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دادإـع
 مـــــدرس الصحـــــة النفسيــــــــــة

 جامعــــة بنهــــــا–كليـــة الرتبيـــــة 

التعرف على  بيععىا العة ىا اباطبةبعىا اىنو الوبيب ب عىة   ال لىا ابن اىةر عىو ا سىر   ثاستهدف البح
لىىدع عنوىىا يىىو التراومىىةة  اليعر ىىا تيبةنعىىا التويىىر  ةألتتةلعىىا طعىىري ا  ىىرا  للوبيب ب عىىة يىىو  ىىةر  لىىا ابن اىىةر 

عا لىىدع اللةلبىىةة يرط عىىةة عىو ا سىىر ا الالمعىىةد  ةلدااسىىا الةلنوعبعىا علىىي ألةلىىا بريعىىا لتبلىىع    وةيعىةة ال  اىى
الوبيب ب عىىة هاوىىةد  مىىدات الهىىةطل التحتىىبرت  اليرط عىىةة  لىىا ابن اىىةر عىىو ا سىىر   الاسىىت ة   عىى  العبايىى  

ت بةلبىا 452ال د طةبنت عنوا الدااسا السعببيتريا  ي صباطهة الوهةئعا يىو هالا سبةد الد وةيعا الةةيوا الاا وةا 
ت بةلبىىا 17ت بةلبىىا  ةل ر ىىا ا اللىى   ه17ه عىىةدت الالتعلىىع  ال  اباتىىدائيتعلىىع  ال  ىىعيتي يعلىى  ه  بلعىىا التر عىىا ايوهىىة
ت 42-71ت بةلبىىا  ةل ر ىىا الرا عىىا  يتىىو طتىىراالب نعتىىةاوو اىىنو ه24ت بةلبىىا  ةل ر ىىا النةلنىىا  ه12 ةل ر ىىا النةنعىىا  ه

: ألةلىاالةلنوعبعىا يىو تا الطةبنىت عنوىا الدااسىا 61171  الانحراف يععةاي  ىدا  هت عةية  47عةية  تتبسط عتري ه
  ال اجىىىىةة يرط عىىىا  ىىىي يمعىىىىة   لىىىىا ابن اىىىةر عىىىو ا سىىىر  اجىىىىةة يرط عىىىا  ىىىي يمعىىىة    علىىى ا" ألةصىىىلنننىىى "

الالتوهج الةلنوعبي  الط  طلينىا ا  الاة السىعببيتريا: يمعىة   التوهج البص ي  الاعتتدة الدااسا عل الوبيب ب عةا
ت  اهتعىدا : البةألنى لىا ابن اىةر عىو ا سىر  اليمعىة    )اطرجتىا البةألنىYildirim (2014 )تعىدا  ه الوبيب ب عىة

الطىىىى  طلينىىىىا ا  الاة الةلنوعبعىىىىا: التمةالىىىىا   يىىىىو العنوىىىىا الةلعىىىىاالاألىىىىد   االطىىىى  تجىىىىرا  الدااسىىىىا الةلنوعبعىىىىا علىىىى  ألةلىىىى
 الىىا  يبجبىىاوتىىةئج الجىىب  عة ىىا ااطبةبعىىا الا ال ىىد انوىىت TAT ط هىى  التبلىىب  ال  اىىعا   عىى  لبألىىةة ا تبىىةا

علىى   و  ال اجىىةطه لىىا ابن اىىةر عىىو ا سىىر عنوىىا الدااسىىا عبىى  علىى  يمعىىة  اللةلبىىةة نو  اجىىةة تألاىىةئع ة اىى
تيبةنعىا التويىر  ةلوبيب ب عىة يىو  ىةر  لىا ابن اىةر عىو الع ى ت نتىةئج الدااسىا عىو   الن عة  الوبيب ب عة يمعة  
ة  ألنىث تت نتىةئج الدا الاط مت  ال دا سر ا  ريىدوة يىو  اسىا السىعببيتريا الجىدة يىةوتةئج الةلنوعبعا الالسعببيتريا يع 

الوبيب ب عىىىة  ملىىىا  ىىىةر نتىىىةئج الدااسىىىا الةلنوعبعىىىا التتعتمىىىاا  لمىىىد طيىىىنو يىىىو  ىىىةر الدااسىىىا السىىىعببيتريا ااطبىىىة  
نحب يبجب  اليو  ةر الدااسا الةلنوعبعا ط  طينو ال اةئص ال ر يا   عل ابن اةر عو ا سر  لدع التراومةة

  العىىى لب ن ةنىىىت عىىىو ا سىىىبةد ذاة التسىىىتبع الترط ىىىا  لىىىا ابن اىىىةر عىىىو ا سىىىر اىىىعا   ال  وةيعىىىةة ال حةلىىىا لل
 اهةلد  اللراد الوبيب ب عةالالعباي  الد وةيعا الةةيوا الالتسئبلا عو 

 االتراومةة -  لا ابن اةر – الوبيب ب عة: الكلمات املفتاحية
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Nomophobia and its relationship to separation anxiety from 

adolescents' family: psychometric-clinical study 

Abstract 
The study aimed to identify the correlation between nomophobia and 

separation anxiety in a sample of adolescent girls, and to know whether it is 

possible to predict the possibility of individuals exposure to nomophobia 

through separation anxiety. And the clinical study on a terminal case to clarify 

the dynamics of the personality of the high nomophobia (mobile phone 

phobia), the high separation anxiety of the family, and exploring some of the 

dynamic factors and reasons behind it. The sample of the psychometric study 

consisted of (254) students at the Faculty of Education in Benha (basic 

education, general), (71) students in the first group, (61) students in the second 

group, (74) students in the third group, (48) students in the fourth group Their 

ages range between (19-23) years with an average age of (21) years, and a 

standard deviation of (0.616). The clinical study sample consisted of a 

case of "female" with high scores on the scale of separation anxiety of the 

family, and high scores on the scale of nomophobia. The study relied on the 

descriptive approach and the clinical approach, and psychometric tools were 

applied: the nomophobia scale (Prepared by Yildirim (2014), translated by the 

researcher, and the measure of separation anxiety of the family (prepared by: 

the researcher), and the clinical study was conducted on one case of the total 

sample, and the clinical tools were applied: the personal interview , Some test 

boards understand the TAT topic. The results of the study indicated a 

statistically significant positive correlation between the scores of the study 

sample as a whole on the scale of separation anxiety of the family, and their 

scores on the scale of nomophobia and its dimensions, and the results of the 

study revealed the possibility of predicting neophobia through anxiety 

separation from the family. The results of the clinical study and the 

psychometric study have come together, as the results of the psychometric 

study have found their support through the results of the in-depth clinical 

study. It has been shown through the psychometric study that the relationship 

of nomophobia to the separation anxiety of the family in adolescents is 

positive, and through the clinical study the individual characteristics of the 

situation and the personal dynamics of the high level of separation anxiety 

from the family have been identified, as well as the underlying causes and 

dynamic factors responsible for the disorder of sleep with nomophobia. 

Keywords: Nomophobia, separation anxiety, teenage girls. 
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تت العة ىىىا اىىىنو ا اوىىىة  الالمىىىةئتنو علىىى  اعىىىة ته  طتحىىىد   ىىىةلةننر يىىىو ن عىىىة    اىىىعةطه   
البريما است ة ةطه  للتبا ل الت ةعلعا يعه   الالتي يو انوهىة يبا ىل ابن اىةر عىوه    تىة يببنى  

يىا الالديى  النسىرط  الننتىة  طعلمى  اهى   يعىد يىو العبايى  التهتىا الالتىر ر   ال ر  يو يبا ىل الجدانعىا
   عل  طةبيو   انت ا

العلىى  الىىرن  يىىو نت  لىىا البالىىد و يىىو ااتعىىة  ناوىىةئه  عىىوه  لىىرالاي بسىىتتراا اعىىة ته  
ال ستعا الالو سىعا  اللىرالاي لتةىبيو ال ىعبا  ةلمعتىا الا وتعىا لىدع ا اوىة    ى ت ااط ىة  يسىتبع 

الد و عل  ا اوة   ىي يرأللىا الل بلىا الاسىتتراا   ىي التراومىا  ىد  تىد    ىي بيععىا عة ىا  لا الب 
 ة سىىىىر  لعسىىىت ي ىىىىر   (.442  4002)مخيمررر   البالىىىد و يىىىا التراوىىىىا  اليىىىر ر  ىىىي   اىىىىنت 

ة  ا  تنه   د لبت  ي ط ةعةة العة ىةة يسىتتر  الال عمىا   ةلتىة  ي تبعا يو ا  را  يعع بت يع 
اىىنو ن ىىرا  ا سىىر  اسىىت ة ا سىىبيا اليةئتىىا اىىنو  عتىىه  الىىبع   عةنىىت ا سىىر  كةنىىت ابسىىت ة ا 

 يهعأ   ابا  ن ت  ليوة  عة ةة  بيا  الطتعةي  او ةب يا يبا ل الحعة  الت تل اا
العلع    ت  عبا ال ر   ةلملا الت ر  الالتستتر  نتع ا ال بف يو ابن اةر عو ا  را  

