3- *647خ3- *642خ3- *643خ3- *642خ3- *660خ3- التهاصل مع الهالدين

 *660خ3- *650خ3- *652خ3- *645خ3- *650خ3- *652خ3- *659خ3- *664خ3- خه التهاصل مع األ

 *1.212- *1.272- *1.272- *1.222- *1.221- *1.221- *1.226- *1.210- الدرجة الكمية لمتؾاة  األسرش 

 (.1.10* يالة عشد مدتؾى يهلة )

( أنر  تهجررد  لقرر  00( و 02( و 00  مررن ال رداو  الطررابق   يتضرح
بأبعرررادن الف  يررر ، األلعررا  ارلكت ونيررر  االنترار رر    يرر  سرررالب  بررين إدمرررا ارتبا

التهاصررل مررع  –بأبعررادن الف  يرر   التهاصررل بررين األ  واأل   والتهاصررل األسرر   
والعيو  الكاي   ال  اجقا و    اجقينلد   يو  ال التهاصل مع األخه ( –الهالدين 

، (Vega, 2016)اسرر  (، وجرره مررا أشررار  إليرر  در 30خ3 وررد مطررته  داللرر   
االنترار داخرل ال  ت رع اللتيور  تراريلط   ن ( دراس 092  ميد قا  بترايل

التر   –برين ال  اجرق و ائاتر   نقدياط، ووجد أ  أن را  التهاصرل األسر   الطراب 
نفررررهر  –تت  ررررل فرررر    ررررد  التهاصررررل األسرررر   بررررين ال  اجررررق ووالديرررر  وأخهترررر  

  اجرررررق إلررررررال الارررررر و  إلررررررال العررررررالم مررررررن العهامررررررل الترررررر  ترررررردفع ال –الهالررررردين( 
، وم ارسرررررر  األلعررررررا  ارلكت ونيررررررر  االنترار رررررر ، وتقايررررررد الطررررررراه  االفت اورررررر 

خ وجرررره مرررررا أادترررر  دراسررررر  )عممممدوى اهنتحمممممار(االنترررررار   برررر  مرررررا يعرررر   برررررر
(Madill, Leanna, 2016) ير يام مرن  من أ  التهاصل األس   لا  اجقين
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يررررر خ ومرررررا أشرررررار  إليررررر  دراسررررر  ا   إدمرررررا  ارنت نررررر  واأللعرررررا  ارلكت ونخرررررم
(Aiken, et al., 2017) برد التفا ل  ف  أس  ال  اجقين  الت  جدف  إلال

ميرد  ب   ق  ال لمة  ال هلير  ل رد   راميين متتراليينالاين ماولها االنترار،
  رد  التفراجم  أشار  الدراس  إلال أنام يعانه  أن ا  التهاصل األس   الطاب 

، وقرررد أرجعررر  الدراسررر  أن رررا    ارررال مرررل ال شررريل (القررردر  و رررد   –الهالرررد  
التهاصرررل األسررر   الطررراب  إلرررال إدمرررا  مهاقرررع التهاصرررل االجت رررا  ، وندمرررا  
 األلعا  االنترار  ، واالنع الي خ   ا أشار إلال ذل  أيضاط ال طح الرا  قرا  بر 

(Mazaba, et al., 2017)   دولرر   لاتعرر    اررال 86الررا  أجرر ان  اررال )
د  إلال تفكي  ال  اجقين ف  االنترار، والا  أشار ف  نتائ   تد  العهامل الت 

إلررال أ  م ارسرر  لتبرر  الررره  األزرن جرراء  فرر  ال  تبرر  ال ال رر  بعررد الشررعهر 
، والفشررررل الدراسرررر  فرررر  تفكيرررر  ال  اجررررق فرررر  االنترررررار، وقررررد بالهمررررد  الوفطرررري 

أرجعرررر  الدراسرررر  ذلرررر  إلررررال هيررررا  التهاصررررل األسرررر   بررررين ال  اجررررق ووالديرررر  
 ت ، و د  التهاصل بين الهالدينخوأخه 

 ويسكؽ تفدير نتيجة ىذا الفرض في ضؾء عدي مؽ الشقاط، مؽ أىسيا:

 نفرررهر الهالررردين مرررن بعضررررا ا   رررد  التهاصرررل ال يرررد برررين األ  واأل  -0
الرررربع ( الررررا  ي عررررل ال ورررر   يعرررران  ال شرررريل  العائايرررر ، و  عررررل 

 ،تعرررر ال  اجررررق يارررر   إلررررال العررررالم االفت اورررر  الررررا  يشررررع  ديرررر  بال 
، واالنف ررا   ررن مشررريل  الهالرردين، وبالتررال  الهقرره  ف  طررر  وال امرر 

ل هاقرررررررع التهاصرررررررل االجت رررررررا  ، وموارررررررا إلرررررررال األلعرررررررا  ارلكت ونيررررررر  
 االنترار  خ

يفقرد ال  اجرق  قتر  بوفطر ،   د  التهاصرل ال يرد برين ال  اجرق والهالردين -2
والشررررعهر باالجت ررررا  الررررا  ي رررردن بطرررراهل  مررررن قبررررل موطررررق  األلعررررا  
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، و فقرردن أيضرراط النترار رر  الرراين يشررع ون  بال قرر ، واالجت ررا ، والو رراأا
الوضرا االجت را  ، دي رربح غير  قرادر  اررال التهاصرل مرع اآلخرر  ن، 
بل ي يد التهاصل  ب  ارنت ن ، وبالتال  الهقه  بطاهل  ف  م ارس  

دراسررررررر   األلعرررررررا  ارلكت ونيررررررر  االنترار ررررررر خ وجررررررره مرررررررا أشرررررررار  إليررررررر 
(Barbara, et al., 2008) ، ميررد أشررار  إلررال أ  ال قرر  بررالوف ،

والكفررراء  االجت ا يررر ، والكررريم اري ابيررر  تترقرررق بالتهاصرررل ال يرررد برررين 
 ال  اجق ووالدي خ

 ررد  التهاصررل ال يررد بررين ال  اجررق وأخهترر  يفقرردن القرردر   اررال التكيررف  -0
االجت رررا   مرررع اآلخررر  ن،   رررا يفقررردن ال ارررارا  االجت ا يررر  اللزمررر  

، (Martha, et al., 2008)أشرار  إلير  دراسر   لاتهاصرلخ وجره مرا
وذل  ما يشيا  موطقه جران األلعرا ، ميرد يشرع و  الل رخ برأ  لر  

بريد ي عل موطقه جران األلعرا   ،أصدقاء آخ و  يشار هن  الترد 
ال  اجق ال ترد  ف  توراف  مرع مر اجقين مترردين آخر  ن  ارال شربي  

 ارنت ن خ

ىالنانرالفرضىنتائجى

 بمميؽ ار ة إحرمما يلمماي ةارتباطيممعالقممة اتؾجممد مممى: والممذش يممشص ع
إيماش األلعا  اإللكترونيمة اهنتحاريمة  عمى مقياس فراي العيشةأيرجات 

 ا.القابمية لالستيؾاء قا سةيرجاتيؼ عمى و 

معرررامل  برطررا  البام رر  قامرر   ،ولاترقررق مررن صررر  جرراا الفررر ض
جررر   ايررر  و أبعررراد االرتبرررا  برررين إدمرررا  األلعرررا  ارلكت ونيررر  االنترار ررر   ادر 

ف  ير ( لرد   يور  الدراسر   مقرايي ف  ي (، والقاباي  للستاهاء  ادرج   اي  و 
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خ ابيرسممؾشا، وذلرر  باسررتخدا     قرر  العيورر  الكايرر و  وال  اجقررا مررن ال رر اجقين 
 هوح ذل خت  يو  التالاوال د

 (02جدور )
قابمية وال قيؼ معامالت اهرتباط بيؽ إيماش األلعا  اإللكترونية اهنتحارية

 (071)ش =  سراىقيؽبالشدبة إلى اللالستيؾاء 
 إيماش األلعا       
 اإللكترونية      

 اهنتحارية       
 
 
 قابمية لالستيؾاءال

الدرجة الكمية 
إليماش 
األلعا  
اإللكترونية 
 اهنتحارية

اهستخدا  
السفرط 
 )القيرش(

الذغف بك  
أنؾاع 

التظبيقات 
الخاةة 
باأللعا  

رونية اإللكت
 اهنتحارية

 التحس 

الذعؾر 
بالزي  

واهضظرابات 
 السزاجية

التحكؼ في 
الخروج مؽ 
المعبة لبعض 

 الؾق 

اهرتداي 
 القيرش 

إىسار 
الؾاجبات 
الدراسية 
 واهجتساعية

 *766خ3 *768خ3 *749خ3 *744خ3 *749خ3 *748خ3 *753خ3 *773خ3 االستاهاء الفك   
 *659خ3 *660خ3 *653خ3 *608خ3 *664خ3 *647خ3 *634خ3 *667خ3 االستاهاء الطاه  
 *660خ3 *665خ3 *650خ3 *646خ3 *668خ3 *649خ3 *657خ3 *670خ3 االستاهاء االنفعال 
الدرجة الكمية 

 قابمية لالستيؾاءلم
1.710* 1.212* 1.211* 1.284* 1.276* 1.214* 1.287* 1.285* 

 (.1.10* يالة عشد مدتؾى يهلة )
 (05جدور )

قابمية عامالت اهرتباط بيؽ إيماش األلعا  اإللكترونية اهنتحارية والقيؼ م
 (051)ش =  لسراىقاتبالشدبة إلى ا لالستيؾاء

 إيماش األلعا       
 اإللكترونية       
 اهنتحارية     
 

 القابمية لالستيؾاء

الدرجة الكمية 
إليماش األلعا  
اإللكترونية 
 اهنتحارية

اهستخدا  
السفرط 

 قيرش()ال

الذغف بك  
أنؾاع التظبيقات 
الخاةة باأللعا  
اإللكترونية 
 اهنتحارية

 التحس 

الذعؾر 
بالزي  

واهضظرابات 
 السزاجية

التحكؼ في 
الخروج مؽ 
المعبة 
لبعض 
 الؾق 

اهرتداي 
 القيرش 

إىسار 
الؾاجبات 
الدراسية 
 واهجتساعية

 *420خ3 *075خ3 *089خ3 *084خ3 *077خ3 *067خ3 *099خ3 *097خ3 االستاهاء الفك   
 *044خ3 *290خ3 *032خ3 *036خ3 *293خ3 *287خ3 *008خ3 *000خ3 االستاهاء الطاه  
 *045خ3 *292خ3 *035خ3 *000خ3 *290خ3 *293خ3 *020خ3 *006خ3 االستاهاء االنفعال 
الدرجة الكمية 
 *1.611 *1.648 *1.620 *1.626 *1.648 *1.646 *1.655 *1.654 لمقابمية لالستيؾاء

