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دادإـع
 مـدرس بقسـم الصحـة النفسيــة

 جامعــة الزقازيـق -كليـة الرتبيـة

يهدد ا بحث ددح بح ددىحد احددد عالبةددي بحلتنددي لدداج بحاالحددا بحلنبسددد نب  ادداب  بحال  ددد حدد   
بحالداا ن  ا بحلنبسددبححاأة نكذحك بحاالبؤ بى  ااب  بحال  د ح   بححاأة مج ختل بلد  أبلدىع بحاالحد

علدددد يددداماا عدددىملد دبحلحدددج( مددد ة بحدددلنب ف نبحا ىعدددج لاالهحدددى ادددد ياماا حدددى بحح ددداا  علدددد بحاالحدددا 
بحلنبسد نب  ااب  بحال  د ح   بححاأة. نبحالاا أيًضى علد بح يالىميىت بحال  يي ححاي لدد ب  اداب  

  ةددا ة 125مدداله"  ف ةددا ة 210نيكونددع عاالددي بح البةددي مددج د بحال  ددد نبحالددات حلاالحددا بحلنبسددد
  البدددي مالدددلل نيالوعدددع مهدددج بح دددا بت بحلدددىمتت مدددى لددداج  باثدددي( م الةدددي( مهال ةدددي( 85عىملدددي(  

محاضي( اعباليي( أةاىذة سىمعيي ني" بخايىال بحلاالي مج بحايف نبح ضا نيابن ع أعحىال " مى لاج 
ي ف أمددى عددج أعنبت بح البةدد10.12بن ددابا معيددىال  د ف40.5ف عىًمددى بحاوةددا   ددىلد د67( 20د

مليدددىا ب  اددداب  بحال  دددد حددد   بححددداأة  اكىندددع كدددىقيدس مليدددىا بحاالحدددا بحلنبسدددد داعددد بع بحثى  ددديف
بخاثددىال ةددىتك حاكحلددي بحنحددج بحالىن ددي  داعدد بع بحثى  دديف( بةدداحىالة عالبةددي بح ىحددي داعدد بع بحثى  دديف

 ف. 1970دبع بع سوزيف ةىتك نياسحه أ ح  ةتمه 

 وأما عن نتائج الدراسة فكانت كاآلتى: 
 وع عتني باليثى يي ذبت ع حي ا  ىئيي لاج بحاالحا بحلنبسد نب  ااب  بحال  د ح   بححاأة نس . 

   يالبئ بل ب دبحاالحا بحل ظد( بحاالحا ب ن لىحدف كابلىع أةىةديي حلاالحدا بحلنبسدد حد   بححداأة عن
 . % علد بحاوبحد30%( 59غاا ى بىح السي بحكليي حت ااب  بحال  د لال ثي م ى حي 

  ن  ذبت ع حي ا  ىئيي لاج دبح ا بت بحلىمتت( غاا بحلىمتت  البدىت بحبادوت ف   يوس  اا
 . اد بح السي بحكليي حلاالحا بحلنبسد

 ةددالوبت اانددج(  10يوسدد  يدداماا عبل ا  ددىئيًى حلددىملد بحلحددج ديلحددج(   يلحددجف نمدد ة بحددلنب  د
 ادددداب  ةددددالي اددددات اف نبحا ىعددددج لاالهحددددى اددددد ياماا حددددى بحح دددداا  علددددد ب  21ةددددالي(  20 -11

 بحال  د ح   بححاأة.

   مج أةثىب بحاالحا بحلنبسد بحذ  يالات حه بححداأة  دو ضدلل بح بدي بدىحال ك نضدلل بحاوكاد
 . علد  بونهى نذحك  ثًبى حل البةي بحكلاالكيي

 . بحاالحا بحلنبسد( ب  ااب  بحال  د :الكلمات املفتاحية
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Abstract: 
The current research (study) aims to investigate the relationship 

between Marital Bullying and Psychological Burnout in women, as well 

as (likewise) to predict the Psychological Burnout of women throughout 

some dimensions of Marital Bullying. It also aims to identify the effect 

of two factors (work and marriage duration) and the interaction between 

them in their joint impact on Marital Bullying and Psychological 

Burnout in Women. This study also reveals the psychological dynamics 

of high Burnout and the psychological characteristics of those who have 

been subjected to Marital Bullying. The study sample (the sample of the 

study) consisted of (210) women, including (125) working women, (85) 

housewives. Women's jobs (professions) are varied from a doctor, a 

teacher, an engineer, a nurse, an administrative employee 

(administrator/Scribe), and a university professor. The sample was 

chosen (selected) from rural and urban areas, and their ages ranged 

between (20:67) years, with a mean (40.5) and a standard deviation 

(10.12).As for the study tools, they were as follows: Marital Bullying 

scale (prepared by the researcher),Case Study Form (prepared by the 

researcher),The Sacks Sentence Completion Test (SSCT). 

As for the results of the study, they were as follows: 
 There is a statistically significant correlation between Marital 

Bullying and Psychological Burnout in women. 
 Two dimensions of marital bullying, verbal bullying and 

emotional bullying , as the main dimensions of marital bullying in 

women, only predict the total degree of psychological burn with a 

contribution of 59% and 30%, respectively. 

 There are no statistically significant differences between (working 

women and non-working women (housewives) in the total 

(overall) degree of marital bullying. 

 There is a statistically significant effect of the two factors, the 

work (working, not working) and the marriage duration (10 years 

or less, 11-20 years or more), and the interaction between them in 

their joint effect on women's psychological burnout. 

 According to the results of the clinical study, among the causes 

(the etiology) of Marital Bullying that women are exposed to, is 

the lack of self-confidence (poor self -confidence) and the A 

defect in assertiveness when it comes to claiming rights. 

Keywords: Marital Bullying, Psychological Burnout. 



2020 (3ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 65 

 

ح اعيي بححثى ي لاج بححاآة( نبحاسج عبخج بألةاة( نبححناحع نبحادد ند  بحلنب   و بحلتني ب
يا بددم مددج ختحهددى بح ددلوال بىحاضددى( نبح ددلىعة( نبحا ىعددج بحلنبسددد( نذحددك ندد  ي ددو  ن ددبد اذ ندد  
يالددات يلددك بحلتنددي احددد بلدد  بحح دد تت بحال  دديي ب ساحىعيددي بحاددد ندد  يددؤع  احددد عدد   بحاضددى 

 ف.119( 2007دعباا بح يى ( 
مددج بحح دد تت بحال  دديي ب ساحىعيددي بحاددد يددؤما علددد منددا  بح يددىة لدداج بحددلنساج نندد  ن 

ي ددج با دد  حى احددد ب سهددىع بحال  ددد نمددج مدد" ب  ادداب  بحال  ددد م دد لي بحاالحددا بحلنبسددد. نبحاالحددا 
بحلنبسد   يخالل عج م هو  بحاالحا بحلى  ا  أنه ي و  اد بح يىة بحلنسيي ن و عثىالة عج ش ج 

ةدىةة نب يدذبة بححوسده مدج نبدج بحدلن  أن بحلنسدي يندىا بح،داا بقخدا( نبحدذ  عدىعة مج أش ىل بإل
 مى ي و   و بح لبي بألضلل اد بحلتني. 

احد نسوع  ى ت يالحا لاج بألزنب   اح  (Dickerson, 2005)  عي اةو   نن  أشىال
نبدج بحدلن   ياالحا بحلن  علد زنساه أن بحل ك. نةدوا ياكدل بحثى  دي علدد بحاالحدا بحدذ  يدا" مدج

علد بحلنسي نذحك نظًاب ألنه اد ك اا مج بأل يى  يكو  بححاأة  د بح،اا بألضلل اد بحلتني 
 احد ناىئج بحث وث نبح البةىت بح ىببي.  نبةاالىًعب أيًضى

ف احدددد أ  بحدددذكوال أت دددا مدددج بإلندددىث ادددد بح دددلو  108( 2010ابددد  أشدددىال ةدددل  ألدددو بحددد يىال د
وال يلاًضى حلاالحا دض ىيىف. نكذحك اد بح البةدي بحادد ندى  لهدى ساوادى  بحاالحا ( نأ  بألنىث أت ا مج بحذك

نبحادد كدى  مدج أ د" ناىئنهدى أ  بحاالحدا ادد  (Guvonen , Graham & Sctuster, 2003)نآخدان  
احدد مد    (Babu& Kar, 2009)نكدذحك أشدىالت عالبةدي بدىلو نكدىال   بحدذكوال  دو ضدل ه ادد بإلندىث(

بححخال دددي نيو دددلع بح البةدددي احدددد أ  ملددد ل كدددت مدددج بحلالدددل بنا دددىال بحلالدددل ضددد  بححددداأة باشددد ىحه 
بحن    نبحلالل بحال  د نبحلالل بحنال د نأ  ش ج مج أش ىل بحلالل لاج بحال ىة اد شا  بحهالد  

نيالددات بححدداأة حك اددا مددج بحضدددو  بحاددد ندد   % علددد بحاددوبحد(56%( 25%( 52%( 16 ددد 
هى م دج يلد ع بألعنبال ن دابعىت بحد نال( يلي  مدج بألنهدى  ب ن لدىحد نمدج مد" ب  اداب  بحال  دد حد ي

نبص بح ع" اد يوزيع بألعنبال نغحوت بح نال اد ك اا مج بأل يى  بىإلضىاي احد أنهى ن  يكدو  
بماأة عىملي( أضل احد ذحك عال مى يالات أل  نوع مدج بحاالحدا مدج نبدج بحدلن  ةدوبة كدى  لد نيًى 

 ددي،اة بإلساحىعيددي نب ةددايتة علددد بىحضدداب أن بإل ىنددي  أن كىحانى ددج( أن ياخددذ بحاالحددا شدد ج بح
بحححالكددىت بحخى ددي بىحلنسددي(.... احدد  بددىح،ثع كددج ذحددك ةددوا يددؤما ب ددوالة كبادداة علددد  يىيهددى 

 بحال  يي نبحب نيي نع،ىئهى نبننىز ى نبقثىحهى علد بح يىة ب  ي عىمي. 
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حددا نالبحددى  ددذب مددىعاع بحثى  ددي احددد بسددابة  ددذب بحث ددح ححلااددي بحلتنددي ب اليثى يددي لدداج بحاال
 بحلنبسد بابلىعا بححخال ي نب  ااب  بحال  د ح   بححاأة بحاد يلابا  د أةىا بححناحع.

يالات بححاأة حك اا مج بحضدو  بحاد ن  يليد  مدج ب نهدى  بإلن لدىحد نمدج مد" بأل اداب  
 يددددى  بحال  ددددد حدددد يهى م ددددج يلدددد ع بألعنبال ن ددددابعىت بحدددد نال نغحددددوت بحدددد نال اددددد ك اددددا مددددج بأل

نبىإلضىاي احد ذحك عال مى يالات أل  نوع مدج بحاالحدا ةدوبة كدى  لد نيًى بىحضداب أن ح ظيدًى م دج 
بححالىعبة باح ىظ غادا م بثدي حد يهى أن يوبيخهدى أمدى  بقخدايج أن بدا  شد ج آخدا م دج بحالد   علدد 

 محالكىيهى بحخى ي.
كدل م دىنبة بححداأة( نن  أشىالت بحل ي  مج بح البةىت احد ي ش ظى اة بحلالل ض  بححاأة دما 

 نأندددددددددددددددددده ي دددددددددددددددددددب   (Siegeret et al, 2004)ف( 2010ف( د  بيددددددددددددددددددي شددددددددددددددددددحلو ( 2003
ف( 2019ف( دم حددد  مدددانب ( 2009بحل يددد  مدددج بقمدددىال بح دددلبيي علدددد بححددداأة دعبددد    بحلدددتا( 

(Melinda & Jeanne, 2019). 
لو  ف احددد أ  بحددذكوال أت ددا مددج بإلنددىث اددد بح دد108( 2010 ددل  ألددو بحدد يىال دمنأشددىال 

بحاالحددا . نندد  نىمددع بحثى  ددي بلحددج عالبةددي بةددا،تعيي علددد عدد ع كباددا مددج بح ددا بت مددج خددتل 
بخات هددى لهدد" اددد نبنددع بح يددىة يو ددلع مددج ختحهددى احددد يلددات عدد ع كباددا مدداله" احددد ب  ادداب  
بحال  ددد لددد السىت ما ىنيدددي نكدددذحك احدددد ملىندددىة بحك ادددا مددداله" مدددج بحاالحدددا بحلنبسدددد بحخالدددل  دددوالا 

نيخالدل شد ج  بحل ظدد(.....اح بحاالحدا احدد  نبحثل  يالاتحلاالحا بألن لىحد(  اىحثل  يالات
 ب ةانىبي مج ةا ة احد أخا .

 وعلى ذلك يمكن تحديد تساؤالت البحث فيما يلى: 
 ددج يوسدد  عتنددي باليثى يددي لدداج عالسددىت بحاالحددا بحلنبسددد نعالسددىت ب  ادداب  بحال  ددد  -1

 ح   بححاأة؟

 سد عن  غاا ى بى  ااب  بحال  د ح   بححاأة؟ ج يالبئ بل  أبلىع بحاالحا بحلنب -2

 دددج يوسددد  يددداماا عبل حلدددىملد دبحلحدددج( مددد ة بحدددلنب ف نبحا ىعدددج لاالهحدددى ادددد ياماا حدددى  -3
 بحح اا  علد بحاالحا بحلنبسد( ب  ااب  بحال  د ح   بححاأة؟ 

 ج ياثدىيج بحد يالىميىت بحال  ديي حل دى ت بح،اايدي بألت دا بالي ىًعدى علدد مليدىا بحاالحدا  -4
 د نب  ااب  بحال  د ح   بححاأة؟بحلنبس
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 يستمد البحث أهميته من أهمية المتغيرات التى يتناولها ويمكن توضيحها فيما يلى: 
  عالبةدي بحلتندي لدداج بحاالحدا بحلنبسدد بحددذ  يالدات حدده بححداأة نعتناده بددى  ااب  بحال  دد حدد يهى

مدىال بحن دحيي بحادد ي دببهى بحاالحدا حد يهى ن دابع اد غىيي بأل حيي  اح يلبدد بحضدوة علدد بق
بحددد نال ايدددايد بحاالحدددا حاليددد  مدددج عالسدددي ب  اددداب  بحال  دددد حددد يهى ن دددذب مدددى يددد الالى احدددد م ىنحدددي 
م ىع يهى حكيفيي بحاح اج بحال  د ح يهى حل   مج بقمىال بحال  يي نبحن دحيي بحادد ةدوا ي د ث 

 و ول احد  ىحي بحاوبز  بحال  د.حهى نكيفيي موبسهي بحاالحا ل السي عىحيي مج بحذكىة حل

  تحددى ياح ددج أ حيددي بحث ددح اددد يالىنحدده م هددو  بحاالحددا بحلنبسددد ن ددو مددج بحح ددى ي" بح  ي ددي ن ددبيًى
 بحاد ي اى  احد بح البةي نبحا لاج.

  تحى ي اح  بحث ح أ حااه مج أ حيي بح اي ي بحادد ياالىنحهدى أ  ن دد بححداأة ادىححاأة  دد ن دل
 .. اح .. ل بقخا اهد بأل  نبحلنسي نبححللحي نبححابيي(بححناحع نيبو  بإع بع بحال 

  أمى مج بحالى يي بحا،بيليي اااح ج اد بحنىند  بحوندىئد نب الشدىع   ادح ةدوا ي دىع  بحالادىئج بحادد
ةدددوا ياو دددج حهدددى بحث دددح ادددد بم ىنيدددي اعددد بع لدددابمج االشدددىعيي حلحادددلنساج  ددد يً ى نبححببلددداج علدددد 

 ح يه"( يالحيي مهىالبت بححوبسهي بإلينىليي حح  لي بحاالحا. بحلنب  حلابلاج مج ب  ااب  بحال  د 

  تدددذحك ةدددوا يبدددو  بحثى  دددي بإعددد بع مليدددىا حلاالحدددا بحلنبسدددد حلحددداأة ادددد ضدددوة ب  دددتع علدددد
 بحال  د ح   بححاأة. حإل ااب  بح البةىت بح ىببي نبإل ىال بحالظا  نكذحك مليىا

 يهدف هذا البحث إلى: 
 لتني لاج بحاالحا بحلنبسد نب  ااب  بحال  د ح   بححاأة.عالبةي بح 

 .بحاالبؤ بى  ااب  بحال  د ح   بححاأة مج ختل بل  أبلىع بحاالحا بحلنبسد 

  بحالاا علد ياماا عىملد دبحلحج ( م ة بحلنب ف نبحا ىعج لاالهحى اد ياماا حدى بحح داا  علدد
 بحاالحا بحلنبسد نب  ااب  بحال  د ح   بححاأة. 

 اا علد بح يالىميىت بحال  يي ححاي لد ب  ااب  بحال  د نبحالات حلاالحا بحلنبسد.بحال 

 :Marital Bullyingالتنمر الزواجى: 
بحاالحا بحلنبسدد   يخالدل عدج م هدو  بحاالحدا بحلدى  ا  أنده ي دو  ادد بحلتندىت بحلنبسيدي 

 بإلةدددىةة أن بحلالددل بححوسددده مددج نبدددج بحدددلن   دبح يددىة بحلنسيددديف ن ددو عثدددىالة عددج شددد ج مدددج أشدد ىل



 هـــد عجاجـــاء أمحـــ/ صفد
 

 68 

أن بحلنسدددي يندددىا بح،ددداا بقخدددا نبحدددذ  ي دددو   دددو بح،ددداا بألضدددلل ادددد بحلتندددي ني ددد ث ذحدددك 
ب والة ماكاالة نمالح ة محى ي ب  بحك اا مج بقمىال بحال  يي نبحب نيي نب ساحىعيي بحاد يؤع  احد 

ذحك احدد  د نث بح،دت  لالوعيده    نث خلج نبضح نبض،ابب اد بحلتني بحلنبسيي نالبحى يؤع 
 د بح ىمع( بحلىع ف نةوة بحاوبام ب  ي عىمي.

نبحاالحا بحذ  ياكل عليه بحثى  ي اد  ذب بحث ح  دو بحاالحدا بحلنبسدد حلحداأة بحدذ  يدا" مدج 
نبدج بحددلن  علددد بحلنسددي دبحضد ييف( ن ددو ياضددحج منحوعددي مدج بألبلددىعس دبحاالحددا بحبدد ند( بحاالحددا 

حد( ب ةددايتة علددد بحححالكددىت( بح ددي،اة ب ساحىعيدديف. نذحددك ي بددىا مددج بحل ظددد( بحاالحددا ب ن لددى
خددتل دبح السددي بحكليددي ححنحددوع بةددانىبىت بح ددا بت علددد مليددىا بحاالحددا بحلنبسددد بحح دداخ   اددد 

 بحث ح بح ىحدف. 

 االحرتاق النفسى لدى املرأة: 
  ادداب  بحال  ددد ي لااده بحثى  ددي اسابئيدًى باندده عالسددي بح داع بحاددد ي  دج علاهددى اددد مليدىا ب

بحح ددداخ   ادددد بح البةدددي بح ىحيدددي( نبحادددد ي بدددىا مدددج خدددتل ب بلدددىع بحاىحيددديس دبححؤشدددابت بحن دددحيي( 
 نبححؤشابت بح لوكيي( نبححؤشابت بحلى فييف. 

ى مالبيدً ب مدج نبدج يل  بحاالحا مج بحح  تت بحال  يي ب ساحىعيدي بحادد يتندد بحادو  ب احىًمد
بحثى  اج ححى حه مج ياماابت ش ي ة بحخ،والة علد سحيع أ ابا عحليي بحاالحا نياخذ بحاالحا أش ىً  

 ... اح .. مال عة ن  ي و  ح ظيًى أن ل نيًى أن بن لىحيًى أن بساحىعيىً 
بحاالحا  و ش ج مج أش ىل بحلالل نب ةىةة( نب يذبة بحذ  ي و  موسًهى مج شخص( أن 

عددي مددج بألشددخىش احددد شددخص آخددا أن منحوعددي مددج بألشددخىش أنددج نددوة ةددوبة لدد بنيًى أن منحو 
 .(Susanna et al , 2011)ن  يًى 

ن دد"  Conduct Disorderنةددلو  بحاالحددا يح ددج ي ددالي ه ي ددع بضدد،اببىت بحا دداا 
يض" سحيع بح لوكيىت بحاد ي و  ااهى ايذبة نإةىةة حآلخايج نن  ي ج اد بح ى ت بح  ي ة احد 

 ف.561( 2012ب ناهىتىت بحظى اة دم ح  ةل ى (    
نكدددددذحك  ايبدددددي بةددددداخ ب   دددددذب  Bullingنيلددددد عت بح البةدددددىت بحادددددد يالىنحدددددع م هدددددو  بحاالحدددددا 

ف  بحدثل  بةداخ مه علدد 2004بحح ،لح اىحثل  بةاخ   بحاالحا علد أنده اةدىةة د  دى  بحخدوحد( 
ف 2010  م حدد  ألدو بح اددو ( 2006ف( يالىنحاده دي يددي عبد  بحلدىل( 2012أنده لل،ندي دم حدد  ةدل ى ( 

 ف علد أنه بةابوبة.2013علد أنه م ىغثي( لاالحى يالىنحه دعلد بح بي اج وم ح  بحبضاا( 
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نأيى كىنع بحلبنيدي بحادد يالىنحهدى بحللحدىة ادد بةداخ ب  بحح هدو  اإنده يح دج بحاو دج احدد أ  
أن سال ديًى أن بىإلعاد بة علدد بحاالحا  و ايبىع بألذ  علد ااع أن أت ا ل نيًى أن ح ظيدًى أن عى فيدًى 

محالكىيه بحخى ي بب   امىالة بحخوا نبحضام نإيذبة بحض يي نيا" ذحك ب والة ماكداالة عبدا ااداة 
االحا نبحض يي نبىح،ثع يؤع  ذحك احد حمج بحلمج نعىمي ي و   الى  ع   يوبز  اد بحبو  لاج بح

 ىحددي مددج عدد   بح ددوبة بحال  ددد  آمددىال ن  دديي نبساحىعيددي نب نيددي حكددت بح،دداااج ندد  يددؤع  بددىح اع احددد
 نبحاوبام بحذبيد نب ساحىعد.

أمى عج م هو  بحاالحا بحلنبسدد اهدو   يخالدل عدج م هدو  بحاالحدا بحلدى  ا  أنده ند  ي دو  
اد بحلتنىت بحلنبسيي دبح يىة بحلنسييف ن و عثىالة عج ش ج مج أش ىل بإليذبة نبإلةىةة نبحلالل 

بح،داا بقخدا( نبحدذ  عدىعة ي دو   دو بح،داا بألضدلل  بححوسه مج نبج بحدلن  أن بحلنسدي يندىا
اددد بحلتنددي ني دد ث ذحددك ب ددوالة ماكدداالة نمالحدد ة محددى ي ددب  بحك اددا مددج بقمددىال بحال  دديي نبحب نيددي 
نب ساحىعيي بحاد يؤع  احد   نث خلج نبضح نبض،ابب اد بحلتني بحلنبسيي نالبحى يؤع  ذحك 

وة بحاوبادم ب د ي عىمدي. أمدى بحاالحدا بحلنبسدد احد   نث بح،ت  لالوعيه دبح دىمع( بحلدىع ف نةد
ض  بححاأة نبحذ  يها" به بحثى  ي نم وال عالبةي بحث ح  دو بحاالحدا بحدذ  يدا" مدج نبدج بحدلن  علدد 

 زنساه بإعاثىال ى بح،اا بألضلل اد بحلتني اد ك اا مج بأل يى .
ت مددع بحل يدد  مددج بحح دد،ل ى (Marital Bullying)نيادد بخج م هددو  بحاالحددا بحلنبسددد 

( Marital Aggression( بحلددد نب  بحلنبسدددد Marital Violenceم دددجس بحلالدددل بحلنبسدددد 
 Wife( بح دددابعىت بحلنبسيدددي( بإلةدددىةة بحلنسيدددي Domestic Violenceبحلالدددل بححاللحدددد 

Abuse .ني  ث ي بخج نخلا لاالهحى ) 
بةدي نع   يو ج بحثى  ي احدد عال  Marital Bullingننظًاب ح  بمي م ،لح بحاالحا بحلنبسد 

عابيدددي أن أسالبيدددي يالىنحدددع بحح هدددو  ب دددوالة مثىشددداة ابددد   ىنحدددع بحثى  دددي ب ةدددا ىعة مدددج بح البةدددىت بحادددد 
يالىنحددع بحلالددل نب ةددىةة نبحلدد نب  حلو ددول احددد بح ددان  لادداله" نبدداج م دد،لح بحاالحددا بحلنبسددد( نمددج 

عدىعل ( دنى د  المدل ( (Moran et al., 2002, 213)ف( 2010 دذا بح البةدىت دم دل  ألدو بحد يىال( 
ف( دم حدددد  عخاددددج( 2( 2000ف( دسددددوبع عنيددددك( 24( 2011ف( دالشددددىع علددددد( 74( 2002ةددددل،ى ( 
 ف.24( 2012ف( د ايف شوند( 71( 2010ف( دةلا   ه م حوع( 114( 2013

نايحدددى يلدددد بحاوضددديح( بإلةدددىةة بحلنبسيدددي  دددد أ  ةدددلو  غادددا  ئدددم ي ابدددا احدددد بححدددوعة 
ياخدذ يلدك بح دلوكيىت أشد ىل مخال دي كى عاد بة نبحا حي ي  ال مج أ   بحلنساج احد بقخا نند  
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.. اح ( أ  أنهى بحالات ح وة بححلىملي ن  نث بحضاال( بإليذبة . بحل ظد( ع   ب ن ى  نبحهناة(
 ب ىاي  والا. 