اليىة ياىةألب  يىو الحىلت ال ىد د السىب  التبا ىا الال لى   ىي ا  ا  ال  و  رطبط اهى  ااطبةبىة  ال عمىة   
 (.  4  4002)البحي ي  ابجتتةعي؛ ية وب تب  عبا  ملا ابن اةر 

اليعىىىد  لىىىا ابن اىىىةر نألىىىد ابلىىىلرا ةة الوتةئعىىىا الوةط ىىىا عىىىو ان اىىىةر ال ىىىر  عىىىو نألىىىد 
العد د يو ابللرا ةة  اب  ةص التهتنو  ي ألعةط   عةلبالد و نال نألد ن را  نسرط   يتة يسيب

 (.Ellwanger,1994,32) الو سعا 
ال لا ابن اةر يىو ابلىلرا ةة ال ىةئعا عوىد ا ب ىةر  ألنىث ي ىعر الل ى   عىدد ا يىةت 

ال د يستتر  لا ابن اةر لدع  الالراألا الو سعا عود  عبا   ةألتتةر  مدان  لألد نال ان اةل  عوهة 
تلى  نت  Bowlby (1973, 205-210) ىةا اىبليي ال ر   ي يرأللتىي التراومىا الالر ىد  ألنىث ن

 لىىا ابن اىىةر  يىىر  ان عةلعىىا يعريعىىا لىىدع عىى  الب ىىر ال ىىي عىى  التراألىى  العتريىىا  نتع ىىا ل مىىد نال 
طهد ىد   مىد يبلىب  يعىنو للتعلىا  ال ىي الر ىد يعىب   لىا ابن اىةر تلى   يىراة الىر   الال ىىبف 

و يعةنبت يو  لا ابن اةر البةكر وى  يو الر   ال يراة ابن اةر  ي الل بلا   ة ب ةر ال  
نكنىىىر األتتةلعىىىا بسىىىتتراا  لىىىا ابن اىىىةر لىىىد ه   عيىىىر يراألىىى  الحعىىىة  التةلعىىىا  ةصىىىا  ىىىي نال ىىىةة 

 ا زيةة الالتغب  الال مدا  
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يع  نت يةي  الحعة  الب ريا  د ن ة تل  طغنراة جبوريا يلتبسا  الذلب  باليتة ب  
صر    ةلتلبااة التةوبلبجعا التي   لت ي ةبة يا طلبا السةئ  ابطاةر الحد نا الالتعة

الو ة  ابنسةني نصبحت ستا العار الحةلر  الية نت اللا الهةطل التحتبر  دي   ي 
 .ألديما ا  الاة اإللةترالنعا  ألت  يةا  طأ نر  عل  ال ل  الباعي الال عي يو الديةغ الب ري 

ىىىة  ىىىي  مة توىىىة  ا يهت  التموعىىىا ال ةصىىىا  اىىىنو ال ىىىبةد النصىىىبحت الهباطىىىل التحتبلىىىا النىىىبد جىىىل  
الالتراومنو  ال  و طتتن  ألةجته  ا سةسعا  ي اب تة  ابجتتةعي الابنتىتةد الاإلع ىةدا اللمىد 
ا اذانهىى   يوىى  اللح ىىا التىىي يسىىتعم بت  نهىىة ألتىى   نصىىب  الهىىةطل الىى عي  ةلوسىىبا للةننىىريو ايتىىدا  

 اللح ا التي يسملبت  نهة نةئتنوا
ةا ال ةنيعىا الترطبلىا  ىةإل را   ىي اسىت داد الهباطىل التحتبلىاا اللمد ظهرة العد د يو اا 

  وب نألد و   الت بةةا (Nomophobia) رهاب فقدان االتصال بالهاتف المحمولالُيعتير 
يو الىلرا ةة العاىر الحىد ث الالوةط ىا عىو التلىبااة  Nomophobia طعتير الوبيب ب عة ال 

عىدد اباطعىةب نال الملىا نال ة اب ترالعاا الطعىرف  أنهىة "التةوبلبجعا التي ط  تنتةجهة اباسلا ابطاةب
 ,King, Valença, Silva) العاىىيعا نال ا لىى  الوىىةج  عىىو عىىدد ابطاىىةر  ةلهىىةطل التحتىىبر"

Baczynski, Carvalho & Nardi,2013) اليعتيىر اوىةد العاىر الحىد ث الى ي طى  طمديتى   ىي ا
 .لبيةة الابطاةبة التتوملاألعةطوة عتوتج للت ةع  انو الوة  الطةوبلبجعة التع

  YouGovطتت صعةنا التالل   ةر  ااسا نجراوة يبتىب اريىد التتلةىا التتحىد اللمد 
ىىىة  4712ت الوىىي يو تىىا  حنعىىىا يمروىىة التتلةىىا التتحىىد   علىىى  عنوىىا يىىو ه4676عىىةد ه ت   ا 

تل  نت لدااسا يستبع الملا ال ي يعةني يو  يست ديب الهباطل التحتبلاا اللمد طبصلت الدااسا 
٪ت يىىىو يسىىىت ديي الهباطىىىل التحتبلىىىا  ىىىي اريلةنعىىىة ي ىىىعرالت  ىىىةلملا عوىىىدية  52يىىىة يمىىىرد يىىىو ه

"ي مىىىىىىىىدالت وىىىىىىىىباط ه  التحتبلىىىىىىىىا  نال عوىىىىىىىىد ن ىىىىىىىىة  البلةايىىىىىىىىا نال ابئتتىىىىىىىىةت  نال عوىىىىىىىىد  مىىىىىىىىد طغلعىىىىىىىىا 
 تSecure Envoy, 2012ه."ال ببا

ةد نت الهباطىىل ال ععىىا طليىىد يىىو  ىىد  اوىى Yildirim & Correia   (2015)اليرعىىد
 مدات ابطاةر  ةلهباطل التحتبلا   سيب تيبةنةطهة العد د  هين  ابطاىةر  ةإلنترنىت  الالبسىةئط 
ابجتتةععا الننروة يو التليعمةة  الاإل عةااة ال بايات  يتة  ر ي تل  زية    عبا التست دينو 

علىىى  لهىىىباط ه  ال ععىىىا  تليىىىد يىىىو ي ىىىةعر الملىىىا ال ىىىد د  الالتىىىنا عوىىىدية يببنىىىبت ننىىىر  ىىىة ايو 
 است داد و   المدااةا 
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اليىىا ذلىىب  العلىى  الىىرن  يىىو ننهىىة ن ا  ي نىىد    ىىب  ننىىر عىىة ي الطسىىه  ن ا  العد ىىد يىىو 
البظىىىةئل ابجتتةععىىىا الال  اىىىعا   ىىى ت ابسىىىت داد ننىىىر التوتىىىبط نال ننىىىر التةئىىى  نال الت ىىىر  

عىىىو               للهباطىىىل التحتبلىىىا يتبىىىو نت  ننىىىر ي ىىىةك   ىىىي الت ىىىةعةة يىىىا اا ىىىة  نال نت يبىىىبت عةئمىىىة 
 ,Choliz العت  نال الدااسا  اليتبىو لةعتعىة  علنهىة نت يسىيب لىراا لةى  يىو ا  ىرا  الالت تتىا

ال ىد ط هىر نعىراي الت ىبلا طتةيىة  ينى  نعىراي اإل يىةت   مىد ي ىعر يسىت دد الهىةطل   (2012)
 تا Chiu, 2014) الومةر  ةبكتئةد الال عبا  ةلو ب   الابنسحةد  ال مدات السعلر  الالملا

اللمىىد ااطىىبط الوبيب ب عىىة   هىىبا نعىىراي الملىىا الال ىىبف ال ةصىىا عوىىد الت ةنىىر  ىىي طب ىىا 
ا زيىىةة نال التبا ىىل التىىةنلا  الت نت ي ىىد ال ىىر  السىىنلا للتسىىةعد  يىىو  ىىةر اسىىت داد وةط ىى  

اللى لب  King, Valença, Silva, Sancassiani, Machado & Nardi  (2014) الى عي
ال ي يعةني يو  لا ابن اةر  ل ا   ب   الاللرا   يو  مىد الهىةطل طتب ا البةألنا نت ال  ص 

يا ا   ةص ال  و  رطبط اه   نال  ب ة  يىو  مىد ابطاىةر  بةةالتحتبر   عا يو ألدالث ي 
يعهىى    نتعلىىا اهةط ىى  التحتىىبر الي ىىةف  ىىي ألىىةر  مىىد ابطاىىةر عوىىب  يىىو ننىىبا  ألتةيىىا الىى اة  

ةور  تلىى  اوتتىىةد الاسىىا يىىو الدااسىىةة اإلكلنوعبعىىا لبحنهىىة الال ىىعبا  ىىة يوا اللىى لب طحتىىةظ وىى   ال ىى
 الالب بف عل  يدلببطهةا   

