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Abstract:
The present study aims to identify the relationship between loneliness feeling and
self-esteem, and to study the potential impact of each sex (male, female), and area of
study (literary, scientific) on the variables of the study, with Sample of students
Studying at the University of Algeria (02). The researcher used the descriptive
analytical approach, as the study sample consisted of 250 students, was used measure
of loneliness psychological preparation of Abraham smelts, as of self-esteem Cooper
Smith . The results of the study revealed that there is a statistically significant
relationship is negative -0.57 at the level of 0.01. Between Feeling of loneliness and
self-esteem of the study sample, while the results revealed that there were no
statistically significant differences between the scientific and literary Specialty in the
Feeling of loneliness, as it turns out that there are also significant differences in
Feeling of loneliness by the academic specialization variable. Where the values of
(T) is equal to 2.02 which is significant at the 0.05 significance level, in addition to
the results concluded that there are no statistically significant differences in selfesteem based on the variables of sex and specialization course.
: ًَخـ األثس١دزاضٚ ،س ايراتٜ بتكد١ٝ ايٓؿط٠سدٛز بايٛ ايػع١ عالق٢ً إىل ايتعسف ع١ٝ اؿاي١تٗدف ايدزاض
٣ذيو يدٚ ،١ ايدزاضٟ َتػري٢ً) عًُٞ ع،ٞ (أدبٞ ايتخؿـ ايدزاضٚ ،) إْاخ،زٛا حملتٌُ يهٌ َٔ اؾٓظ (ذن
 إذ،ًًٞٝ ايتشٞؾؿٛيكد اضتخدّ ايباسح املٓٗر ايٚ .)20( س٥ اؾصا١ ظاَع١ٕ ايدزاضٛيٚصاٜ ٜٔ اير١ َٔ ايطًب١ٓٝع
ِٖٝ َٔ إعداد إبسا١ٝ ايٓؿط٠سدٛز بايٛاع ايػعٝمت اضتخداّ َكٚ ،١طايبٚ  طايب032 َٔ ١ ايدزاض١ْٓٝت عٛته
١ ذات دالي١دد عالقٛ أْ٘ ت٢ً ع١ر ايدزاض٥يكد نػؿت ْتاٚ .س ايراتٜح يتكدٝبس مسٛاع نٝنرا َكٚ ،ؽٛقػك
س ايراتٜتكدٚ ١ٝ ايٓؿط٠سدٛز بايٛ ايػع٠ َا بني خرب.2521 ١ ايدالي٣ٛ عٓد َطت2530-  مبكداز١ ضايب١ٝ٥إسؿا
 يفٞاألدبٚ ًُٞ ايعٞا بني ؽؿؿٝ٥ إسؿا١م دايٚدد ؾسٛر إىل أْ٘ ال ت٥ يف سني نػـ ايٓتا،١ ايدزاض١ٓٝ ع٣يد
 سطب َتػري١ٝ ايٓؿط٠سدٛز بايٛا يف ايػعٝ٥ إسؿا١م دايٚدد ؾسٛكا أْ٘ تٜ نُا أتكح أ،١ٝ ايٓؿط٠سدٛز بايٛايػع
 إىل ذيو١ باإلقاؾ،2523 ١ ايدالي٣ٛ عٓد َطت١ دايٖٞٚ 0520 ِٟٚ (ت) تطاٝح ناْت قٝ س.ٞايتخؿـ ايدزاض
ايتخؿـٚ  اؾٓظٟ أضاع َتػري٢ًس ايرات عٜ يف تكد١ٝ٥ إسؿا١م ذات داليٚدد ؾسٛر إىل أْ٘ ال ت٥خًؿت ايٓتا
.ٞايدزاض
طتػعسٜ ٌ ب، يًبشح١ٝ مل تعد اؾاَعات يف عؿسْا اؿاقس فسد َسانص أنادمي:١ ايدزاض١ً َػهٟزٚقسٚ ٟٛٝٗا تؿاعٌ سٝتِ ؾٜ ١َ عا١ بؿؿ١اؾاَعٚ . يف اجملتُع١َ ايعا٠اٝا عٔ اؿًٛٗا بأِْٗ قد اْؿؿٝايطالب ؾ
ب ايتؿاعٌ ايجكايفٚ يًطايب أسد قس١ بايٓطب١ٝ اؾاَع٠اٝح تؿبح اؿٝ س،١ٜ االػاٖات ايؿهس٢بني غت
٤ إعداد ٖؤالٛدٗا مَٛ ٌٕٝ ٖدؾٗا األؾٛهٜ َٕٔ أدٌ ذيو هب أٚ ،اتٜٛ املطت٢ً أع٢ًتِ ذيو عٜٚ ٟايؿهسٚ
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ايػباب ٚتٗ٦ٝتٗ ِ يتشٌُ املطؤٚيٝات ٜٛٚاد٘ َػهالت٘ اؿايٚ ١ٝاملطتكبًٖٚ ١ٝرا ميجٌ ايدٚز اإلضرتاتٝذ ٞبعٝد
املد ٣املطٓد يًذاَعات ٖٛٚ ،اير ٟميٝصٖا عٔ تًو املؤضطات ايتكًٝد ١ٜاألخس.٣
ٜػهٌ ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطَ ١ٝػهًًَ ١ش ١يًػباب بؿؿ ١عاَٚ ،١يد ٣ايػباب اؾاَع ٞبؿؿ١
خاؾ ،١إذ أْ٘ بدخ ٍٛايػاب يًذاَع ١هد ْؿط٘ يف ب ١٦ٝددٜد ٠ؽتًـ عٔ ب٦ٝت٘ ايطابك.١
إٕ ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ٖٛ ١ٝغعٛز ايؿسد بؿذْ ٠ٛؿط ١ٝتباعد بٚ ٘ٓٝبني أغخاف َٛٚقٛعات فاي٘
ايٓؿط ٞإىل دزدٜ ١ػعس ؾٗٝا ايؿسد باؾتكاز ايتكبٌ ٚاؿب َٔ داْب اآلخس ،ٜٔعٝح ٜرتتب عً ٢ذيو سسَإ ايؿسد
َٔ أًٖ ١ٝاالنساط يف عالقات َجُسَٚ ٠ػبعَ ١ع أ َٔ ٟاألغخاف َٛٚقٛعات ايٛضط ايرٜ ٟعٝؼ ؾٚ ٘ٝميازع
دٚز َٔ ٙخالي٘ (قػكٛؽ،1211،ف.)22
يكد ْاٍ َٛقٛع ايػعٛز بايٛسد ٠نخربْ ٠ؿطٚ ١ٝاْؿعايٚ ١ٝادتُاع ١ٝاٖتُاَا نبرياً يف ايدزاضات ايػسب١ٝ
ٚخاؾ ١ؾُٝا ٜتعًل بؿ ١٦غباب اؾاَع ١سٝح أٚقشت ْتا٥ر نجري َٔ ايدزاضات إٔ ٖر ٙاـرب ٠متجٌ املػهً١
األنجس غٛٝعا بٚ ،ِٗٓٝقد بدأ االٖتُاّ بٗر ٙايعاٖس ٠يف ايػسب َٓر ؾرت ٠ايطبعٝٓٝات ،يف سني مل تٌٓ ْؿٝبٗا َٔ
االٖتُاّ يف ايدزاضات ايعسب ١ٝإال يف ؾرت ٠ايجُاْٝٓٝات.
يكد أٚقشت ْتا٥ر ايهجري َٔ ايدزاضات إٔ ٖٓاى تأثري ٚاقح ـرب ٠ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيف ظٗٛز
بعض املػهالت ايٓؿط ١ٝإذ تبني إٔ ايرٜ ٜٔعاْٖ َٔ ٕٛر ٙاـربٜ ٠ه ٕٛيد ِٜٗتكدٜس ذات ضًيب َٓخؿض سٍٛ
ذٚاتِٗ شٜاد ٠عً ٢ذيو ْكـ يف اسرتاّ ايرات ٚيٚ ّٛعدّ تكبٌ ايرات ،إذ ٜسٖ ٣اَػو  Hamacheckإٔ تكدٜس
ايرات ٜػري إىل سهِ ايؿسد عً ٢أُٖ ١ٝايػخؿ ،١ٝؾاألغخاف اير ٜٔيد ِٜٗتكدٜس ذات َستؿع ٜعتكد ٕٚأِْٗ ذٚٚ
قٚ ١ُٝأُٖ ١ٝأَا األغخاف اير ٜٔيد ِٜٗتكدٜس ذات َٓخؿض ؾال ٜس ٕٚق ١ُٝأ ٚأُٖ ١ٝيف أْؿطِٗ ٜٚعتكد ٕٚإٔ
اآلخس ٜٔال ٜكبًٜٚ ِْٗٛػعس ٕٚبايكذس ٚاملًٌ .يف سني ٚدد نٌ َٔ زاض ،ٌٝبٝبًٚ ،ٟٛناتسRessell, ٕٚ
 Peblou et Cutronaإٔ ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝعادَ ٠ا تستبط بانؿاض تكدٜس ايرات ٚتػري دزاض ١ضًُٝإ ()1212
إىل إٔ ايػخـ ايٛسٝد ْؿطٝا ٜعاْ َٔ ٞاؿطاض ١ٝايصا٥دٜ ٚ ٠عاْْ َٔ ٞكـ ايجك ١يف ايٓؿظ ْٚكـ تكدٜس ايرات،
ٚػٓب إقاَ ١عالقات بطبب ايكًل ٚاـٛف َٔ اؿؿ ٍٛعً ٢تػر ١ٜزادع ١ضًب.١ٝ
ٚيكد أندت دزاض ١نٌ َٔ ٚازٕ (ٚ Warren )1210دزاض ١ناتسCatrona)1211( ٕٚ