 (.1.10* يالة عشد مدتؾى يهلة )
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 (02جدور )
 قابمية لالستيؾاءقيؼ معامالت اهرتباط بيؽ إيماش األلعا  اإللكترونية اهنتحارية وال

 641)ش =لمعيشة الكمية 
 إيماش األلعا   

 اإللكترونية  
 اهنتحارية   
 

القابمية 
 لالستيؾاء

الدرجة 
الكمية 
إليماش 
األلعا  
ة اإللكتروني
 اهنتحارية

اهستخدا  
السفرط 
 )القيرش(

الذغف بك  
أنؾاع 

التظبيقات 
الخاةة 
باأللعا  
اإللكترونية 
 اهنتحارية

 التحس 

الذعؾر 
بالزي  

واهضظرابات 
 السزاجية

التحكؼ في 
الخروج مؽ 
المعبة 
لبعض 
 الؾق 

اهرتداي 
 القيرش 

إىسار 
الؾاجبات 
الدراسية 
 واهجتساعية

 *622خ3 *638خ3 *632خ3 *598خ3 *599خ3 *594خ3 *637خ3 *606خ3 االستاهاء الفك   
االستاهاء 
 *557خ3 *540خ3 *509خ3 *500خ3 *540خ3 *500خ3 *544خ3 *552خ3 الطاه  

االستاهاء 
 *562خ3 *548خ3 *545خ3 *542خ3 *548خ3 *505خ3 *549خ3 *558خ3 االنفعال 

الدرجة الكمية 
لمقابمية 
 لالستيؾاء

1.510* 1.574* 1.558* 1.528* 1.524* 1.527* 1.576* 1.517* 

 (.1.10* يالة عشد مدتؾى يهلة )
 لقررررر  وجرررررهد ( 06( و 05( و 04يتضرررررح مرررررن ال رررررداو  الطرررررابق   

بأبعررادن يلعررا  ارلكت ونيرر  االنترار رر  ال رر اجقين لبرر  بررين إدمررا  مهجارتبا يرر  
االسرتاهاء  –فكر   قاباير  للسرتاهاء ب قاييطر  الف  ير   االسرتاهاء الوالالف  ي  

والعيورررر   ل  اجقررررا وا  رررر اجقينلررررد   يورررر  الاالسررررتاهاء االنفعررررال (  –الطرررراه   
 ا   رررل مرررنم(، وجررره مرررا أشرررار  إليررر  دراسررر30خ3الكايررر   ورررد مطرررته  داللررر   

(Mukhra, et al., 2017); (Pandey Mukherjee, 2018)  الاتين بر ترا
مرررن ال ررر اجقين الرررا هر  العلقررر  برررين م ارسررر  لتبررر  الرررره  األزرن لرررد   يوررر 

وارنرررراح، والقابايرررر  للسررررتاهاء لررررديام، وقررررد وجرررردا أ  جرررران الاتبرررر  تطررررعال وراء 
صررررررغار الطررررررن مررررررن ال رررررر اجقين، وأ  ال رررررر اجقين مررررررن ذو  القابايرررررر  ال  تفعرررررر  
للسرررتاهاء يوررردفعه  للنغ ررراس فررر  األلعرررا  ال ديرررد ، خاصررر  لتبررر  التررررد  
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أ  إلررال  (Pons, N., 2018) دراسرر ال  يترر   الررره  األزرن(خ   ررا أشررار  
الفضرره ، ومررخ ااتشررا  ترررديا  الاتبرر ، والقابايرر  ال  تفعرر  للسررتاهاء، إلررال 
جانرررخ الع لررر  مرررن األسررربا  ال باشررر   التررر  تقررر  وراء شرررغ  ال ررر اجقين باتبررر  
الررررررره  األزرن وغي جررررررا مررررررن األلعررررررا  ارلكت ونيرررررر  االنترار رررررر ، وندماناررررررا، 

ه   اررال م الررخ بنيررااء الرروف ، متررال ي ررل واالمت ررا  لتعاي اتاررا الترر  قررد ترترر
 Sousa, et)دراسر  بارم األمر  إلرال االمت ررا  ألمر  االنتررارخ  رال  أشررار  

al., 2017)   إلررررال أ  متغيرررر  القابايرررر  للسررررتاهاء لررررد  ال  اجررررق مررررن أقرررره
ال تغي ا  الت  تطام ف  ز اد  معدال  انتشار م ارس  لتبر  الرره  األزرن، 

)جديممد، عبممد الحسيممد أيضرراط أشررار  دراسرر  خ النتررراروبالتررال  ز رراد  معرردال  ا
إلرررال أ  ال ررر اجقين   رررل  ال ررر  األو   (4107وابمممؽ الظممماىر، التجممماني، 

ال انه ( مطتخدم  مهاقع التهاصل االجت ا    ب  ارنت ن  يت تعه  بقاباير  
إلررال وجررهد  (4105)حدمميؽ، وآ ممروش، وأشررار  دراسرر  خ م تفعرر  للسررتاهاء

برر  دالرر  إم ررائياط بررين إدمررا  ال ررل  لننت نرر  والقابايرر   لقرر  ارتبا يرر  مهج
 للستاهاء لديامخ

لفرر ض فرر  وررهء مررا أشررار إليرر   ررل مررنم و  يررن تفطرري  نتررائا جرراا ا
إلرال أ   (0885)زىراش، ، ميد أشرار (0885)زىراش، و (0810)محسؾي، 

م ما  االجت را  ب  ا ر  ال فران، وأشرار  –خاص  الهس ال  –م ما  ال  اجق  
إلررال أ  جرران ال  مارر  تت يرر  ببدايرر  تكرره ن  لقررا  ترر ب   (0810ؾي، )محسمم

، فقررد لا فرران ، وتت يرر  باالرتبررا  والررهالء الشررديدينال  اجررق بغيرر ن مررن ال رر اجقين
أصرربح لا  اجررق أصرردقاء مررن خررارل ال ورر  ، أصرردقاء فرر  م ررل سررو  يشررار ام 

جراا ال ره  ، وبالترال  أصربح يور   إلرال الخر ول إلرالأس ارجم، و شرار هن  أسر ارن
ال ديررد، ونلررال جرران األلفرر  الطررار ، ميررد ي ررد فرر  جرران ال رررب  متوفطرراط ي ورر  
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خ وبالتررال  (21 – 58: 0810)محسممؾي،  ماجاترر  ال ديررد ، ورهباترر  الواشررئ 
زملئررر  وأصررردقائ  دو  أدنررررال  سررراه يا يتقبرررل ال  اجرررق أفكرررار، ومعتقرررردا ، و 

اروررراف  إلرررال ترررأ  ن ، بطررراه يا تفكيررر  ناقرررد، ودو  ت رررريم لاررران األفكرررار وال
برررالتام االنفعاليرر خ فريو ررا ي ررد زمررلءن ي ارسرره  جرران األلعررا  فارره ي ارسرراا 

، وميو ررا يقهلرره  إناررم يشررع و  بال تعرر  وار ررار  أ ورراء أيضرراط دو  أدنررال تفكيرر 
يررررراو  جرررره أيضرررراط أ  يشررررع  بارررران ال تعرررر  وار ررررار   ،م ارسرررر  تارررر  األلعررررا 

فرررر  توفيرررا تعاي رررا  جرررران  قررر  والو ررراأنفطررريا ا، وميو رررا ي ررردجم يشررررع و  بال 
األلعرررا ، يرررراو  جررره أيضررراط ااتطرررا  الشرررعهر نفطررر  بتوفيرررا تاررر  التعاي رررا خ 

م ارسرر  جرراا الورره  مررن األلعررا  ارلكت ونيرر   مررا يعرر   بعرردو  تهلررد وبالتررال  ي
أيضرراط فرر   رررل هيررا  التفكيرر  الواقررد الرررا  تت يرر  برر  جرران ال  ماررر   الخ يرر  خ

ل رر اجقين لتقبررل فكرر   أو مطررار معررين، ميررد يطررت يع ي يررن اسررت ال  أو إغرر اء ا
موطررقه جرران األلعررا  االنترار رر  جررا  ال  اجررق بالترررديا   التعاي ررا ( الترر  
ت  د من امت ا  الاا ، وتش ع  قل ال  اجرق،   را ت عرل ال  اجرق  ال تررد ( 

، وجه ما يتفق مع تفكي  ال  اجق ف  ف  تواف  مع م اجقين  متردين( آخ  ن
  ما خجان ال 
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ىنتائجىالفرضىالنالث
والممذش يممشص عمممى: اتؾجممد فممرو  يالممة إحرمما يار بمميؽ متؾسممظات يرجممات 

 إيماش األلعا  اإللكترونية اهنتحاريةا. عمى مقياسالسراىقيؽ والسراىقات 
ولاترقق من صر  جاا الفر ض، قامر  البام ر  برطرا  اختبرار   ( 

  األلعررررا  ارلكت ونيرررر  إدمررررا  فررررال رررر اجقين وال  اجقررررا  لداللرررر  الفرررر ون بررررين 
 خ وال دو  التال  يهوح ذل خاالنترار  

 (07) جدور
السراىقيؽ والسراىقات في إيماش األلعا  نتا ج ا تبار )ت( لدهلة الفرو  بيؽ 