 دددو كدددج ي ددداا يدددؤع  احدددد اح دددى  بألذ  مدددج أ ددد  بحدددلنساج حآلخدددا  العنفففل الجوا فففى
 ي حد يالحا ل ند.تىح خايي( ب ةاهلبة نعال مى ي  ث باةىحا  ل نيي 

 و أت ا عحوميي نيه ا احد اح دى  بألذ  بحال  دد نبحن دحد بدىحبايج  العدوان الجوا ى 
 دشايك بح يىةف ن و غاا ماكاال.

بح ددابعىت بحلنبسيددي  ددد عاضدديي نبدد ن  ن دد  ن  ي دد ج م دد لي خ،ادداة ن ي ددلد ااهددى 
 أ   بحلنساج احد بح ي،اة أن بحهيحالي.

هددو أشد  خ،دوالة ن ددو نحدا مدج بحلدد نب  بح د ي  نيهد ا احددد أمدى بحاالحدا ا التنمفر الجوا ففى
اح ددى  بألذ  بححالحدد  مددج نبددج أ دد  بحددلنساج بددىقخا نكددذحك يوسدد  اددا  اددد بحبددوة لدداج بححاالحدددا 
نبحضدد يي ي ددلد ااهددى بححاالحددا حل ددي،اة ناددات بحبددوة( نيانلددد بحاالحددا بحلنبسددد عددج  ايددم عدد ة 

بح خ يي بحالاس يي( بححلبسيي بححابلثي( بخات   عتمىت ن د بحلو  بحح احا( ب نابىعبت بح بئحي(
 .(Melinda & Jeanne, 2019)بحح ىتج( بحدااة بححاضيي 

ناد بحث ح بح ىحد  اح أ  بححب وع بحاالحا بحلنبسد بحذ  يا" مدج بحدلن  حللنسدي لدذحك 
ي ددو  بححاالحددا  ددو بحددلن  نبحضدد يي  ددد بحلنسددي ن دداالاج مددج ذحددك أ  م هددو  بحاالحددا بحلنبسددد أعدد" 

شحج نأنو  مج بحح ى ي" بألخا  دتىإلةىةة( نبحلالدل( نبحلد نب ( بح دابعف ألنده ياضدحج بحاكدابال نأ
نبحب   نبحالح  ني اا  ي ىنت بحبو  لداج بح،داااج بحلالدد أ  دبإلةدىةة( بحلالدل( بحلد نب ف يلابدا 

 يالحا نحكج ل السىت ما ىنيي نإذب أضيف احاهى بحلح ( بحب  ( بحاكابال.
 كىحاىحدس  لية التنمر الجوا ىعناصر عمنيح ج يوضيح 

 س ن و اد بحث ح بح ىحد بحلن  بحذ  ي ىنل اات ةي،ايه علد زنساه ب ىاي بح،ا  المتنمر
 نبحوةىئج.

 س ن د بحلنسي بحاد يالات حتعا بة نةل  بحححالكىت ناات بح ي،اة.الضحية 

  س ن " بححت ظو  حلحليي بحاالحا نيالب حو  احد أنوبعس المتفر ون 

  بحددددذيج يبدددد مو  بحدددد ع" حلحاالحددددا دبحددددلن ف ألةددددثىب ع يدددد ة نندددد  ي ددددو  س المعففففج ون
 أ  نىة أن أ ج بحلن  م ًت.
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   س ن دد" بحدذيج يالددى  و  مدع بحضدد يي دبحلنسديف نيبدد مو  حهددى المفدافعون االحففرا
 بحلو  نن  ي و  أ ج بحلن  أن بأل  نىة بح حيحي بححبابي.

  اااج.س بحذيج   يا ىزن  أل  مج بحالخار ون االمحايدون، 

 أما عن أهم أبعاد التنمر الجوا ى فيمكن تقسيمها إلى: 
 يالحا ل ند -1

 يالحا ح ظد -2

 يالحا بن لىحد  -3

 ب ةايتة علد بحححالكىت  -4

 بح ي،اة ب ساحىعيي -5

 ض  بحلنسي اهد علد ةباج بحح ىل   بح  اس  أسباب التنمرأمى عج 
محدى ي  دبب  حده نوًعدى مدج  ا ج بحلن  اد أ  ي و  زنًسى كىمج بحل،ىة اد كىاي شدوو  بألةداة -1

بحضدددا بحال  ددد ايخددا  اددد  اوددي مي ددىنال  عاددىعد حاخفيددف  دد ة بحاددويا ل بخلدده ني ددو  علددد 
ش ج اةبى  أن بحلالد أ ح أح ى  مى ل بخله مج عاوب نندوبنص علدد زنساده نذحدك  ثًبدى 

 حالظايي بحا لاج بحال  د( أ  ب   الى  عنباع   شلواليي ي اله حذحك.

 ودددي نبحدددذ  ادددد بحدىحددد  بتا دددثه مدددج بألةددداة نبححلدددلزيج حدددذحك مدددج بححناحدددع أةدددلوب بحاابيدددي بحخى -2
بحح يا ن ثًبى حلالظايي بح لوكيي اإ  بحاالحا بحلنبسد  و عثدىالة عدج ةدلوكيىت خى ودي ماللحدي مدج 
 بحوةا بحح يا ن نع بحا عي" نبحح ىن ة اا ث ع ةلوًكى مىلًاى يحىالةه مع زنساه اد بحح اببج.

احدددد أ  بحا ددد ع  (Califord, 2000)بةدددي بحادددد ندددى  لهدددى  تدددىحي والع  ننددد  أشدددىالت نادددىئج بح ال 
بحوبح   نبأل حىل يايث،ى  لليىعة ع نب  بحلن  علد بحلنسي نأ  بأل حىل بحوبح   يايثا ب   

ف احدد 2001بحاحلك ح   بحلنسي( نأشىالت أيًضى نادىئج بح البةدي بحادد نىمدع لهدى د ثدي م حد ( 
ي اب ن  احد بح لوال بىحاعىيي بحوبح يي ن " ند  يلاضدوب ادد  أ  بألزنب  بحح اواج احد زنسىيه"

  وحاه" احد خبابت اةىةة مال عة محى أع  احد بح لوال لالبص بألمج بحال  د نع   بح بي اد 
 بحذبت محى أع  احد يكابال خباة ب ةىةة مع بحلنسي نبأللالىة أيًضى.

حلال دا بألضدلل ادد بحلتندي ملاب بت بحلن  بححلاايي بحخى وي بحادد ي ادات أ  بححداأة  دد ب -3
نأ  مج عالى ا بحاسوحدي بحح احلدي ا ىندي بححداأة نبحابلادج مدج شدانهى( نإ  ىةدهى عبئًحدى بدىحالبص 

  اد   ياي ع بألنى ح يهى أن يكو  حهى بألاضليي عاله  ثًبى حلالظايي بححلاايي.
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 ابدا  دؤ ة يحىالا ك اا مج بألزنب  بحاالحا ض  بحلنسي كالدوع مدج امثدىت بحدذبت ح يده ادىحًثدى ي -4
 بألزنب  احد كيفيي اعبالة بحذبت ب،ايبي ةويي.

تدددذحك يللددد  بضددد،اببىت بح خ ددديي حددد   بحددددلن  عناًلب كبادددًاب ادددد بحليدددى  بلحليدددي بحاالحدددا م ددددج  -5
 بض،اببىت بح خ يي بح ىعيي( بحالاس يي( نغاا ى. 

اىح خص بح ىع  ي دلا بىحلدذة مدج ضدابه نيلذيثده حل،داا بقخدا أل  ادد أعحىنده الغثدي ادد 
ف( نبح ددخص بحالاس ددد ح يدده مددج 9( 2012ي،اة نبحهيحالددي نإذ ل بقخددا دم حدد  ةددل ى ( بح دد

بحل دددو لال  ددده مدددى يحاللددده مدددج ب عادددابا باخ،ىئددده نإةدددبى  مدددى ل بخلددده علدددد زنساددده نأنهدددى  دددد 
بححخ،وي نبححب اة اد كج شئ  اد يظج بحذبت بحاد ياةحهى حال  ده ادد موضدع أندو  عبئًحدى 

اة نغاا ندىعالة علدد االضدىةا لدج ند  يو حهدى بانهدى  دد بحادد اينلج زنساه عبئًحى اد نضع  ا
 ح يهى ن وال اد اهحه نبحالىمج مله.

تذحك ن  ي  ا بحاالحا ح   بألزنب  بحذيج ح يه" نوع مج بحكحىحيي بحل ىليي نبحذيج ي لو  احد  -6
بانهدى نحدا  (Stober & Otto, 2006, 15)بحكحدىل ادد كدج شدئ نيلااهدى ةداوباا نأنيدو 

بحلاددوب( ننضددع ملددىياا أعبة عىحيددي حلدىيددي سالًثددى بىح ددلد ن ددو بحخلددو مددج شخ ديي ياحاددل 
ى حالظايدي بحلدت  بحلبتندد  احد سال ( مع بححاج احد بنابىع بح لو  ب د ج م دا  ( ن ثًبد
بألن لىحد نكحى أشىال أحيك االابا بحكحىحيي مج بألاكىال بحتعبتنيي بحاد ي ب  بحالىةي 

 (Macsinga & Dobrita, 2010, 80)ايادى  أل د ىلهى. نكحدى يدا   مىةداينى نعنب
اإ  بحكحىحيي  د بينىا بح اع ن و أعبة كج شئ علد أتحج نسه نب ن  أعند أخ،ىة أن 

  يالىنضىت.
نبدددىح،ثع ادددإ  بحدددلن  بحدددذ  يا ددد" لدددذحك ا دددوا   ياضددديه أ  أعبة مدددج بحلنسدددي نةددديحىالا 

هى نب ةدداهلبة باعبئهددى بحاالحددا ب ددوالا بححخال ددي ةددوبة عددج  ايددم بح ددخايي أن بحابلاددج مددج شددان
 ألعنبال ى بححخال ي مهحى بساه ت محى ةاؤما بىح ل  علاهى نعلد منا  بح يىة بحلنسيي.

ن  ي و  بح باع  و    بح ي،اة نأ  ي و  الن" نب   أمى  بحنحيع( نن  ي و  يد،يدي حل دلوال  -7
 بل   بحك ىةة نبحدااة نبنخ ىت يب يا بحذبت نكذحك نبص بح لوال بىألمج.
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الظايددي بحددالل" ب ساحددىعد اددإ  بحددلن  بحددذ  يحدىالا ةددلو  بحاالحددا اهددو بىح لددج ندد  يللحدده  ثًبدى ح -8
مج بحباوي بحح ي،ي نن ا اد أةا يحىالا ذحك بح لو  ض  زنسىيه" نيلابان  ذحك سدلة مدج 
مبدىااه" نيبىحاد  " نبىحادىحد احددى ي للده بق  مدى  دو ا  اعددىعا انادى  بح بىادي بأللويدي نبححناحعيددي 

 يللحه.حللالل بحذ  

 الددى  أيًضددى منحوعددي مددج بحلوبمددج بححايث،ددي بىحضدد يي ن  ددهى دبحلنسدديف م ددج نحددا شخ دديي  -9
بحلنسي نأةلوبهى اد بحالىمج مع بألزمىت( ضلل بحلتنىت ب ساحىعيي ح يهى( نبدص بححدوبالع 
بححىحيددي نعدد   نسددوع م ددىعال م ددىن ة حدد يهى ةددوبة مىعيددي أن ملالويددي( مبىاددي بحببددول نبحخضددوع 

 د اد م هو  بحذبت( ضلل بحاوكا يي ح يهى.حللن ( بحا ن

أشددىالت عالبةددي يدد" بسابئهددى عددج بحلالددل ضدد  بححدداأة اددد بححناحددع احددد أ  أ دد" أةددثىب يلددات  -10
 بحال ىة حللالل  د كىحاىحدس 

  25بحاحاال لاج بحاسج نبححاأة لال ثي% 
  17.5بحلىعبت نبحابىحا  نبحلي" بح ىئ ة لال ثي% 
  15بحضلل بحن حد حلحاأة لال ثي% 
 12حظانا ب نا ىعيي لال ثي ب% 
  ف2003دماكل م ىنبة بححاأة(  %7.5ب لالىع عج بح يج لال ثي 

ف اد بحندلة بحخدىش بدىحظانا ب نا دىعيي( 2010نبي بع مله" عالبةي د  بيي شحلو ( 
بمددداأة مدددج  300% مدددج بحال دددىة بحتيدددد يددد" بسدددابة بح البةدددي علددداه" ننددد  يبلددد  عددد ع " 42ابددد  الأت 

أ د" أةدثىب بحلالدل ضد  بححداأة ادد بألةدثىب ب نا دىعيي كدىح با نبحد يو  م ىاظي الاح ادد أ  مدج 
 نبحضدو  اد منىل بحلحج( نن  ي" يايا  بألةثىب كىحاىحد مج نسهي نظا بحال ىة 

 42 ظانا بنا ىعيي % 
 28أةثىب بساحىعيي د أاكىال بساحىعيي يؤي  بحلالل نيلاباا مببوً ف % 
 14ي( بححات بحال  د نبحلبلدف% أةثىب نعوبمج شخ يي دبألةثىب بحال  ي 
بمدداأة ححلااددي أمددا  4458بددإسابة عالبةددي علددد  (Guerra & Spindler, 2003)ننددى  

بحلالل بححناحلد نأمباع بح البةي أ  بححلاب بت نبححلىياا بح ىئ ة عج بحلالل حهى بألما بألتبا اد 
 بنا ىالبحلالل.
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 :ومن خالل ما سبق يمكن تقسيم أسباب التنمر الجوا ى كاآلتى
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

عناًلب حللنسي اد موبسهي بحاالحا حل   مج ب  ااب  بحال  د ح يهى نحكدج نبدج نبىح،ثع يوس  
 عات ذحك ةوا يا" عات ملالد ب  ااب  نماب له نأةثىبه 

 واآلن ما هو االحتراق النفسى؟ 
ب  اددداب  بحال  دددد يلبدددا عدددج  ىحدددي مدددج بألنهدددى  أن ب ةدددااللبا بحبددد ند نب ن لدددىحد نايندددي 

حضدو  مااىحيي نياح ج أعابضه ادد ب سهدىع نب ال دى  نعد   ب  احدى  بدىقخايج نابد ب   بحالات
ب  احددى  بىحلحددج نبح ددخايي مددج بقخددايج نابدد ب  ب   ددىا نبحالظدداة بح ددلبيي حليحددي بح يددىة نأ حيددي 

 ف.105( 2000بحلتنىت ب ساحىعيي نبح لبيي اد م هو  بحذبت دعلد بحل  ا( 
ف نيضددديف أ  يلدددك بحضددددو  يدددالل ك علدددد م ددداو  2012د دنيا دددم ملددده خىحددد  بح دددىالم

بألعبة نب ناىسيدددي حل ددداع( نأ  ب  اددداب  ياضدددحج متمدددي أبلدددىع دب سهدددىع ب ن لدددىحد( يبلددد  بح دددلوال( 
 نبص بح لوال بىألننىزف.

ف أ  ب  ادددددداب  بحال  ددددددد يحددددددا بحنحوعددددددي ماب ددددددج 278( 2015نيددددددا  أ حدددددد   اب  ددددددي د
 ن د كىأليدس 

بحن دددحد  ادددح يظهدددا أعدددابت ب سهدددىع بحح ددداحا( ب ةدددااللبا بحن ددد  (  أنً س ما لدددي ب  اددداب 
 نبحبلم بحاومد مج بألمابت بحث ي،ي.

مىنيًىس ما لي ب  ااب  بحلبلد دبحذ الدف ياح دج بضدلل ب ناثدىا ننبدص بحااكادل نبح حدىا( نياند  
 بحونع( بننىز بألعحىل اد بح نىئم بألخااة.

 عوامل شخصية

 .بح لوال بىحالبص -
 .بح ابغ نبححلج -
 .بحكحىحيي بحل ىليي -
 .ح ي،اة   ب -
بمثىت د الغثي ا -

 .بحذبت
بض،اببىت بح خ يي -

 ح   بححاالحا.
 

 عوامل سلوكية

ن  ي و  أةلوب  -
مالل" مج بقخايج 

 .ننس  بحالليل

 عوامل أسرية

ن  ي و  بحلن  مج أةاة  -
ي" محىالةي بحاالحا بحلنبسي 

 .ااهى
ك اة بحح ىتج نبحختاىت  -

 .لاج بحوبح يج

عوامل مرتبطة بالضحية 
 هاتفس

 .نحا شخ يي بحلنسي -
 ضلل بحلتنىت -

 .ب ساحىعيي
م هو   دبحا ني ا -

 .بحذبت
 .ضلل بحاوكا يي -
 دبحضلل بحن ح -

 .حلحاأة 

 ى عوامل أخر 

 .بحلىعبت نبحابىحا  -
 .بحظانا ب نا ىعيي -
 .بحثل  عج بح يج -
بححلىياا نبححلاب بت  -

 .بح ىئ ة
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 ددج بدداعابت  ددد ة بح،ثددع( نعدد   بحاغثدددي اددد بحا ىعددج مدددع مىح ًددىس ما لددي ب  ادداب  ب ساحدددىعد ياح
بحالىا( نبحانال  بحح احا حللتندىت بحضداناليي( نب   دىا بلد   نسدوع بحوندع أن بحاغثدي 

 اد بنهىة بحح ىاليع.
الببًلددىس ما لددي ب  ادداب  بحال  ددد نبحلددى  د نياح ددج بددىحبابال بحددوبعد لاددا  بححوبعادد  بحالهىئيددي بححبدداالة 

وال لوسدددوع ما،لثدددىت ك اددداة( نبحادددذما بحح ددداحا مدددج بحباودددي بحادددد  نندددىز بألعحدددىل( نبح دددل
 ي ب  ب  ااب ( نبحللحي نالا  ب شااب  اد بححهحىت بحاد ياوبس  ااهى بحالىا.

 اهد علد ةباج بحح ىل   بح  اس  أسباب االحتراق النفسى لدى المرأةأمى عج أ " 
  اح ف. ة عىملي( مابيي(يل ع بألعنبال بألةايي نبحلنبسيي دعنال ى كا ( نزنسي( بماأ .. 

  ددابع بألعنبالس ني دد ث بح ددابع عالدد مى يباضددد علددد بححدداأة بحواددىة بحا،لثددىت أت ددا مددج 
 عنال نكتيه" ي اى  ننًاى  ويًت دوي ب  ضدً،ى ن  يًى علاهى.

 .نوعيي بألعنبال بحاد يبو  لهى  اح أ  كج عنال يبو  به حه ما،لثىت نس  علاهى بحليى  لهى 

 يلاا مى بحح،لوب مالهى. غحوت بح نال عال مى   

 .نحا بح خ يي 

 .بنخ ىت مل ل بح تيي بحال  يي ح يهى 

 .بحاالحا بحلنبسد 

 .ع   يب يا بح،اا بقخا دبحلن ف ححى يبو  به 

 .بأل حىل بحلى  د 

 .بحبانع بحلى  د ننبص بحالباا عج بحح ىعا 

 ي بحاد ي،اأ علاهدى ع   اه" بحلن  ح ي وحوسيي بححاأة ن بيلي بحاداابت بحال  يي نبح  اونسي
 نيؤما علاهى.

 .ع   م ىالكاه حهى اد  حو هى نأ تمهى 
وللجو ففة دور كبيففر فففى موا هففة التنمففر للحففد مففن االحتففراق النفسففى لففديها  لكففن فففى 

 البداية يجب الوقوف على نقطتين هما: 
 نحا شخ ااه. -2   بح ب  بح ليبد حاالحا بحلن . -1

لاع للن  ماالحدا أ  يوبسده م د لاهى ب دنىعي نعلد ذحك يح ج بحبول علد بحلنسي بحاد ل  
  وتتحلى بنوع من التفكير االيجابى لتخطى األ مة ويتم ذلك عن طريق:

 بشلىال بحلن  با حااه اد  يىيهى ن ىساهى حه نب ت ىال مج بح الىة عليه  اد   ي لا بىح ننيي. -1



 هـــد عجاجـــاء أمحـــ/ صفد
 

 76 

 ثىب بحح  لي ح يه.بشثىع الغثىت زنسهى بحلى فيي نب اوبئه ن  يًى نعى فيًى حلبضىة علد أة -2

بةدددادتل اادددابت ب ن ددديىب أن بحاددد ام بحال  دددد لاالهحدددى حلدددت  مدددى ي،ددداأ لاالهحدددى مدددج م ددد تت  -3
 نمالىن اهى بحالاهد بحه نة ن و مج بةاابيينيىت عل" بحال ك ب ينىلد.

نبحادد ام  ددو  ىحددي ن  دديي عبخليددي ينلددج بح ددخص ي ددلا بىحاو دد  مددع مددى يبددو  بدده 
ند اىع ب اويدي ن دو بألن د،ي مدع ب  دىا عدى  بىحالندى  ادد نبحااكال بحاى  ايحدى يؤعيده نب 

 ف.38( 2013بحالىمج مع  ذا بألن ،ي دم ح  ألو  تنة( 
نيلابا بحا ام  ىحي مدج  دى ت بحدذكىة بحوسد بند ن دو يح دج بحدىيدي بحب دو  ادد 
يوظيدف ب ن لدى ت ادد خ مدي بألعبة( ن دو شددلوال البندد نبحلتندي بحححادلة حده  دو بح ددلوال 

( 2009حالبىئد نب ندحىا ادد بحال دى  احدد  د  ن ديى  بحدذبت دم حد   د يم( بىح انال ب
ف( نبحلنسي بحاد ياحادل ببد ال عدىحد مدج بحدذكىة بحوسد بند  دد بحادد ي دادج يلدك بح اداة 53

ادددد عدددت  مدددى ي،ددداأ ادددد عتناهدددى بحلنبسيدددي مدددج أزمدددىت. ننددد  أشدددىال  بي دددالبا  نآخدددان   
(Eisenberg & Et al , 2005, 193) حدي بحاد ام يكدو  محالدي سدً ب نيبدو  احدد أ   ى

 ااهى بح اع لا بام أ  باه. 
بحانى ج بب ال بألم ى   اد يال، ئ  ذب بح لو  بحداا ماغوب ن و االيي ةلوكيي يهد ا بح داع  -4

 مالهى احد يل يج بح لو .

 بشاب  بحلن  بب ال بألم ى  اد بل  بححهى  نبألعنبال بححاللحيي نإشلىالا بىحبوة. -5

ةي أ  نوع مج بحهوبيىت بحح بثي ح يده كدد ي د ث نوًعدى مدج بحاالفديك ي نيع بحلن  علد محىال  -6
 ب ن لىحد حل  الي بح لبيي بححوسوعة ل بخله.

 بحا الي  بىةاحابال علد بةاخ ب  بحيبظي بحلبليي اد موبسهي بألزمىت بحلنسيي. -7

ع   بيخىذ عنال بحض يي بح لبيي نعحج شث ي عتنىت بساحىعيي ابد  أشدىال  نىن داج نآخدان    -8
(Nansel & Et al, 2001) .احد أ  ض ىيى بحاالحا ح يه" ي ند اد بححهىالبت ب ساحىعيي 

احدد أ حيدي يبد ي" بحد ع"  (Simmons& etal, 2010)نأتد ت عالبةدي ةديحونل نآخدان  
 بححالىة  حلحاأة بحاد يالات حللالل نبحاد ي،ل  بحح ىع ة.

  ساددددداا نمادددددان  بحاددددد الي  علدددددد بحاوكا يدددددي  ادددددح أشدددددىالت نادددددىئج بح البةدددددي بحادددددد ندددددى  لهدددددى -9
 (Gracia& Hero, 2010)  احددد أ  بححناحددع بألنالنبددد يببددج بحلالددل بألةددا  اددد  ددىل

يدىضع بححاأة عج  بونهى لدج نيلبدد بحلدو  علاهدى( نادد بح البةدي بحادد ندى  بإسابئهدى  أن الةدو  
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نبحاددد نددى  بإسابئهددى علددد بح ددا بت بحتيددد  (Andersson & Et al, 2010)نآخددان   
% 35ف ندد  يلددات حللالددل بحن دد   ملدد ه"( 23430اللحددد نبلدد  عدد ع " ديلاضددج حللالددل بحح

ابددا  ددج مددج نحددج بددإبتغ أ دد  عددج  ددذب بح ددخص نغىحًثددى ي ددو  بح ددخص مددج عبخددج بألةدداة( 
 نأغل  بح ا بت ح" يبل  خوًاى مج بح،ت  أن ي ىن" بحح  تت أن اب ب  بأل  ىل.