عً ٢إٔ

ايرٜ ٜٔػعس ٕٚبايٛسد ٠ايٓؿطٜ ١ٝعاْْ َٔ ٕٛكـ يف املٗازات االدتُاعٜٚ ،١ٝتؿؿ ٕٛبايطًبَ ١ٝع انؿاض يف
تٛنٝد ايرات ٚتكدٜسٖا ٚازتؿاع اـذٌ ٚعدّ ايٛع ٞبايراتٚ ،ؾعٛب ١ته ٜٔٛأؾدقا ٤ددد َٔٚ ،خالٍ َا دا٤
يف ٖر ٙايدزاضات تتكح يٓا األُٖ ١ٝايٓعس ١ٜيًُٛقٛع ٚ .سٝح إٔ اؾاَع ١تكِ طًبٚ ١طايبات ٜٓتُ ٕٛإىل ب٦ٝات
ادتُاعٚ ١ٝؽؿؿات دزاض ١ٝكتًؿ ،١ؾإْٗا تعد أزق ١ٝخؿب ١يدزاض ١خرب ٠ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيدٖ ٣ؤال٤
ايطًب .١إذ تتشدد َػهً ١ايدزاض ١اؿاي ١ٝيف اإلداب ١عً ٢ايتطاؤٍ ايتاي:ٞ
 َا طبٝع ١ايعالقَ ١ا بني ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝتكدٜس ايرات يد ٣ع َٔ ١ٓٝايطًب ١ظاَع ١اؾصا٥س ()20؟ ؾسقٝات ايدزاض :١بٓا٤اً عًَ ٢ا ضبل ٚدد ايباسح عد ٠دزاضات قد تٓاٚيت َٛقٛع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط١ٝٚعالقت٘ ببعض املتػريات ايٓؿط ٚ ١ٝايػخؿٖٓ َٔٚ .١ٝا ؾإْٓا ال ْطتطٝع ايتٓبؤ باػاْ ٙتا٥ر ايؿسٚض ٚبايتايٞ
تتًخـ ؾسٚض ايدزاض ١ؾُٝا :ًٜٞ
 تٛدد عالق ١ذات دالي ١إسؿاَ ١ٝ٥ا بني ايدزد ١ايهً ١ٝيًػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝايدزد ١ايهً ١ٝيتكدٜسايرات يد ٣ع َٔ ١ٓٝطًب ١داَع ١اؾصا٥س (.)0
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 تٛدد ؾسٚم ذات دالي ١إسؿاَ ١ٝ٥ا بني دزدات أؾساد ايع ١ٓٝايهً ١ٝعًَ ٢كٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝتبعاملتػري اؾٓظ.
 تٛدد ؾسٚم ذات دالي ١إسؿاَ ١ٝ٥ا بني دزدات أؾساد ايع ١ٓٝايهً ١ٝعًَ ٢كٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝتبعاملتػري ايتخؿـ ايدزاض.ٞ
 ٜٛدد اختالف بني دزدات أؾساد ايع ١ٓٝايهً ١ٝعًَ ٢كٝاع تكدٜس ايرات تبعا ملتػري ايتخؿـ اؾٓظ. ٜٛدد اختالف بني دزدات أؾساد ايع ١ٓٝايهً ١ٝعًَ ٢كٝاع تكدٜس ايرات تبعا ملتػري ايتخؿـ ايدزاض.ٞ أٖداف ايدزاض:١تٗدف ايدزاض ١اؿاي ١ٝإىل ايتعسف عً ٢ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد ٣ع َٔ ١ٓٝايطًب ١ايرٜ ٜٔصاٚيٕٛ
ايدزاض ١ظاَع ١اؾصا٥س (ٚ ،)20ازتباط ذيو بتكدٜسِٖ يرٚاتِٗ باختالف دٓطِٗ ٚؽؿؿاتِٗ ايدزاضٚ ،١ٝبريو
ْطع ٢إىل ؼدٜد ٚاضتكؿا ٤طبٝع ١ايتأثري احملتٌُ يهٌ َٔ اؾٓظ ٚايتخؿـ عًٖ ٢ر ٜٔاملتػري( ٜٔايٛسد٠
ايٓؿط ،١ٝتكدٜس ايرات).
 أُٖ ١ٝايدزاض:١ميهٔ إٔ ًُْظ أُٖ ١ٝايدزاض ١اؿاي َٔ ١ٝخالٍ َؿسدات ايعٓٛإ اير ٟؼًُ٘ ،نُا دا٤ت ٖر ٙايدزاض١
عً ٢أضاع بعض ايٓكاط ضٛا ٤أناْت تأٜٝداً أّ تأنٝداً هلر ٙاألُٖٚ .١ٝمتجًت ٖر ٙايٓكاط ؾُٝا :ًٜٞ
أ  -اؾاْب ايٓعس :ٟإٕ أ ٟدزاض ١عًُ ١ٝيف فاٍ ايعً ّٛاإلْطاْٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝتطتُد أُٖٝتٗا َٔ ازتهاشٖا
عً ٢قٛزُٖ ٜٔاَ :د ٣س ١ٜٛٝاملٛقٛع ،أ ٚايعاٖس ٠اييت ْتعاٌَ َعٗاٚ .نرا ايػسو ،١أ ٚايع ١ٓٝاإلْطاْ ١ٝاييت
ػس ٟعًٗٝا ايدزاض.١
ٜٓٚعهظ ٖرإ احملٛزإ يف ايدزاض َٔ ١خالٍ تطسقٗا ألسد املٛقٛعات ايبشج ١ٝاهلاَ ٖٛٚ ١ايٛسد٠
ا يٓؿطٚ ١ٝتكدٜس ايرات ،يف سني ٜتذطد احملٛز ايجاْ ٞيف أْٗا زنصت عً ٢غسوٖ ١اَ َٔ ١غسا٥ح اجملتُع ،أال
 ٖٞٚطًب ١اؾاَع .١نُا تربش األُٖ ١ٝايٓعس ١ٜيًدزاض ١يف زؾدٖا َا قد ٜهَٛ ٕٛدٛداً َٔ ؾسٚم ٚتبآٜات
َستبط ١ببعض املتػريات ٚاألبعاد ايجكاؾٚ ١ٝاالدتُاعَ ٖٛٚ ١ٝا ضتشا ٍٚايدزاض ١االقرتاب َٓ٘ بػهٌ ْعس.ٟ
ب  -اؾاْب ايتطبٝك :ٞإٕ األُٖ ١ٝايتطبٝك ١ٝيًدزاض ١اؿاي ١ٝتهُٔ يف إقاؾ ١دزاض ١ددٜد ٠إىل داْب
ايدزاضات املختًؿ ١اييت تٓاٚيت َجٌ ٖرا املٛقٛع  -ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝعالقت٘ بتكدٜس ايرات ٚ -ذيو َٔ
أدٌ تٛؾري قاعد َٔ ٠ايبٝاْات ايعًُ ١ٝايدقٝك ١عٔ َد ٣اْتػاز ٖر ٙايعاٖس ٠بني طًب ١اؾاَع َٔ ١غأْٗا إٔ تطاعد
ايكاُ٥ني عً ٢اؽاذ ايكسازات ايؿشٝش ١عً ٢أضظ َٝداْ ،١ٝأ ٚتكد ِٜبساَر ٚقا ،١ٝ٥أ ٚعالد ١ٝأ ٚاالثٓني َعا.
نُا تربش أُٖ ١ٝايدزاض ١يف أْٗا َٔ أٚىل ايدزاضات يف ايب ١٦ٝاؾصا٥سٚ ١ٜذيو سطب عًِ ايباسح ٚاييت اٖتُت
بدزاض ١ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد ٣ايطًب ١اؾاَعٝني اؾصا٥سٜني.
 ؼدٜد َؿطًشات ايدزاض :١يكد اغتٌُ َٛقٛع ايدزاض ١عً ٢املؿطًشات ايتاي:١ٝأٚالً  -ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ٖٛ :felling of loneliness ١ٝاضتذاب ١اْؿعاي َٔ ١ٝقبٌ ايؿسد يًتػري اير ٟودخ
يف ب٦ٝت٘ ،تتؿـ ٖر ٙاـرب ٠بايػعٛز باملًٌ ٚايكٝلٚ ،تٓتر َٔ غٝاب غبه ١ايعالقات االدتُاع ١ٝاملأيٛؾٚ ،١اييت
نإ ٜػعس باْتُا ٘٥هلا ٚازتباط٘ باٖتُاَات ٚأْػطَ ١تػابٗ ،١سٝح ٖ ٞعصيٜ ١عاْٗٝا األغخاف ايرٜٓ ٜٔتكًٕٛ
إىل ب ١٦ٝادتُاعٚ ١ٝثكاؾ ١ٝددٜد.٠
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أَا يف ايدزاض ١اؿاي ١ٝؾُؿطًح ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٜ ١ٝتشدد إدساٝ٥ا مبذُٛع ايدزدات اييت وؿٌ
عًٗٝا ايؿسد عً ٢ؾكسات َكٝاع اإلسطاع بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝاملطتخدّ يف ايدزاض ١اؿايَ( ١ٝكٝاع اإلسطاع
بايٛسد - ٠ابساٖ ِٝقػكٛؽ).
 تكدٜس ايرات ٜ :self-esteemػري إىل ٚدٛد َػاعس اهاب ١ٝم ٛايرات ٚاىل ايػعٛز بايٓذا ٚايكدزٚ ٠اىلقب ٍٛايراتٚ ،اىل إٔ ايرات َكبٛي َٔ ١اآلخس.ٜٔ
يف سني إٔ تكدٜس ايرات ٜتشدد إدساٝ٥ا يف ايدزاض ١اؿاي ١ٝبايدزد ١اييت وؿٌ عًٗٝا ايطايب عًٞ
املكٝاع املطتخدّ يف ذيو (َكٝاع تكدٜس ايرات  -نٛبس مسٝح).
 ايطًب ١اؾاَعٝنيٜ :كؿد بايطًب ١اؾاَعني يف ٖر ٙايدزاض ١ع َٔ ١ٓٝايطًبٚ ١ايطايبات ايرٜ ٜٔدزض ٕٛظاَع١اؾصا٥س ( ،)20يف مجٝع املطتٜٛات  ٚايتخؿؿات ايدزاض.١ٝ
 اؾاْب ايٓعسٚ ٟايدزاضات ايطابك:١ َؿٗ ّٛايٛسد ٠ايٓؿط:١ٝلد إٔ بعض َعادِ ايًػ ١زبطت بني َؿٗ ّٛايٛسدٚ ٠ايٛسػَ ١جٌ َا ذٖب إي ٘ٝايؿريٚش ٟاباد ٣سٝح
ايٛسد ٠تعين االْؿساد ٚ ،ايٛسد َٔ ايتٛسؼ (ايؿريٚش،ٟد -ت،ف.)531
ٚمل ٜكـ ايعامل عً ٞاملكس ٟايؿ َٞٛٝعٓد ٖرا املٓشٓ ٢بٌ شٜاد ٠عً ٢ايسبط بني ايٛسدٚ ٠اإلسطاع بايٛسػ ١غس
ٖرا األخري اإلسطاع بايٛسد ٠بـ :االْكطاع عٔ ايٓاع ٚبعد ايكًٛب عٔ املٛادات (ابٔ َٓعٛز،د -ت،ف.)532
تعسف ضٛشإ دٛزد Gordon Susan)1202( ٕٚايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝعً ٢أْ٘ غعٛز باؿسَإ
ايٓاتر عٔ ْكـ أْٛاع َع َٔ ١ٓٝايعالقات اإلْطاْٚ .١ٝإ ْكـ ٖر ٙايعالقات غَ ٤ٞؤملٜٓٚ ،ػأ ذيو ايػعٛز
عٓدَا ؽتؿ ٞايعالقات املتٛقع َٔ ١قبٌ ايؿسد (ايطٝد،1221 ،ف.)121
بُٓٝا تعسف زٚناتؼ ( Rokach )1211ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝعً ٢أْ٘ عباز ٠عٔ غعٛز َؤمل ْاتر عٔ
ػسب ١ذات ١ٝكرب ٠ذاتٝا ٚبػهٌ َٓؿسدْ ٖٛٚ ،تٝذ ١اؿطاض ١ٝاملؿسطٚ ١غعٛز ايؿسد بأْ٘ ٚسٝد ٚبعٝد عٔ ايٓاع،
َع غعٛز ٙبأْ٘ غخـ غري َسغٛب ؾَٓٚ ٘ٝؿؿٌ عٔ اآلخسَٚ ،ٜٔكٗٛز باألمل ايػدٜد ،نُا تس ٣إٔ ٖرا ايػعٛز
ْتاز عٔ ايػٝاب املدزى يف ايعالقات االدتُاع ١ٝاملػبع ٖٛٚ ١أٜكا غعٛز َؿشٛب بأعساض ايكػط
ايٓؿط.)Rokach, 1988,p531(ٞ
ٚيف فاٍ ايدزاضات ايعسب ١ٝلد قػكٛؽ (ٜ )1202عسؾٗا عً ٢أْٗا غعٛز ايؿسد بٛدٛد ؾذْ ٠ٛؿط ١ٝتباعد
بٚ ٘ٓٝب ني األغخاف َٛٚقٛعات فاي٘ ايٓؿط ٞإىل دزدٜ ١ػعس َعٗا باؾتكاد ايتكبٌ ٚايتٛاد َٔ داْب اآلخسٜٔ
(ايدضٛق،1221،ٞف.)21
تعسف غكري( )0222ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝبأْ٘ ايسغب ١يف االبتعاد عٔ اآلخسٚ ٜٔاالضتُتاع يف اؾًٛع
َٓعصال عِٓٗ َع ؾعٛب ١ايتٛدد ٚؾعٛب ١ايتُطو بِٗ ظاْب ايػعٛز بايٓكـ ٚعدّ ايجك .١نُا تعترب غكري ايػعٛز
بايٛسد ٠سايْ ١ؿط ١ٝغري ضٜ ١ٜٛؿاسبٗا أعساض َٔ ايتٛتس ٚايكٝل َع انؿاض تكدٜس ايرات
(غكري،0220،ف.)002
ٜتكح يٓا َٔ ايعسض ايطابل يتعازٜـ ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝأْٗا تٓػأ َٔ ايعصي ١االْؿعاي ٚ ١ٝنريو َٔ ايعصي١
االدتُاعْٚ ١ٝكـ املٗازات االدتُاعٚ ،١ٝترتا َٔ ٚنْٗٛا عابسٚ ٠ؾٛال إىل سد األشَات ايٓؿطٚ ١ٝاالدتُاع.١ٝ
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 أضباب ايػعٛز ايٛسد ٠ايٓؿط :١ٝايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝهلا أضباب َتعدد ٠بعكٗا ٜعٛد يطبٝع ١األغخاف أْؿطِٜٗٚعٛد ايبعض اآلخس إىل اقطسابات نُ ١ٝأ ٚنٝؿ ١ٝيف غهٌ ايعالقات االدتُاع.١ٝ
ٜس )Roy (1997٣إٔ ايٛسد ٠ايٓؿطْ ٖٞ ١ٝتٝذ ١اؿاد ١يًػعٛز باالْتُا ٤ؾًهٌ ؾسد ثالخ سادات
ْؿط ١ٝأضاض:ٖٞ ١ٝ
 اؿاد ١يًشب ٚاملػازن ١ايٛدداْ.١ٝ اؿاد ١إىل ٚدٛد طسف آخس ٜتؿِٗ املػاعس ٚاألساضٝظ املختًؿ.١ اؿاد ١يٛدٛد َٔ ٜػعس املس ٤باالستٝاز إي.٘ٝهُع نٌ َٔ بابايٝا  ٚ Papaliaأٚيدش )Olds (1988عً ٢إٔ نٌ إْطإ ٜٛدد يد ٜ٘غعٛز عابس بايٛسد٠
ايٓؿطٚ ،١ٝإٔ ٖٓاى عٛاٌَ تطاعد عًٖ ٢را ايػعٛز ،نُهٛخ ايؿسد يف َٓصي٘ مبؿسد ٙد ٕٚأغخاف ٜهْٕٛٛ
ذ ٟٚأُٖ ١ٝيد ،ٜ٘أ ٚيتطًُ٘ عُال ٚضط فُٛع ١تتذاٌٖ ٚدٛد .ٙأ ٚؾكداْ٘ ؿبٝب َٔ خالٍ طالم ،أ ٚاْؿؿاٍ،
أَٛ ٚت ،ؾهٌ ٖر ٙاملٛاقـ تػعس ايؿسد بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝاملؤمل.)Papalia,1988,p648( ١