 اإللكترونية اهنتحارية
إيماش األلعا  

 العدي العيشة اإللكترونية اهنتحارية
الستؾسط 
 الحدابي

اهنحراف 
 الدهلة اقيسة ات السعيارش 

 االستخدا  ال ف    القا  (
 06خ5 08خ07 073 ال  اجقه  

 30خ3 928خ4
 59خ0 80خ04 053 ال  اجقا 

الشغ  بأنها  الت بيقا  الخاص  
 باأللعا  ارلكت وني  االنترار  

 40خ5 63خ07 073 ال  اجقه  
 30خ3 659خ5

 56خ0 66خ04 053 ال  اجقا 

 التر ل
 52خ5 44خ07 073 ال  اجقه  

 30خ3 420خ5
 57خ0 57خ04 053 ال  اجقا 

الشعهر بالضيق 
 واالو  ابا  ال  اجي 

 47خ5 56خ07 073 ال  اجقه  
 30خ3 942خ5

 46خ0 47خ04 053 ال  اجقا 

 التريم ف  الخ ول من الاتب 
 54خ5 65خ07 073 ال  اجقه  

 30خ3 007خ6
 46خ0 40خ04 053 ال  اجقا 

   االرتداد القا  
 56خ5 66خ07 073 ال  اجقه  

 30خ3 072خ6
 44خ0 00خ04 053 ال  اجقا 

إج ا  الهاجبا  الدراسي  
 واالجت ا ي 

 57خ5 69خ07 073 ال  اجقه  
 30خ3 036خ6

 58خ0 44خ04 053 ال  اجقا 

يماش األلعا  الدرجة الكمية إل
 اإللكترونية اهنتحارية

 67.15 046.40 071 السراىقؾش 
 42.02 010.76 051 السراىقات 1.10 5.851
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اتضح أنر  تهجرد  (  به  صر  الف ض، ميد07يتضح من جدو   
( برررررين م  ررررره ت  الدراسررررر  مرررررن 30خ3فررررر ون جهج  ررررر   ورررررد مطرررررته  داللررررر   

ال  اجقين وال  اجقا  فر  ات ران م  ه ر  ال ر اجقين فر  الدرجر  الكاير  واألبعراد 
نترار رر خ وجرراا مررا أشررار  إليرر  دراسرر  الف  يرر  ردمررا  األلعررا  ارلكت ونيرر  اال

(Pandey, Mukherjee, 2018)  ليلعررا   مررن أ  الررا هر أا رر  م ارسرر
 ,.Yildiz, et al)ارلكت ونير  االنترار رر  مررن ارنرراحخ بيو ررا أشررار  دراسرر  

إلرال أ  ارنراح أا ر  ترأ  اط مرن الرا هر باأللعرا  االنترار ر ، واأللعررا   (2018
 ,Tan)مهاقرع التهاصرل االجت را  خ دي را أارد  دراسر  ارلكت وني    همراط، و 

et al., 2018)   مررا أشررار  إليرر  دراسرر(Yildiz, et al., 2018)   مررن أ
ارنرررررراح أا رررررر  ت جيررررررراط فرررررر  تكرررررره ن أفكررررررار االنترررررررار مررررررن الررررررا هر بوطررررررب  

، و ررررا  أمررررد أسرررربا  ذلرررر  تررررأ  جن بندمررررا  %(95خ29%( مقابررررل  39خ08 
ي، حمممم)رو  رررر خ وقررررد أشررررار  دراسررررا   ررررل مررررنم األلعررررا  ارلكت ونيرررر  االنترار 

إلرررال أ  الرررا هر أا ررر   (4118رش، بمممال(، و)4115(، و)الدنمممدراوش، 4110
 م ارس  أللعا  الك بيهت  وارنت ن  من ارناحخ

و  يرررن تفطررري  ذلررر  فررر  ورررهء أ  الرررا هر فررر  ال  ت عرررا  الشررر قي  
  را  أا ر  مرن ارنراح، لديام ف ص  الخ ول، وال ارهس  ارال مقراج  ارنت نر 

أنرر  مترراأ لاررم ال اررهس لفترر ا   ه ارر  بغرر فام ال غاقرر  بعيرر  ارنرراحخ أيضرراط 
إلررال أ  ارنرراح أا رر  فرر   رردد مرر ا  مررراوال    *(أشررار أسرراتا  ال ررخ الوفطرر 

من الا هر،   ا أنان أيضاط أا   تفكير اط فر  االنتررار، وبالترال  جرن  االنترار
رار ر  مرن الرا هر، بيو را الرا هر أا   تأ  اط بندما  جاا الوه  من األلعا  االنت

                                        
 مررردرسدخ دمحم رمضرررا ،  – ، أسرررتاذ ال رررخ الوفطررر  ب امعررر  األزجررر  برررر  دخ جاشرررم  أخ  *(

 ال خ الوفط  ب امع  األزج خ
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 ، ولكن أقل تأ  اط بااخجم األا   م ارس  وندماناط لااا الوه  من األلعا 

ىالفرضىالرابعنتائجى

تؾجد فمرو  يالمة إحرما يار بميؽ متؾسمظات اوالذش يشص عمى: 
 ا.التؾاة  األسرش  عمى مقياسيرجات السراىقيؽ والسراىقات 

برطرا  اختبرار   ( البام ر  قامر  ولاترقق من صدن جاا الفر ض، 
وال دو  خ   اجقا  ف  متغي  التهاصل األس   لدالل  الف ون بين ال  اجقين وال

 التال  يهوح ذل خ

 (01جدور )

السراىقيؽ والسراىقات في متغير نتا ج ا تبار )ت( لدهلة الفرو  بيؽ 
 التؾاة  األسرش 

الستؾسط  العدي العيشة التؾاة  األسرش 
 الحدابي

 اهنحراف
 الدهلة قيسة اتا السعيارش 

 األ  واأل التهاصل بين 
 30خ00 30خ04 073 ال  اجقه  

 30خ3 554خ6
 25خ02 55خ42 053 ال  اجقا 

 التهاصل مع الهالدين
 09خ03 53خ02 073 ال  اجقه  

 30خ3 797خ4
 00خ9 77خ07 053 ال  اجقا 

 التهاصل مع األخه 
 90خ6 60خ22 073 ال  اجقه  

ي  غ 639خ0
 62خ6 85خ20 053 ال  اجقا  دال 

متؾاة  الدرجة الكمية ل
 األسرش 

 47.51 11.81 071 السراىقؾش 
2.826 1.10 

 47.45 012.07 051 السراىقات
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، كذف  نتا ج ا تبمار )ت( لدهلمة الفمرو  (01جدور )بالشغر إلى 
 بيؽ السراىقيؽ والسراىقات في متغير التؾاة  األسرش ما يمي:

بررررررين م  رررررره ت  الدراسرررررر  ال رررررر اجقين  د فرررررر ون دالرررررر  إم ررررررائياط وجرررررره  -0
فرر  الدرجرر  الكايرر  ل تغيرر   ال  اجقررا وال  اجقررا  فرر  ات رران م  ه رر  

 التهاصل األس  خ

وجررررررهد فرررررر ون دالرررررر  إم ررررررائياط بررررررين م  رررررره ت  الدراسرررررر  ال رررررر اجقين  -2
بالوطب  إلرال البعرد األو  مرن  ال  اجقا وال  اجقا  ف  ات ان م  ه   

 اصل األس    التهاصل بين األ  واأل (خمتغي  الته 

وجررررهد فرررر ون جهج  رررر  دالرررر  إم ررررائياط بررررين م  رررره ت  الدراسرررر  مررررن  -0
بالوطرب  إلرال البعرد  ل  اجقرا ال  اجقين وال  اجقا  ف  ات ران م  ه ر  ا

 ال ان  من متغي  التهاصل األس    تهاصل ال  اجق مع الهالدين(خ

مررررررن ال رررررر اجقين ال تهجررررررد فرررررر ون جهج  رررررر  بررررررين م  رررررره ت  الدراسرررررر   -4
وال  اجقرررا  بالوطرررب  إلرررال البعرررد ال الرررد مرررن متغيررر  التهاصرررل األسررر   

  التهاصل مع األخه (خ

 Fitz)وتفط  البام   نتي   جاا الف ض ف  وهء دراسا   رل مرنم 

Patrick, et al., 1996); (Polce-Lynch, et al., 1998); (Stattin & 

Kerr, 2000)  ميرد أشرار  دراسر ،(Polce-Lynch, et al., 1998) إلرال 
أ  ارنرررراح يبرررردين إف رررراأ ذا  أا رررر  م ررررا يفعررررل الررررا هر،   ررررا أناررررن يق ررررن 

خ (Stattin & Kerr, 2000)بالرديد  رن أنفطران بر  ر  أا ر  مرن الرا هر 
وأنارن ياقررين م  ررداط مررن ال ربرر  والتهاصررل مرن الهالرردين أا رر  مررن الررا هر،   ررا 

 شررار   والتعبيرر ، فرر  مررين أ  أ  التفررا ل  مررع ارنرراح فرر  األسرر   تتطررم بال
 ,.Fitz Patrick,et,al)التفرررا ل  مرررع الرررا هر تتطرررم بالتعطررر  والرررتريم 
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يشر عا  األبوراء الرا هر أا ر   أشرار  الدراسر  إلرال أ  الهالردينميد  خ(1996
مررن ارنرراح  ارررال الررتريم فرر  التعبيررر   ررن ال شررا    رررن التررأ   لكرر  ييهنرررها 

  بريرررم  رررهنام ذ رررهرخ   رررا أشرررار  قرررادر ن  ارررال تر رررل ال طرررئهليا  الرياتيررر
ال  ت تي  ف   إلال أ  ال قاف  (018 - 011: 4102)عبد الرحسؽ، دراس  

ال من الش ن والغ   تتشار  ف  مد ارناح  ارال التعبير   رن مشرا  جن، 
بيو ررا ال تشرر ع الررا هر  اررال الكيررا  بالفعررل نفطرر   فعورردما يبيرر  االبررن يقابررل 

نررراح(، أيضررراط قرررد ييررره  لهجرررهد الفتيرررا  فررر  بالوقرررد أل  بيررراءن يعرررد تشررربااط بار
ير ، وبخاصر  فر  جران ال  مار  التر  ن رد فيارا أ  الرا هر تأا   مرن الف ال و  

قايلط ما يتهاجدو  ف  ال و   تأ ي  ي  د من فر ص التهاصرل مرع ارنراح أا ر  
 ف  شتال األمهر، وبالتال  تت ايد الف ون التهاصاي  بين ال وطينخ

لتهاصررل مررع األخرره (، فقررد أشررار الفرر ض إلررال  ررد  أمررا بالوطررب  إلررال  ا
وجهد ف ون جهج    بين م  ه ت  الدراس  من ال  اجقين وال  اجقرا  فر  جراا 
البعد، و  ين تفطي  ذل  ف  وهء أ  األخه  من الا هر وارناح يطرت يعه  
التعبي   ن مشا  جم لبعضام البع  أا   مرن التعبير  لري  أو لري   نةر اط 

 اماام الع    ، وبالتال  تقار  أفكارجم، وأملمام، وسراه ياتام، إلال تقار  م
 ,.Martha, et al)الدراسررا  الطررابق ، م ررل دراسرر   وجرره مررا أشررار  إليرر 

 خ(Tanusree, 2012)، ودراس  (2008
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ىنتائجىالفرضىالخامس