ا  حىىىةث التىىىي نجريىىىت علىىى  اوىىىةد الوبيب ب عىىىة الأت عةنىىىت  لنلىىىا  تب ننهىىىة اللمىىىد لىىىبأل  نت 
 ىي ألىدال   –طعتتد عل  سلبععةة است داد الهةطل التحتبر  الب  بجد سبع الملن  يىو ا  حىةث 

ي  حنىت العة ىا اىنو الت ىةبر الو سىعا الالوبيب ب عىةا اللى لب عىةت وىدف البحىث التى –عل  البةألنا 
وىىب طحد ىىد العة ىىا اىىنو اوىىةد الوبيب ب عىىة ال لىىا ابن اىىةر عىىو ا سىىر  لىىدع التراومىىةة  ال ااسىىا 

 ا العباي  الا سبةد الةةيوا الاا  الوبيب ب عة ال لا ابن اةر عو ا سر 

 

 -الاللةلبىىةة  اىى ا  ةصىىا -نتبىىة  البةألنىىا ن وىىة  طدايسىىهة يىىدع ااطبىىة  اللىىةداسىىترع  ا
اهباط ه  التحتبلا  اليمةاليته  ل ةر  نلا التب ة   ن وة  ابستتة  لل رب  البليه  نت يبىبت على  
الاةيت ادب  يىو نلمى ا اللةىو اىرزة تألىدع اللةلبىةة الا تىت ألتى  جعلى  على  الاىةيت اليىا 

حةب اللةلبا عل  ابستئ ات للر  عل  الهةطل الوىي  ىي ألةلىا  لىا  ىد د  طةراا البا عا  ا  يا تل
الابللراد ي هر  ي عنونهة الطار ةطهة  زا   تبر البةألنا لتعر ا ية طتعري لى  وى   اللةلبىا 
يو ي بلا  د طحتةظ تل  يسةعد   ال سرالهة طينو ننهة ط ةف يو نلا الهةطل  ت الالدطهة طتا  
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ال ىىي ألةلىىا عىىدد الىىر  طاىىةد ا د  ىىةلملا ال ىىد د الىى ي  ىىد  رذ هىىة  سىىيب  اليىىة  لةبتئوىىةت علنهىىة  
ااط ىىىة  التىىىغط لىىىد هة  لىىى لب  ة اوىىىا طحىىىرص  ائتىىىة  علىىى  الىىىر  علىىى  الالىىىدطهة الط ىىىةف علنهىىىة يىىىو 
عبا ىىب عىىدد الىىر   ألتىى  تت اطاىىةر البالىىد   ىىر ع تلىى  ااط ىىة  يسىىتبع الملىىا لىىدع اللةلبىىا   ىىب  

  د د الالتعرق الاألتراا البج  اااااكينر  نيدال علنهة ي ةعر ال بف ال
اليا استتراا التةأل ا له   اللةلبا  الجدة نت الحةلىا طىل ا  سىب ا  يعهىة  الطسىعلر علنهىة 
  ب  عينر  ألت  ننهة ن وة  قعةيهة  عري طمديتي ع ل  يو يتللبةة التمرا  ةيت  ملعى  للىر  

وىى   اللةلبىىا  الوىى   بجىىد  علىى  الهىىةطل  يتىىة جعىى  البةألنىىا طسىىع  لتحةاللىىا استباىىةا يىىة طعةنعىى 
 بةد آ رالت يعةنبت يو ن س الحةلا؟  الية ال ةور  التي ط سر ية طعةنع  و   اللةلبا؟

اليىىىىا يحةاللىىىىا البحىىىىث إلي ىىىىىة  تجة ىىىىا لهىىىى   التسىىىىة بة  طبصىىىىىلت البةألنىىىىا تلىىىى  ياىىىىىلل  
 ال ي ي سر  ةلتبط اوةد اللةلبا يو  مدات ابطاةر  ةلهةطل التحتبرا النوموفوبيا

ال ىبف   الملىا اليماىد  ى   – (NO-MObile phone-PHOBIA)  بيب ب عىةاوىةد الو
ُيعتير الىلرا  ة  ىي الت تتىا الر تىي الاب ترالىي  -يو اباتعة  عو ابطاةر  ةلهةطل التحتبر 

الوىةج  عىو عىدد ابطاىةر   التعةصر ال ي ي ىنر تلى  عىدد الراألىا نال الملىا نال العاىيعا نال ا لى 
  ةلهةطل التحتبرا

  الىرن  يىو نت وى   ال ىةور  لى  طحى  تب  ةوتتىةد لىئن  يىو ا  حىةث ا كة يتعىا   ى ت العل     
 عى  الدااسىىةة اىىدن  ىىي التحمىىا يىىو انت ىىةا يىري اوىىةد  مىىدات الهباطىىل التحتبلىىاا   ىىي  ااسىىا 

آ ريو عةنبا  )٪41  (يو اللةد عةنبا اوةاننو  النت )٪ 2115 (ووديا ألد نا  الجد البةألنبت نت
  Pavithra & Madhukumar(4002) إلصىىة ا اروىىةد الوبيب ب عىىة يعرلىنو ل لىىر ا

يتىىة ي ىىنر تلىى  زيىىة   انت ىىةا وىى ا ابلىىلراد اىىنو ال ىىبةدا ال ىىي  ااسىىا ن ىىرع علىى  عنوىىا يىىو 
يىىو ال ىىبةد يعىىةنبت يىىو الوبيب ب عىىة    )٪ 2411 (بىىةد ال ةيعىىا ا طىىرات  ع ىى ت الوتىىةئج نت

 ,Yildirim, Sumuerتلىى  التعلبيىىةة العةنىىت نع ىى  ي ىىةال ه  طتعلىىا  ةبطاىىةر الالبصىىبر 

Adnan & Yildirim  (2015)  انوتىة طبصىلت  ااسىاGezgin & Çakır  (2016) 
يىىو بىىةد التىىداا  النةنبيىىا ا طىىرات  نت يسىىتبع  215علىى  ي تبعىىا يببنىىا يىىو  نجراوىىةالالتىي 

طتعلا اوةد  مدات ابطاةر  ةلهباطل التحتبلا لد ه  عةت نعل  يو التتبسطا عتة الجدة  رالق 
 تد  است داد اإلنترنت عير الهةطل التحتبر انو ال عبا الاإلنةث لاةل  اإلنةث  الل  طةو ووةت 
 ىىرالق انىىوه  يعتىىة  تعلىىا  ىىةلتتغنراة ا  ىىرع ينىى  السىىوا الدااسىىعا  اليسىىتبيةة طعلىىع  اا ىىة   اليىىد  

 .است داد الهةطل ال عي
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ابطاىىىىةر  ةلهىىىىةطل  الب  بجىىىىد ألتىىىى  اات ني اط ىىىىةق ألىىىىبر ععقعىىىىا طاىىىىوع  اوىىىىةد  مىىىىدات
 .King, Valença, Silva, Baczynski, Carvalho & Nardiالتحتبر  ألنث اعتير  

اوة  ة يب قعة  هنبععةت ين  اوةد ا يىةكو الت تبألىا  الال ىبف يىو التىري  العىدد طلمىي   (2013)
ننى  ت يىةت  (Chiu, 2014; Salehan & Negahban, 2013) ي ألنو انع  .يسةعد   بايا 

 هباطل التحتبلا   ت ل   ي نعراي التبععا الو سعا الال ستعااسلبعي لل
نت الروةد التب  ي هالوىبعيت يعتيىر نألىد ا نىبا    Choy et al.,  (2017)اللمد نالل 

ا ا عا يو الروةد التحد  الالتعترف     ي اإلصىداا الرا ىا يىو الىدلن  الت  عاىي الاإلألاىةئي 
  النت  (DSM-V)ي اللبعا ال ةيسا يو الدلن  الل   تغنر   (DSM-IV) لةللرا ةة العملعا

"الروةد التحد   تتنل   بف ي ر  الننىر عمةنىي يىو عىةئو نال اللىا يحىد    الالى ي  ىت  ط وبى  
"ا  ي ألنو نت الروىةد التىب  ي يحىدث عوىدية  ننىر يب ىل يعىنو  تنا  د د أي  تو نال طحتل  

ا ننر عمةني   ر ي تل  ا   ع   د د يتبىو نت  يبىبت جسىتع ة العةبقع ىةا على  سىين   ب  ة  د د 
التنةر  يعد ال بف يو اللنرات  نألد نكنر ننبا  الروةد الوبعي هالتب  يت  ىنبع ة  ألنىث يحىةالر 
ا  ىى ةص التاىىةابت اروىىةد اللنىىرات ط وىىب اسىىت داد اللىىةئر   ىىدا اإليبىىةت  الأذا الىىلرالا تلىى  

ألةلىىا اوىىةد  مىىدات ابطاىىةر  ال ةلتنىى    ىىي  ذلىىب لسىىيب يىىة   ىى نه  ي ىىعرالت  ملىىا الأجهىىة  عينىىريو
 ىةلهباطل ال ععىىا   ى ت ا  ىى ةص الى  و يعىىةنبت يوى  سىىعببت لىد ه   ىىبف ننىر يولمىىي يىو عىىدد 
ابطاىىةر  ىىةلهباطل ال ععىىا نال عىىدد طتبىىوه  يىىو اسىىت دايهة  اليحةاللىىا المتىىة  علىى   ىىرص عىىدد 