 ؾٛز  ٚأغهاٍ ايٛسد ٠ايٓؿط:١ٝتٛؾٌ ٜٚظ ( Weiss )1210إىل إعطا ٤بعد يًعالقات االدتُاع ١ٝيف تؿٓٝؿ٘ يًٛسد ٠ايٓؿط ١ٝسٝح سدد
ْٛعني هلاُٖٚ ،ا:
 ايٛسد ٠االْؿعاي :١ٝتٓػأ عٔ غٝاب ايعالقات اؿُٚ ١ُٝٝاملٛدٚ ٠األيؿَ ١ع األغخاف املكسبني يًؿسدٚ ،غٝاباالزتباط االْؿعايٚ .ٞتتطِ بؿكد زَص ٟذَ ٟػصٖ ٣اّ يف سٝا ٠ايؿسد ،أْ ٚكـ زابطٚ ١دٚد.٠
 ايٛسد ٠االدتُاع :١ٝتٓػا َٔ غٝاب غبه ١ايعالقات االدتُاع ١ٝاملػبع ،١أ ٚنٓتٝذ ١ثاْ ١ٜٛيؿكدإ غخـعصٜص ،مما ٜؤد ٟإىل عصيٚ ١دداْ( ١ٝعدّ االْػُاع َع شَال ٤ايعٌُ ،أ ٚاألقازب ،أ ٚاألؾدقا( )٤آٍ
َػسف،1221،ف.)105
يكد قُٔ ْٜٛر ( Young )1202بعد ٟايٛقت ٚاملٛقـ يف تؿٓٝؿ٘ يًٛسد ٠ايٓؿط ٚ ١ٝبريو ودد ثالث ١أْٛاع هلرٙ
اـرب: ٠
 ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝايعابس :Transient ٠اييت تتكُٔ ؾرتات َٔ ايٛسد ٠عً ٢ايسغِ َٔ إٔ سٝا ٠ايؿسداالدتُاع ١ٝتتطِ بايتٛاؾل  ٚاملٛا.١َ٤
 ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝايتشٛي :Transitional ١ٝؾٗٝا ٜتُتع ايؿسد بعالقات ادتُاع ١ٝطٝب ١يف املاق ٞايكسٜب ٚيهٓ٘ ٜػعس بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝسدٜجا ْتٝذ ١يبعض ايعسٚف املطتذد ٠نايطالم ،أٚ ٚؾا ٠غخـ عصٜص.
 ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝاملصَٓ :Chronic ١اييت قد تطتُس يؿرتات ط ١ًٜٛتؿٌ إىل سد ايطٓني ٚ ،ؾٗٝا ال ٜػعس ايؿسدبأْٛ ٟع َٔ أْٛاع ايسقا ؾُٝا ٜتعًل بعالقات٘ االدتُاعٖ َٔٚ .١ٝرا ٜتكح إٔ ايٛسد ٠ايٓؿط ٖٞ ١ٝعباز ٠عٔ ْتاز
ايعصي ١االْؿعاي ١ٝنرا االدتُاعٚ ،١ٝترتا َٔ ٚنْٗٛا عابس ٠إىل إٔ تؿٌ سد ايدمي ١َٛأ ٚاألشَات
(ايدضٛق،1221،ٞف.)15
 ايٓعسٜات املؿطس ٠يًٛسد ٠ايٓؿط:١ٝإٕ املتتبع ملٛقٛع ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝهد إٔ ٖرا املؿٜٗ ّٛؿتكس ْٛعاً َا إىل اؾاْب ايٓعس ،ٟسٝح ظٗس ٖرا
املؿٗ ّٛأَ ٍٚس ٠يف ايؿًطؿ ١ثِ يف عًِ االدتُاع ،يف سني لد أْ٘ يف عًِ ايٓؿظ نإ ٜدزع باملٛاشاَ ٠ع
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االنت٦اب ٚايعصيٚ ١بعض املؿاٖ ِٝاألخس ٣املتكازبٚ ١املتداخًَ ١عَ٘ .ع ايعًِ إٔ ٖرا املؿَٗ ّٛطتكٌ َٓٚؿؿٌ عُا
نإ ٜٓعس إيٚ ،٘ٝؾُٝا  ًٜٞأِٖ ايٓعسٜات اييت تٓاٚيت ٖرا املؿٗ ّٛبايدزاضٚ ١ايتشً:ٌٝ
 ٚدٗ ١ايٓعس ايتشًٜ :١ًٝٝس ٣أؾشاب ٖر ٙايٓعسٚ ١ٜعً ٢زأضِٗ ؾسٜٚد  Freudإٔ ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝذاتخؿا٥ـ َسقٜٚ ،١ٝسدعْٗٛا إىل ايتأثريات املبهس ٠اييت َس بٗا ايؿسد.
ٜٚعترب شًٜبٛزز  Zelboorgأ َٔ ٍٚقاّ بدزاض ١عٔ ايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝؾسم بني ايػخـ ايرٜٓ ٟتاب٘ غعٛز
َؤقت بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝايػخـ ايٛسٝد .ؾايػعٛز املؤقت بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝأَس طبٝعٚ ٞساي ١عكً ١ٝعابس ٠تٓتر
عٔ ؾكدإ غخـ َعني .أَا ايٛسد ٠املصَٓ ١ؾٗ ٞاضتذاب ١يؿكدإ اؿب ،أ ٚغعٛز ايؿسد بأْ٘ غخـ غري َسغٛب
ؾٚ ٘ٝال ؾا٥د ،َ٘ٓ ٠مما ٜؤد ٟإىل االنت٦اب ٚاالْٗٝاز ايعؿيبٚ .تعٛد درٚز ايٛسد ٠إىل املٗد ،سٝح ٜتعًِ ايطؿٌ
ايٛظا٥ـ اييت ػعً٘ قبٛبا َٚسغٛبا ؾ.٘ٝ
يف سني ٜس ٣ضٛيٝؿإ أْ٘ ميهٔ اعتباز ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد ٣املساٖل َتأتٝـًا َٔ إدزان٘ بإٔ يٝظ
يدَ ٜ٘طاْدَ َٔ ٠ؿادز اإلغباع ٚايدفٚ ٤اؿب ٚاؿٝا ،٠سٝح ٜػعس املساٖل بايعذص ؾال هد َٔ ًٜذأ إي٘ٝ
ؾٝطتذٝب املساٖل إىل ذيو ايػعٛز بايٛسد ٠املؿشٛب بايكًل ٚاـٛفٚ .عطب ضٛيٝؿإ ميهٔ ايسبط بني ايٛسد٠
ايٓؿطٚ ١ٝبني ايؿػٌ يف اؿب ٚعدّ ايكدز ٠عً ٢ته ٜٔٛايؿداقات يف املساٖكَ( ١سض،0220،ٞف.)110
نُا اتؿل ضٛيٝؿإ َع شًٜبٛزز يف إزداع أؾٌ ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝإىل اآلثاز ايكاز ٠ملٛقـ عطـ األَ ١َٛيف
َسسًَ ١بهس .٠نُا إّٔ ؾسٜ ّٚس ٣بإٔ اإلْطإ ٜػعس بايعصيٚ ١ايٛسد ٠ألْ٘ ؾؿٌ عٔ ايطبٝعٚ ١عٔ اآلخس .ٜٔسٝح
ٜصداد غعٛز ايؿسد بايعصيٚ ١ايٛسد ٠نٓتٝذ ١تكخِ زؾٝد َٔ ٙاؿس ،١ٜيريو ٜعُُد إىل ممازضْ ١ػاطات َدَس٠
يًرات (َٝخا،1221،ٌٝ٥ف.)121
 ٚدٗ ١ايٓعس ايعٛاٖس ١ٜيًٛسد ٠ايٓؿط :١ٝايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝعطب ٖر ٙايٓعسٜٓ ١ٜػأ َٔ ايتٓاقض بنيسكٝك ١ايرات ايداخً ١ٝيًؿسد ٚايرات ايٛاقش ١يآلخس.ٜٔ
يكد ذنس زٚدسش  Rogersيف ْعسٜت٘ بإ ايعالز املتُسنص س ٍٛايعُ ٌٝيف ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝإٔ ضبب ٖرٙ
ايٛسد ٖٛ ٠قػٛط اجملتُع ايٛاقع ١عً ٢عاتل ايؿسدٚ ،اييت تتطًب َٓ٘ ايتؿسف ٚؾل خطٛات قدد ٠ادتُاعٝاً،
ٖرا َا ٜؤد ٟإىل اقطساب يف ايرات دسا ٤ايتٓاقض بني ٖر ٜٔاملتطًبني(ذات ايؿسدٚ ،ايرات ايٛاقش ١يآلخس،)ٜٔ
مما ٜٓػأ عٓ٘ ايػعٛز بايؿساؽ  .ؾايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝعطب٘ ٖ ٞمتج ٌٝيًتٛاؾل ايط( ٧ٝايعباض،1222،ٞف.)50
ٚيكد اتؿل َٛزَ Moore ٟع زٚدسش بإٔ ايتٓاقض بني ذات ايؿسد اؿكٝكٚ ١ٝاملجايٜٓ ١ٝتر عٓ٘ غعٛز ايؿسد
بايٛسد ٠ايٓؿط .١ٝيف سني ىتًـ زٚدسش َع أؾشاب ايٓعس ١ٜايدٜٓاَ ١ٝيف تأثري عاٌَ ايطؿٛي ١عً ٢ايؿسد عً٢
انتطاب٘ يًػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٜٚ ،١ٝعترب إٔ ايعٛاٌَ اؿاقس ٠تطِٗ إىل سد نبري يف ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط.١ٝ
 ٚدٗ ١ايٓعس االدتُاع :١ٝتس ٣إٔ ايطًٛى ٜتأثس بٛد٘ خاف ٚبؿٛز ٠أضاض ١ٝبايعٛاٌَ ايجكاؾٚ ١ٝايعالقاتاالدتُاعٚ ١ٝايب ،١٦ٝنهٌ ال ٜتذصأٚ ،إٔ ايؿسد يد ٜ٘ايكدزٚ ٠ايطٝطس ٠عً ٢تٛد ٘ٝضًٛن٘ ْ ٚػاطات٘ ايطًٛن١ٝ
بطسٜك ١غعٛزَٚ ١ٜكؿٛدَ( ٠سض،0220،ٞف.)111
ٜس ٣نٌ َٔ بَٛإ  ٚ Bommanضالتس  Slaterإٔ ٖٓاى ثالخ ق ٣ٛادتُاع ١ٝتؤد ٟإىل ايٛسد ٠ايٓؿط:١ٝ
قعـ يف عالقات ايؿسد باجملُٛع ١األٚىل  ٖٞٚاألضس.٠
شٜاد ٠اؿساى يف األضس.٠
شٜاد ٠اؿساى االدتُاع.ٞ
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بٓ ٢ضالتس ( Slater )1201ؼً َٔ ً٘ٝخالٍ دزاضت٘ يًػخؿ ١ٝاألَسٜهٚ ،١ٝنٝـ إٔ اجملتُع
األَسٜه ٞؾػٌ يف تًب ١ٝاستٝادات أؾساد ،ٙإذ إٔ ٖٓايو َٔ األؾساد َٔ يد ِٜٗايسغب ١يف املػازن ١االدتُاع،١ٝ
ٚيهٔ ٖر ٙايسغب ١أسبطت يف اجملتُع األَسٜهٖٓ َٔٚ .ٞا اضتٓتر ضالتس إٔ ايٛسد ٠ايٓؿطْ ٖٞ ١ٝتاز عٔ ايتكدّ
ايعًُ.ٞ
ٜس ٣أد يس إٔ االؾتكاز يًػعٛز باؿب ٚايٛد م ٛاآلخسٜ ٜٔسدع إىل اؾتكاز ايؿسد يعاٌَ ايػعٛز االدتُاعٞ
ايطً ِٝيف سٝات٘ ،نُا ٜس ٣إّٔ امل ٌٝاالدتُاع ٞخاؾ ١ٝنآَ ١يف ايؿسد ٚٚدٛد اإلْطإ يف ايهٝإ االدتُاعٞ
ٜطتجري ٖرا املٜٚ ٌٝتكُٔ أَٛزًا نايتعاٚ ٕٚايعالقات املتباديٚ ،١االؾتكاز هلر ٙاملٗازات ٜدؾع بايؿسد إىل ايػعٛز
بايٛسد ٠ايٓؿطَ( ١ٝسض،0220،ٞف.)111
 ٚدٗ ١ايٓعس ايتؿاعً ١ٝيًٛسد ٠ايٓؿطٜ :١ٝعصش ٖرا االػاٜٚ ٙظ  Weissسٝح ُٜسدع ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝإىلقددُٖ ٜٔا:
* إٔ ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيٝطت بطبب ايعٛاٌَ ايػخؿ ،١ٝأ ٚايعٛاٌَ املٛقؿ ،١ٝبٌ ٖ ٞبطبب ايتؿاعٌ اؿاؾٌ بني
ٖر ٙايعٛاٌَ ( ايعٛاٌَ ايػخؿ ،١ٝايعٛاٌَ املٛقؿ.)١ٝ
* إٔ ايٛسد ٠ايٓؿطَ ١ٝا ٖ ٞإال ْتاز تؿاعالت ايؿسد االدتُاع ١ٝغري املهتًُ ،١يهٔ لد ٜٚظ ٜٛي ٞأٜ ٚعطٞ
اٖتُاَا يًعٛاٌَ املٛقؿ ١ٝأنجس.
ٚيكد سدد ٜٚظ  Weissضت اضتعدادات ادتُاع ١ٝتٓدزز ؼت َكداز ايعالقات االدتُاع ١ٝاملػبع ١يد٣
ايؿسدٚ ،إٕ أْ ٟكـ أ ٚعدّ اإلغباع ،أْ ٚؿْٛ ٞع َٓٗا ٜؤد ٟإىل غعٛز ايؿسد بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ،١ٝنرا ايػعٛز بٓٛع
َٔ ايكٝل ٚاألضٖٚ .٢ر ٙاالضتعدادات االدتُاع:ٖٞ ١ٝ
 االتؿاٍٜ :طتك َٔ ٢ايعالقات اييت ٜسبطٗا ايؿسد بايػري ٜٚػعس ؾٗٝا باألَٔ ٚاملٛد.٠ ايتهاٌَ االدتُاعٜ :ٞتشكل َٔ خالٍ االٖتُاَات ٚايعالقات االدتُاع ١ٝاملتبادي.١ ؾسؾ ١ايعطا :٤تعٗس خالٍ ايعالقات االدتُاع ١ٝاييت وظ ايؿسد ؾٗٝا بإٔ يدْٛ ٜ٘عاً َٔ املطؤٚي ١ٝػاٙغخـ آخس.
 إعاد ٠تأنٝد ايكٜ :١ُٝطتخًـ َٔ عالقات ايؿسد اييت ًٜك ٢ؾٗٝا ايتكدٜس دسا ٤انتطاب٘ يٓٛع َعني َٔاملٗازات.
 اقرتإ ايجك :١قدز ٠ايؿسد عًَ ٢د ٜد املطاعد ٠أل ٟغخـٚ ،ؼت أ ٟظسف. ايتٛدٜ :٘ٝطتُد َٔ عالقات بأؾساد قٌ ثكٜ ١طع ٕٛإىل تكد ِٜايٓؿٝشٚ ١املطاعد ٠يآلخس.ٜٔثاْٝاً  -تكدٜس ايرات:
ٜعسف نٛبس مسٝح ( Cooper Smith)1210تكدٜس ايرات بأْ٘ اؿهِ ايػخؿ ٞيًؿسد عٔ قُٝت٘
ايراتٚ ،١ٝاييت ٜتِ ايتعبري عٓٗا َٔ خالٍ اػاٖات ايؿسد عٔ ْؿطٜ٘ٛٚ ،قح إىل أَ ٟدٜ ٣عتكد ايؿسد إٔ يدٜ٘
ايكدزٚ ٠اإلَهاْاتٚ ،نريو اإلسطاع بايٓذا ٚايك ١ُٝيف اؿٝا ٖٛٚ .٠خربَٛ ٠قٛعٜ ١ٝكدَٗا ايؿسد يآلخسٜٔ
َٔ خالٍ ايتعًٝل ايًؿع ٚ ٞايطًٛنات األخس( ٣عادٍ.)12 ،0222 ،
ٜعسؾ٘ زٚشْبريؽ ( Rosenberg)1201بأْ٘ اػاٖات ايؿسد ايػاًَ- ١ضايب ١ناْت أَٛ ٚدب - ١مٛ
ْؿطٖ٘ٚ .را ٜعين إٔ تكدٜس ايرات املستؿع ٜعين إٔ ايؿسد ٜعترب ْؿط٘ ذ ٚقٚ ١ُٝأُٖ ،١ٝبُٓٝا ٜعين تكدٜس ايرات