والذش يشص عمى: اتؾجد فمرو  يالمة إحرما يار بميؽ متؾسمظات 
 القابمية لالستيؾاءا. قا سةعمى يرجات السراىقيؽ والسراىقات 

ولاترقق من صدن جاا الفر ض، قامر  البام ر  برطرا  اختبرار   ( 
لداللررررر  الفررررر ون برررررين ال ررررر اجقين وال  اجقرررررا  فررررر  متغيررررر  القابايررررر  للسرررررتاهاءخ 

 وال دو  التال  يهوح ذل خ
 (08جدور )

لقابمية نتا ج ا تبار )ت( لدهلة الفرو  بيؽ السراىقيؽ والسراىقات في متغير ا
 لالستيؾاء

الستؾسط  العدي العيشة القابمية لالستيؾاء
 الحدابي

اهنحراف 
 السعيارش 

 الدهلة قيسة اتا

 االستاهاء الفك   
 03خ7 35خ00 073 ال  اجقه  

 30خ3 788خ2
 35خ8 66خ28 053 ال  اجقا 

 االستاهاء الطاه  
 70خ7 06خ25 073 ال  اجقه  

 30خ3 965خ2
 00خ7 65خ22 053 ال  اجقا 

 االستاهاء االنفعال 
 59خ7 02خ25 073 ال  اجقه  

 30خ3 224خ0
 20خ7 44خ22 053 ال  اجقا 

قابمية الدرجة الكمية لم
 لالستيؾاء

 44.61 10.54 071 السراىقؾش 
6.007 1.10 

 44.18 76.75 051 السراىقات

  (، كذف  نتا ج ا تبمار )ت( لدهلمة الفمرو08بالشغر إلى جدور )
 بيؽ السراىقيؽ والسراىقات في متغير القابمية لالستيؾاء ما يمي:

وجرررهد فررر ون دالرررر  إم رررائياط بررررين م  ررره ت  الدراسرررر  مرررن ال رررر اجقين  -0
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وال  اجقرررا  فررر  ات ررران م  ه ررر  ال ررر اجقين فررر  الدرجررر  الكايررر  ل تغيررر  
 خالقاباي  للستاهاء

ن تهجررررد فرررر ون دالرررر  إم ررررائياط بررررين م  رررره ت  الدراسرررر  مررررن ال رررر اجقي -2
األو    كيرراسوال  اجقرا  فرر  ات ران م  ه رر  ال رر اجقين بالوطرب  إلررال ال
 خمن متغي  القاباي  للستاهاء  القاباي  للستاهاء الفك  (

تهجررررد فرررر ون دالرررر  إم ررررائياط بررررين م  رررره ت  الدراسرررر  مررررن ال رررر اجقين  -0
ال ران    كيراسف  ات ران م  ه ر  ال ر اجقين بالوطرب  إلرال الوال  اجقا  

 باي  للستاهاء  القاباي  للستاهاء الطاه  (خمن متغي  القا

تهجررررد فرررر ون دالرررر  إم ررررائياط بررررين م  رررره ت  الدراسرررر  مررررن ال رررر اجقين  -4
ال الرد   كيراسوال  اجقا  ف  ات ان م  ه   ال ر اجقين بالوطرب  إلرال ال

 من متغي  القاباي  للستاهاء  القاباي  للستاهاء االنفعال (خ

، ميررررد (4105، وآ مممروش، )حدمممميؽوجررراا مرررا أشرررار  إليرررر  دراسررر  
وجهد فر ون برين ال رل  وال البرا  مردمو  ارنت نر  فر  القاباير   أشار  إلال

للسررتاهاء فرر  ات رران ال ررل خ بيو ررا تعارورر  جرران الوتي رر  مررع دراسررا   ررل 
 ,.Yildiz, et al)(، 4101(، و)جديمد، التجماني، 4102)الخزرجمي، مرنم 

جرررررد فررررر ون فررررر  القابايررررر  إلرررررال أنررررر  ته  ، ميرررررد أشرررررار  تاررررر  الدراسرررررا (2018
)دمحم، للسررتاهاء بررين الررا هر وارنرراح فرر  ات رران ارنرراحخ بيو ررا أشررار  دراسرر  

 إلال أن  ال تهجد ف ون بين الا هر وارناح ف  القاباي  للستاهاءخ (4107

نتررائا جرراا الفرر ض فرر  وررهء أ  ال  ت عررا  الشرر قي   و  يررن تفطرري 
 ررروعان مرررن م ارسررر  بعررر  ان، فتسررراه ياتتفررر ض رقابررر   ارررال ارنررراح و ارررال 

، م ررل ذاتاررا طرراه يا ، بيو ررا تع رر  الر  رر  لاررا هر فرر  م ارسرر  الطرراه يا ال
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الطرررف  مرررع الررر ملء، والخررر ول والطرررا  لررريلط، وم ارسررر  بعررر  التقايعرررا  م رررل 
ال هورر  فرر  ال لبرر ، وفرر  تطرر  را  الشررع ، بعيرر  ارنرراح اللترر  تفرر ض 

يلط، أو الطررف  ب فرر دجن، أو ان، فررل يطررت عن الطررا  لررسرراه يات اررال   قابرر ال
 سراه يا متال ال اهس ب ف دجن فر  غر فان، وبالترال  يطرت يع الرا هر تقايرد 

، و تقباه  ات اجا ، وأفكار، ومعتقدا  اآلخ  ن، متال إ  لم بعضام البع 
تتقبااا  قهلام بعي  ارناح اللت  ال بد أ  ت ا ين  ادا  وتقاليد ال  ت ع، 

 ا   قاباي  للستاهاء من ارناحخوبالتال  فالا هر جم األ

ىنتائجىالفرضىالدادس

اإللكترونيممة  األلعمما  والممذش يممشص عمممى: ايسكممؽ التشبمم  ب يممماش
 أفممرايلمدى  اهنتحاريمة ممؽ  ممالر التؾاةم  األسمرش والقابميممة لالسمتيؾاء

 ا.عيشة الدراسة 
جرراا الفرر ض، اسررتخدم  البام رر  أسرراه  ترايررل  ر ولاترقررق مررن صرر

التدر    ل ع ف  مد  إساا  التفا ل بين متغي ا  التهاصل  االنردار ال تعدد
األسر   والقابايرر  للسررتاهاء فر  التوبررد بندمررا  األلعرا  ارلكت ونيرر  االنترار رر  

 خ وال دو  التال  يهوح ذل خلد   يو  الدراس 
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 (41جدور )

بيؽ التؾاة  التدريجي لسعرفة إسيا  التفاع  نتا ج تحمي  اهنحدار الستعدي 
لدى  اهنتحاريةب يماش األلعا  اإللكترونية ألسرش والقابمية لالستيؾاء في التشب  ا

 (641العيشة الكمية )ش = 
 الستغيرات 

 
 

الشسؾذج 
 )الخظؾة(

الستغيرات 
السدتقمة 
 السشبئة

الستغير 
التابع 

 )اهستجابة(

معام  
 اهرتباط

معام  
اهنحدار 
)التحديد( 
قيسة 

السذاركة 
R2 

 ةالدهل قيسة ف

Adjusted 

R2  قيسة
السعدلة 
 )الشسؾذج(

السعام  
البا ي 

B 

قيسة 
بيتا 
Beta 

الخظ   الدهلة قيسة ت
 السعيارش 

الو هذل 
 0) 

 األولال

الدرج  الكاي  
لاتهاصل 
 األس   

إدما  
األلعا  

ارلكت وني  
 االنترار  

- 473خ3 30خ3 504خ280 472خ3 687خ3
809خ3

 

-
687خ3

 

-
808خ06

 

30خ3
 

 605خ24

ذل الو ه 
 2) 

 ال اني 

الدرج  الكاي  
لاتهاصل األس   
+ الدرج  الكاي  

لاقاباي  
 للستاهاء

إدما  
األلعا  

ارلكت وني  
 االنترار  

 479خ3 30خ3 753خ030 480خ3 695خ3
-

399خ0
 

-
922خ3

 

-
007خ9

 

30خ3
 

 427خ24
-

086خ3
 

-
257خ3

 

-
506خ2

 

30خ3
 

الو هذل 
 0) 

 ال ال  

الدرج  الكاي  
صل األس   لاتها

+ الدرج  الكاي  
لاقاباي  

للستاهاء + 
التهاصل األس   

 مع األخه 

إدما  
األلعا  

ارلكت وني  
 االنترار  

 487خ3 30خ3 75خ030 492خ3 732خ3

-
865خ3

 

-
726خ3

 

-
629خ5

 

30خ3
 

- 243خ24
457خ3

 

-
034خ3

 

-
974خ2

 

30خ3
 

290خ0
 

-
263خ3

 

-
426خ2

 

30خ3
 

 :( ما يمي41) يتزح مؽ جدور

ي يررن التوبررد بندمررا  ال رر اجقين ليلعررا  ارلكت ونيرر  االنترار رر  لررد    -0
العيورررر  الكايرررر  لادراسرررر ، وذلرررر  مررررن خررررل  الدرجرررر  الكايرررر  لاتهاصررررل 

-(، وقي ررررررررر  " "  472خR2  3األسررررررررر  ، ميرررررررررد باغررررررررر  قي ررررررررر  
وجاا يعو   خ(30خ3(، وج  قي   دال   ود مطته  دالل   808خ06

%( مرررن 47األسررر   قرررد فطررر  موفررر داط مرررهال    أ  متغيررر  التهاصرررل
التبررراين الرررا  يرررردح فررر  ال تغيررر  الترررابع  االسرررت اب (، وجررره إدمرررا  
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 األلعا  ارلكت وني  االنترار  خ

ي يررن التوبررد بندمررا  ال رر اجقين ليلعررا  ارلكت ونيرر  االنترار رر  لررد    -2
العيور  الكايرر  لادراسرر  مررن خرل  التهاصررل األسرر    الدرجرر  الكايرر (، 

 R2، ميرررررررد باغررررررر  قي ررررررر  والقابايررررررر  للسرررررررتاهاء  الدرجررررررر  الكايررررررر (
( لكل ال تغير  ن  ارال 506خ2-، 007خ9-(، وقيم " "  480خ3 

(خ وجراا يعور  أ  30خ3مطرته  داللر    الت تيخ، وج  قيم دال   ورد
تفطررري  مرررهال   االتهاصررل األسررر   والقابايررر  للسرررتاهاء معرراط اسرررت ا 