ال ععا  لةةت لد ه  طتبوه  يو است داد وباط ه  ال ععاا اللب ننه  ل   تتبوبا يو است داد وباط ه  
 (Grohol, 2013) .ي ةعر  د د  يو الملا الالتنا 

عوىىدية يعىىةني ال ىىر  يىىو  لىىا ابن اىىةر    نىى  سىىععةني  ىىي ذاة طىىرع البةألنىىا ننىى  ال ةلتنىى  
الب ىت يىو  ىبف  ىد د الطىبطر زائىد عىو الحىد عوىد  مدانى  لتبلىب  التعلىا  اللى لب سعسىع   ائتىىة  

ألتىى  اللىىب لىى  يبىىو وىى ا ابطاىىةر جسىىتعة ا  –ب  التعلىىا لتحةاللىىا نت  بمىى  علىى  اطاىىةر يىىا يبلىى
اليىا طلىبا طةوبلبجعىة الهباطىل التحتبلىىا  نصىب  وى ا ابطاىةر يتبوىىة   ةلر يىا الالسىتا ألتى  اللىىب 
علىىىى  يسىىىىة ةة  اللىىىى لب طتب ىىىىا نت ا  ىىىىرا  الىىىى  و يعىىىىةنبت يىىىىو  لىىىىا ابن اىىىىةر سىىىىعببنبت نكنىىىىر 

 ا   ةص يعةنة  يو اوةد الوبيب ب عةا
 لا ابن اةر يعد   ت  American Psychiatric Association (2000)  الال مة  لى

اللراد الملا البألند ال ي ي هر يو  يرأللىا الرلىةعا  اليسىتتر  ىي يرأللىا الل بلىا الالتراومىاا 
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ألنىىىث يعىىىرف علىىى  ننىىى  الملىىىا اللائىىىد الالتسىىىتتر الننىىىر الىىىبا عي   ىىىأت ابن اىىىةر عىىىو   اىىىعةة 
  سر  اا ريوا التعلا  اليع ته  يو اا ة  نال ن را  ا

الالتراومبت ال  و يعةنبت يو  لا ابن اةر ط هر علنه  نعراي ال بف الالملا اللائد  يى  
ابن اىىىةر نال ن وىىىة  يحىىىةالبة ابن اىىىةر عىىىو يبلىىىب  التعلىىىا هاا ىىىة  الا يهىىىةة نةلبىىىة تا ألنىىىث 
د ي ىىعرالت  ىىةلملا ال ىىد د الالت ىىةالف يىىو  مىىدات ا يىىو الال ىىبف علىى  صىىحا آ ىىةئه  النيهىىةطه  عوىى

ابن اىىىىةر  اليباجهىىىىبت صىىىىعب ا  ىىىىي الوىىىىبد  ت ىىىىر و   اليعىىىىةنبت يىىىىو الةىىىىبااعس يىىىىا يبلىىىىبعةة 
ىىىىىىىة  للتداسىىىىىىىاا   ابن اىىىىىىىةر  النةلب ىىىىىىىة يىىىىىىىة يبىىىىىىىبت لىىىىىىىد ه   ىىىىىىىبةالع جسىىىىىىىتعا  ال ىىىىىىىد ي هىىىىىىىرالت ا ت 
 كتىىىىىىىىة ي هىىىىىىىىرالت  اجىىىىىىىىةة يت ةالطىىىىىىىىا يىىىىىىىىو السىىىىىىىىلبت الت ويىىىىىىىىي الىىىىىىىى ي  ىىىىىىىىرطبط  حىىىىىىىىد  نعرالىىىىىىىىه 

 (Dabkowska, Araszkiewicz, Dabkowska & Wilkosc, 2011,313) . 
الير ر و ا الوب  يو الملا لىدع التىراومنو   ىب  عينىر على  نن ىلا الحعىة  النبيعىا الالتهىةد 
التوتبيىىا لىىد ه ا اليىىر ي تلىى  ظهىىبا نعىىراي سعببسىىبيةطعا  عتىىة ننهىى  يعىىةنبت يىىو ا ال  ان عةلعىىا 

ىة  ىي طلينىا عتلعىةة تعىة   التمنىع  الت عر ىي ط ىة  ذالاطهى  سليعا ط ىة  نن سىه   اليببنىبت ن ى  ن ةأل 
  (Pini, Abelli & Bruschi,2014).الالتبا ل التحعلا اه 

 ىي يمةلهتىة التعىة نر ا اللعىا   Manicavasagar & Silove  (1997a)اللمىد الصىل
لتعرف  لا ابن اةر  الوي: ال بف ال د د يىو ال ىب   عى  ا ألىداث السىليعا  ألبىةئه   الا بىا 

ا  الالتىىنا الالملىىا ال ىىد دات  الال ىىبف يىىو  ةىىر   بيىىا  ىىي العىىب   تلىى   يىىةاو  عوىىدية يببنىى بت  عنىىد 
ألدالث ان اةر عىو ياىدا التعلىا   الال ىبف يىو ا ذع الى ي  لحىا  ةل  اىعا نال الى اة عوىد 
ابن اةر   الا عراي ال سديا  تة  ي ذلب ال بةالع يو آبد التعد  الالغنعىةت الالاىدا    الالتىي 

نعرالىىة ن ىىرع  ينىى   Pini & Abelli (4002)النلىىةف  ىىد طحىىدث نال ب طحىىدث  ةل عىى ا 
 .صعب ا اباتعة  عو التولر لعد  سةعةة  الال بف الت ر  عل  صحا ا ألبة   العل  سةيته 

ال تعةة سبا   ىي يرأللىا الل بلىا نال التراومىا نت  Dubas & Gerris (2002)نالل  ال 
 ,Bowen)ي هرت عد ا نكير يو نعراي الملا الا ال  ن عىةر ال ىبف يمةانىا  ةل تعىةتا الطبصى  

Offord, & Boyle, 1990)    تلى  نت يعىدر انت ىةا  لىا ابن اىةر  ىي اإلنىةث نعلى    ىب
لىبأل   Lewinsohn, Hops & Roberts (0992)ال ىي  ااسىا   .يلحىب  عوى   ىي الى عبا

يعدبة اإلنةث ال  و يعةنبت يو اللراد  لىا ابن اىةر  ىي سىو التراومىا  على  الىرن   ااط ة 
عر  ي نعراي  لا ابن اةر انو ال وسنوا الو ا ية   ا البةألنا لدااسىا يو عدد الجب   رالق ط 

  لا ابن اةر لدع التراومةةا
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الن ىىرا  لوىىدا  البحىىبث التىىي طوةاللىىت ظىىةور  الوبيب ب عىىة  ةلدااسىىا  ىىي الىىببو العر ىىي  اىى  تت 
لىى  طتبصىى   ي  ااسىىا طبحىىث العة ىىا اىىنو الىىلراد الوبيب ب عىىة  - ىىي ألىىدال  ابةعهىىة -البةألنىىا

 الاللراد  لا ابن اةر عو ا سر    ةةت و ا  ا عة  للبةألنا إلجرا  و ا البحثا  
 وتتحدد مشكلة البحث الحالي في محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

و  ووةت ااطبة  انو  اجةة عنوىا البحىث على  يمعىة  الوبيب ب عىة اليمعىة   لىا ابن اىةر  -7
 عو ا سر ؟

 ؟ ب عةابن اةر عو ا سر   ةألتتةلعا طعري التراومةة للوبيب  و   ويئ ا  ا  عل  يمعة   لا -4

 التسة ر الةلنوعبي: ية العباي  الا سبةد الةةيوا الاا  الوبيب ب عة ال لا ابن اةر عو ا سر ؟ -2

 

 يهدف البحث الحالي إلى ما يأتي:

ابن اىىىىةر عىىىىو ا سىىىىر  لىىىىدع طعىىىىرف بيععىىىىا العة ىىىىا اباطبةبعىىىىا اىىىىنو الوبيب ب عىىىىة   ال لىىىىا  -7
 عنوا يو التراومةةا

طعىىىىىرف تيبةنعىىىىىا التويىىىىىر  ةألتتةلعىىىىىا طعىىىىىري ا  ىىىىىرا  للوبيب ب عىىىىىة يىىىىىو  ىىىىىةر  لىىىىىا ابن اىىىىىةر  -4
 عو ا سر ا

المعىىةد  ةلدااسىىا الةلنوعبعىىا علىىىي ألةلىىا بريعىىا لتبلىىع    وةيعىىىةة ال  اىىعا لىىدع التراومىىىةة  -2
  اليرط عةة  لا ابن اةر عىو ا سىر   يرط عةة الوبيب ب عة هاوةد  مدات الهةطل التحتبرت

 الاست ة   ع  العباي  الا سبةد الد وةيعا الةةيوا الاا وةا

 تتجلي أهمية البحث فيما يأتي: 

 أواُل: األهميـــة النظـــريـــة:

ة طأطي نوتعا البحث  ي طوةالل  ُيتغنريو ُيهتنو  ي ي ةر الاحا الو سعا وتىة : الوبيب ب عى -7
هاوةد  مدات ابطاةر  ةلهةطل التحتبرت    لا ابن اةر عو ا سر   الية لهتة يو آ ةا 

 ن سعا  لنر  اليدير  عل    اعا التراوماا

 ااسا ن سىعا عر عىا طوةاللىت العة ىا اىنو الوبيب ب عىة   - ي ألدال  ابة  البةألنا-ب  بجد  -4
ي  الا سبةد الد وةيعا الةةيوا الاا  ال لا ابن اةر عو ا سر   الب الدااسا الةلنوعبعا للعبا

 ظهبا اللراد اوةد  مدات ابطاةر  ةلهةطل التحتبر  ال لا ابن اةر عو ا سر ا
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 توىةالر البحىث عنوىا ُيهتىىا وىو التراومىةة يىو بةلبىىةة ال ةيعىا  الالتىأيبر يىوهو نت  تمىىدد  -2
 اليتلبا اهو الت تتاا

 ة:ـــــالتطبيقية ـــــثانًيا: األهمي
ة   يىىو نتىىةئج البحىىث  ىىي طاىىتع  الأعىىدا  اليىىرايج التر بيىىا الاإلا ىىة يا؛ لتبجعىى  يتبىىو ابسىىت  -7

 الأا ة  اللةلبةة ذالاة التستبع الترط ا يو  لا ابن اةر عو ا سر ا

يتبىىىو ابسىىىت ة   يىىىو نتىىىةئج البحىىىث  ىىىي طمىىىدي  اليىىىرايج اإلا ىىىة يا اهىىىدف طعليىىىل ابط ةوىىىةة  -4
 ا ين  للهةطل التحتبرا  اإلي ةاعا لدع بةلبةة ال ةيعا ألبر ابست داد 

طبععا اا ة   لرق التو ئا السلعتا  اوةئه  الالتي طسةعدو  عل  الحد يو ي ىةك  الي ىةبر  -2
  لا ابن اةر عوه   ي يرأللا التراوماا 

طتىىىع  ابسىىىتعةنا اتلينىىىا التمعةسىىىنو طحد ىىىد اللةلبىىىةة ذالاة اوىىىةد  مىىىدات ابطاىىىةر  ةلهىىىةطل  -2
  هو  لا ان اةر عو ا سر  يو التراومةةا التحتبر هالوبيب ب عةت الالةئي لد

الوبيب ب عىة ال لىا ابن اىةر  ااسا علنوعبعا ُطسه   ي اوة  ارال ن  يتةةي  للعة ىا اىنو  تعدا  -5
 عو ا سر  لدع التراومةةا

 "Nomophobiaالنوموفـــوبيـــا: " -1
"ال ىبف يىو عىدد ابطاىةر  الوبيب ب عىة  أنى  Yildirim & Correia (2015)عىرف 

 ةلهىةطل التحتىبر" نال "ال ىىعبا  عىدد الراألىىا نال الملىا نال ال ىبف ننىىر العمةنىي الىى ي يعىةني يوىى  
ا  را  عودية ب  تتبوبت يو اسىت داد وىباط ه  التحتبلىا نال ابسىت ة   يىو ال ىديةة التىي طب روىة 

لمعىىة  يسىىتبع  Yildirim (2014)  اللمىىد طيوىىت البةألنىىا التمعىىة  الىى ي نعىىد   "وىى   ا جهىىل 
  تةبت يو نا عا ن عة   رععا وي:الال ي الوبيب ب عة 

  Not being able to communicate :البعد األول: عدم القدرة على االتصال

ي نر و ا البعد تل  ي ةعر  مدات ابطاىةر ال ىباي يىا ا  ى ةص العىدد المىدا  على  اسىت داد 
ة ي ةعر عدد المدا  عل  ابطاةر  ة   ةصال ديةة التي  تعحهة ابطاةر ال بايا ال   .ي ت  نيت 

  Losing Connectedness :البعد الثاني: فقدان االتصال

 رطبط و ا البعد  ت ةعر  مدات ابطاىةر  ىي عى  يبىةت طىب ر  الهباطىل ال ععىا  الابن اىةر 
 .عو وبيا ال  ص عير اإلنترنت ه ةصا عل  السةئ  التباص  ابجتتةعيت
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 Not being able to access information :: عدم القدرة على الوصول إلى المعلوماتالبعد الثالث

يعبس ُ عد عدد المىدا  على  البصىبر تلى  التعلبيىةة  ي ىةعر الملىا ل مىدات البصىبر تلى  
التعلبيةة عير الهباطل ال ععا العدد المدا  عل  اسىتر ا  التعلبيىةة نال عىدد المىدا  على  البحىث 

 .الهباطل ال ععا عو التعلبيةة عل 

 : Giving up convenience البعد الرابع: التخلي عن الرفاهية
 رطبط و ا البعد  ت ةعر الت لي عو الر ةهعا التي طب روة الهباطل ال ععا  اليعبس الر بىا 

 . ي ابست ة   يو التلاية التي  ب روة ايتةت وةطل ذعي
نهىىىىة الت حىىىىبص علىىىى  يمعىىىىة  اليتتنىىىى  التعريىىىى  اإلجرائىىىىي  ىىىىي الداجىىىىا التىىىىي يحاىىىى  عل

 ت  طرجتا البةألناا Yildirim,2014الوبيب ب عة التست دد  ي الدااسا تعدا  ه

   Separation Anxiety Disorder قلق االنفصال عن األسرة: -2

"ألةلىىا يىىو ال ىىعبا  عىىدد اباطعىىةب الال ىىبف الت ىىر  ننىىر الىىبا عي نال التيىىرا نتع ىىا  ىىعبا ال ىىر  
تتىىى  عىىىو  ىىى ص يهىىى   ىىىي ألعةطىىى   النةلبىىىة  يىىىة يبىىىبت نألىىىد البالىىىد و  اليىىىو  ةبن اىىىةر ال علىىىي نال التح

ي ةور  الةلنوعبعا الر با  ي البمة   ةلتولر  الال بف يو ال ىةد  نال ا يىةكو الت تبألىا  الال ىبف يىو 
التغننىىر  الال ىىعبا  ةلتىىعة   الالملىىا يىىو التبا ىىل الت ةجئىىا الال د ىىد    ةإللىىة ا تلىى   عىى  ا عىىراي 

ااعس التىىي طىدالا ألىىبر ابن اىىةرا النةلبىىة  يىة يبىىبت ياىىحب ة   سىب  التبا ىىا  ال لىى   ىىي ابكتئةاعىا الالةىىب 
اليتتن  التعري  اإلجرائي  ي الداجا التي يحا  علنهة الت حبص على  يمعىة  ا  ا  ابجتتةعي"ا 

 التست دد  ي الدااسا هتعدا  البةألناتا عو ا سر  للتراومنو   لا ابن اةر 
 

   Nomophobia أواًل: النــومـــوفــوبيــــا:
يعىىد الهىىةطل التحتىىبر يىىو اىىنو ا  الاة التةوبلبجعىىا التىىي طتتتىىا  ىىأكير ألتىىبا  ىىي السىىبق  
ألنىث سىهتلت التلىىبااة الحد نىا  ىي نن تىىا الت ىغن  ال د ىىد  الالتليعمىةة الىب نر    طحمنىىا نتىب يلحىىب  

لتىىة   ت الهباطىىل التحتبلىىا جىىل  ا نسةسىىع ة يىىو ألعىىة  اإلنسىىةت الحد نىىااللمىىد نصىىبح . ىىي عىىد  يسىىت ديع 
 تبا ر اهة يو العد د يو الا ةة التي ط علهة ج ا ا للغةيىا لةى  يىو الاىغةا الالةبىةا  يتىة ن ع تلى  
طلا ىىد اسىىت دايهة اىىنو اللىىةد الذلىىب  نهىىة طىىب ر لهىى  العد ىىد يىىو التلايىىة الطتبىىوه  يىىو طليعىىا األتعةجىىةطه  

التىىي ااطبلىىت  ةسىىت داد الهباطىىل  بةةالعلىى  الىىرن  يىىو ذلىىب   ىى ت ووىىةت الةننىىر يىىو الت ىىا سةسىىعا  
  .Nomophobia (Kang & Jung,2014,376)اليوهة الوبيب ب عة  ال ععا
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Nomophobia وىىىب ا تاىىىةا  No-Mobile-phone phobia  الالتىىىي طعوىىىي اوىىىةد
 ىنر تلى  ال ى ص الى ي الوىب ي Nomophobe مدات ابطاةر  ةلهةطل التحتبر   الابسى  يوى  

 تسىىت دد لبصىىل ا عىىراي ذاة الدبلىىا   Nomophobicيعىىةني يىىو الوبيب ب عىىةا نيىىة الاىى ا 
 (.Yildirim, 2014)الت  عاعا لتو يعةني يو اللراد الوبيب ب عة 