312

املٓخؿض عدّ زقا ايؿسد عٔ ذات٘ ،أ ٚزؾض ايرات أ ٚاستكاز ايرات .إذا تكدٜس ايرات إمنا ٜعين ايؿهس ٠اييت
ٜدزنٗا ايؿسد عٔ نٝؿ ١ٝزؤ ١ٜاآلخس ٜٔي٘ ٚتك ُِٗٝٝي٘ (ؾٛٝيٝت.)120 ،0220 ،
 َطتٜٛات تكدٜس ايرات :ميهٔ إٔ منٝص بني َطت ٜٔٛيتكدٜس ايرات أسدُٖا َستؿع ٚاألخس َٓخؿض ٚضٓتعسضيهٌ ٚؿد َُٓٗا بايتؿؿ ٌٝؾُٝا :ًٜٞ
أ  -املطت ٣ٛاملستؿع يتكدٜس ايرات:
إٕ تكدٜس ايرات املستؿع ٖ ٛأنجس األدٚات اييت ميهٔ إٔ ٜطتخدَٗا ايؿسد يًشؿ ٍٛعً ٢ساي ١ايتٛاؾل،
ؾٝطتطٝع إٔ ٜكتشِ املٛاقـ اؾدٜدٚ ٠ايؿعب ١د ٕٚإٔ ٜؿكد غذاعت٘ ،نُا ميهٓ٘ َٛادٗ ١ايؿػٌ يف اؿب ٚيف
ايعٌُ د ٕٚإٔ ٜػعس باؿصٕ أ ٚاالْٗٝاز ملد ٠ط( ١ًٜٛايؿشٌ.)12 ،0222 ،
ػدز اإلغاز ٠إىل إٔ َععِ ايباسجني يف فاٍ ايؿش ١ايٓؿطٚ ١ٝعًِ ايٓؿظ ٜؤند ٕٚعً ٢إٔ ٚدٛد تكدٜس
ذات َستؿع يد ٣ايؿسد ٜعرب عٔ ٚدٛد تهٝـ ْؿطٚ ٞادتُاع ٞضً ِٝيًؿسد َع ْؿط٘ ٚاآلخسٚ ٜٔاحملٝط ايرٜ ٟعٝؼ
ؾ ٚ .٘ٝيكد سددٚا ايؿؿات اييت ٜتُٝص بٗا ذ ٟٚايتكدٜس املستؿع يًرات ظًُ َٔ ١ايؿؿات َجٌ :أِْٗ ٜطتُتعٕٛ
باـربات اؾٝد ،٠يد ِٜٗسب االضتطالع باإلقاؾ ١إىل أِْٗ ٜتطٛع ٕٛيًكٝاّ باملُٗات ٚاألْػطٚ ١نرا ٜطتذٝبٕٛ
يًتشدٜات.
ب  -املطت ٣ٛاملٓخؿض يتكدٜس ايرات:
يكد نإ ؾس Froom ّٚأسد األٚا ٌ٥اير ٜٔالسعٛا االزتباط ايٛثٝل بني تكدٜس ايػخـ يٓؿط٘ َٚػاعسٙ
م ٛاآلخس .ٜٔسٝح أغاز إىل إٔ اإلسطاع ببػض ايرات ال ٜٓؿؿٌ عٔ اإلسطاع ببػض اآلخسٚ ٜٔإٔ تكدٜس ايرات
املٓخؿض ٜعترب غهالً َٔ أغهاٍ ايعؿابٚ .بعد ضٓٛات السغ زٚدسش ٖ Rogersر ٙايعالق ١ايٛظٝؿ ١ٝيد٣
ايعدٜد َٔ َسقا ،ٙسٝح ٚدد إٔ األغخاف ايرٜ ٜٔبد ٕٚتكدٜساً َستؿعاً يًرات ٜبد ٕٚتكبالً نبرياً يآلخس ،ٜٔيف
س ٞأْ٘ وؿٌ ايعهظ يد ٣األغخاف ذ ٟٚايتكدٜس املٓخؿض يًرات (ايدزٜين ،د -ت.)25 ،
نًـ إىل إٔ ايػخـ اير ٟيدَ ٜ٘طت ٣ٛتكدٜس ذات َٓخؿض ٜعاْ َٔ ٞاالؾتكاز إىل األَٔ ايٓؿطَ ،ٞع
غعٛز ٙبايعذص ايرٜ ٟكـ يف ٚدٗ٘ ٜٚدؾع٘ إىل عدّ ؼكٝل أٖداؾ٘ َٔٚ ،مجً ١األعساض ،أ ٚاألشَات اييت
تؿاسب ٖرا ايتكدٜس اؿطاض ١ٝاملؿسطٚ ١ايػعٛز باـذٌَ ،ع قبً ١ايجك ١يف ايٓؿظ ٚامل ٌٝإىل ايعصيٚ ١نرا ايػعٛز
بايٛسد ٠ايٓؿط.١ٝ
 ايٓعسٜات املؿطس ٠يتكدٜس ايرات: ْعس ١ٜزٚشْبريؽ :Rosenbergٜس ٣زٚشْبريؽ إٔ تكدٜس ايرات َؿٜٗ ّٛعهظ اػا ٙايؿسد مْ ٛؿط٘ ٚ ،إٔ ايؿسد ُٜه ٕٛاػاٖاً م ٛنٌ
املٛقٛعات اييت ٜتعاٌَ َعٗاٚ .ايرات إسدٖ ٣ر ٙاملٛقٛعات ،إال إٔ االػا ٙمٖٛا ىتًـ عٔ مجٝع املٛقٛعات
األخسٜٚ .٣س ٣أٜكا إٔ تكدٜس ايرات ايعاي ،ٞأ ٚاملستؿع يد ٣ايؿسد ٜعين غعٛز ٙبأُْٖ ١ٝؿط٘  ٚاسرتاَ٘ يرات٘ يف
ؾٛزتٗا اييت ٖ ٞعًٗٝا (أب ٛداد.)135 ،0222،ٚ
يكد اعترب زٚشْبريؽ تكدٜس ايرات ظاٖس ٠أساد ١ٜايبعد مبعٓ ٢أْٗا اػا ٙمَٛ ٛقٛع ايٓٛعٚ ،يهٔ لد
مسٝح ٜعتربٖا أنجس تعكٝداً ألْٗا تتكُٔ عًُٝات تك ِٝٝايرات ،نُا تتكُٔ زدٚد األؾعاٍ أ ٚاالضتذاب١
ايدؾاعٚ ،١ٝباعتباز إٔ تكدٜس ايرات ٖ ٛعباز ٠عٔ اػا ٙتك ُٞٝم ٛايرات ؾإٕ ٖرا االػاٜ ٙػًب عً ٘ٝايطابع
ايعاطؿ.ٞ
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 ْعس ١ٜنٛبس مسٝح :Cooper smithٜس ٣مسٝح إٔ ظاٖس ٠تكدٜس ايرات أنجس تعكٝداً ألْٗا تتكُٔ اػاٖات تك ُ٘ٝٝم ٛايرات تتطِ
بايعاطؿ ،١نُا تتكُٔ اػاٖات دؾاع ٖٛٚ ،١ٝعًٖ ٢را األضاع ٜعسف تكدٜس ايرات عً ٢أْ٘ َا هسب٘ ايؿسد َٔ
تك ِٝٝيرات٘ َٔ سٝح ايكدزٚ ٠األُٖٚ ،١ٝقد اتطِ ٖرا االػا ٙيد ٣اإلْطإ م ٛذات٘ باالضتشطإ أٚ
ايسؾض(.درب.)121 ،1225 ،ٌٜ
نُا لد إٔ مسٝح ميٝص بني ْٛعني َٔ تكدٜس ايرات ،تكدٜس ايرات اؿكٝكٜٛٚ ٞدد عٓد األؾساد ايرٜٔ
ٜػعس ٕٚبايؿعٌ أِْٗ ذ ٟٚقٚ ،١ُٝتكدٜس ايرات ايدؾاعٜٛٚ ٞدد عٓد األؾساد ايرٜ ٜٔػعس ٕٚأِْٗ د ٕٚق ِٖٚ ،١ُٝال
ٜطتطٝع ٕٛاالعرتاف بٗرا ايػعٛز ٚايتعاٌَ عً ٢أضاض٘ َع أْؿطِٗ َٚع اآلخس.ٜٔ
 ْعس ١ٜشًٜس :Zillerٜس ٣شًٜس إٔ تكدٜس ايرات َا ٖ ٛإال ايبٓا ٤االدتُاع ٞيًرات ،ؾٗ ٛبريو ميجٌ ٚدْٗ ١عس ١ٜاجملاٍ يف
ايػخؿ ،١ٝإذ ٜٓؿ ٞإٔ ودخ تكدٜس ايرات يف َععِ اؿاالت ،إال يف اإلطاز املسدع ٞاالدتُاع.ٞ
إٕ تأنٝد شًٜس عً ٢ايعاٌَ االدتُاع ٞدعً٘ ٜعط ٞاضِ تكدٜس ايرات االدتُاع ٞملؿٜٗٛ ٚ َ٘ٛاؾك٘ ايٓكاد
عً ٢ذيو ،بأْ٘ تكدٜس ايرات االدتُاعٚ ،ٞقد ادع ٢إٔ املٓاٖر أ ٚاملداخٌ األخس ٣يف دزاض ١تكدٜس ايرات مل تعط
ايعٛاٌَ االدتُاع ١ٝسكٗا يف ْػأٚ ٠من ٛتكدٜس ايرات (أب ٛداد.)133 ،0222 ،ٚ
َٔ خالٍ عسقٓا ايٓعسٜات املؿطس ٠يتكدٜس ايرات ،لد إٔ ٖر ٙايٓعسٜات تبآٜت ؾُٝا بٗٓٝا ،ؾٓذد َجال
زٚشْبريؽ اعترب تكدٜس ايرات بأْ٘ َؿٜٗٛ ّٛقح اػا ٙايؿسد مْ ٛؿط٘ٚ ،زنص عًٖ ٢را املؿٗ ّٛيد ٣ؾَ ١٦عٖٞٚ ١ٓٝ
ؾ ١٦املساٖكني .أَا مسٝح ؾٝعترب تكدٜس ايرات بأْ٘ اؿهِ ايرٜ ٟؿدز ٙاملس ٤عً ٢ذات٘ ٚو ٟٛاالػاٖات اييت
تؿؿ٘ بٛد٘ أ نجس دق .١أَا بايٓطب ١يـ شًٜس ؾتكدٜس ايرات ٖ ٛايبٓا ٤االدتُاع ٞيًرات ٖٛٚ ،بريو هطد ؾهس٠
ْعس ١ٜاجملاٍ يف ايػخؿ.١ٝ
بٓا٤اً عً ٘ٝؾإٕ ايػعٛز ايط ٧ٝػا ٙايٓؿظ ي٘ تأثري نبري يف تدَري اإلهابٝات اييت ميًهٗا ايػخـ،
ؾٓذد إٔ املػاعس ٚاألساضٝظ اييت ْهْٗٛا ػا ٙأْؿطٓا ٖ ٞاييت تهطبٓا ايػخؿ ١ٝايك ١ٜٛاملتُٝص ٠أ ٚػعًٓا
ضًبٝني؛ سٝح إٔ إْتادٓا ٜتأثس ضًباً ٚإهاباً بتكدٜسْا يرٚاتٓا.
 ايدزاضات ايطابك:١تعد ايدزاضات ايطابك ١يف ايبشٛخ ايعًُ ١ٝذات دٚز اهاب ٞيهٌ باسح سٝح تعٌُ عً ٢تبؿريٙ
باإلهابٝات ٚايطًبٝاتٚ ،تدؾع٘ اىل املك ٞقدَا يف ايبشح عٔ اؾدٜدٚ ،عٌُ املكازْات ايعًُ.١ٝ
بٓا٤اً عً ٢ذيو ؾإ ايباسح ضًٝك ٞايك ٤ٛعً ٢ايدزاضات األدٓبٚ ١ٝايعسب ١ٝيًتعسف عً ٢أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛؾٌ
إيٗٝا ايباسج ٕٛيف فاٍ ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط.١ٝ
قاّ ْٜٛؼ ( Yong )1202بدزاض ١س ٍٛاإلسطاع بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد ٣ايطالب اؾاَعٝني ،اضتخدّ ؾٗٝا
ايُٓٛذز املعسيف ٚ ،Cognitive Modelأٚقشت ايٓتا٥ر ٚدٛد عالق ١بني اإلسطاع بايٛسد ٠ايٓؿطَٚ ١ٝػاعس
اإلسطاع باْعداّ اؿب ٚاإلقؿا ٤عٔ عك ١ٜٛاؾُاع ١اييت ٜٛد ايػاب اؾاَع ٞإٔ ٜٓتُ ٞإيٗٝا ٚايػعٛز بايتبع،١ٝ
أ ٚقدٚد ١ٜايعالقات االدتُاعٚ ١ٝاْعداّ ايجك ١يف ايٓؿظ ٚايتػاؤّ ،نُا أٚقح قسٚز ٠اضتخداّ َؿاٖ ِٝايتعصٜص
االهابٚ ٞايتعً ِٝاملعسيف يف تؿطري ظاٖس ٠اإلسطاع بايٛسد ٠ايٓؿط( ١ٝباز،1221،ف.)001
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سا ٍٚؾسميٚ ٕٛدٛضٜٛو ( Frumon, & Goswick)1212إهاد تؿطري الضتُساز ظاٖس ٠ايػعٛز
بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد ٣ايطالب اؾاَعٝنيٚ ،مشًت ايع َٔ 512 ١ٓٝايطالب ٚايطايبات ،طبكت عدَ ٠كاٜٝظ َجٌ
ايتكدٜس ايراتَٚ ،ٞكٝاع تكدٜس اآلخسٚ ،ٜٔأغازت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد ازتباط بني ايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝعٛاٌَ َعسؾ١ٝ
ٚعاطؿ ١ٝقد ؼبط أ ٚتػ ٙٛايعالقات االدتُاعَ ١ٝع ظٗٛز بعض األدي ١عًٚ ٢دٛد ؾسٚم بني اؾٓطني ( Frumon,
.)Goswick,1981,p682
قاّ مسٝح ٚضريَات ( Schmidt & Sermet )1211بكٝاع ايػعٛز ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيف عالقات كتًؿ١
باضتخداّ املكٝاع ايؿازم يًػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ،١ٝمشًت ايع َٔ 521 ١ٓٝطالب اؾاَع َٔ 015ٚ ١غري
ايطالب .أظٗست ايٓتا٥ر ازتباط ايػعٛز بايٛسد ٠بايكؿٛز يف أمناط ايعالقات االدتُاع ١ٝنايعالق ١بني اؾٓطني،
ٚايعالقَ ١ع األضسَٚ ٠ع اؾُاعات األنرب ،نُا تبني إٔ ؾكدإ ايؿداق ،١أ ٚعدّ ايسقا عٓٗا ٜهَ ٕٛؤغساً
يًػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٜٚ ١ٝستبط َع قدز ٠ايؿسد عً ٢بٓا ٤عالقات َػبعَ ١ع اآلخسShmidt, Sermat ( ٜٔ
)1983,p1038
قاّ دْٛص ٚآخس Genes et al)1215( ٕٚبدزاض ١عٔ اإلسطاع بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ،١ٝايتكدٜسات ايػخؿ١ٝ
املتباديَ ١ا بني ايػباب اؾاَع ،ٞتهْٛت ايع 50 َٔ ١ٓٝطايبا ٚطايبٚ ،١أٚقشت ايٓتا٥ر إٔ َا ٜؿاسب ايػاب
اؾاَع َٔ ٞخرب ٠اإلسطاع بايٛسد ٠ايٓؿطٜ ١ٝعٛد أؾالً إىل ايكؿٛز املدزى ؾُٝا يدَٗ َٔ ِٜٗازات ادتُاع،١ٝ
نُا إٔ اإلسطاع بايٛسد ٠ايٓؿطٜٓ ١ٝػأ عٔ اؾتكاز ايطالب ملٗازات االنساط يف عالقات َػبعَ ١ع اآلخسٚ ،ٜٔ
ٜؿاسب٘ غعٛز ايؿسد باالنت٦ابٚ ،ايكذسٚ ،ايالَباالٚ ٠ؾتٛز ٚغعٛز باالغرتاب ٚاْعداّ ايجك ١يف ايٓؿظ
(باز،1221،ف.)001
اػ٘ ايباسجإ ٖػت ٚب Hecht & Boum)1215( ّٛيدزاض ١أمناط االزتباط ٚايتعًل املبهس عً٢
ظٗٛز ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝالسكاٚ ،قُت ايدزاض َٔ 50 ١طالب اؾاَع 02 ١أْج 00 ٚ ٢ذنسًا ،سٝح
أدابٛا عً ٢عدَ ٠كاٜٝظ َٔ بٗٓٝا َكٝاع  UCALاملعدٍ يًػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ،١ٝاضتبٝإ يتازٜخ ايتعًل أٚ
االزتباطٚ .أظٗست ايٓتا٥ر إٔ ايٛقت املاد ٟاؿكٝك ٞايرٜ ٟكك ٘ٝايؿسد ٚسٝداً ٜستبط بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝايػخؿ١ٝ
أ ٚايتعًلٜٚ ،عين ذيو إٔ ايٛسد ٠ايؿٝصٜك ١ٝيإلْطإ ال تدٍ بايكسٚز ٠عًٚ ٢سدْ ٠ؿط ،١ٝؾكد ٜػعس نجري َٔ
ايٓاع بايٛسد ٠ايٓؿط ِٖٚ ١ٝداخٌ اؾُاع.)Hecht, Boum,1984,p193( ١
اٖتِ مشٝت ٚنٛزدٜو ( Schmitt & Kurdick )1213بدزاض ١تأثري ؾسٚم اؾٓظ ٚايعُس ٚخؿا٥ـ
ايػخؿ ١ٝعً ٢ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ،١ٝمشًت ايع ١ٓٝعً ٢داَعٝني 01ذنسًا  13 ٚأْج 11ٚ ،٢ضٝد َٔ ،٠نباز
ايطٔ ،اضتخدّ خالهلا املكٝاع ايؿازم يًػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط،OLS) Differention Loneliness Scale( ١ٝ
ٚتًخؿت ايٓتا٥ر يف سؿ ٍٛايرنٛز عً ٢دزد ١أنرب َٔ ايػعٛز بعدّ ايسقا عٔ عالقاتِٗ َع اؾُاعات ،نُا
ظٗس ٚبػهٌ َتهسز إٔ قً ١ايدعِ املدزى َٔ األضسٚ ٠األؾدقا ٤ي٘ ازتباط ٖاّ بايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيف
نٌ اؾُاعات خاؾ ١ايرنٛز َِٓٗ (خٛز،0220،ف.)50
نُا إّٔ غٛيتص َٛٚز( Schultz Moore)1221قاَا ببشح قؿدا َٓ٘ دزاض ١ايؿسٚم ايهُٚ ١ٝايٛؾؿ١ٝ
بني اؾٓطني َٔ طالب اؾاَع ١يف ايعٛاٌَ املستبط ١بايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝايكًل ٚاالنت٦ابٚ ،ذيو َٔ
خالٍ تطبٝل َكٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝاختباز ايكًل نشايٚ ١مسَٚ ١كٝاع ايتكسٜس ايرات ٞيالنت٦اب،
ٖٚرا عً ٢عَ ١ٓٝه 35 َٔ ١ْٛطايب 32ٚ ،١طايباً داَعٝاً .ؾأٚقشت ايٓتا٥ر إٔ ايرنٛز ٜعٗس ٕٚغعٛزاً بايٛسد٠