إدما  األلعا  ال تغي  التابع   ف يردح   ا%( من التباين ال48 
، وجرراا يعورر  أيضرراط أنرر  أ اررال فرر  التوبررد مررن (ارلكت ونيرر  االنترار رر 

 الو هذل األو خ

ي يررن التوبررد بندمررا  ال رر اجقين ليلعررا  ارلكت ونيرر  االنترار رر  مررن   -0
والتهاصرل األسر   مرع  ،والقاباي  للستاهاء ،خل  التهاصل األس   

-، 629خ5-(، وقيم " "  492خR2  3األخه ، ميد باغ  قي   
( لكررررل مررررن ال تغيرررر ا  ال ل رررر   اررررال الت تيررررخ، 426خ2-، 974خ2

(خ وجرررراا يعورررر  تفرررررهن 30خ3وجرررر  قرررريم دالرررر   وررررد مطرررررته  داللرررر   
الو هذل ال الد ف  نطرب  التوبرد برردوح إدمرا  ليلعرا  ارلكت ونير  

 ررررل مررررن التهاصررررل األسرررر  ، والقابايرررر  اسررررت ا  ، ميررررد االنترار رررر 
%( مرررررن 49سرررررتاهاء، والتهاصرررررل األسررررر   مرررررع األخررررره  تفطررررري   لل

 خإدما  األلعا  ارلكت وني  االنترار  التباين الكا  لاتوبد بردوح 

(، فارراا 30خ3وب ررا أ  قرريم " "، وقرريم " " دالرر   وررد مطررته  داللرر   
يد ررد ارتفررا  قي رر  معامررل االنررردار فرر  التوبررد ب عررد  مرردوح إدمررا  األلعررا  

 –%( 47  ررا يتضررح مررن الوطررخم الو ررهذل األو    -نترار رر  اال ارلكت ونيرر 
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تفرهن الو ررهذل ال الررد  –%( 49الو رهذل ال الررد   –%( 48الو رهذل ال رران   
فررر  التوبرررد بندمرررا  األلعرررا  ارلكت ونيررر  االنترار ررر ،  رررم الو رررهذل ال ررران ،  رررم 

 الو هذل األو خ

  موفر داط اسرت ا ميرد ،القدر  التوبد   لاتهاصل األسر    و  ين تفطي 
الرررا  يرررردح فررر  إدمرررا  األلعرررا  الكاررر  %( مرررن التبررراين 47تفطررري  مرررهال   

)مبمممارك، واألمممميؽ، ارلكت ونيررر  االنترار ررر  فررر  ورررهء مرررا أشرررار  إليررر  دراسررر  
الوات رر   ررن هيررا  جرراا  ، ميررد أشررار  إلررال م  ه رر  مررن العهاقررخ(4106

 كالتالي:التهاصل، 

اآلخ  ن  فقردا  الوضرا   د  قدر  ال  اجق  اال التهاصل مطتكبلط مع -0
االجت رررا  (خ وبالترررال  جررر و  ال  اجرررق إلرررال العرررالم االفت اوررر  الرررا  
يطت يع التهاصل مع  بيفاء ، ومن  م إدما  ارنت ن ، والدخه  إلرال 
مهاقرررررررع التهاصرررررررل االجت رررررررا  ، وموارررررررا إلرررررررال األلعرررررررا  ارلكت ونيررررررر  

 االنترار  خ

ي عار  يفقرد  قتر   تدن  مفاه  الاا خ  د  تهاصل األسر   مرع ال  اجرق -2
بوفطرر ، فرراألبها  ج ررا م رردر ترقيررق األمررن مررن خررل  تقررديم الر ايرر  

ل هاجار   رل مرا يعت ورام  ألبوائا ا بالتهاصرل ال طرت   الرا  يردجاام
وشعهر ال  اجرق بتردن  مفاره  الراا ،  خ(18: 4102)عبد الرحسؽ، 

 و د  ال ق  بالوف  يدفع  إلال م ارس  األلعا  االنترار ر ، ميرد ي رد
ف  توفيا تعاي ا  الاتب  ذات ،   را أ  موطرق  جران األلعرا  يشرع و  
الل بررين باألج يرر  والو رراأ  متررال يطررت  وا فرر  م ارسرر  الاتبرر ، فعوررد 
 د  شرعهر ال  اجرق باألج ير  فر  أسر ت  يدفعر  ذلر  إلرال تركيقارا فر  
م ارسررررر  جررررراا الوررررره  مرررررن األلعرررررا ، وجررررره مرررررا أشرررررار  إليررررر  دراسررررر  
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(Barbara, et al., 2008) ميررد أشررار  إلررال وجررهد  لقرر  بررين ،
، والكفرررررررراء  التهاصرررررررل األسررررررر   ال يرررررررد فررررررر  ترقيرررررررق ال قررررررر  برررررررالوف 

 االجت ا ي ، والكيم اري ابي  لد  ال  اجقينخ

فعرد  تكيرف ال  اجرق مرع  ،تأ   االستق ار الوفط  والتكيف االجت ا   -0
أسرر ت ، ووجررهد مشرريل  بررين الهالرردين  نفررهر الهالرردين(، و ررد  قدرترر  

ي عا  غي  متكيف مرع   اال التهاصل معا ا، أو التهاصل مع أخهت 
يطررررت يع  ال  ت ررررع ال ررررري  برررر ، وبالتررررال  يبرررررد  ررررن م ت ررررع آخرررر 

التكيف مع  بطاهل ، م ل إدما  مهاقع التهاصل االجت ا  ، وندمرا  
األلعرررررررا  ارلكت ونيررررررر  االنترار ررررررر ، وجررررررره مرررررررا أشرررررررار  إليررررررر  دراسررررررر  

(Martha, et al., 2008) أشررار  إلررال وجررهد  لقرر  بررين ، ميررد
 أن ا  التهاصل األس  ، والتكيف االجت ا   لد  ال  اجقينخ

مررررن  –فرررر  العرررراد   -انخفرررراض ال اررررارا  االجت ا يرررر  الترررر  تكتطررررخ  -4
خرررل  التهاصرررل والررررهار مرررع اآلخررر  ن داخرررل األسررر  ، وبالترررال  ن رررد 
ال  اجرررق ال يفضرررل تكررره ن صرررداقا  مرررع اآلخررر  ن، أو ال شرررار   فررر  

  ، بل يفضل ال اهس أما  الك بيهت  أو ال هبايرل لفقدانر    ل ج ا
، وتكرره ن صررداقا  مررع آخرر  ن  برر  م ارسرر  األلعررا  تارر  ال اررارا 

، والاين يشار هن  الترد  الا  تقه   اير  جران ارلكت وني  االنترار  
 األلعا خ

والقابايررر  للسرررتاهاء و  يرررن تفطررري  القررردر  التوبد ررر  لاتهاصرررل األسررر   
فرررر  التوبررررد الكارررر  %( مررررن التبرررراين 48تفطرررري  مررررهال   ا ا معرررراط ميررررد اسررررت 

،  ررردد مرررن الوقرررا إدمرررا  األلعرررا  ارلكت ونيررر  االنترار ررر  فررر  ورررهء برررردوح 
 كالتالي:
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خ ائم م ما  ال  اجق خ ميد تت ي  جان ال  ما  باالجت ا  الشرديد  -0
بال فران، ومعررايي جم، وأفكرارجم، وسرراه ام، وبال يانرر  التر  ي  ررح فياررا 

 إلررال العهامررل ال طررا د  (652: 0871)الحفشممي، امخ ولقررد أشررار بيررو
التكر ار، ووجرهد الفر د ور ن ج ا ر ،  ، وجر م اال القاباير  للسرتاهاء

فال  ا   تع ل  هس  ملئرم النتقرا  األفكرار بفعرل الترأ   ال  را  ، 
وميل األف اد إلال  د  الخر ول مرن ال  ا ر ، و رال  فرن  تهاجرد الفر د 

لدي  القه  الوقدي ، و  عا  يخشال فقرد ال  ا ر  ف  ال  ا   يضع  
 إذا ا ترر ض موفرر داط، و ا رررا  انرر  ال  ا رر  أابررر   ررا  تأ ي جررا أابررر خ
فال  اجق  ودما ي   زملءن ي ارسه  األلعرا  ارلكت ونير  االنترار ر  
يراو  تقايدجم، ولعخ جان األلعرا  ذاتارا بفعرل الترأ ي  ال  را   مرن 

 ج ا   ال فانخ

  جررران ال  ماررر  بعرررد  قررردر  ال  اجرررق  ارررال التفكيررر  الواقرررد، أيضررراط تت يررر -2
وبالتال  ي ين اسرت الت ، أو إغر اؤن لتقبرل فكر   أو مطرار معرين، ميرد 
يطرررت يع موطرررقه جررران األلعرررا  االنترار ررر  إشرررعار ال  اجرررق بالو ررراأ، 

متررال يقررع  واألج يرر ، وال قرر  بررالوف   وررد توفيررا تعاي ررا  جرران األلعررا 
    بطاهل  باالنترارخف  ط  لام، و تم إقوا

   يررأت  جرراا فرر   ررل هيررا  التهاصررل األسرر   مررع ال  اجررق، فغيررا
الهالررردين مرررع أبورررائام ي عرررل األبوررراء ف  طررر  ل وطرررق  جررران تهاصرررل 

األلعرررا ، ميرررد ي ررردو  معارررم مرررا م مرررها موررر  داخرررل األسررر   مرررن 
، والشررررعهر بالو رررراأ، فأغاررررخ الرررررهارا  األسرررر    ال قرررر ، واالجت ررررا 
رهار ال يد، ومخا ب  اآلباء لا  اجق باسرتخفا  اآل  خالي  من ال

، وأميانررراط واسرررتا اء تهلرررد لرررد  األبوررراء الوفرررهر مرررن م الطررر  اآلبررراء
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: 4107)بكمار، يتره  الرهار إلال جدا  وت اشق باأللفاظ الطيئ  
 خ(52

   أيضاط  د  وجهد التهاصل بين الهالدين نفطيا ا، ووجهد مشريل
عررل ال  اجررق يا ررأ إلررال الارر و  بررين الهالرردين مررن العهامررل الترر  ت 

فرررررر  ارنت نرررررر ، والك بيررررررهت ، والاررررررات   إلررررررال العررررررالم االفت اورررررر 
ال ر ررره ، فاررره مشرررغه  بارررم، ومتفا رررل مرررع مرررن يعررر فام ومرررن ال 
يع فام ف   ل انشغا  الهالدين ب شريلتا ا، و رد  قردرتا ا  ارال 