يح ددج بح دداع مددج بحدد اىع  اىح ددلو  بحاوكادد   اددد غىيددي بأل حيددي  اددح أندده ةددلو  بساحددىعد
عددج  بوندده بح خ دديي( نبحالباددا عددج آالبئدده نم ددىعاا ب ينىليددي نبح ددلبيي ب دد   نيلبىئيددي 
ناد ن ك بحونع يكو  ح يه بحب الة علد الا  م،ىح  نضدو  بقخايج غادا بححال،ليدي( 
نعددد   بحاددداعع ادددد بح،لددد  نبححثدددىعأة ادددد ب دددىال بساحدددىعد مببدددول نادددم بحلدددي" ب ساحىعيدددي 

 ف.12( 2016داىيل ب اا(  نبألختقيي
بح تبي بحال  يي يلي  مدج ند الة بحلنسدي علدد موبسهدي بحدلن  بححاالحدا أمدى ادد  ىحدي بحضدلل  -10

 نب ةا ت  ا وا ياحىع  بحلن  ايحى ي لله. 

نيا   توبىزب  أ  بح تبي بحال  يي م ا ة ححوبسهي بحضدو  نب نهى  بحال  دد  ادح يلد ل 
أما دددى( نيك دددثه نددد اًلب مدددج بححانندددي ححوبسهدددي بحضددددا( مدددج اعالب  بح ددداع حو ددد بث نيبلدددج مدددج 

 ف.168( 2010نبحونىيي مج بحو ول ححا لي ب نهى  بحال  د دم  ع عثىا( 
بيخىذ اسابةبت ي  ي يي بحلالد يدااا بحالحا بح لبد بينىا بحذبت نبح يىة ب  ي عىمي عج  -11

مدددج بحلدددلل   ايددم يداادددا بحلدددىعبت بحخى ودددي( بحالددى ل مدددع بحدددذبت نبح ددد بي لهددى نعحدددج ندددوع
بحانايبد ححى يبوحه ححدى أن ي للده بحدلن  بححاالحدا  ادد   يدؤما بىح دل  علدد نظايهدى حدذبيهى( 

احدد أ  ضد ىيى بحاالحدا  (Hawker & Boulton, 2000)نند  يو دج   دىنكا نبدوحاج  
 ح يه" يب يا ذبيد مالخ  .

حال  ديي نمج بححح ج أيًضدى م ىنحدي سدذب كدج مدى مدج شدانه الادع عالسدي بح دلىعة نبححالىعدي ب
 ح   بححاأة مج نباج بألشيىة نبألشخىش بحح بثي نيبالد أاكىال أن م انعىت س ي ة.
 نحث ح بحلتني لاج بحاالحا بحلنبسد نب  ااب  بحال  د حلحاأة ععالى ناامج أ " 

ف احددد أ  55( 2005ابدد  أشددىال دعحددىع مخيحددا( اآلثففار النفسففية التففى يسففببها التنمففر 
مدددج زنسهددى غىحًثدددى مدددى ي ددو  نددد  ةدددثبهى يددىالي  مدددج ب ةدددىةة ادددد  ب ةددىةة بحادددد يالدددات حهددى بححددداأة 

 بح، وحي محى ينلج بححاأة م ى اة بىإلةىةة نب تاوىب نبح لوال بىنخ ىت قيحي بحذبت.
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ف احد أ  بحلالل ي ب  بحك اا مج بألمدابت بحال  ديي( بحا كيدك 2009نأت ت دحالد ما ( 
 بألةا ( بزعيىع بح ابع اد بألةاة.

   يالات حه بححاأة مج بح ايك احد منحوعي مج بقمىال ن د كىحاىحدسنيؤع  بحلالل بحذ
 .م ىتج س  يي نن  يي نسال يي نم ىتج اد بح  ي بإلننىليي 

 .يح ج أ  ي  ا بحلالل ض  بححاأة عج عوبن  محااي( كىحباج نبألنا ىال 

  تحى يؤع  أش ىل بحلالدل احدد بإل دىبي بى تاودىب( بضد،اببىت ب سهدىع بحت بدي( م دىتج
 بحالو ( م ج عى فيي. اد

  ب  ىبي بىح  بع( نآ   اد بحظها نبحث،ج( نبض،اببىت اد بألحيىا بحلضليي( نبحنهىز
 بحهضحد.

  نن  يلىند بحال ىة مج بحللحي( نع   بحب الة علدد بحلحدج( نابد ب  بألسدا( ننبدص بحح دىالكي
 م د نعاد بألن ،ي بححالاظحي( نعد   بحداح ج مدج ب عاالدىة بان  دهج نأ  دىحهج ا  ب د ج 

 .(Ravneet & Suneela, 2008)  الباالاع نةاونيت 
% مددج  دى ت بحلالددل ضدد  بححدداأة 45ف احددد أ   ددوبحد 2019نند  أشددىال دم حدد  مدانب ( 

يؤع  احد بإل ىبي بامىال س  يي( نيح ج أ  يكو  بقمىال بحال  يي حللالل بلا ة بحح  ( اذ أشىالت 
قمددىال بحال  دديي نمددج بألم لددي علددد  ددذا % مددج بحال ددىة بححلال ددىت احددد أنهددج عددىناج مددج ب85 ددوبحد 

 –أح" اد بححل ة  –بالينى  اد بحح   -سان  – ان   –بقمىالس بقمىال بحن حيي ]عظى  م  والة 
 –بالي ىع ضدا بح  [( بقمىال بحال  يي ]نلي ب ااب  بحدذبت  –  بع  –أح" اد بحح ى ج نبحلضتت 
 –بضدد،اببىت بحالددو   –بحخددوا  –نلددي بحااكادل  –ةدداعي بحدضدد   – دلوبي اددد يكددويج بحلتندىت 

 .(http:// mawdoo3.com)بحوةىنا بحبهايي[ 
 (Melinda & Jeanne, 2019)  مالالد  نسيدى   نأشىالت ناىئج بح البةي بحاد نىمدع لهدى

احد أ  مج أت ا بقمىال بح لبيي بحالىسحي عج بحلالل بححناحلدد ضد  بححداأة  دو بألمدابت بحال  ديي( 
 اد بألةاة نبححناحع.نبحا كك بألةا ( نبزيىع بح ابع 

ف احدددد أ  بحلالدددل 2009ننددد  يو دددلع نادددىئج بح البةدددي بحادددد ندددى  لهدددى دعبددد    بحلدددتا( 
 بألةا  ياا  آمىاًلب ةلبيي علد بححاأة   يًى نن  يًى نبساحىعيًى. 

بمدداأة  4458بددإسابة عالبةدي علددد  (Guera & Et al, 2003)نندى   سددوياب نآخدان   
هدددد ا عالبةددددي آمددددا بحلالددددل بححناحلددددد علددددد ب عالب  نبح ددددلو  يعدددديش اددددد أ يددددىة بححدددد   بح بادددداة ل

 بحل نبند( نأشىالت بحالاىئج احد أ  بحالات حللالل ياونع ماله أمابًضى ن  يي نةلوًكى ع نبنيًى.
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 (Sieger & Et al, 2004)نند  أشدىالت نادىئج بح البةدي بحادد ندى  لهدى  ةدينا نآخدان   
ج مبلبدي(  ادح سدىةت لوبندع ماوةدا نبال دثي احد أ  ن ثي بحلالل بححناحلد ض  بحال ىة نبححاب با

% كحددددى بنهددددى يددددلعبع بإةدددداحابال مددددع مددددانال بحونددددع( اضددددىاي احددددد أ  بأل  ددددىل نبحال ددددىة بحددددذيج 68
يالاضددددو  حللالددددل بححناحلددددد يوبسهددددو  منحوعددددي نبةددددلي مددددج بألعددددابت بحال  دددديي( ياددددابن  لادددداج 

 ب تاوىب نبحبلم احد ةلوكيىت ملىعيي حلحناحع( بألنا ىال.
% مددج بحال ددىة اددد سحيددع أن ددىة بحلددىح" ندد  يلاضددج 35يابت أيًضددى احددد أ  ني دداا بحابدد 

حللالدل بحن دد   أن بحنال ددد مددج نبددج بح ددايك بح حدي"( كددذحك ي دداا بلدد  بح البةددىت بحو اليددي احددد 
% مددج بحال ددىة ندد  يلاضددج حللالددل بحن دد   أن بحنال ددد أيًضددى محددى ةددب  حدد يه" ملدد  ت 70أ  

 .(World Health Organization, 2013)بتاوىب عىحيي ننبص بححالىعي 
نبألزنب  بحذيج يبومو  لذحك بحالوع مج بحاالحا أن بحلالل ض  زنسىيه"  " ادد بحدىحد  شدى  نب 
ذحدك بح دلو  مدج نبددج آبدىة " ن د" أ  دىل االبلددوا احدد زنسدىيه" نادد حبالددى  كدى  ب احدىل باليكدىب بحلالددل 

أبددىة " يضددابو  أمهددىيه"  بحن دد   ضدد  بح ددايك بح حددي" أعلددد لدد تث مددابت لدداج بحاسددىل بحددذيج شدده نب
 .(Promundo and un women, 2017)أمالىة بح، وحي مبىالني بحج ح" ي للوب ذحك 

 544نن  أشىالت ناىئج عالبةي ي" اسابئهى عج بححاأة اد بححناحع بألالعند نبلدع ع ع "  
بمدددداأة دأ  أ  بحلدددد ع  46بمددداأة بىإلضددددىاي احددددد بححونواددددىت اعباليددددًى ادددد مابتددددل بإل ددددت  نعدددد ع " 

شخً ددى مدددج  40مددج بحالدددل ة اددد مابتددل ب  ددت (  108ف كحددى شددحلع بح البةددي 490 سحددىحد ب
بحلىملاج اد أسهدلة بحل بحدي بحنالىئيدي دشدا ي( نضدىا( م دىمو ( أ ثدىة شداعاو ( مد عاج عدىمو ( 
عىملو ف( نأشىالت بحالادىئج احدد ب   ند" ظدى اة بحلالدل ضد  بححداأة سدىة ماي ًلدى سدً ب( ب ادج بحدلن  

 ف.2003% د ماكل م ىنبة بححاأة( 28.6نيي لال ثي بححايثي بح ى
بمدداأة مددج م ىاظددىت بحنالددوب بدددلة ححلااددي  ندد" نبنددع  300نندد  يدد" بسددابة عالبةددي علددد 

% مدج بحال دىة 63.3ظدى اة بحلالدل ضد  بححداأة( نأ   دبحلالل ض  بححاأة نأشىالت بحالاىئج احدد ي  د
% يلددىناج مددج بحلالددل 18.1% يلددىناج مددج بحلالددل بحن دد  ( 20.6يلددىناج مددج بحلالددل بألةددا ( 

% مددج بحال ددىة ب ددب  يلاضددهج حللالددل مددج نبددج أزنبسهددج 59بحال  ددد( كحددى ياكددع لاددع بحلنسيددي 
 ف.2010ديالحا زنبسدف د  بيي شحلو ( 

نندد  أ  بحاالحددا بحددذ  يحىالةدده بحددلن  علددد زنسادده باشدد ىل  ومففن خففالل تتمففل تلففك اآلثففار
ايي نبحابلادددج مدددج شدددانهى( أن بلالبز دددى مخال دددي ةدددوبة كدددى  لددد نيًى بىحضددداب نغاددداا( أن ح ظيدددًى بىح دددخ
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عى فيًى( أن كى  بن لىحيًى كىحانى ج نبحللحي( أن بيخذ ش ج بح دي،اة علاهدى نعلدد محالكىيهدى نشد ج 
عتناهى ب ساحىعيي بىقخايج. كج ذحك مج شىنه أ  يااع مج م او  ب نهدى  ب ن لدىحد نبحبد ند 

ة نبىحادددىحد ي ددداحا م ددد ال بحضددددا نيليددد  حددد يهى نخى دددي أ  بحاالحدددا يدددا" ب ددد ي م ددداحاة نماكددداال 
نيبدج بح حىةدي نيليد  بأل ثدى  ني د   ب سهىع نب ال دى  حد   بححداأة نيادادا نظايهدى حومدوال نبح يدىة

 مج عتنىيهى ب ساحىعيي بىقخايج( نيا ند م هو  بحذبت ح يهى االي  مل ل ب  ااب  بحال  د. 
ناحدع  ادح أ  بححداأة ةدوبة كىندع لالاًدى ن ذب بىح،ثع حه آمىال ةلبيي نخيحي علاهى نعلد بحح

أن أخًاى أن زنسي اانهى يابالد بح بىاي بحاد يال ا ااهى نيالبلهى حوسيىل بحبىعمي ااال ا ساج بلىند مج 
بألمدددابت بحال  ددديي نبح دددلوكيىت بحدادددا ةدددويي. حدددذب نسددد  ب  احدددى  بلحدددج لدددابمج بالشدددىعيي نننىئيدددي 

ىع يهى اددد عحليددي بحاح دداج بحال  ددد نبح  ددول ح حىيددي بححدداأة بحاددد يالددات حلاالحددا بحلنبسددد نم دد
 علد  بونهى ن حىياهى مج ب  ااب  بحال  د حل  ىظ علاهى نعلد بألسيىل بحبىعمي. 

 :ثـــــج البحـــــمنه
نىمع بحثى  ي بىةاخ ب  بححالهج بحو  د ب اليثى د اد م ىنحي حو ل بحظى اة موضدوع 

 أ  با بحث ح نكذحك بححالهج ب تلاالكد. بح البةي ني بام

 :ثـــــــة البحـــــــعين
ةدددا ة البدددي مالدددلل.  85ةدددا ة عىملدددي( ن 125ف ةدددا ة مددداله" 210يكوندددع عاالدددي بحث دددح مدددج د

يالوعع مهج بح ا بت بحلىمتت مى لاج د باثي( م الةي( مهال ةي( محاضدي( اعباليدي( أةداىذة سىمعيديف. 
بح ضا نمج أت ا مج م ىاظي يابن ع أعحىال بح دا بت مدى لداج نكذحك ي" بخايىال بحلاالي مج بحايف( ن 

ف. نيابن ددع مدد ة بحددلنب  مدددى 10.12ف( بن ددابا معيددىال  د40.5ف عىًمددى بحاوةددا   ددىلد د67س 20د
 ف.9.62ف نبن ابا معيىال  د18.34ف بحاوةا   ىلد د48احد  1لاج د

 :ثـــــــــأدوات البح
 تحددت أدوات البحث فيما يلى: 

 بحلنبسد ح   بححاأة دبحض ييف داع بع بحثى  يف. مليىا بحاالحا -1

 مليىا ب  ااب  بحال  د ح   بححاأة داع بع بحثى  يف. -2

 ةاحىالة عالبةي بح ىحي داع بع بحثى  يف.ب -3

 .ف1970د بع بع سوزيف ةىتك ياسحه ب ح  ةتمه  بخاثىال ةىتك حاكحلي بحنحج بحالىن ي -4
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 :مقياس التنمر الزواجى لدى المرأة )الضحية(  1ا

بحثى  ي  ذب بححليىا بدات قيىا عالسي بحاالحا بحاد يالدات حهدى بححداأة دبحلنسديف  أع ت
اد ا ىال بحلتندي بحلنبسيدي مدج بحدلن  بىعاثىال دى أ د  عالى دا بحاالحدا ن دد دضد ييف نإلعد بع  دذب 

 بححليىا ي" بيثىع بحخ،وبت بقيييس
شدد ىحه نعالبةددي ب  ددتع علددد بلدد  بألعليددىت نبححبددىييك بحاددد يالىنحددع بحاالحددا ب ددج  ددوالا نأ -1

أبلىع دددى ني،ويلهدددى بحدددى ياالىةددد  مدددع بح يدددىة بحلنسيدددي نمدددج  دددذا بح البةدددىت د  دددى  بحخدددوحد( 
ف( 2000ف( دسدددوبع عنيدددك( 2012ف( د ايدددف شدددوند( 2010ف( دم دددل  ألدددو بحددد يىال( 2004

 ف.2011دالشى علد( 

 نح" ياو دج بحثى  دي احدد أ  عالبةدي ةدوبة عابيدي أن أسالبيدي يالىنحدع م د،لح بحاالحدا بحلنبسدد -2
مثىشاة أن ي او  علد مليىا حلاالحا بحلنبسد( حذب ي" نضع يلايدف بسابئدد حلاالحدا بحلنبسدد 

 نأ " بألبلىع بحاد ياالىنحهى. 

 :التعريف االجرائى للتنمر الزواجى لدى املرأة
يلاا بحاالحا بحلنبسد ح   بححاأة نبحذ  لالد علد أةىةده بححليدىا بانده عثدىالة عدج شد ج 

ة نبحلالل بححوسده مدج نبدج بحدلن  احدد زنساده نعدىعة يكدو   دد بح،داا مج أش ىل بإليذبة نبإلةىة
بألضلل اد بحلتني ني  ث ذحك ب والة ماكداالة نمالحد ة محدى ي دب  بحك ادا مدج بقمدىال بحال  ديي 

 نبحب نيي نب ساحىعيي بحاد يؤع  احد   نث خلج نبضح نبض،ابب اد بحلتني بحلنبسيي.
وعدددي مددددج بألبلدددىع دبحاالحددددا بحبددد ند( بحاالحددددا حددد   بححدددداأة منح التنمففففر الجوا ففففىنياضدددحج 

 بحل ظد( بحاالحا ب ن لىحد( ب ةايتة علد بحححالكىت( بح ي،اة ب ساحىعييف.
نذحددك كحدددى يبدددىا مدددج خددتل دبح السدددي بحكليدددي ححنحدددوع بةددانىبىت بح دددا بت علدددد مليدددىا 

ا بألبلدددىع بحاالحددا بحلنبسددد بحح دداخ   اددد بح البةددي بح ىحيدديف( نكدددى  عدد ع بحعثددىالبت بحاددد يلدديك  ددذ
 ف عثىالة.29د
يدد" عددات بح ددوالة بألنحيددي حلحليددىا علددد منحوعددي مددج بحح  حدداج للدد  عدد ع " دخح دديف ن دد"  -3

مج أعضىة  اوي بحا اليك بب د" بح د ي بحال  ديي يابيدي بحلندىزيم( نند  بشداحلع علدد بحالايدف 
 " بح  د"هب سابئد نكذحك يلايف كج بل  مج بألبلىع بحاد يلي هى بححليىا ن ل  مج ةديىعي

 علد بححليىا اد ضوة مى يلدس 
 متئحي بألبلىع حلحليىا. - أ
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 بناحىة بحعثىالة حلثل . - ب

 بح يىغي بححتئحي حلعثىالة. -سد
 اضىاي أ  مت ظىت أن مباا ىت. -ع

نىمددع بحثى  ددي بإعدد بع  ددوالة بححليددىا بلدد  اسددابة بحالدد يتت  اددد أ ددثح عدد ع بحح دداعبت بلدد   -4
أبلدىع حلحليدىا  5بلحدج  ى  الدى  يوسده عد ف م داعة( نكدذحك كدى 22بحلات علدد بحح  حداج د

أبلىع  اح كى  بحثل  بألخاا بلالوب  بحهيحالي نبح ي،اة ب ساحىعيي اا" ا له احدد  4ل ً  مج 
بلدد يج  حددى ب ةددايتة علددد بحححالكددىت( نبح ددي،اة ب ساحىعيددي نأ ددثح عدد ع أبلددىع بححليدددىا 

 خح ي أبلىع. 

 (1دول )ــــــــج
 مقياس التنمر الزواجى لدى املرأةتوزيع املفردات على أبعاد 

 عدد املفردات أرقام املفردات التى تقيس البعد أبعاد مقياس التنمر الزواجى لدى املرأة م

 4 16، 11، 6، 1 التنمر البدنى 1
 5 21، 17، 12، 7، 2 التنمر اللفظى 2
 5 22، 18، 13، 8، 3 التنمر االنفعاىل 3
 4 19، 14، 9، 4 االستيالء على املمتلكات 4
 4 20، 15، 10، 5 السيطرة االجتماعية 5

 22 اجملموع الكلى للمفردات

 :الخصائص السيكومترية للمقيا  -5

ف بمدداأة 80نىمددع بحثى  ددي لابالدداج بححليددىا نذحددك مددج خددتل ي،بيبدده علددد عاالددي نوبمهددى د
ف عىًمدددى نذحدددك لهددد ا 67 -20مالنسدددي دعدددىمتت نغادددا عدددىمتتف يابن دددع أعحدددىال " مدددى لددداج د

 ىب مثىيه ن  نه نذحك كحى يلدس   
 :االتساق الداخلى - أ

ي"   ىب ب ي ى  بح بخلد حلح اعبت عج  ايم   ىب باليثى  كج م اعة بىح السي بحكليدي 
يي( نذحددددك كحددددى  ددددو موضددددح حلثلدددد  بحددددذ  يالاحددددد احيدددده( نبةدددداخاسع م دددداويىت بح  حددددي بإل  ددددىئ

ح ددداعبت علددد ملىمدددج باليثدددى  ف ننددد  بعاحدد ت بحثى  دددي اددد   دددىب ب ي دددى  بحدد بخلد حل2دبىحندد نل
 .(SPSS) لااةو   مج ختل بحبانىمج ب   ىئد 
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 ( 2جدول ) 
 ى جمعامالت االرتباط بني درجات مقياس التنمر الزوا

 من السيدات املتزوجات(  80لدى املرأة ودرجات االبعاد الفرعية للمقياس )ن= 
 السيطرة االجتماعية ى املمتلكاتاالستيالء عل التنمر االنفعاىل التنمر اللفظى التنمر البدنى

 الرقم
معامل 

 االرتباط
 الرقم

معامل 
 االرتباط

 الرقم
معامل 

 االرتباط
 معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم

1 0.633** 2 0.640** 3 0.612** 4 0.376** 5 0.708** 
6 0.743** 7 0.517** 8 0.766** 9 0.380** 10 0.766** 
11 0.667** 12 0.677** 13 0.632** 14 0.528** 15 0.744** 
16 0.634** 17 0.383** 18 0.626** 19 0.682** 20 0.552** 

  21  22 0.479**     

 0.01دالة عند **             0.05دالة عند * 
ف 0.01ياضددح مدددج بحنددد نل بح ددىلم أ  سحيدددع ملدددىمتت ب اليثددى  عبحدددي ا  دددىئيًى عالددد  د

 حح اعبت.ن ذب يلالد مثىت سحيع ب
 :اســــــدق المقيــــــص - ب

حلا بددم مددج  دد   بححليددىا بةدداخ مع بحثى  ددي بح دد   بحلددىملد ب،ايبددي بحح ونددىت بألةىةدديي 
حهددويبلاالج نيدد نيا بحح ددىنال يدد نيًاب ب،ايبددي اددىاليح ك حكددىيلال( نأةدد ا بحا لاددج عددج نسددوع عىمددج نب دد  

 .يوض ه بحن نل بحاىحد يا ثع بنحيع أبلىع بححليىا ل السي سا ة مج بح    بحلىملد كحى

 ( 3دول ) ــــــــج
 الصدق العاملى ملقياس التنمر الزواجى 

 االشرتاكات التشبعات األبعاد

 0.59 0.77 التنمر البدنى
 0.80 0.89 التنمر اللفظى

 0.79 0.89 التنمر االنفعاىل
 0.71 0.84 االستيالء على املمتلكات

 0.60 0.77 السيطرة االجتماعية
  3.48 الكامناجلذر 

 % 69.67 نسبة التباين
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 Reliabilityثبات المقياس  -جـ
ننددد  يددد"   دددىب  (SPSS)بةددداخ مع بحثى  دددي ادددد   دددىب بح ثدددىت بحباندددىمج بإل  دددىئد 

 كاننثىخ دملىمج أح ىف  -ملىمج بح ثىت ب،ايبي أح ى
 (  4ويوضح جدول ) 

 كرونباخ -دلة ألفامعامالت ثبات مقياس التنمر الزواجى لدى املرأة باستخدام معا
 معامل الثبات عدد املفردات )ن( أبعاد مقياس التنمر الزواجى م

 0.834 4 التنمر البدنى 1
 0.786 5 التنمر اللفظى 2
 0.824 5 التنمر االنفعاىل 3
 0.690 4 االستيالء على املمتلكات 4
 0.849 4 السيطرة االجتماعية 5
 0.931 22 الدرجة الكلية 6

ف أ  ملددىمتت بح ثددىت بحخى ددي بابلددىع مليددىا بحاالحددا نبح السددي  4حندد نل د ياضددح مددج ب
بحكليددددي حلحليددددىا مالىةددددثي( محددددى يدددد ل علددددد ب ي ددددى  بحدددد بخلد حبالددددوع بححليددددىا نبىحاددددىحد  ددددت يي 

 بةاخ بمه.
لالددىة علددد بحخ ددىئص بح ددي وماايي حلحليددىا يدد" اعدد بع بح ددوالة بحالهىئيددي حدده نبحاددد يكونددع مددج  -6

 "  ذا عثىالبت بل  عحج بح    نبح ثىت نب ي ى  بح بخلد.عثىالةف  اح ح" يا 22د

 :اســــــف املقيــــــوص
أبلدددددىع يالدددددد ال  ي دددددع كدددددج مالهددددددى  5ياكدددددو  مليدددددىا بحاالحددددددا بحلنبسدددددد حددددد   بححدددددداأة مدددددج 

ف م دددددداعة( يلدددددديك بألبلددددددىع بحخح ددددددي بحاالحددددددا 22منحوعددددددي مددددددج بحح دددددداعبت دبحعثددددددىالبتف نعدددددد ع ى د
 بحلنبسد ح   بححاأة ن دس 

 دنى التنمر البفPhysical Bulling س نيلالدد قيدى  بحدلن  بإيدذبة بحلنسدي ةدوبة بىحضداب( أن
 بحل،"( أن بحل ( أن بحث م اد نسههى( نكذحك يخاي  بحححالكىت بح خ يي بحخى ي لهى.