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أنجس َٔ اإلْاخ نُا ٜستبط ايػعٛز بايٛسد ٠بهٌ َٔ ايكًل ٚاالنت٦اب يد ٣ايرنٛز مبعاَالت ازتباط أنجس
مما يد ٣ا إلْاخ نُا بٓٝت ايٓتا٥ر إٔ ايػعٛز بايٛسد ٠يد ٣ايرنٛز أنجس َٝالً يالزتباط بايتك ِٝٝايطًيب يًٓٛاسٞ
ايػخؿٚ ١ٝايعاطؿ َ٘ٓ ١ٝيد ٣اإلْاخ (ايطٝد،1221،ف.)122
ٖدؾت دزاض ١ايني ( Alan)1211يًتعسف إىل أثس ايعٛاٌَ ايػخؿٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝيف ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد٣
ايطالب اؾاَعٝني ،تهْٛت ع ١ٓٝايدزاض 152َٔ ١طايباً داَعٝاٌٚ ،اضتخدَت يف ايدزاض ١عد ٠اختبازات تٗدف
إىل اؿؿ ٍٛعًَ ٢عًَٛات ٚبٝاْات عٔ ايٛسد ٠ايٓؿطٚ ،١ٝغبه ١ايعالقات االدتُاعٚ ،١ٝمسات ايػخؿ،١ٝ
ٚأٚقشت ايٓتا٥ر ازتباط ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝبأغهاٍ نُٚ ١ٝنٝؿ َٔ ١ٝغبه ١ايعالقات االدتُاعٚ ١ٝازتباطٗا
بطُات ايػخؿ ١ٝاملعطً ١يُٓ ٛايعالقات االدتُاع( ١ٝباز،1221،ف.)001
قاَت زٚناتؼ ( Ami Rokach )1211بدزاض ١ؼت عٓٛإ ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝسٝح طٛزت
ايباسج ١منٛذدا ثالث ٞاملطت ٣ٛـرب ٠ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ،١ٝعً ٢أضاع ؼً ٌٝايتبا ٜٔاألساد،)Anova( ٟ
يً ُطاعد ٠يف تبٜٛب ايتؿٛز ايرٖين يًػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٜٚ ١ٝؿـ ايهتاب ٖر ٙايتذسب ١بأْٗا ساي ١ؾسٜدَٔ ٠
األملٚ ،متجٌ اـرب ٠ايكاغطٚ .١أٚقشت ايٓتا٥ر إٔ ايتشً ٌٝاملكازٕ مل ٜهٔ ممهٓاٚ .ذيو الٕ األغخاف مل
ٜهْٛٛا َتهاؾ٦ني َٔ سٝح ايعُس ٚاؾٓظ ٚاؿاي ١ايصٚاد( ١ٝاملصزٚع،0221،ف.)150
قاّ ْٝهٛالع ( Nickolas )1212بدزاض ١عٔ مناذز االتؿاٍ ٚايؿداق ١يد ٣ايطالب املتؿؿني
بايٛسد ،٠تهْٛت ع ١ٓٝايدزاض 00 َٔ ١طايباً داَعٝاًْ ،ؿؿِٗ َٔ ايرنٛز ٚايٓؿـ األخس َٔ اإلْاخٖ .دؾت
ايدزاض ١يًتعسف عً ٢ايعالق ١بني ايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝايؿسٚم بني اؾٓطنيٚ ،غبه ١ايعالقات االدتُاعٚ ،١ٝثازت
ايٓتا٥ر إىل إٔ ايرنٛز ناْٛا أنجس غعٛزاً بايٛسد ٠ايٓؿط َٔ ١ٝاإلْاخ (باز،1221،ف.)002
قاّ بريٍ ٚآخس Pearl & al )1222( ٕٚبدزاض ١يتكؿ ٞايؿسٚم يف ايػعٛز بايٛسد ٠بني ايطالب ايٝاباْٝني
 122طايب ٚطايبٚ ،١األَسٜهٝني 122طايب ٚطايبٜ ،١دزض ٕٛبايطٓ ١األٚىل داَع ٞبأَسٜها ٚاير ٜٔغادزٚا
أضسِٖ ألَ ٍٚس ٠يف سٝاتِٗٚ ،مت تطبٝل املكٝاع ايؿازم يًػعٛز بايٛسد ،٠سٝح بٓٝت ايٓتا٥ر إّٔ ايطالب َٔ
اؾٓطٝتني قد سؿًٛا عً ٢دزدات عاي َٔ ١ٝايػعٛز بايٛسد ،٠بُٓٝا ناْت دزدات ايٝاباْٝني أعً َٔ ٢دزدات
ْعسا ِٗ٥األَسٜه ٝني يف مجٝع اجملاالت ايعالقات االدتُاع ،١ٝاؾٓظ اآلخس ،األضس ،٠اؾُاعات
األنرب(.)Pearl, & al ,1990,p49
قاّ دٜؿص( Davis)1222مبسادع ١ايدزاضات ايطابك ١اييت اٖتُت غرب ٠ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد٣
األطؿاٍ ٚايهبازٚ ،تٛؾٌ إىل إٔ ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٜ ١ٝعترب خربَ ٠ؤمل ١سصٚ ١ٜٓيهٓٗا عاَ ١يد ٣ايهباز
ٚايؿػازٚ ،سني تؿبح ٖر ٙاـرب ٠ظاٖسَ ٠تهسز ٠اؿدٚخ ؾٝه ٕٛهلا ْتا٥ر سامس ١عً ٢سٝا ٠اإلْطإ االْؿعاي١ٝ
ٚايعكٚ ،١ٜٛأٚقح إٔ َؿٗ ّٛايػعٛز بايٛسدٜ ٠ستبط بايُٓ ٛايٓؿط ٞاالدتُاع ٞيًؿسد (.)Davis,1990,p59
ٖرا ؾُٝا ىـ ايدزاضات األدٓب ١ٝاييت تٓاٚيت َٛقٛع ايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝقد سا ٍٚايباسح اْتكا ٤املٓاضب
َٓٗا مبا ىدّ ايدزاض ١اؿاي ١ٝبايسغِ َٔ ٚدٛد دزاضات أخس ٣سَٛ ٍٛقٛع ايٛسد ٠ايٓؿطٚ .١ٝؾُٝا  ًٜٞبعض
ايدزاضات ايعسب ١ٝاييت اٖتُت ٖ ٞأٜكا بدزاضَٛ ١قٛع ايٛسد ٠ايٓؿطْٛ ١ٝدصٖا ناآلت:ٞ
قاّ ايبشري )1213( ٟبتكٓني َكٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط UCAL Loneliness Scale١ٝاير ٟأعدٙ
زاضٌ ٚآخسٚ ،)1212( ٕٚطبل املكٝاع عً ٢ع 1212 َٔ ١ٓٝمشًت طالب املسسً ١ايجاْٚ ١ٜٛاؾاَعٚ ،١ٝتعدتٗا إىل
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ايدزاضات ايعًٝاٚ .أٚقشت ايٓتا٥ر إٔ اإلْاخ ٜعاْني َٔ ايػعٛز بايٛسد ٠أنجس َٔ ايرنٛز يف املساسٌ ايجاْ ،١ٜٛيف
سني مل تتكح تًو ايؿسٚم يف املسسً ١اؾاَع( ١ٝآٍ َػسف،1221 ،ف.)100
قاّ قػكٛؽ ( )1211بدزاضٖ ١دؾت إىل تكٓني َكٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝايرٜ ٟته55 َٔ ٕٛ
عبازَ ،٠ع َكٝاع َتدزز َٔ أزبع ْكاطٜ ،تكُٔ أزبع ١اضتذابات .طبّل املكٝاع عً ٢ع ١ٓٝقٛاَٗا َٔ 120
ايطالب  ٚايطايبات اؾاَعٝنيٚ ،قد سؿٌ املكٝاع عً ٢دزدات ؾدم ٚثبات عاي( ١ٝقػكٛؽ،1211،ف.)22
قاّ نٌ َٔ خكس ٚايػٓا )1211( ٟٚبإعداد ٚتكٓني َكٝاع يًػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝبٓا ٤عًَ ٢كٝاع
َٚ ،UCAL Loneliness Scaleكٝاع تبادٍ ايعالقات ايعاَ ١االدتُاعٚ ١ٝنرا َكٝاع بو يالنت٦اب يف
ايب ١٦ٝايطعٛد ،١ٜإقاؾ ١إىل دزاض ١ايعالق ١بني َتػري ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝايعالقات االدتُاعٚ ١ٝمسات
ايػخؿ ١ٝاالْبطاط ٚ ١ٝايعؿاب ،١ٝتهْٛت ع ١ٓٝايدزاض 322 َٔ ١طايب ْؿؿِٗ َٔ طالب اؾاَعٚ ١ايٓؿـ
اآلخس َٔ طالب املسسً ١ايجاْ ١ٜٛبايطعٛدٚ ،١ٜاضتخدَت َكٝاع بو يالنت٦اب َٚكٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط١ٝ
َٚكٝاع ايعالقات االدتُاع ١ٝاملتباديٚ .١أٚقشت ايٓتا٥ر ٚدٛد عالق ١ازتباطَٛ ١ٝدبٚ ،2551 ١داي ١عٓد  2521بني
ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝاالنت٦اب ،يف سني تٛدد عالق ١ازتباط ١ٝضايبٚ 2511- ١داي ١عٓد  2523بني دزدات
أؾساد ايع ١ٓٝايهً ١ٝعًَ ٢كٝاع ايعالقات االدتُاع ١ٝاملتباديٚ ١دزداتِٗ عًَ ٢كٝاع بو يالنت٦اب
(خكس،ايػٓا،1211،ٟٚف.)152
قاّ عطا ( ،)1225بإدسا ٤دزاضٖ ١دؾت إىل ايتعسف عً ٢ايعالق ١بني تكدٜس ايرات ٚبني نٌ َٔ ايٛسد٠
ايٓؿطٚ ١ٝاالنت٦اب يد ٣طالب اؾاَع ،١تهْٛت ع ١ٓٝايدزاض 151 َٔ ١طايبا َٔ نً ١ٝايرتب ١ٝداَع ١املًو
ضعٛدٚ ،نً ١ٝاملعًُني بايسٜاض .سٝح اضتخدّ َعٗا َكٝاع تكدٜس ايراتَٚ ،كٝاع ايٛسد ٠ايٓؿطَٚ ١ٝكٝاع بٝو
يالنت٦ابٚ ،أضؿست ايدزاض ١عٔ ٚدٛد عالق ١ضايب ١إسؿاٝ٥ا بني تكدٜس ايرات ٚبني نٌ َٔ ايٛسد ٠ايٓؿط١ٝ
ٚاالنت٦اب ،نُا ناْت ٖٓايو عالقَٛ ١دب ١بني ايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝاالنت٦اب (باز،1221،ف.)050
ٚيف دزاض ١غكري( ،) 1225بعٓٛإ تكدٜس ايرات ٚايعالقات االدتُاع ١ٝاملتباديٚ ١ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط١ٝ
يد ٣ع َٔ ١ٓٝتًُٝرات املسسً ١اإلعداد ١ٜيف نٌ َٔ َؿس ٚاملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدٖ .١ٜدؾت ايدزاض ١يًهػـ
عٔ طبٝع ١ايعالق ١بني نٌ َٔ تكدٜس ايرات ٚايعالقات االدتُاعٚ ١ٝعٔ ْٛع االزتباط بني اجملتُعني .اغتًُت ع١ٓٝ
ايدزاض ١عً 022 ٢تًُٝر ٠باملسسً ١اإلعداد ،١ٜاضتخدَت َكٝاع ايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝنريو َكٝاع تكدٜس ايرات
ٚايعالقات االدتُاع  ١ٝاملتبادي ،١سٝح تٛؾًت إىل ٚدٛد ازتباط ضايب بني تكدٜس ايرات ٚايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط١ٝ
يد ٣عٓٝيت ايدزاض( ١غكري،1225،ف)152
قاّ نٌ َٔ سطني  ٚايصٜاْ ،)1225( ٞبإدسا ٤دزاضٖ ١دؾت ملعسؾ ١ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد ٣ايػباب
اؾاَعٚ ،ٞتهْٛت ع ١ٓٝايدزاض 051 َٔ ١طايباً داَعٝاً َٔ أبٓا ٤د ٍٚفًظ اـًٝر ايعسبٜ ،ٞدزض ٕٛيف
ايتخؿؿات ايتاي :١ٝايطب ٚاألدآب ٚايرتبٚ ١ٝاهلٓدضٚ ١إداز ٠األعُاٍ ٚايعً .ّٛاضتخدَا خالهلا َكٝاع اإلسطاع
بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيطالب اؾاَعات ٚقد أٚقشت ْتا٥ر ايدزاض ١إٔ دزد ١اإلسطاع بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝتستؿع يد٣
ايرنٛز عٓٗا يد ٣اإلْاخ ،نُا تستؿع يد ٣ذ ٟٚايتخؿؿات ايعًَُٗٓ ١ٝا عٔ ذ ٟٚايتخؿؿات ايٓعس .١ٜنريو
ناْت ٖٓاى ؾسٚم داي ١يف ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝبني ايطالب ٚايطايباتٚ ،قد ناْت ايؿسٚم يؿاحل ايطايبات
(باز،1221،ف.)050
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قاَت آٍ َػسف ( ،)1221بدزاض ١تٗدف إىل تكؿٚ ٞاقع ظاٖس ٠ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد ٣عَٔ ١ٓٝ
ايطالب ٚايطايبات اؾاَعٝني ايبشسٜٝٓني ايرٜ ٜٔدزض ٕٛيف داَع ١ايبشسٚ ٜٔداَع ١اـًٝر ايعسبٚ ،ٞاثس نٌ َٔ
َتػريات ايٓٛع ٚايتخؿـ ايدزاضٚ ٞاؾٓط ١ٝعً ٢دزد ١املعاْاٖ َٔ ٠ر ٙاـربٚ .٠أظٗست ايٓتا٥ر ٚدٛد خرب٠
ايػعٛز بايٛسد ٠بدزدَ ١ت ٛضط ١يد ٣ايع ١ٓٝايهًٚ ١ٝبدزدَ ١ستؿعْ ١طبٝا يد ٣ايع ١ٓٝغري ايبشس ١ٜٝٓثِ ع١ٓٝ
ايرنٛز .نُا أظٗست أٜكا سؿ ٍٛايرنٛز عًَ ٢عدالت أعً َٔ ٢اإلْاخ ٚسؿ ٍٛطالب ايتخؿؿات ايعًُ١ٝ
عً ٢دزد ١انرب يف ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطَ ١ٝكازْ ١بٓعسا ِٗ٥يف ايتخؿؿات ايٓعس( ١ٜآٍ
َػسف،1221،ف.)115
دزاض ١باز ( ،)1221س ٍٛايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد ٣طالب ٚطايبات َسسً ١ايتعً ِٝاؾاَع،ٞ
ٚتهْٛت ع ١ٓٝايدزاض 105 َٔ ١طايبا داَعٝا ( 505ذنٛز 532 ،إْاخ) ،ظاَع ١أّ ايكس ٣مبه ١املهسَ،١
اضتخدّ ايباسح َكٝاع اإلسطاع بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيطالب اؾاَع َٔٚ ،١مجً ١ايٓتا٥ر املتٛؾٌ إيٗٝا َد ٣إدزاى
طالب اؾاَع ١بايٛسد ٠ايٓؿطَٚ ١ٝا ٜؿاسب ٖرا اإلسطاع َٔ خرب ٠ضًب ١ٝيًرات نُا اْ٘ ال تٛدد ؾسٚم بني
ايتخؿؿات ايعًُٚ ١ٝاألدب ١ٝيف ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ،١ٝأٜكا ال تٛدد ؾسٚم بني املطتٜٛات ايدزاض ١ٝيف ايػعٛز
بايٛسد ٠ايٓؿط( ١ٝباز،1221،ف.)055
قاَت غٝيب ( ،)0223بدزاض ١ايعالق ١بني ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝبني مسات ايػخؿٚ ،١ٝذيو يد٣
ع َٔ ١ٓٝطايبات داَع ١أّ ايكس ٣مبه ١املهسَٚ ١ؾكا يبعض املتػريات َجٌ :ايتخؿـ ،املطت ٣ٛايدزاض،ٞ
ايعُس .اضتخدّ بايدزاضَ ١كٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطَٚ ١ٝكٝاع مسات ايػخؿ ١ٝالزٜهط ٕٛبًؼ عدد ايع١ٓٝ
 522طايب َٔٚ ،١مجً ١ايٓتا٥ر اْ٘ ٜٛدد ازتباط ضايب بني ايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝمسات ايػخؿٚ ،١ٝنرا ٚدٛد
ازتباط ضايب بني نٌ َٔ ايٛسد ٠ايٓؿط ٚ ١ٝمسات ايػخؿ( ١ٝاإلسطاع بايجك ،١االضتكالٍ ،املبادأ ،٠االلاش
اهل ،١ٜٛاأليؿ ،١ايتدؾل).باإلقاؾ ١إىل ٚدٛد ؾسٚم تعٛد يعاٌَ ايتخؿـ ايدزاض( ٞغٝيب،0223،ف.)22