 التهاصلخالتفاجم و 

ابايررر  للسرررتاهاء و  يرررن تفطررري  القررردر  التوبد ررر  لاتهاصرررل األسررر   والق
%( مرررن التبررراين 49تفطررري  مرررهال     والتهاصرررل مرررع األخررره ، ميرررد اسرررت ا 

الكاررر  فررر  التوبرررد برررردوح إدمرررا  األلعرررا  ارلكت ونيررر  االنترار ررر  فررر  ورررهء 
التر  أشررار  إلررال أ  التهاصرل بررين األخرره  أمررد  (Tanusree, 2012)دراسر  

ف  ال  مار  الع   ر   أجم العهامل الهقائي  ود انر ا  ساه  ال  اجق، خاص 
 ,.Martha, et al)خ وف  وهء ما أشار  إلي  دراس  (  اماط 08 – 00من  

مررن أ   ررد  التهاصرررل ال يررد برررين ال  اجررق وأخهترر  يفقررردن القرردر   ارررال  (2008
التكيرررف االجت رررا   مرررع اآلخررر  ن،   رررا يفقررردن ال ارررارا  االجت ا يررر  اللزمررر  

قررع التهاصررل االجت ررا   وارنت نرر  لاتهاصررل، وبالتررال  يا ررأ ال  اجررق إلررال مها
الترر  يشررع  فياررا بررالتكيف، وبالتررال  يقررع ف  طرر  ليلعررا  االنترار رر خ   ررا أ  
تهاصل ال  اجق مع أخهت  أو أمدجم   اي  يطت يع من خللاا أ  يشيه لام 

،   را أ  ج هم ، فاألخ جه ال لذ لشيه  الا ه ، ون  اء العها ر  وال شرا  
  اجررق مررن رفرران الطررهء الرراين ي يررن أ  يتهاصررل معاررم جراا التهاصررل ير رر  ال

بدالط مرن أخهتر خ وقرد أشرار   ديرد مرن الدراسرا  واسرت ل ا  الر أ  إلرال أ  



 
 

 

0130 

 را  بطربخ  رد  وجرهد تهاصرل  ل هء ال  اجقين إلرال ارنت نر  وأصردقاء الطرهء
أس   مع والديام وأخهتام، م را يشرع جم برالف ا  العرا ف ، وفقردا  األذ  التر  

 خ(40: 4107)بكار، ، وال در ال مخ الا  يتطع ل شيلتام ليامت غ  إ
 ال تغي  قدر  لبيا  البطي  االنردار ترايل أساه باستخدا  ا ا قام  البام   

 األ  بين التهاصل  الف  ي ، أبعاد  ب ختا  األس    للتهاصاوجه ( التوبد    ال طتقل
 ،(االست اب   التابع بال تغي  التوبد الا  (خه التهاصل مع األ الهالدين، مع التهاصل واأل ،
 ترايل نتائا التال ( 20 رقم  جدو  و ع ضخ االنترار   ارلكت وني  األلعا  إدما  وجه

 خال  اجقا و  ال  اجقين الدراس ل   ه ت   البطي  الخ   االنردار
 (40) جدور

 التابع لستغيربا األسرش  التؾاة  (السشبئ) السدتق  لمستغير  البديط اهنحدار تحمي 
 والسراىقات السراىقيؽ ىلد اهنتحارية اإللكترونية األلعا  إيماش (اهستجابة)

 الستغيرات  
 

 العيشات

الستغيرات 
السدتقمة 
 )السشبئة(

الستغير التابع 
 )اهستجابة(

معام  
 اهرتباط
 ر

معام  
اهنحدار 

 4ر

الخظ  
 السعيارش 

مدتؾى  قيسة ت قيسة ف
 الدهلة

السعام  
 يالبا 

 بيتا

التهاصل  ال  اجقين
 األس   

إدما  األلعا  
 ارلكت وني 

 700خ3- 335خ03- 30خ3 953خ00- *602خ094 844خ25 50خ3 70خ3-

 االبعاد
 الف  ي 

التهاصل بين 
 704خ3- 506خ2- 30خ3 963خ00- *895خ094 745خ25 54خ3 70خ3-  األ  واأل 

التهاصل  
 706خ3- 728خ2- 30خ3 366خ04- *850خ097 643خ25 54خ3 70خ3-  مع الهالدين

التهاصل   
 مع األخه 

 700خ3 886خ0- 30خ3 048خ00- *876خ072 566خ26 53خ3 70خ3- 

التهاصل  ال  اجقا 
 األس   

إدما  األلعا  
 ارلكت وني 

 547خ3- 485خ3- 30خ3 965خ7- *290خ60 288خ23 03خ3 54خ3-

ال قايي  
 الف  ي 

التهاصل بين 
 524خ3- 302خ0- 30خ3 479خ07- *908خ55 650خ23 27خ3 52خ3-  األ  واأل 

التهاصل  
 406خ3- 095خ0- 30خ3 005خ6- *800خ09 505خ20 20خ3 46خ3-  مع الهالدين

التهاصل  
 مع األخه 

 605خ3- 006خ2- 30خ3 335خ03- *399خ033 720خ08 43خ3 60خ3- 

 (.1.10)عشد مدتؾى يهلة  يالة *
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 قد األس    لاتهاصل الكاي  الدرج  أ  ن د ،(20  جدو إلال  بالوة 
 ال  اجقين  لد االنترار   ارلكت وني  األلعا  بندما  التوبد ف  أسا  
 بندما  التوبد   ف األس   التهاصل أسام ميد ،ال  اجقا  من أاب  بدرج 

 ف  أسام بيو ا ،%(50  بوطب  ال  اجقين  لد االنترار   ارلكت وني  األلعا 
%( 03  بوطب  االنترار   ارلكت وني  األلعا  إدما  مدوح ب عدال  التوبد
 جهج  اط (   و(    اختبار   قيم ارتفا  مع، ل  اجقا ا م  ه    لد وذل 

 التوبد ف  االنردار معامل قي   ارتفا  يد د م ا (،30خ3  دالل     ود مطته 
 خاالنترار   ارلكت وني  األلعا  بندما 

 أ  و دف ال   ه تين،  لد بال تغي  ص الخا الف  ي  ن األبعاد  أما
 التباين لتفطي  إساام  نطب   ان واأل   األ  بين األس    التهاصل مكياس
 م  ه    لد االنترار   ارلكت وني  األلعا  إدما  مدوح ل عد  الكا 

 أماخ  م  ه   ال  اجقا  لد%( 27  بوطب  أسام بيو ا ،%(54  ال  اجقين
  لد التوبد ف  إساام  نطب  اان  فقد الهالدين مع األس    التهاصل مكياس

 اان  الت  ال  اجقا  ب   ه   بال قارن  وذل %( 54  نم  ه   ال  اجقي
 مع األس    لتهاصلا مكياس إساا  نطب  أماخ %(20  فياا ارساا  نطب 

 ارساا  نطب  اان  بيو ا ،%(53  كان ف اجقين  ال  م  ه    لد األخه 
 العلق  قه  الإل االرتبا  معامل قيم وتشي  ،%(43   اجقا ل ا م  ه    لد

 األلعا  إدما  متغي  وبين ،ال ختاف  الف  ي  نبعادأو   األس   التهاصل بين
 التهاصل بين االرتبا  معامل قي   باغ  ميد ،االنترار   ارلكت وني 

 م  ه    لد( 70خ3-  االنترار   ارلكت وني  األلعا  وندما  األس   
 ت اوم  ا ا خل  اجقا ا  يو   لد( 54خ3-  باغ  بيو ا ،  اجقينال

( 70خ3-  الإل( 46خ3-  بين بال تغي  الخاص  ليبعاد االرتبا  معامل 
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 الإل تشي  قيم وج  من ال  اجقين وال  اجقا ، الدراس  م  ه ت   لد وذل 
(    واختبار(    اختبار قيم ارتفا   ل ف  وذل ، بيوام العلق  قه 
 خ(30خ3  دالل    مطته   ود هج  اط ج

 لبيا  البطي  االنردار ترايل أساه  استخدا ب ا ا قام  البام  
 مقاييط  ب ختا  للستاهاء القاباي  وجه( التوبد    ال طتقل ال تغي  قدر 

 التوبد ال ا (واالنفعال  والطاه  ، الفك  ، للستاهاء القاباي   ج و  الف  ي ،
خ نترار  اال ارلكت وني  األلعا  إدما  وجه ،( اب االست  التابع بال تغي 
 البطي  الخ   االنردار ترايل نتائاالتال  ( 22 رقم  جدو  و ع ض

 خال  اجقين وال  اجقا  من الدراس     ه ت ل
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 (44) جدور

 لالستيؾاء القابمية( السشبئ) السدتق  لمستغير البديط اهنحدار تحمي 
 ىلد اهنتحارية إللكترونيةاأللعا  ا إيماش (اهستجابة) التابع بالستغير

 السراىقاتو  لسراىقيؽا
 الستغيرات
 
 العيشات

الستغيرات السدتقمة 
 )السشبئة(

الستغير 
التابع 

 )اهستجابة(

معام  
 اهرتباط
 ر

معام  
اهنحدار 

 4ر

الخظ  
مدتؾى  قيسة ت قيسة ف السعيارش 

 الدهلة
السعام  
 البا ي

 بيتا

إدما  األلعا   للستاهاءالقاباي   ل  اجقينا
 730خ3 006خ0 30خ3 740خ02 *096خ062 375خ27 49خ3 73خ3 ارلكت وني 

ال قايي  
 الف  ي 

القاباي  للستاهاء 
 773خ3 993خ0 30خ3 600خ05 *008خ244 206خ24 59خ3 77خ3  الفك   

 667خ3 260خ0 30خ3 634خ00 *660خ004 288خ28 44خ3 66خ3  الطاه   
 670خ3 046خ0 30خ3 725خ00 *475خ007 058خ28 45خ3 67خ3  االنفعال  

إدما  األلعا   القاباي  للستاهاء ال  اجقا 
 052خ3 054خ3 30خ3 568خ4 *873خ23 694خ22 02خ3 05خ3 ارلكت وني 

ال قايي  
 الف  ي 

القاباي  للستاهاء 
 097خ3 903خ0 30خ3 258خ5 *653خ27 250خ22 05خ3 09خ3  الفك   

 000خ3 305خ0 30خ3 036خ4 *029خ06 309خ20 39خ3 00خ3  الطاه   
 006خ3 359خ0 30خ3 352خ4 *409خ06 999خ22 03خ3 00خ3  االنفعال  