الظهر و ا التالل   الر ير   ةر  ااسا نجراوة يبتب اريد التتلةا التتحد   ىي عىةد 
ل ي يعةني يو  يسىت ديب الهباطىل التحتبلىا  ال ىد نجريىت على  نكنىر للتحمنا  ي الملا ا 4664
٪ يىىىىو يسىىىىت ديي الهباطىىىىل  52 ىىىى ص  اللمىىىىد طبصىىىىلت الدااسىىىىا تلىىىى  نت ألىىىىبالي  4766يىىىىو 

٪ يىىىىىو الىىىىى عبا  54التحتبلىىىىىا يعىىىىىةنبت يىىىىىو اوىىىىىةد  مىىىىىدات الهباطىىىىىل ال ععىىىىىا  النت ألىىىىىبالي نسىىىىىبا 
لملىىىىا عوىىىىد عىىىىدد طتبىىىىوه  يىىىىو ٪ يىىىىو الت ىىىىةاعةة اإلنىىىىةث ي ىىىىعرالت  ت ىىىىةعر ا 24الت ىىىىةاعنو ال 

 .است داد وباط ه  التحتبلا
الوىي  ىرعا   (2012)عةد  SecurEnvoy  ي ألنو نظهرة  ااسا ن رع نجرطهة  رعا

يبظىىل  نت عىىد  ا  ىى ةص الىى  و يعىىةنبت يىىو اوىىةد  7666نيوعىىا  ىىي التتلةىىا التتحىىد   علىى  
 ةلتمةانىىا اوتىىةئج  ااسىىا ٪تا  11٪ت تلىى ه 52 مىىدات ابطاىىةر  ىىةلهباطل التحتبلىىا  ىىد ااط ىىا يىىو ه

  عتىىىة طبصىىىلت الدااسىىىا تلىىى  نت الوسىىىة  عىىىو نكنىىىر عرلىىىا لروىىىةد  مىىىدات ابطاىىىةر 4664عىىىةد 
٪ يىىو الرجىىةر عىىو  ىىعباوو  ىىةلملا 17٪ يىىو الوسىىة  يمةاىى  16 ةلهىىةطل التحتىىبر  ألنىىث نعىىرد 

 يىىو  مىىدات وىىباط هو نال عىىدد طتبىىوهو يىىو اسىىت دايهة  اليعتىىة  تعلىىا  ةلعة ىىا اىىنو العتىىر الاوىىةد
  مىىىىدات ابطاىىىىةر  ةلهىىىىةطل التحتىىىىبر  الجىىىىدة الدااسىىىىا نت ال ىىىىبةد الىىىى  و طتىىىىراالب نعتىىىىةاو  اىىىىنو

ىة  يعىةني  42 - 74 ٪ يىوه  يىىو الوبيب ب عىة   لىنه  التسىىت ديبت الى  و طتىراالب نعتىىةاو   11عةي 
٪تا عةال  عل  ذلب  الجد نت يست ديي الهباطل التحتبلا  14ت عةي ة اوسبا ه 22 - 45ه انو

 .الية  بق و   ةلث نكنر التست دينو اوة  ة 55 ي ال ئا 
 ىي  وىة ر  Google ال ي الببيةة التتحد  ا يريبعا  نظهىر التمريىر الى ي بىبا يىو  يى 

٪ت يتاىىىىلبت 42هه  ألىىىىبالي ٪ يىىىىو التىىىىراومنو  تاىىىى حبت اإلنترنىىىىت  بيع ىىىىة  اليىىىىو14  نت 4675
عةيىىىةت  تباصىىىلبت عيىىىر  71ال 72٪ت يىىىو التىىىراومنو هيىىىة اىىىنو  51 ةإلنترنىىىت "طمريب ىىىة  ةسىىىتترااا ه

٪ يىىو  1٪ ننهىى   تاىىلبت يىىر  الاألىىد   مىىط  ىىي النىىبدا ال مىىط  74اإلنترنىىت عىىد  يىىراة  ىىي النىىبد  
   .٪ ن   طباطرا 4التراومنو يمبلبت تنه    ويبت تل  اإلنترنت ير  الاألد   ي ا سيب  ال

 4666يىىا نكنىىر يىىو  Synovata (2009)اللمىىد نظهىىرة نتىىةئج التمىىة ةة التىىي نجرطهىىة 
٪ يىىو الت ىىةاعنو ننهىى  ب  15ي ىىةات  يعتىىة  تعلىىا  ةسىىت داد الهىىةطل التحتىىبر   يىىة  لىىي:  ىىةر 

٪ يىىو الت ىىةاعنو 21يغىة االت التوىىلر  الت الحاىىبر علىى  وىىباط ه  التحتبلىا   الن ىىةا نكنىىر يىىو 
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٪ ننهىى  طرعىىبا وىىباط ه   ىىي 24تلىى  ننهىى  ب يسىىتلععبت العىىعو اىىدالت وىىباط ه  التحتبلىىا   الصىىرب 
٪ يوه  ننه  ب  ريدالت تيمىةف وىباط ه  ن وىة  الوىبد 21ت  ن وة  نبيه    عتة صرب يبةت  ريب أل

  نه  عةنبا  ةئ نو يو  مدات  ي  ية  ي اللن ا
اوىىةد  مىىدات الهباطىىل ال ععىىا اوىىةد  King, Valença & Nardi (2010) اليعتيىىر

ألنىىث اسىىتحبذة العاىىر الحىىد ث  الوىىب يوىىتج  ىىةنبي للت ةعىى  اىىنو الوىىة  الالتةوبلبجعىىة ال د ىىد ا 
الهباطىىىل ال ععىىىا علىىى  سىىىبق الهباطىىىل التحتبلىىىا الاسىىىتيدلت طمريب ىىىة  عبىىىةا  "الهىىىةطل التحتىىىبر" نال 
"الهةطل ال لبي"ا   ت  تيبةنعةطهة العد د   ألنث طتتلب المدااة المعةسىعا للهىةطل ال لىبي  هينى  

كنىىر طمىىدية  ينىى  ن تيبةنىىةة التبةلتىىةة الهةطقعىىا  الرسىىةئ  الواىىعا  اليىىة تلىى  ذلىىبت  ةإللىىة ا تلىى 
الطعتىى  الهباطىىل ال ععىىا علىى  طسىىهن   .البصىىبر تلىى  اإلنترنىىت نال التليعمىىةة نال نجهىىل  ابست ىىعةا

ابطاىىةر ال ىىباي اليسىىةعد  ا  ىى ةص علىى  البمىىة  علىى  اطاىىةر  ىىي ني يبىىةت ال ىىي ني ال ىىتا 
الوب ا  نصب  الوة  يعتتدالت عل  وباط ه  التحتبلا نكنر يىو ني ال ىت يتى ا ال ةلتىةلي ي ىعر 

 ل ر   ةلملا  ي ألةلا عدد المدا  عل  ابطاةر  ةلهةطل التحتبرا ا
ة يننىر ا لل ىدر    نى  يعىرف  ةبعتتىة   Nomophobia على  الىرن  يىو اعتبىةاال  ياىللح 

 & Dixit, Shukla, Bhagwat, Bindal, Goyal, Zaidi) على  الهباطىل التحتبلىىا

Shrivastava, 2010) ت يىةت الهباطىل التحتبلىا نال (Forgays, Hyman, Schreiber, 

  (SecurEnvoy,2012) .نال " ال بف يو عدد ابطاةر  ةلهةطل التحتبر" (2014
الط دا اإل ةا  تل  ااطبة  ي هبد الوبيب ب عة  ت ةهع  ن رع يوهة  ت يةت الهباطل ال ععا  
الال ي يعير عو نب  جد د يو اإل يىةت السىلبعي  الالى ي ي ىنر تلى  ال ىبف يىو عىدد المىدا  على  
الىتحب   ىي اسىت داد الهىةطل الىى عي نال عىدد المىدا  على  طو ىىع  اسىت داي   تذ  تتىتو ذلىب نىىباطج 
سىىلبععا سىىليعا  ىىي ألعىىة  ال ىىر  النبيعىىاا العىى لب ااطىىبط  ت هىىبد ت يىىةت اإلنترنىىت الالىى ي يعيىىر عىىو 
الر بىىىىا التلحىىىىا الالتتلا ىىىىد  بسىىىىت داد الهىىىىةطل الىىىى عي   ىىىىي  تىىىىة  ال ىىىىت نبىىىىبر يتاىىىىة    ىىىىببا 

ياىىىىىحب ة    وتىىىىىىةر ا ن ىىىىىلا ال  اىىىىىىعا الابجتتةععىىىىىا  اليسىىىىىىت دد ألىىىىىد نة  ياىىىىىىلل  اإلنترنىىىىىت  
 (.   222  4002)دردرة  ابست داد الت ب  لإلنترنت عبلة  عو ت يةت اإلنترنت 

 تعريـــف النوموفوبيـــا:
 لوبيب ب عىة تلى  ي تبعىا يىو السىلبععةة نال ا عىراي التتعلمىا  ةسىت داداي نر ياىلل  

نث يعىةني ا  ى ةص الى  و لىد ه  اوىةد  مىدات ابطاىةر  ةلهىةطل التحتىبر الهةطل التحتبرا أل
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يو  بف ننر يولمي  الي ةعر  لا زائد عو الليععي يو عدد  داطه  عل  ابطاىةر  ةلهىةطل 
التحتبر نال عدد المدا  عل  است داي   ال ةلتىةلي يحىةاللبت المتىة  على   ىرص عىدد طتبىوه  يىو 