قاّ غصاٍ  ٚدسادات ( )0222بدزاضٖ ١دؾت ايدزاض ١يًهػـ عٔ أمناط ايتعًل ايطا٥د ٠يد ٣ايطًب١
اؾاَعٝني ،نُا ٖدؾت يبشح ايعالق ١بني أمناط ايتعًل ٚنٌ َٔ تكدٜس ايرات ٚايػعٛز بايٛسدٚ .٠نرا َعسؾ١
َدَ ٣طاُٖ ١نٌ منط َٔ أمناط ايتعًل يف ايتٓبؤ بتكدٜس ايرات ٚايػعٛز بايٛسدٚ .٠تهْٛت ع ١ٓٝايدزاضَٔ ١
( )301طايباً ٚطايبٚ ،١أغازت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد عالق ١إهاب ١ٝداي ١إسؿاٝ٥اً بني منط ايتعًل اآلَٔ ٚتكدٜس ايرات،
ٚعالق ١ضًب ١ٝداي ١إسؿاٝ٥اً بني منط ايتعًل ايكًل ٚتكدٜس ايرات تطا ،ٟٚيف سني تبني ٚدٛد ازتباط إهابٞ
قعٝـ غري داٍ إسؿاٝ٥اً بني منط ايتعًل ايتذٓيب ٚتكدٜس ايرات .نُا بٓٝت ْتا٥ر ؼً ٌٝاالمداز إٔ منط ٞايتعًل
ايكًل ٚاآلَٔ َتٓب٦إ دٝدإ يتكدٜس ايرات .أَا ؾُٝا ٜتعًل بايعالق ١بني أمناط ايتعًل ٚايػعٛز بايٛسد ،٠ؾكد
أغازت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد ع الق ١ضًب ١ٝداي ١إسؿاٝ٥اً بني منط ايتعًل اآلَٔ ٚايػعٛز بايٛسد ٠تطا)2555- ( ٟٚ
عٓد َطتٚ ،) 2521( ٣ٛعالق ١إهاب ١ٝداي ١إسؿاٝ٥اً بني منط ايتعًل ايكًل ٚايػعٛز بايٛسد ٠تطا )2551( ٟٚعٓد
َطتٚ ،)2521( ٣ٛازتباطاً إهابٝاً قعٝؿاً ٚغري داٍٍ إسؿاٝ٥ا بني منط ايتعًل ايتذٓيب ٚايػعٛز بايٛسد .٠إقاؾ ١إىل
ذيو تبني إٔ منط ايتعًل اآلَٔ ٖ ٛأنجس أمناط ايتعًل غٛٝعاً (غصاٍ ،دسدات.)53 ،0222 ،
 ايتعًٝل عً ٢ايدزاضات ايطابكٖٓ :١اى ْٛع َٔ ايدزاضات ايطابك ١اييت زنصت عً ٢ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝايعاَ١ٚأعطت ْٛعا َٔ ايتؿؿ ٌٝهلر ٙاـربٚ ٠ذيو َجٌ :دزاضْٜٛ ١ؼ ( )1202د ،ٕٛؾسميٚ ٕٛدٛضٜٛو ( ،)1212مسٝح
ٚضريَات ( ،)1211زٚناتؼ ( ،)1211دٜؿص ( ،)1222بريٍ ٚآخس ،)1222( ٕٚسطني  ٚايصٜاْ ،)1225( ٞأٍ
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َػسف ( ،)1221باز(ٚ .)1221دٌ ٖر ٙايدزاضات ْاقػت ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝد ٕٚزبطٗا مبتػريات أخسٚ .٣قد
أٚقشت ْتا٥ر ايدزاضات ايطابك ١عالق ١ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝبعد ٠عٛاٌَ نجري ٠أَ ٚتػرياتٚ ،ناْت ٖرٙ
ايعٛاٌَ َجٌ :ايتكدٜسات ايػخؿ ١ٝاملتبادي ١دْٛص ٚآخس ،)1215( ٕٚأمناط االزتباط ٚايتعًل املبهس ٖػت ٚبّٛ
( ،)1215تأثري ؾسٚم اؾٓظ ٚايعُس ٚخؿا٥ـ ايػخؿ ١ٝمشٝت ٚنٛزدٜو (ٚ ،)1213دزاضْٝ ١هٛالع
(ٚ )1212أٜكا دزاض ١غٛيتص َٛٚز ( ،)1211يف سني اثس ايعٛاٌَ ايػخؿٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝبايٓطب ١يدزاض ١ايني
( ،)1211مسات ايػخؿ ١ٝبايٓطب ١يدزاض ١غٝيب ( ٚ ،)0223تكدٜس ايرات بايٓطب ١يدزاض ١عطا (ٚ )1225نرا
دزاض ١غكري ( ٚ )1225غصاٍ ٚدسدات (ٚ ،)0222يكد نإ قت ٣ٛدزاضات أخس ٣س ٍٛتكٓني ٚبٓاَ ٤كٝاع
ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطَ ١ٝجٌ :دزاض ١قػكٛؽ ( ،)1211خكس ٚايػٓا ،)1211( ٟٚايبشريٚ .)1213( ٟمت ٖرا
ايتكٓني عً ٢ايب ١٦ٝايعسب ١ٝبطبٝع ١اؿاٍ.
نُا أظٗست ٖر ٙايدزاضات األثس ايطًيب ـرب ٠ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝعًٖ ٢ر ٙايؿ٦ات اييت تعاْٞ
َٓٗاٚ ،ازتباطٗا يف شٜاد ٠أْ ٚكـ أسد املتػريات املستبط ١بٗا ٚ .خًؿت بعض ايدزاضات إىل ٚدٛد ؾسٚم يف
اإلسطاع بايٛسد ٠ازتبطت باؾٓظ ٚايتخؿـ ايدزاضٚ ،ٞنرا َتػري اؾٓط.١ٝ
 إدسا٤ات ايدزاض:١ َٓٗر ايدزاض:١تٗدف ايدزاض ١اؿاي ١ٝإىل ايتعسف عً ٢ايعالقَ ١ا بني ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝتكدٜس ايرات يد ٣ع١ٓٝ
َٔ ايطًب ١ظاَع ١اؾصا٥سٚ ،ذيو ٚؾكا يبعض املتػريات  :ٖٞٚاؾٓظ ،ايتخؿـ ايدزاضٚ ،ٞيف قٖ ٤ٛرا اهلدف
ؾكد اعتُد ايباسح عً ٢املٓٗر ايٛؾؿ ٞايتشً ٚ ،ًٞٝايرٜٗ ٟدف إىل مجع اؿكا٥ل ٚايبٝاْات عٔ ايعاٖسٚ ٠قاٚي١
تؿطريٖا تؿطريا عًُٝا.
 فتُع ٚع ١ٓٝايدزاض:١يكد نإ فتُع ايدزاضٜ ١ته َٔ ٕٛفُٛع ١ايطًب ١ايرٜ ٜٔدزض ٕٛظاَع ١اؾصا٥س (َ ،)20ع َساعا٠
داْب ايتخؿؿات ايعًُٚ ١ٝاألدب ١ٝيف اختٝاز ايع ٚ ١ٓٝبٓا٤اً عًٖ ٢را ؾكد اختاز ايباسح ع ١ٓٝعػٛا َٔ ١ٝ٥فتُع
ايدزاض ١األؾًٚ ٞذيو بٗدف تطبٝل أدات ٞايدزاضَ( ١كٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطَ ،١ٝكٝاع تكري ايرات)ٚ ،مت
اختٝاز ع ١ٓٝقدزٖا  032طايبا ٚطايب َٔ ،١ايتخؿؿات ايعًُٚ ١ٝاألدب ١ٝناْٛا َٛشعني عطب ايتخؿـ
ٚاملطت ٣ٛايدزاض ٞنُا َٖٛ ٛقح يف اؾد ٍٚايتاي.ٞ
دد :)10( ٍٚتٛشٜع أؾساد ايع ١ٓٝسطب َتػريات (اؾٓظ ،ايتخؿـ ايدزاض.)ٞ
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 أدٚات ايدزاض:١أ َ -كٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط:١ٝ
اضتخدّ يف ٖر ٙايدزاضَ ١كٝاع اإلسطاع بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيطالب اؾاَعات ٚاير ٟنٝؿ٘ يف ايب١٦ٝ
ايعسب ١ٝإبساٖ ِٝقػكٛؽ ( ٚ ،)1211قد أعد ٙيف األؾٌ زاض ٚ ٌٝناتسْٚا (ٚ ،)1212ايرٜ ٟعسف بـ UCLA
َ ٖٛ ٚ ،Loneliness Scaleه 55 َٔ ٕٛعباز ٠أَاّ نٌ عباز ٠أزبع ١اضتذابات تكدٜس َٖ :ٞععِ األسٝإ،
بعض األسٝإْ ،ادزاً ،ال أغعس عً ٢اإلطالمٚ ،ترتا ٚايدزدات اييت وؿٌ عًٗٝا ايؿسد يف املكٝاع بني  55دزد١
نشد أدْ ٢إىل  151دزد ١نشد أقؿٚ .٢قد بٓٝت ْتا٥ر ايتشً ٌٝايعاًَ ٞيبٓٛد املكٝاع إٔ إسطاع ايؿسد
بايٛسد ٠ايٓؿطٜ ١ٝتكُٔ أزبع َهْٛات أضاض:ٖٞ ١ٝ
 إسطاع ايؿسد بايكذس ْتٝذ ١اؾتكاد ايتكبٌ ٚايتٛاد ٚاؿب َٔ داْب اآلخس.ٜٔ إسطاع ايؿسد بٛدٛد ؾذْ ٠ٛؿط ١ٝتباعد بٚ ٘ٓٝبني األغخاف ٚايٛضط احملٝط ٜ ٚؿاسبٗا أٜ ٚرتتب عًٗٝااؾتكاد إْطإ ٜطتطٝع إٔ ٜجل ب٘.
 َعاْا ٠ايؿسد يعدد َٔ األعساض ايعؿاب ١ٝناإلسطاع باملًٌ ٚاإلدٗاد ٚاْعداّ ايكدز ٠عً ٢تسنٝص االْتبا،ٙٚاالضتػسام يف أسالّ ايٝكع.١
 إسطاع ايؿسد باؾتكاد املٗازات االدتُاع ١ٝايالشَ َٔ ١أدٌ انساط٘ يف عالقات َػبع ١أَ ٚجُسَ ٠ع اآلخس.ٜٔ ثبات املكٝاع :اضتخدّ َعد املكٝاع ؿطاب ايؿدم طسٜك ١إعاد ٠ايتطبٝلٚ ،ذيو بؿاؾٌ شَين قدزٙأضبٛعإٚ ،يكد طبل املكٝاع عً ٢ع ١ٓٝقٛاَٗا  113طايبا ٚطايب َٔ ١طالب نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١عني مشظ،
ٚتٛؾٌ إىل َعاٌَ ازتباط قدز بـ  ٖٛٚ ،2511داٍ عٓد َطت ٣ٛايدالي.2521 ١
 ؾدم املكٝاع :يكد اضتخدّ َعد االختباز أزبع طسم ؿطاب ايؿدم  :ٖٞٚايؿدم ايتهٜٛين ،ايؿدمايعاًَ ،ٞايؿدم ايتالشَٚ ،ٞنرا ايؿدم ايتُٝصٚ ،ٟيكد أندت ايٓتا٥ر احملؿٌ عًٗٝا ؾدم املكٝاع ٚقدزت٘
ايعاي ١ٝعً ٢ايتُٝٝص بني فُٛعات ايطًب ١ايعادٚ ١ٜغري ايعاد َٔ ١ٜسٝح ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط.١ٝ
 تؿشٝح املكٝاعٜ :طًب َٔ املطتذٝب إبدا ٤ايسأ ٟبايٓطب ١يهٌ َٔ ٖر ٙايعبازاتٚ ،ذيو عًَ ٢كٝاع َتدززَٔ أزبع اضتذابات أغعس مبا تٓط ٟٛعً ٘ٝايعبازَ ٠ععِ األسٝإ أغعس مبا تٓط ٟٛعً ٘ٝايعباز ٠يف بعض األسٝإ،
أغعس مبا تٓط ٟٛعً ٘ٝايعبازْ ٠ادزا ،ال أغعس عً ٢اإلطالم مبا تٓط ٟٛعً ٘ٝايعبازٖٚ ،٠را َع ؽؿٝـ األزقاّ
 ،1 - 0 - 5 - 5يهٌ َٔ ٖر ٙاالضتذابات عً ٢ايرتتٝب.
ب َ -كٝاع نٛبس مسٝح يتكدٜس ايرات :Cooper Smith
ؾُِ ٖرا املكٝاع َٔ طسف ايباسح األَسٜه ٞنٛبس مسٝح ضٓ 1210 ١يكٝاع االػا ٙايتك ُٞٝٝمٛ
ايرات يف اجملاالت االدتُاع ،١ٝاألنادمي ،١ٝايعاٚ ١ًٝ٥ايػخؿٚ ،١ٝوت ٟٛعً ٢مناذز كتًؿ ١خاؾ ١بايؿػاز
ٚأخس ٣خاؾ ١بايهباز سٝح قاّ عبد ايؿتا برتمجٚ ١تهٝٝـ منٛذز يف ايب ١٦ٝايعسبٖٚ ١ٝرا ايُٓٛذز األخري ٖٛ
اير ٟضٛف ٜتِ اعتُاد ٙيف ايدزاض ١اؿاي.١ٝ
ٜطبل املكٝاع عً ٢األؾساد َٔ  11ضٓ ١ؾُا ؾٛمٚ ،ميهٔ تطبٝك٘ ؾسدٜا ،أ ٚمجاعٝا َٚد ٠ايتطبٝل ال تتذاٚش
عػس ٠دقا٥لٚ ،وتٖ ٟٛرا املكٝاع عً ٢تعًٜٛ ١ُٝقح ؾٗٝا ايباسح نٝؿ ١ٝاإلداب ١عٔ عبازات٘ ،سٝح هب عً٢
ايباسح إٔ ٜتشاغ ٢اضتخداّ نًُ ١تكدٜس ايرات يف ايتعً ١ُٝستٜ ٢تذٓب ؼٝص املؿشٛف يف اإلدابٜ .١تهٕٛ
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َكٝاع نٛبس مسٝح َٔ عبازات ضايب ١عددٖا 10عبازٚ ،٠ؼٌُ األزقاّ ايتاي،10 ،11 ،12 ،0 ،1 ،5 ،0 :١ٝ
 ،03 ،05 05 ،00 ،01 ،11 ،10 ،11 ،13 ،15نُا وت ٟٛعً ٢عبازات َٛدب ١عددٖا  21عبازات،
ٚؼٌُ األزقاّ ايتايٜ ٚ .02 ،12 ،15 ،2 ،1 3 ،5 ،1:١ٝطًب َٔ املؿشٛف إٔ ٜكع عالَ ،)×( ١يف إسد٣
اـاْتني املكابًتني يًعباز.٠
 ثبات املكٝاع :يكد خًؿت ْتا٥ر ايهجري َٔ ايدزاضات يف ايب٦ٝات االدتُاع ١ٝاملختًؿ ١إىل إٔ َعاٌَ ايجباتملكٝاع تكدٜس ايرات يـ نٛبس مسٝح ترتا ٚبني  2502ستٖ ،2511 ٢را ٚيكد مت سطاب َعاٌَ ايجبات يًُكٝاع يف
ايب ١٦ٝايعسب ١ٝبتطبٝل َعادي ١نٛدز زٜتػازد ض Kudder Richardsen ٕٛزقِ ،)K-R12( ،10عً ٢ع١ٓٝ
َكدازٖا  301ؾسدًا َِٓٗ  502ذنسًا 131ٚ ،أْج ٢ؾٛدد إّٔ َعاٌَ ايجبات ٜطا 2505 ٟٚعٓد ايرنٛز 2500ٚ
عٓد اإلْاخٚ .يكد بًؼ َعاٌَ ايجبات يد ٣ايع ١ٓٝايهً.2502 ١ٝ
 ؾدم املكٝاع :يكد مت سطاب ايؿدم ايرات ٞيعبازات املكٝاع ٚذيو يف ايب ١٦ٝاألدٓب ١ٝؾٛدد إٔ ْطب،%22 ١َٔ ايعبازات هلا َعاَالت ازتباط داي .١يف سني ٚدد إٔ َا ْطبت٘  َٔ %12ايعبازات مل تهٔ هلا َطتٜٛات
َعا َالت ازتباط دايٚ ١خًـ إىل إٔ عبازات املكٝاع ؾعال تكٝظ َا ٚقعت َٔ أدً٘ أال  ٖٛٚتكدٜس ايرات .يف سني
مت ايتأند َٔ ؾدم املكٝاع يف ايب ١٦ٝايعسب ١ٝعٔ طسٜل سطاب َعاٌَ االزتباط بني دزدات املكٝاعٚ ،ذيو عً٢
ع ١ٓٝقدزٖا  130طايبـًا ٚطايب .١سٝح بًؼ ايؿدم  2515عٓد ؾ ١٦ايرنٛز يف سني بًؼ عٓد اإلْاخ ٚ ،2525يد٣
ايع ١ٓٝايهً.2511 ١ٝ
 تؿشٝح املكٝاعْ :عط ٞايدزد ، 1١يف املكٝاع إذا أداب املؿشٛف بـ ال تٓطبل عً ٢ايعبازات ايطايب .١يف سنيْعط ٞايدزد ، 1١يف املكٝاع إذا أداب املؿشٛف بـ تٓطبل عً ٢ايعبازات املٛدب ٚ .١عطب املكٝاع ٜؿٓـ
املط تذٛب ٕٛإىل ؾ٦تني ،أٚهلُا ؾَ ١٦ستؿع ٞتكدٜس ايرات ٚثاُْٗٝا ؾَٓ ١٦خؿك ٞتكدٜس ايرات ،ؾايدزد ١املستؿع١
عً ٢املكٝاع تعهظ َطتَ ٣ٛستؿع يتكدٜس ايرات ٚايعهظ ؾشٝح.
 ْتا٥ر ايدزاضَٓٚ ١اقػتٗا: ايؿسق ١ٝاألٚىلٚ :اييت تٓـ عًَ ٢ا :ًٜٞ* تٛدد عالق ١ذات دالي ١إسؿاَ ١ٝ٥ا بني ايدزد ١ايهً ١ٝيًػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝايدزد ١ايهً ١ٝيتكدٜس ايرات
يد ٣ع َٔ ١ٓٝطًب ١داَع ١اؾصا٥س (.)10
يًتشكل َٔ ؾشٖ ١ر ٙايؿسق ١ٝقاّ ايباسح باضتخداّ َعاٌَ االزتباط بريض ٕٛالختباز طبٝع ١ايعالق ١بني
ايدزدات اييت ؼؿٌ عًٗٝا أؾساد ايع ١ٓٝعًَ ٢كٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝايدزدات اييت ؼؿًٛا عًٗٝا عً٢
َكٝاع تكدٜس ايرات ٚذيو يد ٣ع َٔ ١ٓٝطًب ١داَع ١اؾصا٥س ٚقبٌ ذيو ْٛزد تٛشٜع َتػري ٟايدزاض ١يف اؾدٍٚ
ايتاي:ٞ