 (.1.10)عشد مدتؾى يهلة  يالة *

 قد للستاهاء لاقاباي  الكاي  الدرج  أ  ن د ،(22  جدو إلال  بالوة 
   اجقينال  لد ار  االنتر ارلكت وني  األلعا  بندما  التوبد ف  أسا  
 بندما  التوبد ف  للستاهاء القاباي   أسا  ميد ،ل  اجقا ا من أاب  بدرج 

  أسا  بيو ا ،%(49  بوطب    اجقينال  لداالنترار    ارلكت وني  األلعا 
 بوطب االنترار    ارلكت وني  األلعا  إدما  مدوح ب عدال  التوبد ف 
(   و(    اختبار   قيم ارتفا  مع،  ال  اجقا م  ه    لد وذل %( 02 

 االنردار معامل قي   ارتفا  يد د م ا(، 30خ3   ود مطته  دالل  جهج  اط 
 الف  ي  ال قايي   ن أماخ االنترار   ارلكت وني  األلعا  بندما  التوبد ف 
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 للستاهاء القاباي  مكياس أ  و دف ال   ه تين،  لد بال تغي  الخاص 
 إدما  مدوح ل عد  الكا  التباين لتفطي  إساام  نطب   ان   الفك  

 أسام بيو ا ،%(59  ال  اجقين م  ه    لد االنترار   ارلكت وني  األلعا 
 للستاهاء القاباي  مكياس أماخ ال  اجقا  م  ه    لد%( 05  بوطب 

%( 44  ال  اجقين م  ه    لد التوبد ف  إساام  نطب  اان  فقد الطاه  
 فياا ارساا  نطب  اان  الت  ال  اجقا  ب   ه   رن بال قا وذل 

  لد االنفعال  للستاهاء لقاباي ا مكياس إساا  نطب  أماخ %(39خ3 
 م  ه    لد ارساا  نطب  اان  بيو ا ،%(45  كان ف ال  اجقين م  ه  
 القاباي  بين العلق  قه  الإل االرتبا  معامل قيم وتشي  خ%(03  ال  اجقا 
 ارلكت وني  األلعا  إدما  متغي  وبين ،ال ختاف  الف  ي  ومقاييط اء للستاه 

 وندما للستاهاء  القاباي  بين االرتبا  معامل قي   باغ  ميد ،االنترار  
 باغ  بيو ا ،اجقين  ال  م  ه    لد( 73خ3  االنترار   ارلكت وني  األلعا 

 ا قايي ل الرتبا ا معامل  ت اوم  ا اخ ل  اجقا ا  يو   لد( 05خ3 
 م  ه ت   لد وذل ( 77خ3  الإل( 00خ3  بينما  بال تغي  الخاص 
 قيم ارتفا   ل ف  وذل  خبيوام العلق  قه  الإل تشي  قيم وج  ،الدراس 
ويسكؽ خ (30خ3  دالل    مطته   ود جهج  اط (    واختبار(    اختبار
التشب   في ر إسيا  متغيرش التؾاة  األسرش والقابمية لالستيؾاءتفدي

كبر مؽ ألكترونية اهنتحارية لدى السراىقيؽ بدرجة ب يماش األلعا  اإل 
والا  أشار إلال وجهد  ،ف  وهء  به  صر  الف ض ال الد اتالسراىق

  لكت ونيف ون بين ال  اجقين وال  اجقا  ف  اردما   اال األلعا  ار
ل  اجقين أا   ا أ م ا يد   اال  ،ات ان م  ه   ال  اجقين  فاالنترار   

   نتي  أشار خ   ا من ال  اجقا  االنترار    لكت ونيليلعا  ار دماناط إ
إلال وجهد ف ون بين ال  اجقين وال  اجقا  ف  الدراس  الرالي   ال ابعالف ض 
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قل أم ا يد   اال أ  ال  اجقين  ،ال  اجقا  ات انف  ف  التهاصل األس   
أشار  نتي   الف ض الخام  ف   ا ا خال  اجقا  من ف  التهاصل األس   

الدراس  الرالي  إلال وجهد ف ون بين ال  اجقين وال  اجقا  ف  القاباي  
 ف  ال اأ ال  اجقين  أ م ا يد   اال  ،للستاهاء ف  ات ان م  ه   ال  اجقين

 دماناط إ  االاألال  اجقين جم  أ وب ا من ال  اجقا خ  للستاهاءالقاباي  
 ف   االواأل  ،األس  التهاصل  ف  واألقل ،النترار  ا لكت وني ار ليلعا 

 األس   التهاصل  متغي    إساا يفط  ارتفا  نطب  فااا القاباي  للستاهاء 
لكت وني  االنترار   ار األلعا  إدما التوبد بردوح  ف والقاباي  للستاهاء 

 وب قارن  معامل  االرتبا  بين إدما  من ال  اجقا خ ال اأ لديام بوطب  
األلعا  ارلكت وني  االنترار   والتهاصل األس   والقاباي  للستاهاء 

( بالوطب  إلال ال  اجقين بكيم معامل  االرتبا  04( و 00بال دولين رق    
بين إدما  األلعا  ارلكت وني  االنترار   والتهاصل األس   والقاباي  

ه   ال  اجقا ، ( بالوطب  إلال م  05( و 02للستاهاء بال دولين رق    
نلم  ارتفا  قيم معامل  االرتبا  بالوطب  إلال ال  اجقين، وجاا ي ين أ  
يفط  ارتفا  نطب  إساا  التهاصل األس   والقاباي  للستاهاء ف  التوبد 

أاب  من  بدرج  بندما  األلعا  ارلكت وني  االنترار   لد  ال  اجقين
 ال  اجقا خ
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ىتاألواتىالدرادة
كذمممف  عشمممو نتممما ج الدراسمممة، تمممؼ وضمممع التؾةممميات فمممي ضمممؾء مممما 

 التالية: 

التهاصل األسر   اري راب  برين األ  واأل ، وبرين الهالردين وال  اجرق،  -0
وبررين ال  اجررق وأخهترر  أمررد أجررم العهامررل الهقائيرر  وررد انررر ا  سرراه  

 خال  اجق نره إدما  األلعا  ارلكت وني  االنترار  

ال  اجررق فرر  جرران ال  مارر  الترر  االجت ررا  ب  مارر  ال  اجقرر  وخ ررائم  -2
 خ   ال  امل الت  ي   باا الف د ف  األس  خأتعد من 

ورر ور  االجت ررا  مررن قبررل ال دسطررا  ار لميرر  بتقررديم برر اما وقائيرر   -0
مهجا  لاباء وال  اجقين لاته ي  ب خا   مهاقع التهاصل االجت ا   

 لكت وني  االنترار  خ وندما  األلعا  ار

ىةىالبحاثىالمقترح
إ ررررررداد ب نرررررراما إرشرررررراد  لخفررررررر  مررررررد  إدمررررررا  ال رررررر اجقين ليلعرررررررا   -0

 لكت وني  االنترار  خار

 يوررررر  مرررررن   إ رررررداد ب نررررراما إرشررررراد  لتو يررررر  التهاصرررررل األسررررر   لرررررد -2
 ال  اجقينخ

 يورر  مررن   إ ررداد ب نرراما إرشرراد  لخفرر  مررد  القابايرر  للسررتاهاء لررد -0
 ال  اجقينخ
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 اراع امل

ىأاًت:ىالمراجعىالعربوة

(خ 2300، أم رررد  برررد الا يرررف والختاتوررر ، سرررام  مرطرررن  أبررره أسرررعد -0
 خدار ال طي   (،   ا ،0خ    سيكؾلؾجية السذكالت األسرية

(خ "ال شررررريل  2336أبررررره ر ررررراأ، دمحم مطرررررعد  برررررد الهامرررررد م ررررراو    -2
الطاه ي  لد  التلميرا م تفعر  وموخفضر  القاباير  للسرتاهاءخ دراسر  

 خااي  الت بي  ،، جامع  الفيه رسالة ماجدتيرتشخي ي "خ 

(خ إدمرررا  ارنت نررر  و لقتررر  2337  إسررر ا يل أم رررد ، بشررر    د أرنررر -0
مجمة بيل من أبعاد الشخ ي  واالو  ابا  الوفطي  لد  ال  اجقينخ 

، ص (،  رانه  ال ران ، م ر 55، جامعر  ال قراز ق،    كمية التربية
 خ96 – 00ص 

خ مقيمماس إيممماش اإلنترنمم (خ 2300  إسرر ا يل أم ررد ، بشرر    د أرنرر -4
 خال      ألن اهاميتب   القاج  ،

(خ أ رر  ال شرريل  االجت ا يرر  والوفطرري  2339البرر  ، أم ررد صررالح   -5
ال  ررامب  ل طررتخدم  الك بيررهت  فرر  مقرراج  ارنت نرر خ وزار  ال ررر  

، 2330من يواي   5   د  الش ن األوس ، دراس  موشهر  بالكه تي ، 
  (خ8374   

 ام الروف  والترايرل الوفطر   (خ مهسه  0978الرفو ،  بد ال وعم   -6
 خ ميتب  ال دبهلالقاج  ،  (،2  ب (خ ل   – إن اي   

(خ "ال اارا  الرياتير  والطرياد  2304 ياء إب اليم دمحم  والخ رج ،  -7
رسممالة الدماهير  و لقتارا بقابايرر  االسرتاهاء لرد   ابرر  ال امعر "خ 
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 لع انخ،  اي  الت بي  لاعاه  ارنطاني ، جامع  ديال ، ايكتؾراه

 From(، 2خ مررا  ذ يممرة عمممؾ  الممشفس(خ 0993الدسرهق ،   ررا    -8

JBZ،  ،  و ال  األج ا  لاتهز عخالقاج 

(خ "ارف ا  فر  اسرتخدا   رل مرن الك بيرهت  2335الدندراو ، سامي    -9
وارنت نررر  و لقتررر  بررربع  ال شررريل  الوفطررري  لرررد  ال ررر اجقين"خ 

 خ بي ااي  الت ،، جامع  قوا  الطه  رسالة ماجدتير

(خ "التهاصل األس     ا تدر    يور  2306الطيد، آمو  شتبا  دمحم   -03
مررن ال رر اجقين و لقترر  بررا ائام الهجرردان  فرر  وررهء بعرر  متغيرر ا  