 (Thomee, Harenstam & Hagberg. 2011)است داي ا 
أنىى  ي ىىةعر ابنلعىىةظ نال الملىىا نال العاىىيعا نال   Wang et al., (2014)اللمىىد عر ىى  

 التنا التي طو   عو عدد ابطاةر  ةلهةطل التحتبر   ا   د طسيب ط ةنر ا انتحةاي ةا
علىى  ي ىىةعر الملىىا  Internatioanl Business Times  (2013)اليرعىىل طعريىى  

اطىىىىىىىىىىىل التحتبلىىىىىىىىىىىا نال عىىىىىىىىىىىدد تيبةنعىىىىىىىىىىىا البصىىىىىىىىىىىبر تلنهىىىىىىىىىىىة  الوةجتىىىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىىىو عىىىىىىىىىىىدد طىىىىىىىىىىىب ر الهب 
 أنىىى  الملىىىا الىىى ي  باجىىى  الوىىىة  عوىىىدية ي ىىىعرالت ننهىىى  ب يسىىىتلععبت   Nomophobiaيععىىىرف

الحاىىبر علىى  ت ىىةا  يىىو اىىرظ الهىىةطل التحتىىبر  نال عوىىد ن ىىةذ البلةايىىا  نال نسىىعةت ن ىى  الهىىةطل 
لةترالنىىىي الاإل لىىىةااة ل تىىىر  يعهىىى   نال ابسىىىةبا عىىىدد طلمىىىي التبةلتىىىةة نال الواىىىبص نال اليريىىىد اإل

يعنوىىىىا يىىىىو الىىىىليوا ال ة تاىىىىةا  تنىىىى   ىىىىبف ن سىىىىي يىىىىو  مىىىىدات ابطاىىىىةر  ةلهىىىىةطل التحتىىىىبر نال 
 ابطاةر ال لبيا 

الىىىلراد  ىىىي  أنىىى : نبيب ب عىىىة  King et al.,  (2013, 141) ىىىي ألىىىنو عىىىرف 
العىىىىىىةل  الحىىىىىىد ث  ال ىىىىىىد اسىىىىىىت دد يىىىىىىر ر ا  مىىىىىىط لبصىىىىىىل ابنلعىىىىىىةظ نال الملىىىىىىا الوىىىىىىةج  عىىىىىىو عىىىىىىدد 

نال جهىىىىةز عتينىىىىبطر نال ني جهىىىىةز اطاىىىىةر ا ترالىىىىي آ ىىىىر   الهىىىىةطل التحتىىىىبر ب ر جهىىىىةزطىىىى
 لأل را  ال  و يست ديبن    ب  اعتعة يا

طعري ىة ي تل ىة للوبيب ب عىة على   King et al.,  (2014, 28)ال ىي  ااسىا ألد نىا  ىدد 
ننىىى : اوىىىةد يىىىب  ي  ىىىرطبط  ىىىةل بف يىىىو يب ىىىل نال يبلىىىب  يعىىىنو  ينىىى  ال ىىىبف يىىىو ا يىىىةكو 

 الت تبألا نال ال بف يو التري  العدد طلمي يسةعد   باياا
اليتتى  يىو التعري ىىةة السىة ما  ننهىىة طتيوى  ي ىىةعر الملىا الوةط ىىا عىو عىىدد طىب ر نجهىىل  
ين  نجهل  الةتينىبطر نال نجهىل  ابطاىةر اب ترالىعا   هىي طرعىد عىدد المىدا  على  التباصى  عيىر 

رطبط نكنىىىر  ىىةلهباطل التحتبلىىىا  الي ىىنر تلىىى  الهىىةطل التحتىىىبرا  ىىي ألىىىنو نت التعريىى  ا  نىىىر  ىى
 الوبيب ب عة  ةعتبةا  اوة  ة يب قعة    تعلا  تب ل نال يبلب  يعنو ين  اوةد ا يةكو الت تبألاا 

 أعـــراض النوموفوبيـــا:    
 –طىىى  طتىىىتنو الوبيب ب عىىىة لىىىتو الىىىدلن  الت  عاىىىي الاإلألاىىىةئي لةلىىىلرا ةة العملعىىىا 

بعىةت ط  عاىي  ىةئ  ا اطى   الذلىب اوىة  على  طبصىعةة العد ىد  ك(DSM- V)اإلصداا ال ىةيس 
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 ;Chóliz, 2012; King et al., 2013يىىو الدااسىىةة التىىي نجريىىت  ىىي  مة ىىةة ي تل ىىا 

Sharma et al., 2015; Tavolacci et al., 2015;)  الالتىي طبصىلت تلى   ىنب  الألدا ىا
ألنىىىث ا تىىىرب طعىىىد   يعىىىة نر اوىىىةد  مىىىدات ابطاىىىةر  ةلهىىىةطل التحتىىىبر  ىىىي جتعىىىا ننحىىىة  العىىىةل ا 

الت ىىى عص ال ةصىىىا  ت تبعىىىا الروىىىةد  الطتىىىتنو  لىىىتو  ئىىىا الروىىىةد التحىىىد ا  الالىىى ي  تتنىىىل 
"  ىىبف ي ىىر  الننىىر عمةنىىي يىىو عىىةئو نال اللىىا يحىىد    الالىى ي  ىىت  ط وبىى   ىىأي  تىىو نال طحتلىى  

   الير ي تل  ا   ع   د د يتبو نت يببت جستع ة العةبقع ة"ا تنا  د د

العد ىىىد يىىىو الت ىىىةور السىىىلبععا التىىىي يتبىىىو اط ةذوىىىة  Yildirim  (2014)اللمىىىد ألىىىد 
 كتحبةة ط  عاعا للوبيب ب عة  يوهة:

ظهبا ي ةعر الملا الال بف الالعايعا عود  مدات ابطاةر  ةلهةطل التحتبر نال  مىد  ىببا  -7
 ابطاةر نال عود ن ةذ  حو  لةايا الهةطل  نال تذا نال ب الرصند عل  ابنتهة ا

 الهةطل التحتبر ي تبألة  ببار النبد  ال ي ن وة  الوبدا الحرص عل  نت يببت  -4

 الملا التتر ب عود ستة  انا وةطل ي ةاها لرنا الهةطل التحتبر لل  صا -2

 ال عبا  ةلملا نتع ا  مد ابطاةر  أ را  ا سر  نال ا صد ة ا -2

 ال عبا  ةلتبطر  ي ألةر عدد المدا  عل  استمبةر التبةلتةة نال الرسةئ ا -5

  د د  ي ألةر عدد المدا  للبصبر تل  التعلبيةة يو  ةر الهةطل التحتبراابنلعةظ ال -1

 التنا  ي ألةر عدد المدا  عل  يتة عا اإل عةااة التي طأطي عل  الهةطلا -1

التنا  ي ألةر عدد التتبو يو اببة  عل  اليريد اإللةترالني العى لب التليعمىةة ا  ىرع  -4
 .what’s app   ين : 

تلىى  نت يىىو نعىىراي الوبيب ب عىىة ااطبىىة  ا  ىىرا   (4  4002ي )العمرر  ال ىد ن ىىةاة  ااسىىا 
اهىىىىباط ه  تلىىىى  الحىىىىد الىىىى ي ي ىىىىعرو   ىىىىأنه  يعتتىىىىدالت علنهىىىىة  ىىىىي سىىىىلبعه  ال وىىىىةئه  التعر ىىىىي   ىىىىة 
يستلععبت يغة ا  التولر  الت وباط ه ؛ الب  وتملبت يو يبةت تل  آ ىر تب الوى  ألىةيلبت وىةط ه   

الب يسىىتلععبت السىىعلر  علىى  نن سىىه  عوىىد لىىرالا  نلمىى    اليت مدالنىى  ألىىةر اسىىتعمةظه  يىىو الوىىبد 
اليتأكدالت يىو  ىحو البلةايىا  ةسىتتراا  الي ىة بت يىو  مىدات الهىةطل التحتىبر  نال البمىة  ادالنى   

 نال التباجد  ةاظ طغلعا ال ببا  نال عدد المدا  عل  ابطاةر الالتباص ا  
 ىنو نت ية Mendoza, Pody, Lee, Kim & McDonough (2018)اليرعىد 

 ألىىبر العىىةل ا النت ا كنىىر طتىىراا  وىى  ا  ىىرا  يىىو  Nomophobia الوىىة  يعىىةنبت يىىو اوىىةد
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لىىد ه  يىىو  ىىةر  عىى  السىىلبععةة ينىى  عىىدد  Nomophobeت سىىوا  اليتبىىو طعىىرف 42-74ه
ىىىة  اللىىىد ه  وىىىب   التحمىىىا يىىىو الواىىىبص الالتبةلتىىىةة التىىىي لىىى   ىىىر   تيمىىىةف ط ىىىغن  الهىىىةطل يللم 