  التنمففر اللف ففىVerbal Bulling  س نيلدداا باندده قيددى  بحددلن  بىح ددخايي مددج زنسادده أمددى
عى فيددًى( نكددذحك ا ددت  بلدد  بألحبددىب بحداددا م بثددي  بقخددايج نبحابلاددج مددج شددانهى( بلالبز ددى

حددد يهى علاهددددى( نيلحددد ا بيددددذبة ى ن  ددديىً( نبحادددداماا علددددد يبددد يا ى حددددذبيهى دتدددىحاه " علددددد شدددد لهى 
 نس حهىف.
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  التنمففر االنفعففالىEmotional Bullying س ن ددو يلالددد بحاالحددا بحلددى  د بحددذ  ياضددحج
كىحض ك ب دوت مدالخ   محدى يدؤما ب د ج بحانى ج( بحللحي( بحلبوا( نبإلزعالبة( ب ةاهلبة 

 تباا علد بحلنسي نعلد يببلهى حذبيهى.

 س نيلالد ي  " بحلن  ايحى يحلكه بحلنسي مج أشيىة مىعيي ملحوةي.االستيالء على الممتلكات 

  السففيطرة اال تماةيففةSocial Control س ن ددد يلالددد اددات بحددلن  بح ددي،اة علددد شدد ج
 بحح ة( مج يبى ع( ن  ذب.عتني بحلنسي بىقخايج م ج مج يلنال( 

 :اســـــات املقيـــــتعليم
ي،بدددم بححليدددىا ب دددوالة ااعيدددي أن سحىعيدددي ن  يوسددد  مددد ة م ددد عة حإلسىبدددي علدددد عثدددىالبت 
أةولي بححليىا ني،بدم علدد بححداأة أن بح دا ة بححالنسدي ةدوبة عىملدي أن غادا عىملدي( ني،لد  مدج 

 هىسف أمى  ب خايىال بحذ  يا م ملتج ةا ة نضع عتمي د
ف ي ددع ب خايددىال بألنل( نإذب كىنددع بحعثددىالة اددإذب كىنددع بحعثددىالة ي دد ث ل السددي كبادداة يضددع د

ف ي ددع ب خايددىال بح دىند( نإذب كىنددع بحعثددىالة   ي د ث ب تًنددى يضددع ي د ث ل السددي ماوةدد،ي يضدع د
 ف ي ع ب خايىال بح ىحح مع بحااتا  علد ع   يا  عثىالة ل ن  نضع عتمي أمىمهى.د

 :ياستصحيح املق
 اعتمدت طريقة التصحيح على: 

 ف اذب كى  بحح  وش يال،بم عليه بحعثىالة ل السي كبااة.3نضع عالسي د 

 ف اذب كى  بحح  وش يال،بم عليه بحعثىالة ل السي ماوة،ي.2نضع عالسي د 

 ف اذب كى  بحح  وش   يال،بم عليه بحعثىالة ا تًنى.1نضع عالسي د 

 ف عالسي اد بححليىا ك ج.66 -1نبذحك نن  أ  عالسي بححليىا ياابن  لاج د
 :مقياس االحتراق النفسى لدى المرأة )إعداد الباحثة(  2ا

أع ت بحثى  ي بححليىا بدات قيدىا عالسدي ب  اداب  بحال  دد حد   بححداأة بححالنسدي ةدوبة 
 تىنع عىملي أن غاا عىملي نإلع بع  ذب بححليىا ي" بيثىع بحخ،وبت بحاىحييس

حدددع ب  اددداب  بحال  دددد نمدددى ياضدددحاله مدددج مبدددىييك ب  دددتع علدددد بلددد  بألعليدددىت بحادددد يالىن  -1
 ف( 2014نبحوندددددددددددوا علدددددددددددد أ ددددددددددد" أبلىع دددددددددددى نعالبةددددددددددداهى نمالهدددددددددددىس د ثددددددددددده م حددددددددددد  علدددددددددددد( 

 ف.2010دعلة م ح    يم( 
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نضدددع يلايدددف اسابئدددد حإل اددداب  بحال  دددد حددد   بححددداأة( نأ ددد" بألبلدددىع بحادددد ياالىنحهدددى بحالايدددف  -2
هددى ادددد مليددىا بإل ادداب  بحال  دددد بإلسابئددد حإل ادداب  بحال  ددددس عالسددي بح دداع بحادددد ي  ددج علا

حلحدددداأة بحح دددداخ   اددددد بح البةددددي بح ىحيددددي نبحاددددد يبددددىا مددددج خددددتل بألبلددددىع بحاىحيددددي دبححؤشددددابت 
 بحن حيي( بححؤشابت بح لوكيي( بححؤشابت بحلى فييف.

ي" عات بح والة بألنحيدي حلحليدىا علدد منحوعدي مدج بحح  حداج للددع خح دي م  حداج مدج  -3
 ي بحال  دديي يابيددي بحلنددىزيم( نكددذحك بشدداحلع علددد بحالايددف أعضددىة  اوددي بحادد اليك بب دد" بح دد

بإلسابئد نكذحك يلايف كج بل  مج بألبلىع بح تمي بحاد يلي هى بححليىا ن ل  مج ةيىعيه" 
 بح  " علد بححليىا اد ضوة مى يلدس

 متئحي بألبلىع حلحليىا. - أ

 بناحىة بحعثىالة حلثل . - ب

 بح يىغي بححتئحي حلعثىالة. -سد
 مت ظىت أن بنااب ىت.اضىاي أ   -ع

نىمع بحثى  ي بإع بع بح دوالة بحالهىئيدي نند  بي دم بحح  حداج علدد سحيدع عثدىالبت بححليدىا نحد"  -4
ف عثددىالة( 18يددا"  ددذا أيددى مالهددى لددج يدد" اضددىاي عثددىالة نب دد ة نأ ددثح عدد ع عثددىالبت بححليددىا د

  ف يوزيع بحح اعبت علد أبلىع مليىا بأل ااب  بحال  د ح   بححاأة. 5نيوضح س نل د 
 ( 5دول ) ــــــــج

 توزيع املفردات على أبعاد مقياس االحرتاق النفسى لدى املرأة 
 عدد املفردات أرقام املفردات التى تقيس البعد أبعاد مقياس االحرتاق النفسى م

 5 13، 10، 7، 4، 1 مؤشرات جسدية 1
 7 18، 16، 14، 11، 8، 5، 2 مؤشرات سلوكية 2
 6 17، 15، 12 ،9، 6، 3 مؤشرات عاطفية 3

 18 اجملموع الكلى للمفردات

 الخصائص السيكومترية للمقيا   -5

ف بمدداأة 80نىمددع بحثى  ددي لابالدداج بححليددىا نذحددك مددج خددتل ي،بيبدده علددد عاالددي نوبمهددى د
ف عىًمددى نذحددك لهدد ا 67 – 20مالنسددي دعددىمتت نغاددا عددىمتتف( يابن ددع أعحددىال " مددى لدداج د

   ىب مثىيه ن  نه كحى يلدس 
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 :ق الداخلىاالتسا - أ

ي"   ىب ب ي ى  بح بخلد حلح اعبت عج  ايم   ىب باليثى  كج م اعة بىح السي بحكليدي 
 حلثلدددد  بحددددذ  يالاحددددد احيدددده( نبةدددداخاسع م دددداويىت بح  حددددي ب   ددددىئيي( نذحددددك كحددددى  ددددو موضددددح

ف( نن  بعاح ت بحثى  ي اد   ىب ب ي دى  بحد حخلد حلح داعبت علدد ملىمدج باليثدى   6بىحن نل د 
 .(SPSS)مج ختل بحبانىمج ب   ىئد   لااةو  

 ( 6جدول ) 
 معامالت االرتباط بني درجات مفردات مقياس االحرتاق النفسى 

 من السيدات املتزوجات( 80)ن=  لدى املرأة ودرجات األبعاد الفرعية للمقياس
 مؤشرات عاطفية مؤشرات سلوكية مؤشرات جسمية

 معامل االرتباط الرقم طمعامل االرتبا الرقم معامل االرتباط الرقم
1 0.490 ** 2 0.307 ** 3 0.412 ** 
4 0.597 ** 5 0.305 ** 6 0.313 ** 
7 0.480 ** 8 0.423 ** 9 0.536 ** 
10 0.640 ** 11 0.651 ** 12 0.506 ** 
13 0.392 ** 14 0.411 ** 15 0.471 ** 

  16 0.622 ** 17 0.642 ** 
  18 0.522 **   

 0.01دالة عند **             0.05دالة عند * 
ف ن ذب 0.01ياضح مج بحن نل بح ىلم أ  سحيع ملىمتت ب اليثى  عبحي ا  ىئيًى عال  د

 يلالد مثىت سحيع بحح اعبت.
 :اســــــــدق المقيــــــــص - ب

حلا بددم مددج  دد   بححليددىا بةدداخ مع بحثى  ددي بح دد   بحلددىملد ب،ايبددي بحح ونددىت بألةىةدديي 
بحح ددىنال يدد نيًاب مالىمددً ب ب،ايبددي اىاليحددىتك حكددىيلال( نأةدد ا بحا لاددج عددج نسددوع عىمددج حهددويلاالج نيدد نيا 

   .نب   يا ثع بنحيع أبلىع بححليىا ل السي سا ة مج بح    بحلىملد( كحى يوض ه بحن نل بحاىحد
 ( 7دول ) ـــــــــج

 الصدق العاملى ملقياس االحرتاق النفسى لدى املرأة 
 االشرتاكيات عاتالتشب ادــــــــــــاألبع

 0.69 0.83 مؤشرات جسمية
 0.77 0.88 مؤشرات سلوكية
 0.69 0.83 مؤشرات عاطفية

  2.15 اجلذر الكامن
 %71.61 نسبة التباين
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 Reliabilityثبات المقياس  -جـ
ننددد  يددد"   دددىب  (SPSS)بةددداخ مع بحثى  دددي ادددد   دددىب بح ثدددىت بحباندددىمج ب   دددىئد 

ف ملىمتت مثىت مليىا  8اننثىخ دملىمج أح ىف( نيوضح س نل د ك -ملىمج بح ثىت ب،ايبي أح ى
 كاننثىخ. -ب  ااب  بحال  د ح   بححاأة بىةاخ ب  ملىعحي أح ى

 ( 8دول ) ـــــج
 كرونباخ -معامالت ثبات مقياس االحرتاق النفسى باستخدام معادلة ألفا

 معامل الثبات عدد املفردات )ن( أبعاد مقياس االحرتاق النفسى م

 0.751 5 مؤشرات جسدية 1
 0.739 7 مؤشرات سلوكية 2
 0.735 6 مؤشرات عاطفية 3
 0.871 18 الدرجة الكلية للمقياس 4

ف أ  ملدىمتت بح ثدىت بحخى دي بابلدىع مليدىا ب  اداب  بحال  دد  8ياضح مج بحن نل د 
الدددوع بححليدددىا حددد   بححددداأة نبح السدددي بحكليدددي حلحليدددىا مالىةدددثي( محدددى يددد ل علدددد ب ي دددى  بحددد بخلد حب

 نبىحاىحد  ت يي بةاخ بمه.
لالددىة علددد بحخ ددىئص بح ددي وماايي حلحليددىا يدد" بعدد بع بح ددوالة بحالهىئيددي حدده نبحاددد يكونددع مددج  -6

 ف عثىالة  اح ح" يا"  ذا أ  عثىالة بل  عحج بح    نبح ثىت نب ي ى  بح بخلد.18د

 :اســـــف املقيـــــوص
ج متمي أبلىع يال ال  ي ع كدج بلد  منحوعدي ياكو  مليىا ب  ااب  بحال  د ح   بححاأة م

 ف م اعة يليك بألبلىع بح تمي حت ااب  بحال  د ن دس18مج بحح اعبت دبحعثىالبتف نع ع ى د
بححؤشابت بحن حييس ن د منحوعي مج بألعابت بحن حيي بحاد يظها علد بححاأة نايندي 

ح ددلوال بددىألال ( بحالدد  يلاضددهى حلضدددو  بحح دداحاة م ددج بح ددلوال بىح دد بع( بضدد،اببىت بحالددو ( ب
 بحح احا نبةااللبا بح،ىني.

بححؤشددددابت بح ددددلوكييس ن ددددد ياضددددحج بقمددددىال بح ددددلوكيي بحاددددد يظهددددا علددددد بححدددداأة ناينددددي 
بإل ااب  م ج بةاداب  ننع  ويدج ادد أعبة بححهدى  بحح،لدوب( بح دلوال بىإل ثدى ( ب ن د ىب مدج 

   احى  بىححظها( ن يى  بحح،لوب.بححهى  بحح،لوبي( بحاكىةج عج أعبة بألعحىل نياسالهى( ع   ب
بححؤشابت بحلى فييس يلالد بح دلوال بىح  دج نب  ثدى (  د  بحو د ة( ابد ب  ملالدد بح يدىة( 

 اب ب  بح باعيي حللحج( ع   بحاضى عج بح يىة.
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 :تعليمات املقياس
ي،بدددم بححليدددىا ب دددوالة ااعيدددي أن سحىعيدددي ن  يوسددد  مددد ة م ددد عة حإلسىبدددي علدددد عثدددىالبت 

ني،بدم علدد بححداأة أن بح دا ة بححالنسدي ةدوبة عىملدي أن غادا عىملدي( ني،لد  مدج  أةولي بححليىا
 ف أمى  ب خايىال بحذ  يا م ملهىستج ةا ة نضع عتمي د

ف ي ددع ب خايددىال بألنل( نإذب كىنددع بحعثددىالة اددإذب كىنددع بحعثددىالة ي دد ث ل السددي كبادداة يضددع د
كىنددع بحعثددىالة   ي د ث ب تًنددى يضددع ف ي ددع ب خايددىال بح دىند( نإذب ي د ث ل السددي ماوةدد،ي يضدع د

 ف ي ع ب خايىال بح ىحح مع بحااتا  علد ع   يا  عثىالة ل ن  نضع عتمي أمىمهى.د

 :تصحيح املقياس
 اعتمدت طريقة التصحيح على: 

 ف اذب كى  بحح  وش يال،بم عليه بحعثىالة ل السي كبااة.3نضع عالسي د 

 ىالة ل السي ماوة،ي.ف اذب كى  بحح  وش يال،بم عليه بحعث2نضع عالسي د 

 ف اذب كى  بحح  وش   يال،بم عليه بحعثىالة ا تًنى.1نضع عالسي د 

 ف عالسي اد بححليىا ك ج.54 -1نبذحك نن  أ  عالسي بححليىا ياابن  لاج د
 :( استمارة دراسة الحالة )إعداد الباحثة(3) 

( بحلتنددىت نياكددو  عالبةددي بح ىحددي مددجس دياكاثددي بألةدداة( بحاددىالي  بألةددا ( بح ىحددي بح دد يي
ب ساحىعيي( كيفيدي موبسهدي بألزمدىت بحلنبسيدي( أةدثىب بحح د تت مدج نسهدي نظدا بحلنسدي( نحدا 

 بح يىة( كيفيي اعبالة بحونع( بحهوبيىت( بحالظاة حلح اببج( بححخىناف.
 ( اختبار ساكس لتكملة الجمل:4)

مددج نياكددو   ف نياسحدده بحدي بحلابيددي ب حدد  ةددتمه1947أعد ا  سوزيددف  . ةددىتك  عددى  د
 عثىالة نىن ي ي نال  ول أالبع منى تس  60

 س منىل بألةاةس ب ينىا ن و بأل ( نبألب( نن  ة بألةاة.األولى 

 س منىل بحنالكس ب ينىا ن و بحال ىة( نبحلتنىت بحنال يي بحداايي.الثانى 

 س مندددىل بحلتندددىت ب ن دددىنيي بححاثىعحددديس كى ينى دددىت ن دددو بأل ددد نىة( بححلدددىالا الثالفففث
 أن بحح الةي( الؤةىة بحلحج أن بحح الةي( بححاؤةاج. نزمتة بحلحج

 س اكاة بححاة عج ن  هس نياضحج بححخىنا( بح لوال بىحذن ( بأل د با( بح كداة عدج الرابع
 بحب البت( بح كاة عج بححىضد( نعج بحح اببج.
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نيبدد ال ب ةددانىبىت  ثًبددى ححدد   متةمددي يكحلددي كددج سحلددي اددد بحك ددل عددج ب ينددىا بحددذ  
 ف.19( 2003ى ح  ة ب ض،ابب بحذ  يك ل عاله د  ج م ، د( يالاحد احيه نيثلً 

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
   ملىمج ب اليثى  بحث يا حبااةو 

  بخاثىال دتف ح  حي بح ان  لاج بححاوة،ىتT. Test 

 ف2×  2ي لاج بحاثىيج مالىئد ب ينىا د 
 ا ي لاج بحاثىيج بحث ي 

  ي لاج ب ن  بال مال ع بحخ،وبتStepwise. R. 

 :: نتائج الفرض األولأواًل
 : رض األولــــــالف -1

ادي بحخ،دوة ب نحدي ةداا"  (ةوا يلات بحثى  ي نادىئج بح دات ب نل ادي مدتث خ،دوبت
االحدا بحلنبسدي نعالسدىت مادادا ب  اداب  بحال  دي ملىحني ملىمتت ب اليثى  لداج عالسدىت مادادا بح

ب  ج عى  ناي بحخ،دوة بح ىنيدي ةدوا يلدات ملدىمتت ب اليثدى  لداج بححادادايج حد غ بححداأة غادا 
 بحلىملي م" ملىمتت ب اليثى  لاج بححاداايج ح غ بححاأة بحلىملي كى يي س

مادادددا بحاالحدددا    يوسددد  عتندددي باليثى يدددي ذبت ع حدددي ا  دددىئيي لددداج عالسدددىت بحندددلة ب نل
 . بحلنبسد نعالسىت ماداا ب  ااب  بحال  د  

ن خاثىال   ي بح ات( ي"   دىب ملىمدج باليثدى  دلااةدو ف ح  دص بيندىا نندوة بحلتندي 
 لاج بحاالحا بحلنبسد( نب  ااب  بحال  د( نذحك مج  احس 

 .بحلتني لاج أبلىع بحاالحا بحلنبسد نأبلىع ب  ااب  بحال  د ح   بححاأة 

 لاج بح السي بحكليي حلاالحا بحلنبسد نبح السي بحكليي حت ااب  بحال  د ح   بححاأة. بحلتني 

 .ف 9تحى ياضح اي س نل د 
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 ( 9دول ) ـــــــج
 (210معامالت االرتباط بني درجات التنمر الزواجى ودرجات اإلحرتاق النفسى )ن=

االحرتاق النفسي        
  التنمر الزواجي 

الدرجة الكلية  مؤشرات عاطفية ةمؤشرات سلوكي مؤشرات جسمية
 لالحرتاق النفسى

 ** 0.393 ** 0.393 ** 0.344 ** 0.254 التنمر البدنى
 ** 0.587 ** 0.535 ** 0.524 ** 0.424 التنمر اللفظى

 ** 0.578 ** 0.473 ** 0.510 ** 0.484 التنمر االنفعاىل
 ** 0.458 ** 0.477 ** 0.364 ** 0.317 االستيالء على املمتلكات

 ** 0.417 ** 0.373 ** 0.360 ** 0.324 السيطرة االجتماعية
 ** 0.590 ** 0.541 ** 0.511 ** 0.441 الدرجة الكلية للتنمر الزواجى

 0.01دالة عند **             0.05دالة عند * 
 يتضح من الجدول ما يلى: 

عالسددىت بحاالحددا بحبدد ند  ف لدداج0.01يوسدد  عتنددي باليثى يددي ذبت ع حددي ا  ددىئيي موسثددي عالدد  د ف1د
تا دددد  أبلددددىع بحاالحددددا بحلنبسددددد نبدددداج كددددج مددددج بححؤشددددابت بحن ددددحيي( نبححؤشددددابت بح ددددلوكيي( 
 نبححؤشابت بحلى فيي كابلىع أةىةيي حت ااب  بحال  د نكذحك بح السي بحكليي حت ااب  بحال  د.

ل ظدد ف لداج عالسدىت بحاالحدا بح0.01يوسد  عتندي باليثى يدي ذبت ع حدي ا  دىئيي موسثدي عالد  د ف2د
تا   أبلدىع بحاالحدا بحلنبسدد نكدج مدج بححؤشدابت بحن دحيي( نبححؤشدابت بح دلوكيي( نبححؤشدابت 

 بحلى فيي كابلىع أةىةيي حت ااب  بحال  د نكذحك بح السي بحكليي حت ااب  بحال  د.

ف لاج عالسىت بحاالحا ب ن لدىحد 0.01يوس  عتني باليثى يي ذبت ع حي ا  ىئيي موسثي عال  د ف3د
حاالحدا بحلنبسدد نكدج مدج بححؤشدابت بحن دحيي( نبححؤشدابت بح دلوكيي( نبححؤشدابت تا   أبلدىع ب

 بحلى فيي كابلىع أةىةيي حت ااب  بحال  د نكذحك بح السي بحكليي حت ااب  بحال  د.

ف لددددداج ب ةدددددايتة علدددددد 0.01يوسددددد  عتندددددي باليثى يدددددي ذبت ع حدددددي ا  دددددىئيي موسثدددددي عالددددد  د ف4د
ج مددج بححؤشددابت بحن ددحيي( نبححؤشددابت بح ددلوكيي( بحححالكددىت كا دد  أبلددىع بحاالحددا بحلنبسددد نكدد

 نبححؤشابت بحلى فيي كابلىع أةىةيي حت ااب  بحال  د نكذحك بح السي بحكليي حت ااب  بحال  د.

ف لدداج بح ددي،اة ب ساحىعيددي 0.01يوسدد  عتنددي باليثى يددي ذبت ع حددي ا  ددىئيي موسثددي عالدد  د ف5د
( نبححؤشدابت بح دلوكيي( نبححؤشدابت تا   أبلدىع بحاالحدا بحلنبسدد نكدج مدج بححؤشدابت بحن دحيي

 بحلى فيي كابلىع أةىةيي حت ااب  بحال  د نكذحك بح السي بحكليي حت ااب  بحال  د.
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ف لدداج بح السددي بحكليددي حلاالحددا 0.01يوسدد  عتنددي باليثى يددي ذبت ع حددي ا  ددىئيي موسثددي عالدد  د ف6د
فيددي كابلددىع بحلنبسددد نكددج مددج بححؤشددابت بحن ددحيي( نبححؤشددابت بح ددلوكيي( نبححؤشددابت بحلى 

 أةىةيي حت ااب  بحال  د نكذحك بح السي بحكليي حت ااب  بحال  د.