دد )10(ٍٚميجٌ ْتا٥ر َعاٌَ االزتباط بني َتػري ٟايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝتكدٜس ايرات
ايٓتا٥ر
املتػريإ

ايع١ٓٝ

املتٛضط

االمساف

اؿطابٞ

املعٝازٟ
301

َعاٌَ االزتباط

َطت ٣ٛايدالي١

ايٛسد ٠ايٓؿط.١ٝ

011

30.33

06.75

تكدٜس ايرات.

011

01.31

11.01

1.16-

1.10

َٔ اؾد ٍٚاتكح أْ٘ ٜٛدد ازتباط ضايب بني ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝتكدٜس ايرات مبكداز ،2530-
ٚذيو عٓد َطت ٣ٛايدالي ٖٞٚ ،2521 ١ق ١ُٝداي ١إسؿاٝ٥ا ٖٚرا ٜدٍ عً ٢إٔ ازتؿاع دزد ١ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط١ٝ
ٜكابً٘ انؿاض يف َطت ٣ٛتكدٜس ايراتٚ ،سٝح إٔ االنؿاض يف دزد ١تكدٜس ايرات عً ٢املكٝاع ٜعين بإٔ ٖٓاى
تكدٜسا َٓخؿكا أ ٚضًبٝا يًرات َع ٚدٛد غعٛز بايٓكـ ٚاؿط َٔ قٖ ١ُٝر ٙايرات ٖٚرا َا ٜعرب عٓ٘ ازتؿاع دزد١
ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ .١ٝميهٔ تؿطري ذيو يف ق ٤ٛإٔ ايٛسد ٠ايٓؿط ٖٞ ١ٝعباز ٠عٔ خرب ٠ذاتَ ١ٝؤمل ١ميس بٗا
أؾساد اجملتُع بؿسف ايٓعس عٔ ْٛع دٓطِٗ أ ٚؾ٦اتِٗ ايعُسٜٚ ،١ٜعصٖ ٚرا يتداخٌ فُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ هلا األثس
ايبايؼ يف إسداخ ٖرا ايٓٛع َٔ ايػعٛز َجٌْ :كـ املٗازات االدتُاعٚ ١ٝتكدٜس ايرات ايطًيبٚ ،عًٖ ٢را األضاع
ميهـٔ اعتباز ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝسايٚ ١اضع ١االْتػاز ػًب ايٝأع ٚاؿصٕ بػد ٠يإلؾساد ٚال تعسف سدٚداٖٚ .را
ٜتؿل َع َا تٛؾٌ إي ٘ٝنٌ َٔ عطا (ٚ ،)1225اير ٟأقس بٛدٛد عالق ١بني تكدٜس ايرات ٚبني نٌ َٔ ايٛسد٠
ايٓؿطٚ ١ٝاالنت٦اب يد ٣طالب اؾاَعٚ ،١أٜكا غكري( ،)1225باإلقاؾ ١إىل ذيو َا تٛؾٌ إي ٘ٝعابد (،)0220
ٚنٌ ٖر ٙايدزاضات يف فًُٗا تٛؾًت إىل اعتباز إٔ االزتؿاع يف دزد ١ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٜ ١ٝكابً٘ ايتكدٜس
ايطًيب يًرات ٚايعهظ ؾشٝح.
 ايؿسق ١ٝايجاْٚ :١ٝاييت تٓـ عً ٢أْ٘:* تٛدد ؾسٚم ذات دالي ١إسؿاَ ١ٝ٥ا بني دزدات أؾساد ايع ١ٓٝايهً ١ٝعًَ ٢كٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝتبعا
ملتػري اؾٓظ.
يًتشكل َٔ ٖر ٙايؿسق ١ٝقاّ ايباسح باضتخداّ اختباز ت ( ،)T.testملعسؾ ١دالي ١ايؿسٚم يف ْتا٥ر ايػعٛز
بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝتبعا ملتػري اؾٓظ ًَ ٚخـ ْتا٥ر اختباز(ت) يف اؾد ٍٚايتاي:ٞ
ددٜٛ )13(ٍٚقح ايؿسٚم يف ايػعٛز بايٛسد ٠سطب َتػري اؾٓظ.
اؾٓظ

ايع١ٓٝ

ذنٛز

011

إْاخ

001

املتٛضط

االمساف

اؿطابٞ
30.05

املعٝازٟ
06.03

65.50

03.13

دزد ١اؿس١ٜ

013

ت احملطٛب١

1.53

َطت ٣ٛايدالي١

غري داي١

ٜتكح يٓا َٔ اؾد ٍٚأْ٘ ال تٛدد ؾسٚم ذات دالي ١إسؿا ١ٝ٥بني ايرنٛز ٚاإلْاخ يف ايػعٛز بايٛسد٠
ايٓؿطٜٚ ،١ٝعص ٣ذيو إىل إٔ عاٌَ اؾٓظ يٝظ ي٘ تأثري يف إسطاع ايطايب أ ٚايطايب ١بايٛسدٜٚ .٠ؤند ٖرا إٔ
ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطَ ١ٝػهًٜ ١عاَْٗٓ ٞا ايطًب ١اؾاَعٝني ٚاملساٖكٚ ٕٛايػباب بؿؿ ١عاَ ١يهٔ يٝظ بٓؿظ
ايدزدٖٓ َٔٚ ،١ا ٜتأند أ ٚتربش يٓا َد ٣ساد ١ايطايب اؾاَع ٞإىل ْٛع َٔ اإلغباع املستبط باؿاد ١يالْتُا٤
ٚاألَإ ٚته ٜٔٛايؿداقات ٚايعالقات االدتُاع ١ٝداخٌ ايب ١٦ٝاؾاَع .١ٝؾكال عٔ سادتِٗ املاض ١إىل ْٛع َٔ
املطاْدٚ ٠ايتٛدٚ ٘ٝاإلزغاد يًتخًـ َٔ َػاعس ايٛسدَٚ ٠ا ٜؿاسبٗا َٔ اقطسابات غخؿ .١ٝنُا ميهٔ إٔ
ْسدع ضبب عدّ ٚدٛد ؾسٚم داي ١بني اؾٓطني إىل طبٝع ١ايٛاقع االدتُاع ٞايرٜ ٟعٝػ٘ اؾٓطإ ،ؾإذا َا قُٓا
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بتشًٖ ٌٝرا ايٛاقع ايسأٖ لدٚ ٙاقعا ٜدع ٛإىل املصٜد َٔ ايٛسد ٚ ٠ايعصيٚ ١االغرتاب ٚايٝأع ٚايتػاؤّ ألْ٘ ٚاقع
ًَ ٤ٞبايتٓاقكات  ٚاألقداد .نُا أْ٘ ٚاقع غري َطتكس ٚنٌ ٖرا هعٌ ايؿسد ضٛا ٤أنإ ذنسا أ ٚأْج ٢عسق١
أنجس ملػاعس ايٛسد ٠ايٓؿط ٚ .١ٝيكد دا٤ت ْتا٥ر ٖر ٙايؿسق ١ٝعهظ َا تٛؾًت إي ٘ٝدزاض ١د ٕٛؾسميٕٛ
( ٚ )1212اييت ٚددت ؾسٚم بني اؾٓطني ٚدزاض ١مسٝح  ٚضريَات ( ٚ )1211دزاض ١مسٝح ٚنٛزدٜو
( )1213اييت أندت سؿ ٍٛايرنٛز عً ٢دزد ١نبري ٠يف ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط.١ٝ
 ايؿسق ١ٝايجايجٚ :١اييت ناْت تٓـ عً ٢أْ٘:* تٛدد ؾسٚم ذات دالي ١اسؿاَ ١ٝ٥ا بني دزدات أؾساد ايع ١ٓٝايهً ١ٝعًَ ٢كٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝتعص٣
ملتػري ايتخؿـ ايدزاض.ٞ
يًتشكل َٔ ٖر ٙايؿسق ١ٝقاّ ايباسح باضتخداّ اختباز ت ( ،)T.testملعسؾ ١دالي ١ايؿسٚم يف ْتا٥ر ايػعٛز
بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝتبعا ملتػري ايتخؿـ ايدزاضًَ ٚ ٞخـ ْتا٥ر اختباز(ت) يف اؾد ٍٚايتاي:ٞ
ددٜٛ )11(ٍٚقح ايؿسٚم يف ايػعٛز بايٛسد ٠سطب َتػري ايتخؿـ.
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10.10