 خ اي  الت بي  جامع   ين ش  ، ،رسالة ماجدتيرالبيئ  األس   "خ 

(خ انترررررار ن ررررل ب ل رررران  م رررر   سررررابق والشرررر    2308الع بيرررر     -00
 www.alarabiya.netخ 2308من إب  ل  2تبرد الطبخخ ف  

عممممؼ المممشفس: أسدمممو وتظبيقاتمممو (خ 0990القهصررر ،  برررد الع  ررر    -02
خ ميتبرر  األسممس العامممة والممدوافع وسمميكؾلؾجية الجساعممة –التربؾيممة 

 الواض  ال     ، القاج  ، م  خ

خ   عممممممؼ المممممشفس األسمممممرش (خ 2300الكوررررردر ، أم رررررد دمحم مبرررررار    -00
 اوش  والتهز عخميتب  الفلأ ل القاج  ،(،5 

(خ "إدمرا  شربيا  اله رخ االجت ا ير  2300الاي  ، أم د مطن دمحم   -04
و لقت  بالعهامرل الخ طر  لاشخ ري  وبعر  الراجرا  الوفطري  لعيور  

رسممالة مررن  ررل  جامعرر  ماررها  فرر  وررهء نة  رر  التفا ررل ال مرر  "خ 
 ، جامع  ماها ،  اي  الت بي يكتؾراه

م ارسررررر  األلعرررررا  ارلكت ونيررررر  (خ "2300بررررردو ، دمحم بررررردو  أم رررررد    -05
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و لقتاررررا بالطرررراه  العرررردوان  والتهاصررررل االجت ررررا   لررررد   يورررر  مررررن 
، جامعر  رسمالة ماجدمتيرتلميا الراق  ال اني  من التعايم األساسر "خ 

 خ اي  الت بي  ماها ،

(خ التهاصررل األسرر  م "ايررف نر رر  أسرر نا 2307بيررار،  بررد الكرر  م   -06
، دار القرررررراج   (4(،    0شرررررريد   مررررررن التفكرررررر ؟"خ ساطررررررا  الت بيرررررر  ال  

 خالطل  لا با   والوش  والتهز ع

(خ مع رم  ارم 0995جاب ،  بد الر يرد جراب  و فراف ،  رلء الردين   -07
دار الواضرررر   القرررراج  ،   برررر (خ –الرررروف  وال ررررخ الوفطرررر   إن ايرررر   

 الع بي خ

(خ القابايررررررر  2307جديرررررررد،  برررررررد الر يرررررررد وابرررررررن ال ررررررراج ، الت ررررررران    -08
 ررر اجقين ال طرررتع اين ل هاقرررع التهاصرررل االجت رررا  خ للسرررتاهاء لرررد  ال

مجممة دراس  ميداني  ب انه   الرال  ل  بن بيتهر متايبار  الشرعابو ، 
، جامع  62 – 49(، ص ص 24(،    6، ما  العمؾ  اهجتساعية

   ار تاي   باألغها ، ال  ائ خ

مطررين، م رر فال إبرر اليم أم ررد وج عرر ، ناصرر  سرريد وأم ررد، أسرر اء  -09
(خ إدمرررا  ارنت نررر  و لقتررر  بالقابايررر  للسرررتاهاء لرررد  2305فترررر   

 دراسرررررررررررررر  موشررررررررررررررهر   اررررررررررررررال مهقررررررررررررررعم  ررررررررررررررل  جامعرررررررررررررر  ال ويرررررررررررررراخ
https://researchgate.net/publication/32/552980. April 

 خ2015

(خ "القابايرررر  للسررررتاهاء فرررر  وررررهء 2308ما رررر ، لبرررر   ررررا   دمحم   -23
 قايراط  القراباين  بع  ال تغي ا  الدي هج ادي  لد   يو  من ال عرهقين

 خااي  الت بي  ، جامع  بواا،رسالة ماجدتيرلاتعام("خ 
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(خ أ رر  أسرراه  العررلل بررالهاقع فرر  تعررديل 2305م يررد، أميرر   م جرر    -20
، مجممة األسمتاذالقاباي  للستاهاء لد   البا  معاد الفوه  ال  يار خ 

 خ452 – 400(، ص ص 204(،    2ما  

 اقبررررر  الااتيررررر  والهجرررررهد الوفطررررر  (خ ال 2302خايرررررل،  فررررر اء إبررررر اليم   -22
األفضررل لررد   ابرر  ال امعرر  م تفعرر  وموخفضرر  القابايرر  للسررتاهاءخ 

،  ايرر  الت بيرر  لابوررا ، جامعرر  بغررداد، مجمممة كميممة التربيممة األساسممية
 (خ75مارق العدد  

دار  القرراج  ، (،0خ    عمممؼ اجتسمماع العا مممة(خ 2302درواش، رابررح   -20
 خالكتا  الرديد

(خ "االسرتخدا  ال فر   ليلعرا  ارلكت ونير  2304   رشاد، يط ا  ردل -24
 جامع  ماها ، ،رسالة يكتؾراهو لقتاا ببع  ال شيل  ال ري "خ 

 ااي  الت بي  ال  اوي   بوا (خ

(خ "اسرررررتخدا  الشررررربا  لشررررربي  2330رومررررر ، رانرررررد    فرررررا   اررررر    -25
ال عاهما  العال ي خ دراس  اجت ا ي  تراياي  ل واد مقاج  الشبي  فر  

 ايررر  ، ال امعررر  األوروبيررر ، رسمممالة ماجدمممتيرديوت    رررا  ونربرررد"خ مررر
   ا ، األرد خ ،الدراسا  العايا

(خ "القابايرر  للسررتاهاء و لقتاررا 2305زبيررد ، جررهاج  إبرر اليم  برردن   -26
بالررا اء الشخ رر   الرراات ، االجت ررا  ( لررد   ابرر  جامعرر  أ  القرر   

  القررر  ، ، جامعررر  أرسمممالة ماجدمممتيرفررر  ورررهء بعررر  ال تغيررر ا "خ 
 الطعهدي خ

عممممؼ نفمممس الشسمممؾ: الظفؾلمممة (خ 0995زجررر ا ، مامرررد  برررد الطرررل    -27
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 خ الم الكتخ( القاج  ، 5خ    والسراىقة

عممممؼ نفمممس الشسمممؾ: الظفؾلمممة (خ 2335زجررر ا ، مامرررد  برررد الطرررل    -28
 خ الم الكتخ( القاج  ، 6خ    والسراىقة

يرر  (خ "التهاصررل الافةرر  وغ2304 بررد الرر م ن، م فرر  صررب   دمحم   -29
الافةرررر  بررررين الهالرررردين واألبورررراء   ررررا يدر رررر  األبورررراء و لقترررر  برررربع  

، جامعرر   ررين رسممالة ماجدممتيرال تغيرر ا  لررد   يورر  مررن ال رر اجقين"خ 
 خ اي  الت بي  ش  ،

 يطرررال، مغررراور   برررد الر يرررد والع ررري  ،  برررد هللا مري يرررد مطررررل  -03
(خ أن رررا  التهاصرررل األسررر   و لقتارررا بال  ونررر  الوفطررري  لرررد  2307 

، مجممممة اإلرشممماي الشفدممميل  ال  ماررر  ال انه ررر  ب ديوررر  ال رررائ خ  ررر
(، ص 49م  ررر  اررشررراد الوفطررر ، جامعررر   رررين شررر  ، م ررر ،    

 خ258 – 208ص 

(خ "أ ررر  األلعرررا  ارلكت ونيررر   ارررال الطررراه يا  2302قه ررردر، مررر  م   -00
لرررررد  األ فرررررا خ دراسررررر  وصرررررفي  ترايايررررر   ارررررال  يوررررر  مرررررن األ فرررررا  

 ،، جامعرر  ال  ائرر رسممالة ماجدممتيراصرر  "خ ال ت درسررين بررال  ائ  الع
 خااي  العاه  الطياسي  وار ل 

(خ إدمرررا  ارنت نررر  و لقتررر  بالدافتيررر  2306اامرررل، سرررا ال مطرررين   -02
، العردد مجممة الفمتحنره التر يل الدراس  لد   اب  جامعر  ديرال خ 

(،  انه  األو ،  اير  الت بير  األساسري ، جامعر  ديرال ، ص ص 68 
 خ030 - 269

تبر   تشرارل (  ررابهس يردفع صررامب  لا ره ، نطررخ  مرفه ر  بتررار خ ل -00
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 خarab48.com اال مهقع  2307من إب  ل  07

(خ التهاصل األس   ودورن 2300مبار ، شي اء واألمين، شيا  دمحم   -04
فررررر  تو يررررر  وت سررررريخ قررررريم ال ها وررررر ، ال اتقرررررال الررررره و  ال ررررران  مررررره  

، ص 2300 رل مرن إب   03 – 9االت ا  وجهد  الريرا  فر  األسر  خ 
 خ85 – 77ص 

(خ "ال شررررررريل  االجت ا يررررررر  0989دمحم، إبررررررر اليم مربهبررررررر  إبررررررر اليم   -05
ال  تب رررر  بندمررررا  م ارسرررر  ألعررررا  التطرررراي  ارلكت ونيرررر  لررررد   ررررل  

 ايرر  الخدمرر   جامعرر  ماررها ، ،رسممالة ماجدممتيرال  مارر  االبتدائيرر "خ 
 االجت ا ي خ

تاهاء و لقتاررررررا (خ القابايرررررر  للسرررررر2307دمحم، ال بررررررهر  دمحم  برررررراس   -06
الطاب ( لد   اب  ال امعر خ  –بال واخ الوفط  االجت ا    اري اب  

 – 088(، ص ص 0(،    5، مرا  مجمة العمؾ  الشفدية والتربؾية
 ، جامع  الشايد م   الخض ، الهاد ، ال  ائ خ400

(خ "قارررررق التفررررراوض والقابايررررر  للسرررررتاهاء 2300دمحم، صرررررفاء مطرررررين   -07
ار لرررد  رؤسررراء األقطرررا  العا يررر  فررر  ال امعررر "خ و لقتارررا ب رررهد  القررر  

 ، بغدادخجامع  ال طتو    ، رسالة يكتؾراه

خ السراىقممة/  را رمميا ومذممكالتيا(خ 0980مر ررهد، إبرر اليم وجيرر    -08
 خدار ال عار ارسيودر  ، 

ميتبر  القراج  ،  خمقياس إيمماش اإلنترنم (خ 2305م  فال، إي را    -09
 خاألن اه ال     

"القاباي  للستاهاء و لقتارا برالع   (خ 2300  مطين ناص ، ناص  -43
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