نيح ج ي  اا ذحك با  بحاالحا بحذ  يحىالةه بحدلن  ضد  زنساده أيدى كدى  نوعده يالحدًاب لد نيًى 
بىحضاب نبإل ىني( أن ح ظيًى بىح خايي مالهى نبحابلاج مج شدانهى أمدى  بقخدايج نبةداخ بمه ألةدلوب 

د( أن كددى  بن لىحيددًى كددا  يانى ددج الأيهددى أن نسوع ددى اددد نسددوع بقخددايج( أن بيخددذ ب لاددلبز بحلددى  
بحاالحا شد ج ب ةدايتة علدد محالكىيهدى بحخى دي نبعاثىال دى   دًاب حده( أن بيخدذ شد ج بح دي،اة علدد 
عتناهددى بددىقخايج كىأل ددج نبأل دد نىة نغاددا " كددج  ددذب مددج شددانه أ  ي ددبً  نوًعددى مددج بحضدددا 

ي ددج ححا لدددي بةددااللبا بح،ىنددي أن ب نهدددى  ب ن لددىحد اابددد أ ظهددوال أعدددابت بحح دداحا علاهددى ننددد  
ب  اداب  بحال  ددد علاهدى كىححؤشددابت بحن دحيي اا ددلا بدىألال ( بح دد بع( آ   ادد بحح ى ددج نيا ددم 

 . ف2019ف( د م ح  مانب ( 2009بحثى  ي مع عالبةي كج مج دحالد ما ( 
ى  بحح،لدوب مالهدى( نياكىةدج عدج نن  يظها بححؤشابت بح لوكيي ااال    مج بل  بححهد

أعبة بلد  بألعحددىل ناينددي غيدىب بحابدد يا مددج بح،دداا بقخدا( نندد  يهحددج ادد مظها ددى ب ددب  مددى 
 (Ravneet & Suneela, 2008)ي بثه بحلن  بححاالحا مج بإلن، ىة بحذبيد( نن  أشىالت عالبةي 

بححخال ددي نعدد   احددد أ  يلددات بححدداأة حللالددل مددج شددايك بح يددىة ينللهددى   ي ددىال  اددد بألن دد،ي 
 . بحب الة علد أعبة بحلحج نكذحك ع   بحاح ج مج ب عاالىة لال  هى نبا  ىحهى

ننددد  يظهدددا علدددد بحلنسدددي بحضددد يي أيًضدددى بلددد  بححؤشدددابت بحلى فيدددي كىح دددلوال بىح  دددج 
ف احدد 2005اب ب  ملالد بح يىة( نع   بحاضى عدج بح يدىة. نند  أشدىال دعحدىع مخيحدا( ن  نب  ثى 

ات حهدى بححداأة مدج زنسهدى ي دب  حهدى بح دلوال بىنخ دىت قيحدي بحدذبت. نيدا  أ  ب ةىةة بحادد يالد
بحثى  دددي أ  ذحدددك مدددج شدددانه أ  ي بددد  ى ملالدددد بح يدددىة اكيدددف ي دددلا بحلالدددد بح يدددىة ن دددد   ي دددلا 

 . بليحاهى بينىا ذبيهى ؟
 (Diop- Sidibe & etal, 2006)ادي  دذب ب يندىا أشدىالت  عيدوب ةدا يىب نآخدان   

ف 49 -15ف ةددا ة مالنسددي يابن ددع أعحددىال ج مددج د6566  بإسابئهددى علددد داددد بح البةددي بحاددد نددى
عىًمددى احددد أ  بححدداأة أت ددا عاضددي ح ددوة بححلىملددي مددج سىندد  بحددلن  ل السددي أت ددا مددج أ  شددخص 

 آخا( نأ  ك اًاب مج بقمىال بح  يي بح لبيي حلض ىيى مايث،ي بىحلالل بححاللحد ض  بححاأة.
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ج عالسدددىت أبلدددىع بحاالحدددا بحلنبسدددي نعالسدددىت أبلدددىع ملدددىمتت ب اليثدددى  لدددا الجفففجء الثفففان  :
غاددا بحلىملددي   دالغثددي مدج بحثى  ددي اددي بحالدداا علددي  ب  اداب  بحال  ددي حدد غ البددىت بحبادوت   بححدداأة 

 بيلددي ملددىمتت ب اليثددى  لدداج بححاداددايج اددي  ددى ت خى ددي اددي ضددوة محىالةددي بحلحددج بن عدد   
  عحددددجف كحددددى اددددي بحندددد نحاج محىالةدددداه ابدددد  عاضددددع ملددددىمتت ب اليثددددى  اددددي  ددددىحااج دعحددددج ن 

 . ف كحى  و موضح11(10د
 ( 10دول ) ــــــــج

 ( 85معامالت االرتباط بني التنمر الزواجى وأبعاد االحرتاق النفسى لدى ربات البيوت )املرأة غري العاملة ن = 
االحرتاق النفسي      

 مؤشرات عاطفية مؤشرات سلوكية مؤشرات جسمية التنمر الزواجي  
لكلية الدرجة ا

 لالحرتاق النفسى

 ** 0.414 ** 0.401 * 0.238 ** 0.327 التنمر البدنى
 ** 0.527 ** 0.454 ** 0.405 ** 0.376 التنمر اللفظى

 ** 0.538 ** 0.427 ** 0.358 ** 0.470 التنمر االنفعاىل
 ** 0.335 ** 0.387 0.133 * 0.259 االستيالء على املمتلكات

 0.202 0.133 0.112 * 0.224 السيطرة االجتماعية
 ** 0.496 ** 0.440 **0.310 ** 0.408 الدرجة الكلية للتنمر الزواجى

 0.01دالة عند **             0.05دالة عند * 
                  :ثـــــزء الثالــــاجل

 ( 11دول ) ـــــج
 (125رأة العاملة) ن=معامالت االرتباط بني التنمر الزواجى وأبعاد االحرتاق النفسى لدى امل

االحرتاق النفسي        
الدرجة الكلية  مؤشرات عاطفية مؤشرات سلوكية مؤشرات جسمية    التنمر الزواجي 

 لالحرتاق النفسى

 ** 0.355 ** 0.369 ** 0.391 0.142 التنمر البدنى 
 ** 0.614 ** 0.576 ** 0.586 ** 0.436 التنمر اللفظى 

 ** 0.608 ** 0.500 ** 0.596 ** 0.494 التنمر االنفعاىل 
 ** 0.541 ** 0.539 ** 0.508 ** 0.354 االستيالء على املمتلكات 

 ** 0.555 ** 0.530 ** 0.510 ** 0.407 السيطرة االجتماعية 
 ** 0.641 ** 0.597 ** 0.619 ** 0.448 الدرجة الكلية للتنمر الزواجى

 0.01د دالة عن**             0.05دالة عند * 
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 ويتضح من الجدولين ما يلى: 
  يوسدددد  عتندددددي باليثى يدددددي لددددداج ب ةدددددايتة علدددددد بحححالكدددددىت كا ددددد  أبلدددددىع بحاالحدددددا بحلنبسدددددد  ف1د

 نبححؤشابت بح لوكيي كا   أبلىع ب  ااب  بحال  د ح   بححاأة غاا بحلىملي دالبي بححالللف.

ا بحلنبسدددد نكدددج مدددج   يوسددد  عتندددي باليثى يدددي لددداج بح دددي،اة ب ساحىعيدددي كا ددد  أبلدددىع بحاالحددد ف2د
بححؤشابت بح لوكيي( نبححؤشدابت بحلى فيدي كثلد يج أةىةدااج حت اداب  بحال  دد نكدذحك بح السدي 

 بحكليي حت ااب  بحال  د ح   بححاأة غاا بحلىملي دالبي بححالللف.

 تفسري اجلزء الثاني:  

كي ادد نيح ج ي  اا ذحك با  بححاأة غاا بحلىملي يلابدا   يحالدك شداوًى مىعيدًى نغادا م دىال 
بح ىحددي ب نا ددىعيي بحلالددد أ  بحددلن  يلابددا كددج مددى يحالكدده  ددو ملًكددى حدده ألندده  ددو بحلىئددج بححددىع  
حوةددداة محدددى يضددد،ا البدددي بححالدددلل أن بححددداأة غادددا بحلىملدددي احدددد عددد   أخدددذ أ  الع الدددج ةدددلوكد أن 
بن دد ىلد اددد بح يددىة بحلنسيددي لددج بددىحل ك مددج بححح ددج ي ددىنل بحو ددول احددد بحاددوبز  اددد  يىيهددى 

بى  مدى  دو م،لدوب مالهدى بيندىا بألةداة ادت يال د   مدج مهىماهدى ن  ياكىةدج عدج أعبة أعحىحهدى بإي
 بححاللحيي نبألةايي.

نيح ددج ي  دداا عدد   نسددوع عتنددي لدداج بح ددي،اة ب ساحىعيددي كا دد  أبلددىع بحاالحددا بحلنبسددد 
بددا  ذحددك نكددج مددج بححؤشددابت بحلى فيددي نبح ددلوكيي نكددذحك بح السددي بحكليددي حت ادداب  بحال  ددد حلحدداأة( 

االحا لاج بحلن  نبحلنسي  اح بححا لدي بألنحدد البحى ما بحنحوعي مج بححاب ج اد ي،وال عتني بح
ن  يكو  ب   دىا بىحضددا نب  ثدى  نب ن د ىب أيًضدى( مد" ما لدي بحد اىع نبححبىنمدي حكدد ياخدذ 
 بهددى( مدد" بححا لددي بح ىح ددي ن ددد ما لددي ب ةا ددت  حومددا بحوبنددع حلل يدد  مددج ب عاثددىالبت ندد  يكددو  

علددد بأللالددىة اا ددىنل يببددج بألمددا بحوبنددع ن   بعاثددىالبت بساحىعيددي بحخددوًا مددج بح،ددت  أن بحخددوا
يظها علاهى ةلوكيىت بن  ىليي أن أ  مؤشابت عى فيي ا  أنهى اد بحونع ذبيه ن  يظهدا علاهدى 
بل  بححؤشابت بحن حيي نايني بحكبع ننلي بح الي ايض،اب نومهدى( ني دلا بدىألال  أن بح د بع 

لاج بح ي،اة ب ساحىعيي نبححؤشابت بحن حيي ا  أنهى يظج اد بححبىنمي. ن ذب ي  ا نسوع عتني 
 مج نسهي نظا بحثى  ي.

 تفسري اجلزء الثالث:
  يوس  عتني باليثى يدي عبحدي لداج بحاالحدا بحبد ند كا د  أبلدىع بحاالحدا بحلنبسدد نبححؤشدابت  -

 . بحن حيي كا   أبلىع ب  ااب  بحال  د ح   بححاأة بحلىملي
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ى نوًعدا مدج بحح ىندي نبح بدج ادد بألةداة بإعاثىال دى نيح ج ي  اا ذحك با  عحج بححاأة ي  به
عال ًاب م ىالًكى حلاسج محى   ي اله أيى كىنع بألةثىب احد بحليى  بىحاالحا بحب ند علاهى نإ  بخادج 

 يوبز  بححاللل مىعيًى.
ف احددد أ  نبنددع ظددى اة 2004نندد  أشددىالت ناددىئج بح البةددي بحاددد نىمددع لهددى دأمددج بحلددوبنعة( 

ماوةً،ى  اح أ  عحج بححاأة ن  بن  ا اد منحلده ادد بألعحدىل بحاابويدي  بحلالل ض  بححاأة سىة
 نب ساحىعيي نبإلعباليي.

 :ىـــــــرض الثانـــــــالف -2

يددددالص بح ددددات بح ددددىني علددددي بندددده س   يالبددددئ بلدددد  أبلددددىع بحاالحددددا بحلنبسددددد عن  غاا ددددى 
 . بى  ااب  بحال  د ح   بححاأة  

 ن د بال( حا  يد  مد   يالبدؤ أبلدىع بحاالحدا ن خاثىال   ي  ذب بح ات ي"   دىب ملىعحدي ب
 بحلنبسد بابلىع ب  ااب  بحال  د نعالساهى بحكليي ح   بححاأة.

ف قيحددي ملىمددج ب اليثددى  بححالدد ع( نن ددثي بحح ددى حي نقيحددي لااددى(  12نيوضددح بحندد نل د 
ع نقيحي دتف( نع حاهى بإل  ىئيي حكج بلد  مدج أبلدىع مليدىا ب  اداب  بحال  دد نعالساده بحكليدي مد

 أبلىع بحاالحا بحلنبسد بححالبوي بى  ااب  بحال  د.
 ( 12دول ) ــــــــج

 تأثري التنمر الزواجى على االحرتاق النفسى 
 املتغري

 أبعاد االحرتاق
 املتغريات

 أبعاد التنمر
االرتباط 

 Rاملتعدد 
نسبة 

املساهمة 
R2 

قيمة بيتا 
Beta 

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 مؤشرات جسيمة
 0.01 7.99 0.48 0.24 0.48 فعاىلالتنمر االن

   8.00   
 6.79قيمة الثابت العام = 

 مؤشرات سلوكية
 0.01 8.87 0.52 0.28 0.52 ىالتنمر اللفظ

  2.62 0.25 0.30 0.55 التنمر االنفعاىل
 7.24 قيمة الثبات العام =

 مؤشرات عاطفية
 0.01 9.13 0.54 0.29 0.54 ىالتنمر اللفظ

  2.91 0.22 0.31 0.56 املمتلكاتى عل االستيالء
 4.64 قيمة الثبات العام =

 الدرجة الكلية
  10.45 0.59 0.34 0.59 ىالتنمر اللفظ

 0.01 3.32 0.30 0.37 0.61 التنمر االنفعاىل
 18.88الثبات العام = قيمة 
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 يتضح من الجدول السابق ما يلى:
الحددا بحلنبسددي بىححؤشددابت بحن ددحيي كثلدد  مددج أبلددىع يالبددئ بحاالحددا ب ن لددىحد كثلدد  مددج ببلددىع بحا -1

 %24ب  ااب  بحال  ي لال ثي م ى حي 
 نيح ج  يىغي بححلىعحي بحاالبؤيي بقييي حاوضيح بحلتني لاج بححاداابتس

 6.79التنمر االنفعالى + ×  0.48المؤشرات الجسمية = 
حا بحلنبسد ح   بححاأة عن  يالبئ بل غ دبحاالحا بحل ظد( بحاالحا ب ن لىحدف كابلىع أةىةيي حلاال -2

غاا دددى لثلددد  بححؤشدددابت بح دددلوكيي كا ددد  أبلدددىع ب  اددداب  بحال  دددد حددد   بححددداأة لال دددثي م دددى حي 
 % علد بحاوبحد %30( 28

 نيح ج  يىغي بححلىعحي بحاالبؤيي بقييي حاوضيح بحلتني لاج بححاداابتس
 7.24فعالى + التنمر االن×  0.25التنمر اللف ى + ×  0.52المؤشرات السلوكية = 

يالبئ بل ب د بحاالحا بحل ظد( ب ةايتة علد بحححالكدىتف كابلدىع أةىةديي حلاالحدا بحلنبسدد حد    -3
بححدداأة عن  غاددا " لثلدد  بححؤشددابت بحلى فيددي كا دد  أبلددىع ب  ادداب  بحال  ددد حدد   بححدداأة لال ددثي 

 % علد بحاوبحد31%( 29م ى حي 

 لتني لاج بححاداابتسنيح ج  يىغي بححلىعحي بحاالبؤيي بقييي حاوضيح بح
 4.64االستيالء على الممتلكات + ×  0.22التنمر اللف ى + ×  0.54المؤشرات العاطفية = 

يالبئ بل ب دبحاالحا بحل ظد( بحاالحا ب ن لىحدف كابلىع أةىةديي حلاالحدا بحلنبسدد حد   بححداأة عن   -4
 وبحد % علد بحا30%( 59غاا " بىح السي بحكليي حت ااب  بحال  د لال ثي م ى حي 

 18.88التنمر االنفعالى + ×  0.61التنمر اللف ى + ×  0.59الدر ة الكلية لالحتراق النفسى = 

 مناقشة نتائج الفرض الثانى:  
مددج خددتل عددات بحالاددىئج بح ددىببي ياضددح ب دد ج عددى  ندد الة بلدد  أبلددىع بحاالحددا بحلنبسددد 

نحوعدي مدج بححلدىع ت بحادد عن  غاا ى بىح السي بحكليي حت ااب  بحال  د نأبلدىعا( نيد" بحاو دج حح
يوضح ن الة بل  أبلىع بحاالحا بحلنبسد عن  غاا ى علد بحاالبدؤ بىح السدي بحكليدي حت اداب  بحال  دد 

 ح   بححاأة نأبلىعا.
اىألةلوب بحذ  ي اخ مه بحلن  اد بحالباا عج ن  ه نبحالىمج مع زنساه حه يداماا كبادا 

أة عبئًحددى اددد أذنهددى اهددد يل ددم بألةددلوب بحلدداج سددً ب علاهددى اىحكلحددي بح،اثددي ننددوع بححدداأة ن دد  بححددا 
 نبحكلحي بحاد نبج أ  يال،م يااام ببلبهى. 
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نب ا ى  بححاثىعل لاج بألاابع يؤع  احد ي،وال ندو  بحلتندىت( نزيدىعة بحلتندي بح حيحيدي 
( أ  أ  بحدلن  اذب (Das, M., 2014, 34)نبحانببا بح خ يي( كذحك يثىعل بألاكىال نبحلوب دل 

ل ظ بةاخ بًمى ساً ب اإ  ذحك ةوا يلي  مج بح حيحيي نبألح ي لااله نباج زنساه. أمى ادد بةاخ   بح
 ىحددي بحددلن  بححاالحددا اهددو ع ددك ذحددك يحىًمددى ابدد  يكددو  بح دد ي بحاددد ياالحددا علددد زنسادده لهددى غاددا 
موسدددوعة بدددىححاة ا  أنددده ي ددداحا ادددد ذحدددك اااللاهدددى باةدددوة بح ددد ىت نبألةدددحىة( ني دددخا مالهدددى أمدددى  

ة أ ج( ألالىة( أ  نىة م ىنً  بحابلاج مج شدانهى أن ند  يداه " علدد شد لهى محدى ي دو  بقخايج ةوب
 حه بىح  بألما اد بحااماا علد يب يا ى حذبيهى. 
ف احد أ  أت ا أنوبع بحلالدل بنا دىاًلب ادد حابيدى 2009نن  أشىالت عالبةي دحالد م ح  ما ( 
 بحبها نبإليذبة بحل ظد( نبح امى  مج بح بو .

حددا ب ن لددىحد أن بحلددى  د بححاح ددج اددد ب ةدداهلبة بىحلنسددي أن ينى لهددى( كددذحك نكددذحك بحاال
أ  ي و  عبئ" بحلبوا اد نسههى اد بحونع بحذ  يض ك مع بقخايج نيلدىمله" لل،دل كدج ذحدك 
مددج شددانه أ  يددؤما علددد يببددج بححدداأة حددذبيهى نينللهددى اددد  ادداة مددج أما ددى نبددذحك يضدديع بححدددل  

ن ددو بححددوعة نبحا حددي نبحااددم بددىحبوباليا اا ددلا بحلنسددي ب ىحددي مددج  نبحهدد ا بألةىةددد مددج بحددلنب 
بحضددديىع نيظدددج بحضددددا ادددد يلبيددد  نبةددداحابال حاكدددابال بح دددلو  بحاالحدددا  محدددى ي دددج لهدددى احدددد  ىحدددي 

 ب  ااب  بحال  د اذب ح" ي اع نياخذ خ،وبت عتسيي ح ج يلك بحح  لي.
حلنبسد يالبئ بىح السدي بحكليدي نن  يو لع بحثى  ي احد أ   الى  بل ب  مج أبلىع بحاالحا ب 

 حت ااب  بحال  د حلحاأة( ن حى علد بحاايا س 
س ن و يالبئ لد دبح السي بحكليي حت ااب  بحال  د( بححؤشابت بحلى فيي( بححؤشابت التنمر اللف ى -1

 بح لوكييف.

س ن دددو يالبدددئ لددددد دبح السدددي بحكليدددي حت ادددداب  بحال  دددد( بححؤشدددابت بح ددددلوكيي( التنمفففر االنفعففففالى -2
 ف.بحن حيي

 نبىحالظا احد  ذيج بحثل يج نت ظ بقيدس 
   أ   ذيج بحثل يج حلاالحا بحلنبسد يح ج مج ختحهى بحاالبؤ بىح السي بحكليي حت ااب

 بحال  د نسحيع أبلىعا.

  ي اا  بحاالحا بحل ظد( بحاالحا ب ن لىحد كابلىع أةىةديي حلاالحدا بحلنبسدد ادد بحاالبدؤ
شابت بح لوكييف لاالحى يال اع بحاالحا بحل ظد لد دبح السي بحكليي حت ااب  بحال  د( بححؤ 
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ادددد بحاالبدددؤ بىححؤشدددابت بحلى فيدددي( يال ددداع بحاالحدددا ب ن لدددىحد ادددد بحاالبدددؤ بىححؤشدددابت 
 بحن حيي كابلىع أةىةيي حت ااب  بحال  د حلحاأة.

نبالددىًة علددد مددى ةددبم يدد" بحاو ددج احددد نضددع ي ددوال مباددا  يح ددج مددج ختحدده بحاالبددؤ مددج 
 عن  غاا ى بىح السي بحكليي حت ااب  بحال  د ح   بححاأة نأبلىع ى.بل  أبلىع بحاالحا بحلنبسد 

 
 (  1ل ) ـــــــــكــش 

 العالقة التنبؤية بني أبعاد التنمر الزواجى وأبعاد االحرتاق النفسى لدى املرأة ودرجتها الكلية

 :ثـــــــرض الثالـــــــالف -3

 ةدددالوبت ااندددج( 10حلدددىملد ديلحدددج(   يلحدددجف نمددد ة بحدددلنب  د يوسددد  يددداماا عبل ا  دددىئيىً 
ةددالي اددات اف نبحا ىعددج لاالهحددى اددد ياماا حددى بحح دداا  علددد بحاالحددا بحلنبسددد  21ةددالي(  20 – 11

 ح   بححاأة.

 نتائج الفرض الثالث:
ن خاثىال   ي  ذب بح ات( ي"   ىب بححاوة،ىت نب ن اباىت بححعيىاليدي بحنىملدي ناًبدى 

ةددالي  21ةددالي(  20 – 11ةددالوبت اانددج(  10ديلحددج /   يلحددجف( نمدد ة بحددلنب  د حلددىملد بحلحددج
اات اف نذحك بىحال ثي ألبلىع بحاالحا بحلنبسد نعالساهى بحكليي(   دىب ي لادج بحاثدىيج مالدىئد ب يندىا 
 بىحال ثي دحلىمج بحلحج( م ة بحلنب ف نبحا ىعج لاالهحى اد ياماا حى بحح اا  علد بحاالحا بحلنبسد.

ف بحبيىنددددىت بحو دددفيي حلاالددددي بح البةدددي ناًبدددى حلددددىملد بحلحدددج( مدددد ة  13نددد نل د نيوضدددح بح
 بحلنب  نذحك بىحال ثي ألبلىع بحاالحا بحلنبسد نعالساه بحكليي.