َطت ٣ٛايدالي١

1.11

ٜتكح يٓا َٔ ْتا٥ر اؾد ٍٚايطابل أْ٘ تٛدد ؾسٚم داي ١إسؿاٝ٥ا بني ؽؿؿ ٞايعًُٚ ٞاألدب ٞيف ايػعٛز
با يٛسد ٠ايٓؿطٜٚ ،١ٝؿطس ايباسح ٖرا بإٔ ْٛع ايتخؿـ ٜه ٕٛي٘ تأثري ٚاقح يف إسطاع ايطًب ١اؾاَعٝني
بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ،١ٝقد ٜه ٕٛايػعٛز بايٛسد ٠ظاٖس ٠عاَٜ ١عاَْٗٓ ٞا ايػباب اؾاَع ٞبؿؿ ١عاَٚ .١إٕ ناْت
بدزدات َتؿاٚتٜٚ ،١سدع ايباسح ْتٝذٖ ١را ايؿسض إىل ع ١ٓٝايدزاض ١بٓٛعٗٝا (األدبٚ ٞايعًُ ،)ٞؾكد ميس طًب١
ٖر ٜٔايتخؿؿني بعسٚف َتػابٗ ١يف إسطاضِٗ بايٛسد .٠إال إٔ ايتشؿ ٌٝايدزاضٚ ٞايسغب ١يف ايتؿٛم ٚايتؿهري
يف ايطُٛسات املطتكبً ٖٞ ١ٝأٖداؾِٗ األضاض َٔ ١ٝايتشاقِٗ بايتعً ِٝاؾاَعٚ .ٞزمبا ٜهُٔ ٖرا يف نٕٛ
عالقاتِٗ االدتُاع ١ٝقدٚدَ ٠ع اآلخسٚ ،ٜٔقد ٜه ٕٛايبعض اآلخس َِٓٗ ٜعاْ َٔ ٞايعذص يف املٗازات
االدتُاعٚ ١ٝته ٜٔٛؾداقات ٚايتعبري ٚايتٛاؾٌ َع اآلخس .ٜٔإٕ مجٝع ٖر ٙايعٛاٌَ املتداخً ١قد ػعًِٗ ٜسنصٕٚ
عً ٢االضترناز ٚايتشؿ ٌٝايدزاضٖٚ ٞرا َا ٜؤثس عًَ ٢ػازنتِٗ يف األْػط ١االدتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ،١ٝاألَس
ايرٜ ٟؤد ٟإىل اْطٛاٚ ِٗ٥غعٛزِٖ بايٛسدٚ .٠ؽتًـ ٖر ٙايٓتٝذَ ١ع َا أضؿست عً ٘ٝبعض ْتا٥ر ايدزاضات
ايطابكَ ١جٌ دزاض ١باز(ٚ ،)1221دزاض ١آٍ َػسف ( .)1221يف سني لد دزاض ١غٝيب ( )0223دا٤ت َؤند٠
بٛدٛد ٖر ٙايؿسٚم  ٚذيو سطب املتػريات اؾٓظ  ٚايتخؿـ ايدزاض.ٞ
 ايؿسق ١ٝايسابعٚ :١يكد ناْت تٓـ عً ٢أْ٘:* ٜٛدد اختالف بني دزدات أؾساد ايع ١ٓٝايهً ١ٝعًَ ٢كٝاع تكدٜس ايرات تبعا ملتػري اؾٓظ.
يًتشكل َٔ ٖر ٙايؿسق ١ٝقاّ ايباسح باضتخداّ اختباز ت ( ،)T.testملعسؾ ١دالي ١ايؿسٚم يف ْتا٥ر تكدٜس
ايرات تبعا ملتػري اؾٓظ ًَ ٚخـ ْتا٥ر اختباز(ت) يف اؾد ٍٚايتاي:ٞ
ددٜٛ )11(ٍٚقح ايؿسٚم يف تكدٜس ايرات سطب َتػري اؾٓظ.
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ٜتكح َٔ ا ؾد ٍٚايطابل أْ٘ ال تٛدد ؾسٚم داي ١إسؿاٝ٥ا بني ايرنٛز ٚاإلْاخ يف تكدٜس ايراتٜٚ .ؿطس
ايباسح ٖر ٙايٓتٝذ ١ن ٕٛإٔ أؾساد ايعٜ ١ٓٝعٝػ ٕٛيف ب ١٦ٝداَعَ ١ٝتػابٗ ١تتطِ بعسٚف َعٝػ ٚ ١قٝط١ٝ
ٚاسدٚ ،٠باعتباز أٜكا إٔ أؾساد ايع ١ٓٝاؿاي َٔ ِٖ ١ٝايرٜ ٜٔعاْ َٔ ٕٛغعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطَ ١ٝتٛضط بايسغِ َٔ
إٔ تكدٜس ايرات ىتًـ َٔ غخـ آلخس ،إذ ٜسدع ٖرا االختالف إىل ايته ٜٔٛايػخؿ ٞاـاف بهٌ ؾسد
ٚاير ٟعً ٢أضاض٘ ٜتبٓ ٢ايؿـسد ؾهست٘ عٔ ْؿطـٜ٘ٚ .تؿل ٖرا َع ايتعازٜـ اييت تعترب تكدٜس ايرات ٜبٓ ٘ٝايؿسد
يًشهِ عًْ ٢ؿط٘ ٚ ،باإلقاؾ ١إىل ٖرا ؾٜٗ ٛعد أضًٛب غخؿ ٞيًشهِ عً ٢ايرات يف َٛاقـ سٝات ١ٝعدٜد.٠
ٜٚعترب ذ ٟٚايتكدٜس املٓخؿض يًرات أْؿطِٗ غري ٖاَني ٚغري قبٛبني ٜٚعتكد ٕٚإٔ ال ق ١ُٝهلِ ٚأِْٗ غري أنؿا٤
نُا ال ٜطتطٝع ٕٛؾعٌ أغٝا ٤نجريٜ ٠سغب ٕٛيف ايكٝاّ بٗاٖٚ .را اختًؿت ٖر ٙايٓتٝذَ ١ع َا تٛؾًت إي ٘ٝدزاض١
عطا (ٚ ،)1225غكري (ٚ )1225اييت ْؿت عًٚ ٢دٛد ؾسٚم بني اؾٓطني يدزد ١تكدٜسِٖ يرٚاتِٗ.
 ايؿسق ١ٝاـاَطْ :١ؿت عً ٢إٔ:* ٜٛدد اختالف بني دزدات أؾساد ايع ١ٓٝايهً ١ٝعًَ ٢كٝاع تكدٜس ايرات تبعا ملتػري ايتخؿـ ايدزاض.ٞ
يًتشكل َٔ ٖر ٙايؿسق ١ٝقاّ ايباسح باضتخداّ اختباز( ،)T.testملعسؾ ١دالي ١ايؿسٚم يف دزدات أؾساد
ايع ١ٓٝايهً ١ٝتكدٜس ايرات تبعا ملتػري ايتخؿـ ايدزاضًَٚ ،ٞخـ ْتا٥ر اختباز(ت) يف اؾد ٍٚايتاي:ٞ
ددٜٛ )17( ٍٚقح ايؿسٚم يف تكدٜس ايرات سطب َتػري ايتخؿـ ايدزاض. ٞ
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ٜتكح يٓا َٔ اؾد ٍٚأْ٘ ال تٛدد ؾسٚم ذات دالي ١إسؿا ١ٝ٥يف تكدٜس ايرات عً ٢أضاع َتػري ايتخؿـ
ايدزاضٜٚ ،ٞعص ٣ذيو إىل إٔ عاٌَ ايتخؿـ يٝظ ي٘ تأثري يف تكدٜس ايطايب يراتٖ٘ٓ َٔ ٚ .ا ٜتأند أ ٚتربش يٓا
َد ٣ساد ١ايطايب اؾاَع ٞإىل ْٛع َٔ اإلغباع املستبط باؿاد ١يالْتُاٚ ٤األَإ ٚته ٜٔٛايؿداقات ٚايعالقات
االدتُاع ١ٝداخٌ ايب ١٦ٝاؾاَعٜ ١ٝدؾع٘ بػهٌ تًكا ٞ٥يتعصٜص َطت ٣ٛتكدٜس ٙيرات٘ .ؾكال عٔ سادت٘ املاض ١إىل
ْٛع َٔ املطاْدٚ ٠ايتٛد َٔ ٘ٝقبٌ ايصَالٚ ٤األؾدقا ٤مما ٜدؾع ب٘ يًتخًـ َٔ َػاعس َجٌ ايٛسد ٚ ٠االغرتاب َٚا
ٜؿاسبُٗا َٔ اقطسابات غخؿٚ ١ٝنرا ايػعٛز باالنت٦اب نٌ ٖرا بايطبع ٜٓعهظ إهابا عًَ ٢طت٣ٛ
تكدٜس ايطايب يراتٖ٘ٚ .را ىتًـ َع َا خًؿت إي ٘ٝدزاض ١عطا ( ،)1225غكري (ٚ ،)1225غصاٍ ٚدسدات
( )0222اييت أغازت إىل ٚدٛد ؾسٚم بني ايتخؿؿات ايعًُ ٚ ١ٝايٓعس.١ٜ
 -خامت:١
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تعترب ايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝظاٖسَ ٠ؤمل ١تعرب عٔ ٚدٛد ؾذ ٠ٛيف ايػخؿ ١ٝاإلْطاْٚ ٖٞٚ ،١ٝاضع ١االْتػاز يف
مجٝع طبكات اجملتُعٚ ،نرا ناؾ ١املطتٜٛات االدتُاعٚ .١ٝعً ٢ايسغِ َٔ االٖتُاّ ايػدٜد اير ٟأٚال ٙعًُا٤
ايٓؿظ ٚاالدتُاع ـرب ٠ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ،١ٝباإلقاؾ ١إىل مجً ١ايبشٛخ اييت تٓاٚيت٘ إال إٔ ٖرا املٛقٛع َا
شاٍ وتاز إىل َصٜد َٔ ايدزاضات اييت تٗتِ ٚتهػـ يٓا عٔ ْتا٥ر أخس ٣كتًؿ ١عٔ ضابكتٗاٚ ،يكد ٖدؾت ٖرٙ
ايدزاض ١إىل ايهػـ عٔ عالق ١ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝبتكدٜس ايرات يد ٣ع َٔ ١ٓٝايطًب ١ظاَع ١اؾصا٥س
(ٚ ،) 20قاٚيَ ١عسؾ ١طبٝع ١ايتأثري احملتٌُ يهٌ َٔ َتػريات اؾٓظ ٚايتخؿـ ايدزاض ٞعً ٢نال املتػري،ٜٔ
ٚذيو عً ٢ع ١ٓٝقٛاَٗا  032طايب ٚطايبٚ ،١اختريت ٖر ٙايع ١ٓٝبطسٜك ١عػٛاٚ .١ٝ٥يكد اضتخدَت يف ٖرٙ
ايدزاضَ ١كٝاضني أثبتا ددٚاُٖا عً ٢ايؿعٝد ايعًُُٖٚ ،ٞا َكٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝاير ٟأعدٙ
قػكٛؽٚ ،نرا َكٝاع تكدٜس ايرات َٔ اعداد مسٝحٖٓ َٔٚ .ا ؾكد تٛؾًت ايدزاض ١اؿاي ١ٝإىل ٚدٛد عالقَ ١ا
بني ايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝتكدٜس ايرات ،باإلقاؾ ١إىل عدّ ٚدٛد ؾسٚم سطب اؾٓظ بايٓطبَ ١تػري ٟايٛسد ٠ايٓؿط١ٝ
ٚتكدٜس ايرات ،يف سني ناْت ٖٓاى ؾسٚم داي ١سطب ايتخؿـ ايدزاض ٞبايٓطب ١ملتػري ايٛسد ٠ايٓؿط .١ٝيهٔ
مل تهٔ داي ١بايٓطب ١ملتػري تكدٜس ايرات.
 تٛؾٝات ايدزاض :١يكد اتكح إٔ ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝيٝد عد ٠أضباب َُٗٚا ؽتًـ ٖر ٙاألضباب بنيايرات ٚ ١ٝاملٛقؿ .١ٝأ ٚتتعداٖا إىل االدتُاع ،١ٝؾإٕ ايػايب عً ٢ايػخـ ايرٜ ٟعاَْٗٓ ٞا ٖ ٛقؿٛزٚ ٙعدّ َكدزت٘
عً ٢االتؿاٍ ٚإقاَ ١عالقات محَ ١ُٝٝع اآلخسٚ ،ٜٔبعد قٝآَا بايدزاض ١ظاْبٗٝا ايٓعسٚ ٟاملٝداْ ،ٞخًؿٓا إىل
مجً ١املكرتسات ٚايتٛؾٝات ايتاي:١ٝ
 ايعٌُ عً ٢ايهػـ ٚاالٖتُاّ بايؿ ١٦اييت تعاْ َٔ ٞايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝتٛؾري ايسعا ١ٜاـاؾ ١بٗا. إْػاَ ٤سانص اإلزغاد ايٓؿط ٞتعٓ ٢بتكد ِٜبساَر عالد ١ٝبايٓطب ١يًرٜ ٜٔعاْ َٔ ٕٛايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط،١ٝٚبساَر ٚقا ١ٝ٥بايٓطب ١يًؿ ١٦اييت ٜتٛقع إٔ تعاْٖ َٔ ٞر ٙاـرب.٠
 ايتٛضع يف تعٝني أخؿاٝ٥ني ْؿطاْٝني ًَشكني بهاؾ ١األسٝا ٤اؾاَع.١ٝ ايتػذٝع عً ٢إْػا ٤ايٓٛاد ٟاـاؾ ١يًُطاُٖ ١يف دَر ايطًب ١بطٗٛي ١يف ايٛضط اؾاَع.ٞ إعداد املصٜد َٔ ايبشٛخ اـاؾ ١تعٓ ٢بايطالب ايرٜ ٜٔعاْ َٔ ٕٛايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ،١ٝػاٚشِٖ يؿ٦اتعُسٚ ١ٜأٚضاط ادتُاع ١ٝكتًؿ.١
 إْػا ٤ؾٓ ١يٛقع اضرتاتٝذ ١ٝغاًَ ١يسعاٖ ١ٜر ٙايؿٚ ١٦تؿع ٌٝأغػاٍ ٚأعُاٍ ايٛزغات ٚاملخابس املٛدٛد ٠عً٢َطت ٣ٛاؾاَع.١
 قسٚز ٠االتؿاٍ ايدا ِ٥بني اؾاَعٚ ١األضسَٚ ٠تابع ١غؤ ٕٚأبٓاٚ ِٗ٥ذيو عٔ طسٜل ايتٓطٝل َٔ قبٌ املسغدايٓؿط.ٞ
 املسادع:أ  -املسادع بايًػ ١ايعسب:١ٝ
 - 1ابساٖ ِٝؾٛٝيٝت ،عبد ايسمحٔ ضٝد ضًُٝإ ،)0220(،بٓاَ ٤كٝاع تكدٜس ايرات يد ٣أطؿاٍ املسسً ١االبتدا ،١ٝ٥دزاض١
ضٝهَٛرت ،١ٜدزاضات يف ضٝهٛيٛد ١ٝايَُٓ ،ٛهتب ١شٖا ٤ايػسم ،ايطبع ١األٚىل ،ايكاٖسَ ،٠ؿس.
 - 0ابٔ َٓعٛز(،د -ت) ،يطإ ايعسب ،اجملًد ايجايح ،ايطبع ١األٚىل ،داز ؾادز يًطباعٚ ١ايٓػس ،بريٚت ،يبٓإ.
 - 5أب ٛداد ٚؾاحل ،)0222( ،ضٝهٛيٛد ١ٝايتٓػ ١٦االدتُاع ،١ٝداز املطري ،٠عُإ ،األزدٕ.
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 - 5أضعد َٝخا ،)1221(،ٌٝ٥ايطٝهٛيٛدٝا املعاؾس ،٠داز اؾ ،ٌٝاؾص ٤ايجاْ ،ٞايطبع ١األٚىل ،بريٚت يبٓإ.
 - 3آٍ َػسف ؾسٜد ٠عبد ايٖٛاب ،)1221(،تأثري َتػريات اؾٓظ ٚاؾٓطٚ ١ٝايتخؿـ ايدزاض ٞيف دزد ١ايػعٛز
بايٛسد ٠يد ٣ع َٔ ١ٓٝطالب داَع ١اـًٝر ايعسب ،ٞفً ١دزاضات اـًٝر ،ايطٓ ،05 ١ايعدد  ،11فًظ ايٓػس ايعًُ،ٞ
داَع ١ايهٜٛت.
 - 1باز عبد املٓإ َال َعُٛز ،)1221(،ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد ٣طالب ٚطايبات َسسً ١ايتعً ِٝاؾاَع ،ٞفً١
داَع ١أّ ايكس ،٣ايطٓ ،11١ايعدد  ،10املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
 - 0دربَٛ ٌٜض ،)1225( ،٢تكدٜس ايرات يد ٣ايطًب ١املتؿٛقني ٚغري املتؿٛقني دزاضٝاً ،فً ١دزاضات ،اجملًد ايعػس،ٕٚ
ايعدد ايجاْ ،ٞاؾاَع ١األزدْ ،١ٝاألزدٕ.
 - 1دسادات عبد ايهسٚ ِٜأب ٛغصاٍ َعا ،)0222( ١ٜٚأمناط تعًل ايساغدٚ ٜٔعالقتٗا بتكدٜس ايرات ٚايػعٛز بايٛسد،٠
اجملً ١األزدْ ١ٝيف ايعً ّٛايرتب ،١ٜٛفًد ( ،)23عدد ( .)21األزدٕ.
 - 2خٛز سٓإ بٓت أضعد قُد ،)0220(،اـذٌ ٚعالقت٘ بهٌ َٔ ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝأضايٝب املعاًَ ١ايٛايد١ٜ
يد ٣ع َٔ ١ٓٝطايبات املسسً ١املتٛضط ١مبدَ ١ٜٓه ١امل هسَ ،١زضايَ ١ادطتري غري َٓػٛز ،٠ؽؿـ من ،ٛداَع ١أّ ايكس٣
َ ،ه ١املهسَ ،١ايطعٛد.١ٜ
 - 12ايدزٜين سطني عبد ايعصٜص ٚآخسإ( ،د -ت)َ ،كٝاع تكدٜس ايرات ،داز ايؿهس ايعسب ،ٞايكاٖسَ ،٠ؿس.
 - 11ايدضٛق ٞفد ٟأمحدَ ،)1211(،كٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطَ ،١ٝهتب ١االلً ٛاملؿس ،١ٜايكاٖسَ ،٠ؿس.
 - 10ايطٝد خكس عًٚ ٞقسٚع ايػٓا ،)1211(،ٟٚايػعٛز بايٛسدٚ ٠ايعالقات االدتُاع ١ٝاملتبادي ،١فً ١دزاضات
اـًٝر ،ايعدد  ،03فًظ ايٓؼ ايعًُ ،ٞداَع ١ايهٜٛت.
 - 15ايطٝد قُد عبد ايسمحْٔ ،)1221(،عسٜات ايػخؿ ،١ٝداز قبا ٤يًطباعٚ ١ايٓػس ،ايكاٖسَ ،٠ؿس.
- 15غكري شٜٓب قُٛد ،)1225( ،تكدٜس ايرات ٚايعالقات االدتُاع ١ٝاملتباديٚ ١ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد ٣عٓٝتني َٔ
تًُٝرات املسسً ١اإلعداد ١ٜيف نٌ َٔ َؿس ٚاملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜفً ١ايعً ّٛاالدتُاع ،١ٝاجملًد اؿادٟ
ٚايعػس ،ٕٚايعدد األٚ ٍٚايجاْ ،ٞفًظ ايٓػس ايعًُ ،ٞايهٜٛت.
 - 13غكري شٜٓب ،)0220(،ايػخؿ ١ٝايطٚ ١ٜٛاملكطسبَ ،١هتب ١ايٓٗك ١املؿس ،١ٜايطبع ١ايجاْ ،١ٝايكاٖسَ ،٠ؿس.
 - 11غٝيب اؾٖٛس ٠بٓت عبد ايكادز بٔ ط٘ ،)0223(،ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿطٚ ١ٝعالقتٗا بطُات ايػخؿ ١ٝيد ٣عَٔ ١ٓٝ
طايبات داَع ١أّ ايكس ٣مبه ١املهسَ ،١زضايَ ١ادطتري غري َٓػٛز ،٠ؽؿـ ايػخؿٚ ١ٝعًِ ايٓؿظ االدتُاع ،ٞداَع١
أّ ايكسَ ، ٣ه ١املهسَ ،١ايطعٛد.١ٜ
 - 10ايعباض ،ٞعبً ١بٓت سطني ،)1222(،اؿسَإ ٚعالقت٘ بايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيد ٣املساٖكات املكُٝات بدٚز
ايسعا ١ٜاالدتُاع ١ٝباملٓطك ١ايػسب ،١ٝزضايَ ١ادطتري غري َٓػٛز ،٠داَع ١املًو عبد ايعصٜص ،املد ١ٜٓاملٓٛز ،٠ايطعٛد.١ٜ
 - 11ايؿشٌ ْب ٌٝقُد ،)0222( ،دزاض ١تكدٜس ايرات ٚداؾع ١ٝااللاش ،فً ١عًِ ايٓؿظ ،ايعدد  ،35اهل ١٦ٝاملؿس١ٜ
يًهتاب ،أبسَ ،ٌٜاَ .ْٜ٘ٝٛ ،ٜٛؿس.
 - 12قػكٛؽ إبساَٖ ،)1211(،ِٝكٝاع ايػعٛز بايٛسد ٠ايٓؿط ١ٝيطالب اؾاَعَ ،١هتب ١االلً ٛاملؿس ،١ٜايكاٖس،٠
َؿس.
 - 02فد ايد ٜٔقُد بٔ ٜعكٛب ايؿريٚش أباد ٟايػرياش(،ٟد -ت) ،ايكاَٛع احملٝط ،املطبع ١املَ ،١ُٝٓٝؿس.
 - 01قُد عادٍ عبد اهلل  ،)0222(،دزاضَ ١كازْ ١يف تكدٜس ايرات يد ٣ايػباب اؾاَع ،ٞدزاضات يف ايؿش ١ايٓؿط،١ٝ
داز ايسغاد ،ايطبع ١األٚىلَ ،ؿس.
َ - 00سض ٞأب ٛبهس َسض ٞقُد ،)0220(،أشَ ١اهلٚ ١ٜٛاؿاد ١إىل اإلزغاد ايٓؿطَ ،ٞهتب ١ايٓٗك ١املؿس،١ٜ
ايكاٖسَ ،٠ؿس.
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،َٔ ايجاٟٛٓ املؤمتس ايط،١ٜ ْعس١ َسادع،١ٝ ايٓؿط٠سدٛز بايٛ ايػع،)0221(،ُٕاًٝ بٓت عبد اهلل ض٢ًٝع يٚ املصز- 05
. َؿس،٠ ايكاٖس، عني مشظ١ داَع،ْٞ اجملًد ايجا،َٞسنص اإلزغاد ايٓؿط
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