 بح السي بحكليي حت ااب  بحال  د

 بحاالحا ب ن لىحد ا بحل ظدبحاالح

 بححؤشابت بحلى فيي بححؤشابت بح لوكيي بححؤشابت بحن حيي
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 ( 13دول ) ـــــــج
 املتوسط احلسابى واالحنراف املعيارى لعينة من السيدات فى متغري العمل، ومدة الزواج 

 االحنراف املعيارى املتوسط عددال مدة الزواج العمل أبعاد التنمر

 التنمر البدنى

 ربات املنزل

 2 5.7 34 سنوات فأقل 10
 2.3 5.6 22 سنة 20 – 11
 2.1 5.7 29 سنة فأكثر 21

 2.1 5.7 85 اجملموع الكلى

 عامالت

 1.3 4.6 16 سنوات فأقل 10
 1.8 4.8 59 سنة 20 – 11
 1.7 4.9 50 سنة فأكثر 21

 1.7 4.8 125 وع الكلىاجملم

 العدد الكلى

 1.8 5.4 50 سنوات فأقل 10
 2 5 81 سنة 20 – 11
 1.9 5.2 79 سنة فأكثر 21

 1.9 5.1 210 اجملموع الكلى

 التنمر اللفظى

 ربات املنزل

 2 6.7 34 سنوات فأقل 10
 2.7 7.4 22 سنة 20 – 11
 2.7 7.9 29 سنة فأكثر 21

 2.5 7.3 85 ىاجملموع الكل

 عامالت

 2.8 7 16 سنوات فأقل 10
 2.1 6.4 59 سنة 20 – 11
 2.4 6.5 50 سنة فأكثر 21

 2.3 6.5 125 اجملموع الكلى

 العدد الكلى

 2.3 6.8 50 سنوات فأقل 10
 2.3 6.6 81 سنة 20 – 11
 2.6 7 79 سنة فأكثر 21

 2.4 6.8 210 اجملموع الكلى
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 االحنراف املعيارى املتوسط عددال مدة الزواج العمل أبعاد التنمر

 نفعاىلالتنمر اال

 ربات املنزل

 2.3 7.4 34 سنوات فأقل 10
 2.4 8 22 سنة 20 – 11
 3 7.7 29 سنة فأكثر 21

 2.6 7.7 85 اجملموع الكلى

 عامالت

 3 8.1 16 سنوات فأقل 10
 2.3 7.2 59 سنة 20 – 11
 2.7 7.5 50 سنة فأكثر 21

 2.6 7.4 125 اجملموع الكلى

 العدد الكلى

 2.5 7.6 50 ات فأقلسنو 10
 2.3 7.4 81 سنة 20 – 11
 2.8 7.6 79 سنة فأكثر 21

 2.6 7.5 210 اجملموع الكلى

االستيالء على 
 املمتلكات

 ربات املنزل

 2.1 5.8 34 سنوات فأقل 10
 2.3 6 22 سنة 20 – 11
 2.2 5.6 29 سنة فأكثر 21

 2.2 5.7 85 اجملموع الكلى

 عامالت

 2 5.8 16 وات فأقلسن 10
 1.9 5.4 59 سنة 20 – 11
 1.8 5.5 50 سنة فأكثر 21

 1.9 5.5 125 اجملموع الكلى

 العدد الكلى

 2 5.8 50 سنوات فأقل 10
 2 5.5 81 سنة 20 – 11
 1.9 5.5 79 سنة فأكثر 21

 2 5.6 210 اجملموع الكلى

السيطرة 
 االجتماعية

 ربات املنزل

 2.1 6.3 34 فأقلسنوات  10
 2.8 6.5 22 سنة 20 – 11
 2.2 5.3 29 سنة فأكثر 21

 2.4 6 85 اجملموع الكلى



2020 (3ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 101 

 االحنراف املعيارى املتوسط عددال مدة الزواج العمل أبعاد التنمر

 عامالت

 2.6 6.6 16 سنوات فأكثر 10

 2.1 5.8 59 سنة 20 – 11

 2.2 6.2 50 سنة فأكثر 21

 2.2 6 125 اجملموع الكلى

 العدد الكلى

 2.2 6.4 50 سنوات فأكثر 10

 2.3 6 81 سنة 20 – 11

 2.2 5.8 79 سنة فأكثر 21

 2.3 6 210 اجملموع الكلى

الدرجة الكلية 
 للتنمر الزواجى

 ربات منزل

 8.4 32 34 سنوات فأقل 10

 10.8 33.5 22 سنة 20 – 11

 10.2 32.11 29 سنة فأكثر 21

 9.6 32.4 85 اجملموع الكلى

 عامالت

 10.5 32.1 16 سنوات فأقل 10

 8.3 29.5 59 سنة 20 – 11

 9.5 30.5 50 سنة فأكثر 21

 9.1 30.2 125 اجملموع الكلى

 العدد الكلى

 9 32 50 سنوات فأقل 10

 9.2 30.6 81 سنة 20 – 11

 9.7 31.1 79 سنة فأكثر 21

 9.3 31.1 210 اجملموع الكلى

ف ححاداددا  بحلحددج نمدد ة 2×  2ا دف ي لاددج بحاثددىيج مالددىئد ب ينددى 14نيوضددح بحندد نل د 
 بحلنب  نبحا ىعج لاالهحى اد ياماا حى بحح اا  علد بحاالحا بحلنبسد ح   بححاأة.
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 ( 14جدول ) 
 ( لتفاعل املرأة، 2×  2نتائج حتليل التباين ثنائى االجتاه )

 مدة الزواج فى تأثريهما املشرتك على التنمر الزواجى لدى املرأة 

درجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين األبعاد
DF 

متوسط املربعات 
Mean Square 

 Fقيمة 
مستوى الداللة 

Sig 

التنمر 
 البدنى

 0.01  39.62 1 39.62 العمل )أ(
 غري دالة **11.22 0.23 2 0.47 مدة الزواج )ب(

 غري دالة 0.07 0.44 2 0.88 ب× تفاعل أ 
 ةغري دال 0.12 3.53 204 720.55 تباين اخلطأ

    210 6329.000 اجملموع

التنمر 
 اللفظى

 غري دالة 3.57 20.09 1 20.09 العمل )أ(
 غري دالة 0.43 2.42 2 4.84 مدة الزواج )ب(

 غري دالة 1.588 8.95 2 17.90 ب× تفاعل أ 
 غري دالة 1.588 5.63 204 1149.373 تباين اخلطأ

    210 1203.829 اجملموع

التنمر 
 االنفعاىل

 غري دالة 0.09 0.65 1 0.65 العمل )أ(
 غري دالة 0.06 0.41 2 0.82 مدة الزواج )ب(

 غري دالة 0.95 6.36 2 12.72 ب× تفاعل أ 
   6.70 204 1366.14 تباين اخلطأ

    210 13285.000 اجملموع

االستيالء 
على 

 املمتلكات

 غري دالة 0.44 1.76 1 1.76 العمل )أ(
 غري دالة 0.28 1.13 2 2.26 ب(مدة الزواج )

 غري دالة 0.35 1.40 2 2.80 ب× تفاعل أ 
   4 204 814.99 تباين اخلطأ

    210 7353.000 اجملموع

السيطرة 
 االجتماعية

 غري دالة 0.17 0.87 1 0.87 العمل )أ(
 غري دالة 1.45 7.37 2 14.75 مدة الزواج )ب(

 غري دالة 2.29 11.70 2 23.41 ب× تفاعل أ 
   5.11 204 1041.43 تباين اخلطأ

    210 8695.000 اجملموع

الدرجة 
الكلية 
للتنمر 
 الزواجى

 غري دالة 1.64 143.38 1 143.38 العمل )أ(
 غري دالة 0.08 7.03 2 14.07 مدة الزواج )ب(

 غري دالة 0.65 56.79 2 113.58 ب× تفاعل أ 
   87.29 204 17807.24 تباين اخلطأ

    210 221348.000 اجملموع
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   ما يلى: 14ويوضح الجدول ا 
يوس  ادان  ذبت ع حدي ا  دىئيي لداج دبح دا بت بحلدىمتت( غادا بحلدىمتت  البدىت بحبادوت  ف  -1

 ف اد بحاالحا بحب ند كا   أبلىع بحاالحا بحلنبسد.0.01عال  د

وبت ااندددددددج( ةدددددددال 10  يوسددددددد  ادددددددان  ذبت ع حدددددددي ا  دددددددىئيي لددددددداج دبح دددددددا بت بححالنسدددددددىت  -2
ةددددددددالي اددددددددات اف اددددددددد بحاالحددددددددا بحبدددددددد ند  21ةددددددددالي( بححالنسددددددددىت  20 -11بححالنسددددددددىت مددددددددج 

 تا   أبلىع بحاالحا بحلنبسد.

  يوسددددد  يددددداماا حلا ىعدددددج لددددداج دبحلحدددددج( نمددددد ة بحدددددلنب ف علدددددد بحاالحدددددا بحبددددد ند كا ددددد  أبلدددددىع  -3
 بحاالحا بحلنبسد.

ىت بحباوت ف نكذحك ادد   يوس  اان  ذبت عبحي لاج دبح ا بت بحلىمتت( غاا بحلىمتت  الب -4
ةدددددالي(  20 -11ةدددددالوبت ااندددددج( بححالنسدددددىت مدددددج  10مددددد ة بحدددددلنب  دبح دددددا بت بححالنسدددددىت 

ةالي اات اف نبحا ىعج لاالهحى اد ياماا حى بحح اا  علدد بحاالحدا بحل ظدد كا د   21بححالنسىت 
 أبلىع بحاالحا بحلنبسد.

حبادوت ف نكدذحك ادد مد ة   يوس  اان  عبحي لاج بح دا بت بحلدىمتت( غادا بحلدىمتت  البدىت ب -5
ةدالي( بححالنسدىت  20 -11ةدالوبت ااندج( بححالنسدىت مدج  10بحلنب  دبح ا بت بححالنسدىت 

ةددالي اددات اف نبحا ىعددج لاالهحددى اددد ياماا حددى بحح دداا  علددد بحاالحددا بألن لددىحد كا دد  أبلددىع  21
 بحاالحا بحلنبسد.

بادوت ف نكدذحك ادد مد ة   يوس  اان  عبحي لاج بح دا بت بحلدىمتت( غادا بحلدىمتت  البدىت بح -6
ةدالي( بححالنسدىت  20 -11ةدالوبت ااندج( بححالنسدىت مدج  10بحلنب  دبح ا بت بححالنسدىت 

 ةالي اات اف نبحا ىعج لاالهحى علد ب ةايتة علد بحححالكىت كا   أبلىع بحاالحا بحلنبسد. 21

د مد ة   يوس  اان  عبحي لاج بح دا بت بحلدىمتت( غادا بحلدىمتت  البدىت بحبادوت ف نكدذحك اد -7
ةدالي( بححالنسدىت  20 -11ةدالوبت ااندج( بححالنسدىت مدج  10بحلنب  دبح ا بت بححالنسدىت 

 ةالي اات اف نبحا ىعج لاالهحى علد بح ي،اة ب ساحىعيي كا   أبلىع بحاالحا بحلنبسد. 21

  يوس  اان  عبحي لاج بح دا بت بحلدىمتت( غادا بحلدىمتت  البدىت بحبادوت ف نكدذحك ادد مد ة  -8
ةدالي( بححالنسدىت  20 -11ةدالوبت ااندج( بححالنسدىت مدج  10بت بححالنسدىت بحلنب  دبح ا 

 ةالي اات اف نبحا ىعج لاالهحى علد بح السي بحكليي حلاالحا بحلنبسد. 21
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 مناقشة نتائج الفرص الثالث:
يو ددلع بحالاددىئج ب دد ج عددى  احددد عدد   نسددوع اددان  ذبت ع حددي ا  ددىئيي لدداج دبح ددا بت 

 بحباوت ف اد بح السي بحكليي حلاالحا بحلنبسد.بحلىمتت( نغاا بحلىمتت  البىت 
نيح دددج ي  ددداا ذحدددك بدددا  بحدددلن  بححاالحدددا ةدددوبة السدددع ةدددب  يالحددداا احدددد أةدددىحا  بحاال دددوي  

بحخى وي أن أةلوب مالح  أن كحي ىنال  عاىعد بةبى د علد بح لبي بألضلل اد  يىيه اكج مدى 
البدي مالدلل اهدو شدخص أندىند يهحه بحو ول احد  ىحي مج ب الييى  ةوبة كىندع زنساده عىملدي أن 

 أن حكد ي لا ن  ه بىحبوة نبحل و.
 115ادددد عالبةدددي نىمدددى بإسابئهدددى علدددد  (Kalaca & Dundar, 2010)ننددد  أشدددىال

ةدددددا ة أتىعيحيدددددي ححلاادددددي أةدددددثىب نآالبة بحال دددددىة  دددددول بحلالدددددل ضددددد  بححددددداأة نأشدددددىالت بحالادددددىئج احدددددد 
بألت دددددددا عاضدددددددي  أ  بححددددددداأة بحلىملدددددددي ذبت بحوضدددددددع ب ساحدددددددىعد نب نا دددددددىع  بححدددددددالخ    دددددددد

حخ،ددددا بحلالددددل( اضددددىاي احددددد أ  بحلالددددل بحال  ددددد  ددددو بألت ددددا بنا ددددىاًلب ضدددد  بحال ددددىة بححاللحددددىت( 
لاالحدددددى بحلالدددددل بحن ددددد    دددددو بألت دددددا بنا دددددىاًلب ضددددد  بحال دددددىة غادددددا بححاللحدددددىت نغادددددا بحلدددددىمتت 

% ن ددددددذب يا دددددم مددددددع بحالاينددددددي بحادددددد يو ددددددلع احاهددددددى بحثى  دددددي ملالددددددد ذحددددددك أ  74نذحدددددك لال ددددددثي 
عىملدددددي أن غادددددا عىملدددددي اهدددددد يالدددددات حلاالحدددددا نحكدددددج بحدددددذ  يخالدددددل ابدددددا  بححددددداأة ةدددددوبة كىندددددع

 نوع بحاالحا بحذ  يلاضع حه.
ةددالاج اانددج(  10ني دداا بحالاددىئج أيًضددى احددد عدد   نسددوع اددان  لدداج بح ددا بت دبححالنسددىت 

 ةالي اات اف اد بح السي بحكليي حلاالحا بحلنبسد. 21ةالي(  20 – 11بححالنسىت مج 
عل علددد عدد   بحالضددج بحلبلددد نبحلددى  د حلددلن  اإندده يدد ل  نيح ددج ي  دداا ذحددك باندده نإ  

أيًضى علد باابىع أن باابىال بححاأة حلذكىة بحلى  د احج بححاونع أنه مع بما بع بحل اة لاج بحلنساج 
أ  ي هددد" كدددت مالهحدددى بقخدددا نيانى دددج بلددد  بألمدددوال ني دددىنل ي ددد  مدددج يالحدددا بح،ددداا بقخدددا أن 

 ي ىع ا علد بحالباا باةلوب أاضج.
ك أشددىالت بحالاددىئج احددد نسددوع اددان  ذبت ع حددي ا  ددىئيي لدداج دبح ددا بت بحلددىمتت( نكددذح

 اد بحاالحا بحب ند كا   أبلىع بحاالحا بحلنبسد. 0.01غاا بحلىمتت  البىت بحباوت ف عال  
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نيح دج ي  داا ذحدك بددا  يلدات بححداأة غاددا بحلىملدي دالبدي بححالدللف احددد بحاالحدا بحبد ند ندد   
 ياسع احدس

 لندددا احدددد أةدددبى  مدددى ل بخلددده مدددج ب ثى دددىت نايندددي بحلحدددج علدددد زنساددده بحاسدددج ن  ددده نددد  ي
بىعاثىال ى بحلال ا بألضلل نأنه  و الب بححاللل بحذ  يبذل بحنه  نيخا  حللحج أمى  د 

 اانلك اد بححاللل.

    نمحددى ندد  يليدد  مددج بألمددا  ايبددي يلبددد بححدداأة بحاددد   يلحددج حددذحك بح ددلو  لالددوع مددج عدد
زيددىعة بةدداخ ب  بحددلن  حلاالحددا بحبدد ند نياخددذ بححدداأة عنال بح  حددي نبح دد وت محددى يددؤع  احددد 

 بحض يي.

أمى اد  ىحي بححاأة بحلىملي اد ك ادا مدج بأل يدى    يبد ال علدد ذحدك اىح،اادى  ما دىنيى  
يخاسدى  حللحدج نيا دىالكى  بنا دىعيًى محدى ي د ث نوًعدى مدج بحبدو  بححاوبزندي بحادد ينبداا علدد عد   

 بةاخ ب  ذحك بح لو .
 : عالفرض الراب -4

ةالوبت اانج(  10يوس  ياماا عبل ا  ىئيًى حلىملد بحلحج ديلحج(  يلحجف نم ة بحلنب  د
ةددالي اددات اف نبحا ىعددج لاالهحددى اددد ياماا حددى بحح دداا  علددد ب  ادداب  بحال  ددد  21ةددالي(  20 -11

 ح   بححاأة.

 نتائج الفرض الرابع:
يىاليددددددددي ن خاثدددددددىال  دددددددد ي  ددددددددذب بح ددددددددات( يددددددد"   ددددددددىب بححاوةدددددددد،ىت نب ن اباددددددددىت بححع

 -11ةددددددالوبت اانددددددج(  10بحنىملددددددي ناًبددددددى حلددددددىملد بحلحددددددج ديلحددددددج(   يلحددددددجف نمدددددد ة بحددددددلنب  د
ةددددددددالي اددددددددات اف نذحددددددددك بىحال ددددددددثي ألبلددددددددىع ب  ادددددددداب  بحال  ددددددددد نعالسادددددددده بحكليددددددددي(  21ةددددددددالي(  20

  دددددددىب ي لادددددددج بحاثدددددددىيج مالدددددددىئد ب يندددددددىا بىحال دددددددثي دحلدددددددىملد بحلحدددددددج( مددددددد ة بحدددددددلنب ف نبحا ىعدددددددج 
   علد ب  ااب  بحال  د.لاالهحى اد ياماا حى بحح اا 

ف بحبيىنددددىت بحو دددفيي حلاالددددي بح البةدددي ناًبدددى حلددددىملد بحلحدددج( مدددد ة  15نيوضدددح بحنددد نل د 
 بحلنب  نذحك بىحال ثي ألبلىع ب  ااب  بحال  د نعالساه بحكليي.
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 ( 15دول ) ـــــــج
 املتوسط احلسابى واالحنراف املعيارى لعينة من السيدات فى متغري العمل، ومدة الزواج 

 االحنراف املعيارى املتوسط العدد مدة الزواج العمل أبعاد االحرتاق النفسى

 مؤشرات جسمية

 ربات املنزل

 2.6 10.21 34 سنوات فأقل 10
 2.3 11.14 22 سنة 20 – 11
 2.5 11.14 29 سنة فأكثر 21

 2.5 10.76 85 اجملموع الكلى

 عامالت

 2.6 9.56 16 سنوات فأقل 10
 2.2 9.66 59 سنة 20 – 11
 2.6 10.48 50 سنة فأكثر 21

 2.4 9.97 125 اجملموع الكلى

 العدد الكلى

 2.6 10 50 سنوات فأقل 10
 2.3 10.06 81 سنة 20 – 11
 2.6 10.72 79 سنة فأكثر 21

 2.5 10.30 210 اجملموع الكلى

 مؤشرات سلوكية

 ربات منزل

 2.6 12.17 34 سنوات فأقل 10
 2.1 12.45 22 سنة 20 – 11
 2.2 12.41 29 سنة فأكثر 21

 2.3 12.33 85 اجملموع الكلى

 عامالت

 3.4 12.25 16 سنوات فأقل 10
 2.3 11.02 59 سنة 20 – 11
 3.6 12 50 سنة فأكثر 21

 3 11.57 125 اجملموع الكلى

 العدد الكلى

 2.9 12.20 50 سنوات فأقل 10
 2.3 11.41 81 سنة 20 – 11
 3.1 12.15 79 سنة فأكثر 21

 2.8 11.88 210 اجملموع
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 االحنراف املعيارى املتوسط العدد مدة الزواج العمل أبعاد االحرتاق النفسى

 مؤشرات عاطفية

 ربات منزل

 2.6 9.94 34 سنوات فأقل 10
 2.3 9.64 22 سنة 20 – 11
 2.5 9.62 29 سنة فأكثر 21

 2.4 9.75 85 اجملموع الكلى

 عامالت

 3.2 9.88 16 سنوات فأقل 10
 2.8 8.68 59 سنة 20 – 11
 2.9 9 50 سنة فأكثر 21

 2.9 9.05 125 اجملموع الكلى

 العدد الكلى

 2.8 9.92 50 سنوات فأقل 10
 2.6 9.07 81 سنة 20 – 11
 2.7 9.23 79 سنة فأكثر 21

 2.7 9.33 210 اجملموع الكلى

الدرجة الكلية لالحرتاق 
 النفسى

 ربات منزل

 6.2 32.32 34 سنوات فأقل 10
 5.3 33.23 22 سنة 20 – 11
 5.4 33.17 29 سنة فأكثر 21

 5.7 32.84 85 اجملموع الكلى

 عامالت

 8.2 31.69 16 سنوات فأقل 10
 6 29.54 59 سنة 20 – 11
 8.3 31.48 50 سنة فأكثر 21

 7.3 30.59 125 اجملموع الكلى

 العدد الكلى

 6.9 32.12 50 سنوات فأقل 10
 6 30.45 81 سنة 20 – 11
 7.4 32.10 79 سنة فأكثر 21

 6.8 31.50 210 اجملموع

ف ححادادددا  بحلحدددج نمددد ة بحدددلنب  2×  2ف ي لادددج بحاثدددىيج مالدددىئد د 16نيوضدددح بحنددد نل د 
 نبحا ىعج لاالهحى اد ياماا حى بحح اا  علد ب  ااب  بحال  د ح   بححاأة.
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 ( 16دول ) ـــــج
 ( لتفاعل العمل، 2×  2ن ثنائى االجتاه )نتائج حتليل التباي

 مدة الزواج فى تأثريهما املشرتك على االحرتاق النفسى لدى املرأة 

درجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين األبعاد
DF 

متوسط املربعات 
Mean Square 

 Fقيمة 
مستوى الداللة 

Sig 

املؤشرات 
 اجلسمية

 0.05 *6.23 36.92 1 36.92 العمل )أ(
 غري دالة 1.98 11.77 2 23.55 مدة الزواج )ب(

 غري دالة 0.59 3.50 2 7.1 ب× تفاعل أ 
   5.93 204 1209.24 تباين اخلطأ

    210 23538 اجملموع

املؤشرات 
 السلوكية

 غري دالة 1.97 15.14 1 15.14 العمل )أ(
 غري دالة 0.60 4.64 2 9.28 مدة الزواج )ب(

 غري دالة 1.08 8.33 2 16.66 ب× تفاعل أ 
   7.70 204 157.41 تباين اخلطأ

    210 31256 اجملموع

املؤشرات 
 العاطفية

 غري دالة 1.39 10.19 1 10.19 العمل )أ(
 غري دالة 0.89 6.53 2 13.06 مدة الزواج )ب(

 غري دالة 0.23 1.71 2 3.42 ب× تفاعل أ 
   7.33 204 1494.47 تباين اخلطأ

    210 19828 اجملموع

الدرجة الكلية 
لالحرتاق 

 النفسى

 0.05 3.86 173.18 1 173.18 العمل )أ(
 غري دالة 0.34 15.39 2 30.78 مدة الزواج )ب(

 غري دالة 0.74 33.27 2 66.53 ب× تفاعل أ 
   44.88 204 9156 تباين اخلطأ

    210 217988 اجملموع

 ويوضح الجدول ما يلى:
س  اان  ذبت ع حي ا  ىئيي لاج بح ا بت بحلىمتت( غاا بحلىمتت دالبىت بحباوتف عال  يو  -1

 ف اد بححؤشابت بحن حيي كا   أبلىع ب  ااب  بحال  د.0.05د

ةدالوبت ااندج( بححالنسدىت  10  يوس  اان  ذبت ع حي ا  ىئيي لاج دبح دا بت بححالنسدىت  -2
بححؤشددددابت بحن ددددحيي كا دددد  أبلددددىع ةددددالي اددددات اف اددددد  21ةددددالي( بححالنسددددىت  20 – 11مددددج 

 ب  ااب  بحال  د.
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  يوسددد  يددداماا حلا ىعدددج لددداج دبحلحدددج( نمددد ة بحدددلنب ف علدددد بححؤشدددابت بحن دددحيي كا ددد  أبلدددىع  -3
 ب  ااب  بحال  د.

  يوس  اان  عبحي لاج دبح ا بت بحلىمتت( غاا بحلىمتت  البىت بحبادوت ف نكدذحك ادد مد ة  -4
ةدالي( بححالنسدىت  20 – 11ت اانج( بححالنسىت مدج ةالوب 10بحلنب  دبح ا بت بححالنسىت 

 ةالي اات اف نبحا ىعج لاالهحى علد بححؤشابت بح لوكيي كا   أبلىع ب  ااب  بحال  د. 21

  يوس  اان  عبحي لاج دبح ا بت بحلىمتت( غاا بحلىمتت  البىت بحبادوت ف نكدذحك ادد مد ة  -5
ةدالي( بححالنسدىت  20 – 11مدج  ةالوبت اانج( بححالنسىت 10بحلنب  دبح ا بت بححالنسىت 

 ةالي اات اف نبحا ىعج لاالهحى علد بححؤشابت بحلى فيي كا   أبلىع ب  ااب  بحال  د. 21

يوسدد  اددان  ذبت ع حددي ا  ددىئيي لدداج دبح ددا بت بحلددىمتت( غاددا بحلددىمتت  البددىت بحباددوت   -6
 ف اد بح السي بحكليي حت ااب  بحال  د.0.05عال  د

ةددالي(  20 – 11ةددالوبت اانددج( مددج  10حددلنب  حدد   بح ددا بت د  يوسدد  اددان  عبحددي اددد مدد ة ب -7
 ةالي اات اف اد بح السي بحكليي حت ااب  بحال  د. 21

   يوس  ياماا حلا ىعج لاج بحلحج نم ة بحلنب  اد بح السي بحكليي حت ااب  بحال  د. -8

 مناقشة نتائج الفرض الرابع:
ي لدددداج دبح ددددا بت يو ددددلع بحالاددددىئج ب دددد ج عددددى  احددددد نسددددوع اددددان  ذبت ع حددددي ا  ددددىئي
 بحلىمتت( غاا بحلىمتت  البىت بحباوت ف اد بح السي بحكليي حت ااب  بحال  د.

ني  ا بحثى  ي ذحك با  يلات بححاأة بحلىملي حت ااب  بحال  د أنج مج البي بححاللل ياسدع 
 احد بحل ي  مج بألةثىبس

محى ي لا ى  اثخان  بححاأة حللحج يكا   نضع نم ىني بساحىعيي( نكذحك بةابتل مىع 
لالوع مج بح لىعة نبحااى يي بحال  يي نأنهى نىعالة علد بحل،ىة نااع اد بححناحع حده كيدى ( حديك  دذب 
ا  دد  لددج أنهددى مددج خددتل بحلحددج يكا دد  بحبدد الة علددد بحالىمددج مددع بألنحددى  بححخال ددي مددج بحث ددا( 

علددددد موبسهددددي نياثددددىعل بحخبددددابت بح يىييددددي مددددع بقخددددايج( نكددددذحك يا ددددع مبىااهددددى( نيددددلعبع ندددد البيهى 
بحح دددد تت بححخال ددددي لددددج أ  بحان يدددد  اددددد  دددد  ذبيدددده نبحخددددان  حللحددددج نم ىاظاهددددى علددددد بح دددد ج 
ب ساحددىعد مددج خددتل االيدد بة بححتبددك بحتئبددي نبح  ددىظ علددد مظها ددى ي  دد  بححدداأة اددد  دد  ذبيدده 
 نوًعى مج بح بي بىحال ك نعلد بحاغ" مج بحضدا بحال  د بحذ  يالات حده بححداأة بحلىملدي مدج خدتل
عدد   ندد اليهى اددد بلدد  بأل يددى  علددد عحددج نوًعددى مددج بحاددوبز  لدداج بحلحددج نبححالددلل نيلدد ع بألعنبال 
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بحاددد يبددع علددد عىئبهددى ا  أ  بحححاددلبت بحاددد يكا ددبهى مددج خددتل خانسهددى حللحددج ندد  يهددو  علاهددى 
 بحك اا نن  يالل ك أيًضى علاهى بلحج نوع مج بحاالظي" نب عبالة حلحاللل نحواابع أيًضى.

ا بت غادددا بحلدددىمتت دالبدددىت بحبادددوتف يالدددات حت اددداب  بحال  دددد ب دددوالة أتبدددا أمدددى بح ددد
 حلل ي  مج بألةثىب مالهىس

نح،يددددي بح يددددىة بحاددددد يعي ددددهى البددددي بححالددددلل نبحددددانياج بحاددددومد بححاكدددداال( عدددد   بخات هددددى 
نبن منهى مع بحلبليىت نبح بىاىت بححخال ي يبلج مج عالسي بحوعد بح بىاد ح يهى نبىحادىحد يدؤما علدد 

 ا ىلهى حلل ي  مج بححهىالبت اد بإلعبالة نبحاالظي" نموبسهي بألزمىت.بت
نكذحك أ حىحهى اد ن  هى نش لهى ب ساحىعد يؤما بحانال بأليى  علد عالسي م اهى لال  دهى 

 ني لا ى بانهى أنج مج بقخايج.
نندد  ي ددىب اددد ك اددا مددج ب  يددى  بى تاوددىب نظددًاب أل  بحاسددىل   يبدد ن  بحدد نال بحددذ   
 ني  ونهى بانهى   يلحج أن أنه   قيحي حهى. يبو  به

نيددا  بحثى  ددي أ  البددي بححالددلل يبددو  بىحل يدد  مددج بألعنبال بحاددد يندد  أ  ي دداهى  لهددى مددج 
ب  احى  بىححاللل نبحلن  نيابيي بأللالدىة نادد ك ادا مدج بأل يدى  مابعدىة أ دج بحدلن  أن يبد ي" بحد ع" 

لن  أن بشدددلىال ى بليحاهدددى  دددو بحدددذ  ي دددب  حهدددى أل لهدددى ا  أ  عددد   يلباهدددى حلددد ع" بحال  دددد مدددج بحددد
 ب  ثى ( نيااع مج م او  ب  ااب  بحال  د ح يهى.

يالص بح ات علدس  ج يخالل بح يالىميىت بحال  ديي ححاي لدد ب  اداب  بحال  دد نبحالدات 
 حلاالحا بحلنبسد.

 :ىـــــة األولـــــاحلال
  للحالة:البيانات األولية  -1

 أ. ا. ع االسم:
  53 العمر الجمنى:

 عى   30 عدد سنوات الجواج:
   يلحج  المهنة:

 عى   60 عمر الجوج:
 ملىش بىحنيش مهنته:

 ماوةا  المستوى اال تماعى:
 ماي ع  المستوى االقتصادى:
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 ملخص الحالة من خالل استمارة المقابلة الشخصفية والمالح فة الكلينكيفة المباشفرة و يفر -2
 المباشرة:

أشدددخىش أب( أ ( نبالادددى  ننحددد (  5ياكدددو  أةددداة بح ىحدددي بح ددددااة مدددج تركيبفففة األسفففرة: 
 اد بححا لي بح ىنويي. بحكبا  مالنسي( بح ىنيي مخ،وبي( نبحوح 

ةددالوبت احددد لاددع  5تىنددع بألةدداة يعدديش اددد لاددع بحلالددي نبنابلددع مالددذ الحالففة السففكنية: 
 س ي    يح.

ي بألةددا  غاددا ةددىال اكددى  نبحدد  ى الغدد"  ابادده ا  أندده مددج يددىالي  بح ىحددتاريخهففا األسففرى: 
بحالىعال أ  ي لا ى ب الىنه نأمهى كىنع يبلدج مدج شدانهى ني د هى بانهدى غادا سحالدي نأخوبيهدى أ  دج 

 مالهى ش ًت ن ذب خلم انوة لاج بح ىحي نأةايهى.
علددد مدد بال  يىيهددى بحلنسيددي يلبددع  دد يًى أت ددا مددج مدداة نيىبلددع مددع  الحالففة الصففحية:

وال بى الي ننل  اااة  ويلي ح السي أنهى ن  ي دج احدد  د  بنب،دىع بحدال ك ن ىحيدًى  دد ادد  ىحدي عكا
 بتاوىب نذللع ننج نزنهى.

عتناهددى بىأل دد نىة نبحنادداب  سادد ة أمددى عتناهددى مددع أ ددج بحددلن   عالقاتهففا اال تماةيففة:
 مالل مي.

ب ددب   يددا  بح ىحددي أ  زنسهدى ةددب  كدج بحح ددىتج أسفباب المشففكالت مففن و هففة ن رهففا:
بحوةوبا بحبها  بحذ  ح يه نشخ ااه بحالاس يي بححالىحيي  اح يا  أنده أاضدج مدج بحنحيدع نأنده 
تى  بىحنيش نالبيثه ماي دع نيدا  أيًضدى أ  بحح دىتج زبعت ل السدي كباداة  االحدى  لدع علدد بححلدىش 

 نسلك بىةاحابال اد بححاللل.
ى بحلنسيدي يلادل  بح دحع تيفيي موبسهدي بألزمدىت بحلنبسيديس كىندع بح ىحدي ادد ل بيدي  يىيهد

نيخىا مج زنسهى أمى بق  اب  يداات ك اًاب نأ دث ع يداع عليده ب ةدىةة بى ةدىةة ن يىيهدى بق  
 شثه م ا الي.

بح ىحدي نحدا  يىيهدى ةدية نغادا مدالظ" اهدد يالدى   دوبل  نمط حياتها وكيف تفدير وقتهفا:
 بحالهىال ني ها  وبل بحلاج  اد   يا  زنسهى.

 أ   وبيي.  يوس   الهوايات:
 ةوعبنيي نمظلحي. ن رتها للمستقبل:

بح ىحي يخىا مدج بحح داببج سدً ب ألنده مدبه" بىحال دثي حهدى نيخدىا علدد ألالىة دى  المخاوف:
 نيخىا مج   ل السي كبااة سً ب.
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 (2ل )ــــــــــشك
ق النفسى( فى االجتاهات اخلمسة عشر على منوال درجات احلالة األوىل )مرتفعة التنمر الزواجى واالحرتا

 تفسريات استجابات احلالة األوىل على اختبار ساكس لتكملة اجلمل: اختبار ساكس لتكملة اجلمل

 االتجاه نحو األم:  -1
ي ددداا بةدددانىبي بح ىحدددي احدددد أنددده يوسددد  بضددد،ابب ادددد ب يندددىا ن دددو بأل  نظهدددا ذحدددك ادددد 

بت  اددح أشددىالت احددد أ  بأل  كىنددع نىةدديي علاهددى نأ  ب ةددبى  بحددذ  بةدداخ ماه بح ىحددي اددد بحعثددىال 
ملظدد" بألمهددىت ي هحددج أ  بحاابيددي بىح دد ة نك دداة بحلددو  بحددي بألن ع نأنهددى نأمهددى حدديك لاالهحددى ي ددى " 
نحكج اد ن ك بحونع   ظع بحثى  ي نسوع نوع مج ب ض،ابب بحوس ب  نبحاالىن   اح أشىالت 

عثىالة د أنى نأمد حيك لاالالى ي ى " نحكج بح   اد أمد  د أعظ" شئ اد بح نيى ف ناد  احد أ  د
 . نلوبالى حثل ف ن ذب ي اا بحي يالىن  نس بني ينىا ب  

 االتجاه نحو األب: -2
ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد نسددوع بضدد،ابب اددد ب ينددىا ن ددو بألب ااددذكا بح ىحددي أ  نبحدد  ى 

  بحنداع ن دي ي حلنسهدى بإيبدىة   نليًت مدى أشدلا ى بىح الدى  نبح د  نبحل،دل نكىندع ياحالدد أ  حدو ندى
ادد بلالاده نيلدك بشددىالة احدد ةدلبيي بألب نكىندع يددوع حدو أ  نبحد  ى كدى  يبددل بنوبال دى ادد يلدك بحظددانا 

 بح عثي بحاد يحا لهى نكىنع عبئًحى ي لا أ  نبح  ى نلاج بح الي نأ  أمهى  د بحح ي،اة.
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 االتجاه نحو وحدة األسرة:  -3
نسدددوع بضددد،ابب يندددىا ن ددد ة بألةددداة  ادددح أ  أةدددايهى غادددا ي ددداا بةدددانىبي بح ىحدددي احدددد 

ماحىة ي ن ليالي مج ك اة بحح ىتج بحلنسيي نأ  ملظد" بألةدا بحادد يلااهدى يعديش ادد شد ة ننهدا 
بحدلنب  ن دد  ليالدي علدد بحوضدع بحلدى . نند  عىنددع بح ىحدي مدج أةدايهى ن دد   لدي اكىندع نبحدد يهى 

  أةددددايهى   يلادددداا لهددددى ن  لالضددددنهى نيلىملهددددى يلىملهددددى بلالددددل نأ  نبحدددد  ى ننبحدددد يهى نأخوبيهددددى أ
 بحنحيع نكانهى  دااة نحيك حهى الأ  اد  يىيهى.

 االتجاه نحو المرأة: -4
ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد نسددوع بضدد،ابب اددد ب ينددىا ن ددو بححدداأة اهددد يددا  أ  ملظدد" 

ظدد" بحال ددىة اددد بحبالددىت اددد حهددو ني ددثه بىحاسددىل نعدد   ب  ادداب  نبح يددىة  ددو بح ددىئ ( نيلابدد  أ  مل
ظل" ننها نن  ة نالبحى ذحك يل ك بحوضع بحذ  يعيش ايه نكذحك بحح يا لهى ادد ب  دىال بحدذ  
ي يى ايه نالبحى ذحك  و ةب  ب ينىا بح لبد بىإلضىاي احد بححلىملي بحبىةيي نبحاالحا علاهى نعلدد 

عدج اكايهدى عدج  ش لهى نأنهى غاا سحالي نحذحك اآخا مى ي ثه اد بحال دىة  دد أمهدى نخىحاهدى( أمدى
 بححاأة بحكىملي اهد بحاد يا لد بىح با نبح   نبحاد يل،د بت   نع.

 االتجاه نحو العالقات الجنسية الغيرية: -5
ي دددداا بةددددانىبي بح ىحددددي احددددد نسددددوع بضدددد،ابب نددددو  نشدددد ي  اددددد ب ينددددىا ن ددددو بحلتنددددىت 

ت  نياحالدد أ  ي دو  بحنال يي بحداايي اا ل  يىيهى بحنال يي بانهى   شئ ن  يايد  ى علدد ب  د
حهى عتنىت سال يي نالبحى ياسع ذحك بحكاا بح  ي  احد بألةلوب بححباذل بألندىند بحدذ  ي،ثدع عليده 
 ىبع بحالاس يي اكج مدى يايد ا زنسهدى مالهدى  دو بحن د  ابدا   يوسد  م دىعا ن  بألةدلوب بحل،دل 

ب  مدج بألةدثىب بحادد نمابعىة بقخا نعال مى يالاهد مج الغثىيه يااكهى ك" مهحدج نيلابهدى ن دذب ةد
سللع شدلوال ى ن دو بح يدىة بحلنسيدي ةدلبد نن د اهى بىحح دىتج نعد   بحاب دي نعالد مى ي دى   السدج 

 نبماأة ياحالد أ  يكو  م له" نياحالد ةلىعيه".
 االتجاه نحو األصدقاء والمعارف: -6

ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد عدد   نسددوع بضدد،ابب اددد ب ينددىا ن ددو بأل دد نىة نبححلددىالا 
ال مى يكو  لداج أ د نىة ى ي دلا بىحاب دي نبح د  ن د" بحدذيج يبد مو  حهدى بحد ع" نبحح دىن ة( اهد ع

نأ  بحالىا بحذيج ي به" أت ا مدج غادا "  د" بحدذيج ي بونهدى ادد   بلادً ب عدج بحح دىحح نبأل دوبة 
الددذحك اهددد يددا  أ  بح دد يم بح ددم  ددو بح ددىاظ ألةددابال ى نيبددل ملهددى اددد بح دد ة ن ددد   ي دد  
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ج ي ذلو  نيالىابو  نياكبان  نأشدىالت احدد أ  عتناهدى با د نىة عتندي  حيحيدي نىئحدي بحالىا بحذي
 علد ب  ااب  نبحاب يا نبحح ىعا بحابقيي نبح   اد   ن و مى ي اب ا اد  يىيهى بحلنسيي.

 االتجاه نحو رؤساء العمل أو المدرسة: -7
الؤةدىة بحلحدج نبحح الةدي ي اا بةانىبي بح ىحي احد ع   نسوع بض،ابب اد ب يندىا ن دو 

اددذكات بح ىحددي أ  بحالددىا بألعلددد مالهددى ياحالددد حهدد" بح ددلىعة نياحالددد حهدد" بحخاددا نبحباكددي ن ددذب يدد ل 
 علد بحا ىحح مع بحذبت( بىحال ثي حلح الةاج كىنع ي اامه" نيخىا مج بلضه".

 االتجاه نحو المرؤوسين: -8
بححاؤنةدداج اهددد عالدد  ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد عدد   نسددوع بضدد،ابب اددد ب ينددىا ن ددو 

ب ددد بال بألنبمدددا حلدادددا ي ضدددج بحال دددح نبألةدددلوب بحلددداج بحدددذ  ياببلددده( نذكدددات أ  بحالدددىا بحدددذيج 
يلحلو  مج أسلد  " بألناب احد نلبد نمج ختل بةانىلاهى علد عثدىالة حدو أنالدد كالادع بحح دؤل 

ةددي بحاددد بألنل ألةددل ت عددىئلاد لدد ن  أحدد" ن ددل  اهددد ياحالددد حهدد" بح ددلىعة لدد ً  مددج  ىحددي بحالى
يعي هى ألالىة ى نب ةانىبي علد بحعثىالبت ي ل علد أنهدى شخ ديي ةدويي نحكدج  الدى  بخداتل ادد 

  يىيهى بحلنسيي.
 االتجاه نحو زمالء العمل أو المدرسة: -9

ي دددداا بةددددانىبي بح ىحددددي احددددد عدددد   نسددددوع بضدددد،ابب اددددد ب ينددددىا ن ددددو زمددددتة بحلحددددج أن 
عال  " أمىني نخوا مج   ن د  ىحيًى   ي دادج بحح الةي اهد ي   أ  ي ادج مع بحالىا بحذيج 

 نحكج ياحالد نسوع شدج نذكات أنهى أت ا بن نىًمى مع لالىيهى نأخو ى بألتبا نعىئلاه.
 االتجاه نحو المخاوف: -10

ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد نسددوع بضدد،ابب اددد ب ينددىا ن ددو بححخددىنا اهددد يخددىا مددج 
نبوع ى أ  ياخلص مج بحخوا مج ظل" بح يىة أن بح ئ  بحظل" نبحاكبا نيخىا مج بح اج نبحالحيحي

بحخ د بحذ    يللحه ا    ا  أنهى اد نلم نخوا مج بحح اببج بححنهول ب ب  ك اة بحح دىتج 
مع زنسهى نبحو ول احد الغباهدى ادد بنهدىة  يىيهدى بحلنسيدي ملده نيضد،ا ى مخىناهدى أ يىًندى علدد 

 ى.لالىيهى بحاابسع عج اكاة بحخلع مج زنسه
 االتجاه نحو مشاعر الذنب: -11

ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد نسددوع بضدد،ابب شدد ي  اددد ب ينددىا ن ددو م ددىعا بحددذن   اددح 
أةب،ع مى ل بخلهى اد عثىالة كىنع أتبا غل،ي باليكباهى اد  يىيد  دد زنبسدد مدج زنسدد ن دذب 
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ذحدك بحوندع  ي ل علد م   بحبؤا بحذ   د ايه بق ( نأنهى علد بةدال بع حلحدج أ  شدئ يال داهى
بحذ   د ايه بق  مج  ل  ننلي  الي ني كك اد بألةاة نأت ت علد  ىحهى  اج أشىالت احد أ  
أةوة مى اللاه اد  يىيهى  و زنبسهى مج زنسهى بىحدلا نعي اهى مع أ لده. ن االحدى كىندع  ددااة 

هددد" نحكدددج تىندددع ي دددلا بىحدددذن  أ يىًندددى بيندددىا أ لهدددى نأمهدددى نأخوبيهدددى حثلددد  ى عددداله" نعددد   يبابهدددى ح
 أةلوبه" بح ئ كى   و بح ب .

 االتجاه نحو القدرات الذاتية: -12
ي داا بةددانىبي بح ىحددي احددد عد   نسددوع بضدد،ابب اددد ب يندىا ن ددو بحبدد البت بحذبييددي ادد بئًحى 
عالد مى   يكددو  بحظدانا اددد سىنبهددى يلندا احددد   اددد ظاناهدى بح ددعثي نحدد يهى بحبد الة علددد   ددظ 

نب،ددي ضددلل عالدد  ى  ددد أن ع ددى اهدد" أ دد" شددئ اددد  يىيهددى( عالدد مى بألةددابال نالددج بحخاددا نأتبددا 
ي ددو  بح ددظ ضدد  ى اا دد ا   عبئًحددى ني،لدد  مالدده بحخاددا نبح ىحددي عتناهددى سادد ة مددع   نما يالددي 

 نحكج مى ي اب ا بحالىمج بح لي" مع نحا شخ يي زنسهى ني ابا احد بحذكىة بحلى  د.
 االتجاه نحو الماضى: -13

ىحدددي احدددد نسدددوع بضددد،ابب ادددد ب يندددىا ن دددو بححىضدددد اهدددد حددد" يلدددش ي ددداا بةدددانىبي بح 
  وحاهدى م دج بليدي بأل  ددىل نالغد" ذحدك اإنهدى ياحالددد أ  يظدج  ددااة ن  يكبدا ب ددب  مدى  دد ايدده 

 بق  مج م ىتج ن يىة م ك ي( نعال مى كىنع   لي كىنع ياحالد بحلن  بح ىحح.
 االتجاه نحو المستقبل:  -14

نسوع بض،ابب اد ب ينىا ن و بحح داببج اابد ن حهدى بحح داببج ي اا بةانىبي بح ىحي احد 
نكانه ظلحي  ل  ااهدى بحالدوال( ني كدا عبئًحدى ادد بأليدى  بحبىعمدي كيدف ةداكو ( نأنهدى  ليالدي ألنهدى 
اد يو  مج بأليى  عىملع أن ع ى بب وة نخى ي بحوحد  نأ حلاده ادد اادابت بحح دىتج بححاكداالة ك ادًاب 

 ا عليدده نمنىنحددي بتا ددىبه اددد  دد ه نعالدد مى يابدد   لهددى بح ددج اإنهددى مددع نبحدد  ى ب ددب  ةددي،اة نبحدد
 ةوا ي،ل  مج   بحاضى نبحا حي نم ىم ي بحذيج  وحهى.

 االتجاه نحو األهداف: -15
ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد عدد   نسددوع بضدد،ابب اددد ب ينددىا ن ددو بأل دد با اهددد يثدددد 

ت لالىيهددى اددد ةددلىعة نالب ددي نبح ددئ بحدددذ  عبئًحددى أ  يكددو  ةددلا ة( ةدداكو  اددد ةددلىعة يىمددي اذب الأ
ي،حع احيه ةًاب  و الج بحخاا نبحونوا بنىن  بحح اى  نأ  أت دا مدى يثهيده مدج بح يدىة  دو الضدى 

   عالهى نبلادىة نسهه بحكاي" ن   بحالىا حهى.
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بًبى حدد   ادي ضددوة بةددانىبىت بح ىحددي علددي بخاثددىال   ةدىتك   اددى  أت ددا بححنددى ت بضدد،ا 
بح ىحي ب ينىا ن و ن  ة بألةاة( نب ينىا ن و بحلتنىت بحنال ديي بحداايدي( نب يندىا ن دو م دىعا 
بحذن ( يلداه" ب يندىا ن دو بأل ( ب يندىا ن دو بححخدىنا( يلداه" ب يندىا ن دو بألب( يلداه" ب يندىا 

  ااهى بض،ابب اهد ف( أمى بحنوبن  بحاد   يوس4ن و بححاأة نبححىضد اهو ماوةا احد    مى د
ب يندددددىا ن دددددو بأل ددددد با( نبأل ددددد نىة نبححلدددددىالا( نالؤةدددددىة بحلحدددددج أن بحح الةدددددي( نب يندددددىا ن دددددو 

 بححاؤنةاج نزمتة بحلحج نكذحك ب ينىا ن و بحب البت بحذبييي.
نبح ىحي يلىند مدج  ىحدي  دل  نكآبدي نيالحدا م داحا مدج نبدج بحدلن  محدى سللهدى ي كدا ادد 

اددد  يىيهددى نحكالهددى أيًضددى يخددىا مددج بحح دداببج نالع الددج زنسهددى   لدد  بحخلددع مالدده نأندده أةددوة شددئ
نكذحك كيف ي اا علد ن  هى اهو بحلىئج بححىع  ن د البي مالدلل   يلحدج نبح ىحدي علدد عالسدي 
ايحىنيي سا ة نحكج نحا شخ ااهى مج بحبوبح  بحنىم ة بحاد   ي  ج بحا اا أيًضى ني ابا احد 

ى ني اى  احد نوع مدج بحاا ادج حكدد يا داا ب دوالة أاضدج بحذكىة بحلى  د اد ملىحناهى ألزمىيه
 ححلىحناهى مى ي،اأ علاهى مج أزمىت نبحا كاا ب  حي أت ا مج ذحك.

 احلالة الثانية  
  البيانات األولية للحالة: -1

   .   االسم:
 ةالي  33 العمر الجمنى:

 ةالوبت  9 عدد سنوات الجواج:
 م الا م ىع  بإ    بحكليىت المهنة:
  3 بناء:عدد األ

 ةالي 38 عمر الجوج:
 م الا بإ    بح نل بحلابيي المهنة:

 ماي ع  المستوى اال تماعى:
 ماي ع  المستوى االقتصادى:
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 ملخص الحالة من خالل استمارة المقابلة الشخصية والمالح ة الكلينيكية المباشرة و ير المباشرة: -2
ةددالوبت(  8 ( مدتث ألالددىة( بحكبدا  ياكددو  بألةداة مددج خحدك أاددابع بألب( بأل تركيبفة األسففرة:
 أمالى  ذكوال يوأ .

كىنع يعيش بألةاة اد ة ج ماوةا م" بنابلع احد ماللل أاضج مج  اح  الحالة السكنية:
 بحبالىة نكذحك بححال،بي بح  اليي أالند.

بألةاة بحاد يال  ال مالهى بح ىحي أةاة ماوة،ي بح ىحي عىنع مج بحك اا مدج  تاريخها األسرى:
ىتج بححىعيدددي نبح خ ددديي ب دددب  بخددداتا شخ ددديي بحوبحددد يج ابددد  كدددى  بألب نلادددج بألزمدددىت نبحح ددد

بحخبدداة نحكددج  ادد  بحبلدد  نبأل  شدد ي ة نم ددي،اة نحكالهددى   يحددي  ىاظددع علددد بأللالددىة اددد نسددوع 
 بألب نبل  ناىيه أيًضى.
بح ىحدددي عىندددع ك ادددًاب مدددج أزمدددىت  ددد يي نن  ددديي نبحنىنددد  بحال  دددد أت دددا  الحالفففة الصفففحية:

 نبسهى اب  كىنع ياة"  والة ح يىيهى نحكالهى بي  مع لوبنع أ ل .نخى ي بل  ز 
ياحال بح ىحي بانهى شخ يي بساحىعيي م بوبدي مدج بحنحيدع نعتنىيهدى  عالقاتها اال تماةية:

  اثي مع سحيع بحح ي،اج نح يهى نبول بساحىعد.

 أسباب املشكلة من وجهة نظرها:  
 اة بححاضيي مج نبحد ة زنسهدى الغد" أنهدى حد" بحدج نبح ب  مج أ ج بحلن  بح  ي  نخى ي بحدا

 يب   حه" غاا كج  ا .

   بخدداتا بح خ دديي نبح،ثددىع لدداج بحددلنساج ننسددوع بلدد  ب   ددىا بددىحالبص مددج سىندد
 بحلن  ب ب  أنه م الا ن د أةاىذة سىمعيي.

  عددد   يبددد يا بحدددلن  حلددد نال بحكبادددا بحدددذ  يبدددو  بددده اهدددو أغلددد  بحوندددع م دددىاا ن دددد ي حدددج
 لي نعال مى ياللل مج بح  ا يكو  اااة يعي ي ملاوي بىحح ىتج.م ووحيي بألةاة كىم

بةدداخ مع بح ىحددي بحك اددا مددج بألةددىحا  ب ينىليددي اددد  كيفيففة موا هففة األ مففات الجوا يففة:
  نع علحهى نبةاخ مع بحاام نبحلاج نبح دبا نبح  حدي نحكدج  دذب حد" ي دج حهدى أزمىيهدى ادد مبىلدج 

الد أ ح احد أ  ن لع بح ىحي احدد عالسدي ماي لدي مدج ناس يي بحلن  نبحعيش اد لاع بحلالي بحل
 ب  ااب  بحال  د نناالت بألن  ىل.
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شخ ديي مالظحدي ن  يحدي اداغ" م دووحيي بحلحدج نبححالدلل  نمط حياتها وكيف تدير وقتها:
نبأل  ىل حكالهدى كىندع علدد عالسدي عىحيدي مدج بحادوبز  لداج سحيدع بحنوبند  مالظحدي مدج نى يدي اعبالة 

 نىس ي اد عحلهى.بحونع نبححاللل أيًضى ن 
 ي   بحبابةة نبل  بألعحىل بحا نيي. الهوايات:

 يلاب  عبئًحى أ  بحخاا نىع  نأ  بألسحج ح" يايد بل . ن رتها للمستقبل:
 يخىا علد ألالىئهى نحكج يباالهى بىهلل عىحد سً ب. المخاوف:

0

1

2

3

4

5

6

7

 ( 3شكل )
 لتنمر الزواجى واالحرتاق النفسى( منوال درجات احلالة الثانية )مرتفعة ا

 فى األجتاهات اخلمسة عشر على احتبار ساكس لتكملة اجلمل

 نتائج الدراسة الكلينكية على احلالة الثانية:
 االتجاه نحو األم:  -1

ي اا بةانىبي بح ىحي احد عد   نسدوع بضد،ابب ادد ب يندىا ن دو بأل   ادح يبد ال بح ىحدي 
بأل  نبح دال  نذكدات أنده الغد" ب خداتا ادد بح خ ديي لاالهحدى نبداج  بأل  ني اامهى ك اًاب اهد نل"

بأل  ا  أنهى ي ل أمهى بىحلبتنيي نبح  حي نيظج أ  ملظ" بألمهىت ين  أ  يباابوب مج لالىيه" 
 ن د ي   أمهى ك اًاب نحكج كىنع نىةيي علاهى اد بل  بألموال نكىنع يبلج مج شانهى.
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 االتجاه نحو األب: -2
ي بح ىحي احد ع   نسوع بض،ابب اد ب ينىا ن و بألب اهد ي ل نبح  ى ي اا بةانىب

بىح،اثي نبح الى  نكى  متًتى يح د علد بألالت ننليًت مى عال هى أن أ لنهى نكىنع يوع أ  ي و  
 نبح  ى أش  مج ذحك اد شخ ااه  اد   ياناأ عليه أ   أل   اباه أاب يه ك اًاب مج  بونه.

 األسرة: االتجاه نحو وحدة  -3
ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد نسددوع بضدد،ابب اددد ب ينددىا ن ددو ن دد ة بألةدداة ااةددايهى اذب 
نوالنع بحلظ" بألةا بألخا  اهد أةاة  ليالدي أغلد  بحوندع ن يدىيه" غادا ماوبزندي نيوسد  بحك ادا 
ة مج بحح ىتج لاج بألب نبأل  نب خاتا أمى عج ملىملدي أةدايهى حهدى االىملهدى نكانهدى نلالدي بحخبدا 
نالأيهددى   ياخددذ لهددى نكددى   ددذب ي لنهددى ك اددًاب ألنهددى بىح لددج ع ددك ذحددك نملظدد" بألةددا بحاددد يلااهددى 

 تىنع يعيش اد بةابابال أت ا ماله" نعال مى كىنع   لي كى  نبح  ى ي حلهى ك اًاب.
 االتجاه نحو المرأة:  -4

بححدداأة ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد نسددوع بضدد،ابب اددد ب ينددىا ن ددو بححدداأة اهددد يددا  أ  
بحكىملي  د بححاأة بححا يالي بحلىنلي بحذكيي بحادد يد يا بألمدوال ادد ب يندىا بح د يح ن  ي ا دل" ألدً ب 
نحكج نىعاًلب مى يب ال بألزنب  ذحك نيظج أ  ملظ" بحبالىت ة، يي نعبوحه" اىالغي نبل نب ك اًاب عج 

بةب،ع مدى لد بخلهى بح وبب نملظ" بحال ىة اد ظل" نع   يب يا مج بحاسىل ن ذب يل ك  ىحاهى ن 
اد يلدك بحعثدىالة نآخدا مدى ي ثده ادد بحال دىة  دو بحح دا نبحخ يلدي نيوضدح أيًضدى  ىحهدى احدج خدتل 
بححبىللي ملهى يباج أنهى يلاضع حذحك ك اًاب مج أ ج زنسهى نخى ي نبح يه حبلي خبايهى اد بح يىة 

 نألنهى ح" يالل" شاوًى عج ذحك بحح ا اد أةايهى.

 قات الجنسية الغيرية:االتجاه نحو العال -5
ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد نسددوع بضدد،ابب اددد ب ينددىا ن ددو بحلتنددىت بحنال دديي بحداايددي 
اهد عال مى ي ى   السج نبماأة مًلى اهد ياحالد حه" بح لىعة نبحاواام ألنهى شخ يي ماوبزني ن  ديًى 

كدو  نىئحدي علدد نما ىح ي مع ذبيهى أمى شدلوال ى ن دو بح يدىة بحلنسيدي اهدد يدا  أنهدى يند  أ  ي
بححوعة نبحا حي نيب يا كج  اا حآلخا نمابعىة م ىعاا نحكالهدى حوةدل حد" يدا  ذحدك ادد  يىيهدى 
نيعيش اد يلىةدي ن دد   ياحالدد أ  عتندي سال ديي ا  ادد ب دىال شداعد ةدلي"(  يىيهدى بحنال ديي 

 مض،ابي سً ب.
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 االتجاه نحو األصدقاء والمعارف: -6
وع بضدد،ابب اددد ب ينددىا ن ددو بأل دد نىة نبححلددىالا ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد عدد   نسدد

اهددد يددا  أ  بح دد يم بح ددم  ددو بحددذ  ي هدد"  دد يبه مددج نظايدده عن  أ  يا دد ث نيبدد ال ظانادده 
نحكالهددددى حوةددددل أيًضددددى يلاضددددع حلخددددذ   مددددج أعددددل بأل دددد نىة ن ددددد   ي دددد  بحالددددىا بححددددىتايج 

  يالو ( عال مى يكو  لاج بححالىاباج أمى بحذيج ي به" أت ا مج غاا " بح خ يىت بحوبض ي بحاد 
 أ  نىئهى اهد ي ظد بى  ااب  نبح   نبحاب يا.

 االتجاه نحو رؤساء العمل أو المدرسة: -7
ي داا بةددانىبي بح ىحددي احددد عد   نسددوع بضدد،ابب ن ددو الؤةدىة بحلحددج أن بحح الةددي اىحالددىا 

نىئحدي علدد بحابد يا بحذيج أعلد مالهى ياحالد حه" بحاواام نبحاب   عبئًحدى( نعتناهدى بىحح الةداج كىندع 
نبح دد  نب  ادداب  لدداج بح،دداااج اهددد ما وندده نماحاددلة علحيددًى نبختقيددًى( أمددى عددج الئي ددهى اددد بحلحددج 

 اهد ي اا  مج ي اامهى( أمى بحالىا بحذيج يل  " أعلد مالهى بححاحاليج أختقيًى ابا. 
 االتجاه نحو المرؤوسين: -8

ينددىا ن ددو بححاؤنةدداج الددو أنهددى ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد عدد   نسددوع بضدد،ابب اددد ب 
تىنع بحح وول بألنل ألع،ع كج ذ   دم  بده( حدو أ  بحالدىا عحلدوب مدج أسلهدى اهدد ي  دظ حهد" 
بحنحاج نياعا أضلىًاى مضىع ي نم ىعا ى أينى " ي وندوب أنداب احدد نلبهدى( نعالد  ا د بال بألنبمدا 

 حلداا يالىمج لل،ل نيب ال ظانا بحنحيع.
 ل أو المدرسة:االتجاه نحو زمالء العم -9

ي دددداا بةددددانىبي بح ىحددددي احددددد عدددد   نسددددوع بضدددد،ابب اددددد ب ينددددىا ن ددددو زمددددتة بحلحددددج أن 
بحح الةددي اهددد اددد عحلهددى أت ددا بن ددنىًمى مددع بألشددخىش بحددذيج يبدد الن  يلبهددى ني اامونهددى نبحددذيج 
ي ددادج ملهدد" عبليددىت مخال دددي نحكددج ي ددىنل بحادددانل" مددع سحيددع بح خ ددديىت نذحددك يدد ل علدددد أ  

نوًعى مج بحذكىة نبححانني بحال  يي ني   أ  ي ادج مع بحالىا بحذيج   ياكبان  علد  بح ىحي ح يهى
غاددا " نيلددىملو  بحالددىا بددىحل،ل( بحالددىا بحددذيج ي ددادج ملهدد" احدداله" بح  ددج بحل،ددىة نمدداله" غاددا 

 ذحك ن د اد بحدىح  يانال  بح ئ.
 االتجاه نحو المخاوف:  -10

ينددىا ن ددو بححخددىنا اهددد يخددىا مددج ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد نسددوع بضدد،ابب اددد ب 
بحظل" نبحح ا ة ن د ن  يلاضع حذحك ك اًاب ن د يلل" أنهى  حىني أ  يخىا مج بح  ا نبألعحىل 
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نحكالهى مج ك اة بحح ىتج بحاد عىشاهى مع زنسهى يابالع أ   الى  شئ غاا  بيلد مدج نبدج أ دج 
بح د ي  علدد ألالىئهدى بح ددىال بحلن  نحكج عتناهى مع   ساد ة. نياحالدد أ  يداخلص مدج بحخدوا 

نيض،ا ى مخىناهى أ يىًنى احد أ  يالهد  يىيهى مع نبح  "  اد يال دا بأللالدىة ادد سدو ةدو  نحكدج 
 يخىا علد ش له" ب ساحىعد  اج ي بانب.

 االتجاه نحو مشاعر الذنب:  -11
ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد نسددوع بضدد،ابب شدد ي  اددد ب ينددىا ن ددو م ددىعا بحددذن  اهددد 

أتبا غل،ي باليكباهدى ادد  يىيهدى أنهدى ظلحدع ن  دهى بلد   يوكاد  ى علدد  بونهدى نةد ويهى  يا  أ 
عدددج  بهدددى( نأنهدددى علدددد بةدددال بع حلحدددج أ  شدددئ يال ددداهى ذحدددك بحوندددع بحدددذ  بنهدددىالت ايددده نيددد مات 

  يىيهى ب ب  ظل" بقخايج.
 االتجاه نحو القدرات الذاتية: -12

ب يندىا ن دو بحبد البت بحذبييدي الالد مى  ي اا بةانىبي بح ىحدي احدد عد   نسدوع بضد،ابب ادد
  يكو  بحظانا اد سىنبهى ي با ني ىنل بحاكيف ح اج بحونع بححالىة  نيلاب  عبئًحى أ  حد يهى 
بحبدد الة علددد بحالنددى  نبحاحاددل نأتبددا نب،ددي ضددلل عالدد  ى  ددد ألالىئهددى( عالدد مى ي ددو  بح ددظ ضدد  ى 

حدد يهى يبدداج ماي ددع بددىهلل بددا  اددد  بددىح،ثع ي ددل  اددد ل بيددي ب مددا نحكددج   يدد ن  ذحددك  ددويًت أل 
 بحح ج يايد بححالح.

 االتجاه نحو الماضى:  -13
ي اا بةانىبي بح ىحي احد نسوع بض،ابب ادد ب يندىا ن دو بححىضدد الالد مى كىندع   لدي 
ح" ي احاع ب، وحاهى نح" يعي هى م ج بليي بأل  ىل ح" يخا  ك اًاب لج كىنع  الى  ناوع مج بألةداة 

ياحالد حو عىعت  دااة ةوا ي احاع بب ال ب م دى  ني داا ب ةدانىبي احدد نخوا ش ي  علاهى ن 
 نسوع نوع مج بح امى .

 االتجاه نحو المستقبل: -14
ي دداا بةددانىبي بح ىحددي احددد عدد   نسددوع بضدد،ابب اددد ب ينددىا ن ددو بحح دداببج اهددد يا،لددع 

" أنده يالاثىلهدى عبئًحى احد م داببج أاضدج مدج بحوضدع بحدذ   دد عليده بق  نيبد ن حهدى بحح داببج الغد
بلدد  بححخددىنا ا  أنهددى يامددج أ  ي ددو  ساددً ب نيدداك" ذبيهددى أت ددا مددج ذحددك ألنهددى ي ددا م بحخاددا 

 أت ا نأت ا.  نعال مى ياب   لهى بح ج اإنهى ةوا ياباب احد 
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 االتجاه نحو األهداف: -15
بئًحدى ي اا بةانىبي بح ىحي احدد نسدوع بضد،ابب ادد ب يندىا ن دو بأل د با البد  كىندع يثددد ع

أ  يعيش  يىة زنسيي ةلا ة نحكج حوةل ح" يند  ذحدك نةداكو  ادد ةدلىعة يىمدي اذب بناهدع م دىتلهى 
بحلنسيددي نبةددابات  يىيهددى أن يالاهددد نيال  ددج نيابددد ألالىئهددى اددد  دد نة ب ددب  نضددلهى بح ددىحد نبح ددئ 

ا مدى يباهيده مدج بحذ  ي،حح احيه ةًاب أ  يالاب"   حهى مج كج مج ظلحهى نكى  ةدبًثى ادد يلىةداهى نأت د
 بح يىة  و الضى   نع وا عالهى نبحاواام اد  يىيهى ني ج بالالىئهى احد لا بألمى .

يدا  بحثى  دي أ  أت ددا بححندى ت بضد،ابًبى حدد   بح ىحدي  دد ب ينددىا ن دو م دىعا بحددذن ( 
ىت بحنال دديي بحداايددي( نب ينددىا ن ددو بححدداأة( يلاهددى ب ينددىا ن ددو ن دد ة بألةدداة( نب ينددىا ن ددو بحلتندد

نب ينددىا ن دددو بححخدددىنا( نب يندددىا ن ددو بأل ددد با( نيلاهدددى ب يندددىا ن ددو بححىضدددد( نبح ىحدددي علدددد 
عالسددي عىحيددي مددج بحللدد" نبححاننددي نحكددج حدد يهى نبددص اددد بح بددي بددىحال ك نبحاوكا يددي ن ددذب عىمددج مددج 

 ىحدي ب  اداب   عوبمج بحاالحا بحذ  يلاضع حه بىإلضىاي احد ناس يي بحلن  نمحى ن ج لهى احدد
بحال  ددد ك دداة بحل،ددىة نبحاضدد يي بددىحال ك نإي ددىال بقخددايج نمدداله" بحددلن  ناددد بحالهىيددي حدد" يندد  أعنددد 
يب يا محى سللهى ي كا اد بنهىة  يىيهى بحلنسيي ب ب  ب تاودىب بحال  دد بحدذ  ن دلع حده ب دب  

أاضددج نيددا  أ  ت دداة بحح ددىتج نبحالىةددي بحاددد يعدديش ااهددى ا  أنهددى الغدد" ذحددك يا،لددع احددد م دداببج 
 بحخاا نىع  نأ    ملى ى.

 تعقيب عام على احلالتني:
مددج خددتل بح البةددي بحكلاالكيددي  ىنحددع بحثى  ددي اهدد" عيالىميددىت بححدداأة بحاددد يالددات حلاالحددا 

 اكىنع كىقيدس التشابه نبحونوا علد أنسه بحا ىبه نب خاتا لاج بح ىحااج أمى عج أنسه
 ى  نبحا يج.بح ىحااج علد عالسي عىحيي مج ب يح 

  نحددا شخ دديي بحددلنساج مابىالبددي اا دد  حى ناس ددد نح يدده نةددىنا نهايددي نبقخددا ناس ددد
 نعلد عالسي عىحيي مج بحل بيي ألب ا بألموال.

 .بحخوا بح  ي  علد بأللالىة 

 .ضلل بح بي بىحال ك نضلل بحاوكا يي ح   بح ىحااج 

 .أ ج بحلن  ةب  كباا مج أةثىب بحاالحا بحلنبسد 
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 ف:أما  وانب األختال
 . بحح او  بحالليحد نبح كا 

  نحددا بح خ دديي مخالددل اىح ىحددي بألنحددد شخ ددااهى لهددى سحددوع اكددا  أمددى بح ىحددي بح ىنيددي
 ح يهى نوًعى مج بححانني.

  ايبي موبسهي بألزمىت مخال ي يحىًمى اىح ىحي بألنحد ةلبيي ل السي كبااة أمى بح ىحي بح ىنيي 
 اىةاخ مع أت ا مج  ايبي.

 ج التى توصلت إليها الدراسة الكلينكية فهى كالتالى: أما عن أهم النتائ
ضلل بح بي بىحال ك نضلل بحاوكا يي ح   بححاأة ةبًثى اد   نث بحاالحا بحلنبسدد نذحدك  -1

 يا م مع بحل ي  مج بح البةىت بح ىببي.

 بح خ يي بحالاس يي حللن  يلابا مالبئ بىحاالحا بحلنبسد. -2

سيدددي نحكدددج أيًضدددى بحا لدددد بىححانندددي نبحدددذكىة بح ىحدددي بإليحىنيدددي مهحدددي سدددً ب ادددد بح يدددىة بحلن  -3
 بحوس بند أةىا ححوبسهي بألزمىت نبح ابعىت بحاد كىعت أ  يالهد بح يىة بحلنبسيي.

  ضددانالة عحددج لددابمج ننىئيددي حلحببلدداج علددد بحددلنب  نبححاددلنساج  دد يً ى حكيفيددي بحونىيددي مددج
 هي بحاالحا ح   أ   بحلنساج.بقمىال بح لبيي حت ااب  بحال  د نكذحك موبس

 .عالبةي بحاح اج بحال  د حلحاأة بحاد يالات حلاالحا بىةاخ ب  بحذكىة بحوس بند 

   عحدددددج عنالبت حاللدددددي" بحدددددلنساج بألةدددددىحا  ب ينىليدددددي بح  ي دددددي ححوبسهدددددي بألزمدددددىت نبحضددددددو
 بحلنبسيي نكذحك يللي" بححاالحايج مج بحاسىل  ا  بحالباا عج بحذبت باةلوب غاا يل  د.

 انالة بحااكاددل علددد ب الشددىع بحدد يالد نعنالا اددد بح دد  مددج بإليددذبة بحبدد ند نبحال  ددد بحددذ  ضدد
 يالات حه بححاأة.

 الىحيي لانىمج االشىع  ننىئد حل   مج م  لي بحاالحا بحلنبسد ح   بححالنساج   يً ى. -1

عدج بحدذبت ب،ددا  الىحيدي بحلدت  بألن دو  اددد م دىع ة بححاالحدايج مددج بحاسدىل ادد بحالباددا  -2
 غاا يل فيي دبحاد   يبو  علد بإلةىةة نبإليذبةف. 

الىحيددي بحلددت  بححايكددل علددد بح ددج حل دد  مددج ب نهددى  ب ن لددىحد حدد   عاالددي مددج بحلنسددىت  -3
 بححلاضىت حلاالحا.
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ف. ب  اددداب  بحال  دددد حددد   أعضدددىة  اودددي بحاددد اليك ادددد سىملدددي بألماددددا 2015 ددده. د أ حددد   اب
( سىملدددددي كليددددي بحاابيدددديمنلددددي ى  لددددج عبدددد  بحلليددددل اددددد ضدددددوة بلدددد  بححاداددددابت. ةددددل،

 ف.93د . بححال والة
. يد" منلدي بح دوبال بححاحد  ف. ظى اة بحلالل ض  بححاأة بحلىملي ادد بألالع . 2004أمج بحلوبنعة. د

 http://www.ahewar.org ب ةااعبع مج

  .لاانت س م اثي حبالى  بحلالل بحح الةد.ف. 2000نيك. دعسوبع 
بحبددى اة س م اثددي ز ددابة  مددالهج بحث ددح ب تلاالكدددس أة دده ني،بيبىيدده.ف. 2003  ددج م دد، د. د
  .بح ا  

ف. ب  ادددداب  بحال  ددددد نعتنادددده بددددىقعبة بحددددوظي د حدددد   مدددد يا  بححدددد بالا 2012خىحدددد  بح ددددىالمد. د
 ف.36د 3( سىملي عاج شحك( بحنلة منلي كليي بحاابييبح ىنويي بح ىاظي بح،ىئل. 

( ملهد  بح البةدىت الةدىحي عكادوالبة  .ف. بحلالل ض  بححاأة اد بححناحع بحح ا   2011الشىع علد. د
  نبحث وث ب   ىئيي( ن " ب   ىة بح او  نبح  ىند( سىملي بحبى اة.

 بحبى اة س بحاشىع حلال ا نبحاوزيع. بحلالل بحن    نآمىالا بحال   يي.ف. 2010ةلا   ه. د
 بنيي علد م او  بحححلكي بحلابيي بح دلوعيي.بحلالل بألةا س عالبةي ما ف. 2012 ايف شوند. د

  .بححاكل بحو الد حل البةىت نبحا،ويا ب ساحىعد
 يدد" ب ةددااعبع مددجبحلالددل بألةددا  نآمددىالا علددد بألةدداة نبححناحددع. ف. 2009عبدد    بحلددتا. د

Al.alof@hotmail.com 

الددي مددج ف. بحاوباددم بحلنبسدد اددد ضددوة بلد  ةددحىت بح خ دديي حد   عا 2007عبادا بح ددبيى . د
( ماكدددل ب الشدددىع بححددؤيحا بح دددالو  بحاببدددع ع ددابحلنسددىت بح دددلوعيىت اددد م دددي بحح امدددي. 
 .155 -119بحال  د( سىملي عاج شحك( ش ش 

. منلددددي عالبةددددىت ف. ب  ادددداب  بحال  ددددد نعتنادددده بددددىألعنبال بححالو ددددي بددددىححاأة 2010عددددلة  دددد يم. د
 ف.3د 9( البب،ي بإل  ىئااج بحال  ااج بحح ايي( عابيي
 -ةدددلو  بحاالحدددا عالددد  بأل  دددىل نبححدددا باج دم هومدددهف. 2013اج( م حددد  بحبضدددىة. دعلدددد بح دددبي 
 بحايىتس م اثي بححلك اه  بحو اليي. . عتسهف -أةثىبه
 . بحكويعس عبال بحكاىب بح  يح.2  ضدو  بح يىة نأةىحا  موبسهاهى.ف. 2000علد ع  ا. د
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( منلددي كليددي بقعبب. بحلنبسيددي ف. أنحددى  بحوبح يددي بححاالبوددي بانحددى  بحلتنددي2005عحددىع مخيحددا. د
 .93 -48سىملي بحلنىزيم( ش ش 

ف. اىعليدددي لاندددىمج حاالحيدددي بح دددلو  بحاوكاددد   نأمددداا ادددد زيدددىعة اىعليدددي بحدددذبت 2016ادددىيل ب ددداا. د
. نبحك دددىةة ب ساحىعيدددي نبألعبة بألتدددىعيحد حددد    دددتب بححا لدددي بح ىنويدددي بح ىاظدددىت غدددلة

 حلابيي( سىملي بحبى اة.( مله  بحث وث نبح البةىت بالةىحي عكاوالبة 
. الةدىحي ف. بحلالل ض  بححاأة اد بححناحع بحلابد نعتناه بىحاخلل ب ساحدىعد2009حالد ما . د

 سىملي بح ىيحس حابيى. مىس ااا(
. ب  دد بال بح ىحددح( شددها  ىحددي بحادد امس بحح هددو ( بألبلددىع( نبحليددىاف. 2013م حدد  ألددو  ددتنة. د
 .39 -18ف( ش ش 1د 15يوناو( 

م  لي ن  يي نبساحىعيي أةدىحا   100بحوةيا اد بحح  تت بح يىييي ف. 2012 ى . دم ح  ةل
 بحبى اةس عبال بحكاىب بح  يح. بحا خيص(  ا  بحلت .

منلددي ف. بحادد ام نعتنادده لددثل  بحلوبمددج بحال  دديي حدد    ددتب بحنىملددي. 2009م حدد   دد يم. د
  .357 - 313ف( ش ش 19د 2( عالبةىت ن  يي

 https://mawdoo3.com. ي" ب ةااعبع مج بحلالل ض  بححاأة ف. 2019م ح  مانب . د
ف. بح تبي بحال  يي كحاالبئ بخ   بحضددو  بحلال  ديي نبح دلو  بحلد نبند 2010م  ع عثىا. د

 .233 -186( ش ش 26 . منلي كليي بحاابيي(ح   مللحي بححا لي ب ع بعيي
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