  يبىىةت  الاسىىت داد الهباطىىل  ىىي نال ىىةة ننىىر يوةسىىبا  الال ىىرص علنهىىة  الأألتىىةا الهىىةطل  ىىي عىى
الت مب   للت ةع  الجهة  لبج   الط تن  اطاةر الهةطلا ال ي  ع  الحةبة ال د د    د  تعىري 
ىىىة ا ىىىةا جةنيعىىىا جسىىىديا ينىىى  نب ىىىةة الهلىىىا اللىىىنا التىىىو س الاباطعىىىة  الالتعىىىرق  ا  ىىى ةص نيت 

ةصىى  النىىد الآبد الرقبىىا الال هىىر  اليىىة تلىى  ذلىىب  اليعىىدر لىىر ةة الملىىب الُتسىىرعا  الا لىى   ىىي ي 
 است داي ا  ه عودية ي مدالت الهةطل نال ب يتبو

 النظريات املفسرة للنوموفوبيا:
ط تري و   الو ريا نت طةوبلبجعة التعلبيةة طتن   ير  يتتعا ط ع  نظ ية التدفق األمثل:  -0

 ةلتةوبلبجعىىىة طسىىىتحدث  التسىىىت دد لهىىىة يحىىىة   علىىى  يبةسىىىب  يوهىىىة  ألتىىى  اللىىىب اتةل ىىىا نعلىىى  
ابعتتىىىىىىىىىىىىىة  علنهىىىىىىىىىىىىىة نال ت يةنهىىىىىىىىىىىىىة  تذ ط عىىىىىىىىىىىىى  التسىىىىىىىىىىىىىت دينو لهىىىىىىىىىىىىىة يتىىىىىىىىىىىىىحبت اىىىىىىىىىىىىىبع              

ابلتلايىىىىىىةة هنال  هتلبنهىىىىىىةت نال ط علهىىىىىى  يماىىىىىىرالت  ىىىىىىي  عىىىىىى  الو ىىىىىىةبةة ابجتتةععىىىىىىا نال 
  (Salehan & Negahban, 2013).الاحعا

ةطل التحتبر  ي لب  الو ريا يتبو ط سنر ابست داد الت ر  لله نظ ية اإلش اط اإلج ائي: -4
السىىلبععا علىى  نسىىة  ننىى  سىىلبت يىىتعل   ال ىىد يبىىبت  هريىىة  نتع ىىا لتىىة ياىىحب  نال يسىىبم  يىىو 
طىىدععتةة تي ةاعىىىا  ىىىد طحىىىدث طعلمىىىة   بيىىىة  اىىىبع  التليعمىىىةة  يتىىىة ي عىىى  يىىىو الاىىىعب علىىى  

  (Rush, 2011). التست دد اط ةذ  راا الا  إليمةف و ا السلبت

ح ىى  التىىأ نراة التعريعىىا للسىىلبت  مىىدا عينىىر يىىو ابوتتىىةد  ال  ةصىىا عوىىد طالنظ يررة المع فيررة:  -2
ط سىىنر الت ىىةالف الالملىىا الالىىلراد الهلىىا العةجىى   تذ طرعىىد التىىأ نراة التعريعىىا ألسةسىىعا ا  ىىرا  
ال ىىةئ نو نال التسىىتهد نو لإلصىىة ا  ىىةل بف الالهلىىا إل اات التر ىىراة  التويئىىا لل لىىر نال التهد ىىدا 

ريىىا نت ا  ىى ةص الىى  و يعىىةنبت يىىو الوبيب ب عىىة  ىىرالت نت  مىىد الهىىةطل اليىىرع نصىىحةد وىى   الو 
 (.  229  4002)دردرة   ال عي يتن  طهد دا   ر ي تل  ط ة   الملا الال بف  لد ه  

الي سىىر نصىىحةد وىى   الو ريىىا الوبيب ب عىىة  ةعتبةاوىىة سىىلبعة  طىى  اكتسىىة   نظ يررة الررتعلج االجتمرراعي:  -2
  وب لدع اا ريو يتبو نت يببت نتبذجة  لةست ة اا  ةلوت جا   تةأل ا الت ةالف الالت

طىىىوص علىىى  نت ا  ىىىرا   و ىىىرالت تلىىى  وىىىباط ه  ال ععىىىا علىىى  ننهىىىة ايتىىىدا   :االمترررداد الررر اتينظ يرررة  -5
 (Han, Kim & Kim, 2017)  نهة طديج التليد يو وبيته  الذعريةطه   ي نجهلطه    ن سه 
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ا الىىى ي ي سىىىد ال ىىىبف يىىى المطالررر :نمررروال الرررتحكج فررري  -1 و الروىىىةد عوىىىدية  باجىىى  ا  ىىىرا  طهد ىىىد 
عىىةال  علىى  عىىدد النمىىا  ىىي  ىىداطه  علىى  الىىتحب   اللائىىد  التعىىري للتىىبطرسىىة مة  ن ع تلىى  اجتتةعع ىىة 

  على  اعتبىةا ننهىة هباط ه  ي ال رالف نال الب ت لتليعا التلةلب التي طتن  طهد دا    نليد طعلمه  ا
  (Tams, Legoux & Léger, 2018) تالسنلا للت لص يو التهد د  الال عبا  ة ية

اهىىىباط ه  عتىىىة ي علىىىبت يىىىا الب ىىىر اا ىىىريو  ال ةلتىىىةلي   تعلىىىا ا  ىىىرا : ألنىىىث نظ يرررة التعلرررق -7
 . (Konok, Pogány, & Miklósi, 2017)ي عرالت  ةلتبطر عود ابن اةر عوهة 

سىنو طوص ن ريا التحد اة ال اطعىا على  نت ا  ىرا  يببنىبت يتحت :المحددات ال اتيةنظ ية  -8
للعت   لرق ي تل ا لتليعا األتعةجةطه  الو سعا  ألت   تتبوبا يو الحابر عل   عبا عةي  

ىىة لو ريىىا التحىىد اة ال اطعىىا: الة ىىة     التىىرا ط    . ةلىى اة الووىىةت  ة ىىا األتعةجىىةة نسةسىىعا ال م 
الابستمةلعا   اليعد اب تمةا تل  ني يو و   ابألتعةجةة وب ية  ر ر عل  ظهبا اللراد 

يعتة  تعلا  ةألتعةجةة الة ىة     ىد ي ىعر الوىة    ىعبا  ىةلتعلا اهىباط ه   نى    ال بيب ب عةالو
 ىىلال و   ت تبعىىا عينىىر  يىىو التعلبيىىةة التىىي يتبىىو اسىىترجةعهة  ىىي ني ال ىىت يعىىنوا علىى  

نال اببىىىة  علىىى   Google ةة يىىىواإلجة ىىىالحاىىىبر علىىى   عىىى  سىىىين  التنىىىةر  يتبىىىوه  
GPS  تحمىىا يىىو ا ألىىداث علىى  يبا ىىا التباصىى  ابجتتىىةعي نال ال  مىىدو  لللريىىا ىىي ألةلىىا

 ت ا  ىرا  ي تمىرالت  اوىةد  مىدات ابطاىةر  ىةلهباطل التحتبلىا ىد يحىدث  عتىة ال ةصا اه ا
يتبىىو اسىىت داد ال    اليرنيىىبت  ىىي البمىىة  علىى  اطاىىةر  ت تبعىىةطه  ابجتتةععىىااالعة ىىةةتلىى  

اى لب يىو نجى  ال ىعبا  ىةلتبا ا يىا ال د  رنب ا  را   ي المعةد   الهباطل للهرالد يو الملا
ذالاطهىىى  الحمعمعىىىا  ال ةلتىىىةلي طليعىىىا األتعةجىىىةطه  ال اطعىىىاا  ةإللىىىة ا تلىىى  ذلىىىب  يتبىىىو نت طىىىب ر 
السةئ  التباص  ابجتتةعي التليد يو ال رص لأل را  للتعينىر عىو نن سىه  يىو  ىةر الهبيىا 

ة ىة   الاباطبىة  الاألتعةجىةة  د طحدث  ت ا  را  ي تمىرالت تلى  ال ةلوبيب ب عة  اعير اإلنترنت
 (Yildirim & Correia, 2015; King et al., 2014) .ابستمةر ال اطي

العل  الرن  يو التحةالبة الت سنريا السة ما    نوة ية زلوة  حةجا تل  طأسعس ن ريةة 
ن سعا ط سر الوبيب ب عة   ب  نكنر عتمة   يا ا     ىي ابعتبىةا التىأ نراة الو سىعا لى  على  

 ا  را  الالت تتعةةا  

 اآلثار السلبية للنوموفوبيا:
تت ت يةت الهةطل التحتبر يعد نألىد ن ىبةر اإل يىةت السىلبعي التىي ب طأ ى   ىب  اإل يىةت 
الةعتعىىةئي  تنتىىة  ىىب  اإل يىىةت الت ىىةعلي عتىىة وىىب الحىىةر  ىىي اإل يىىةت علىى  ا لعىىةد اإللةترالنعىىا 
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اا  جسىىتعا يبة ىىر   اىى  طبمىى  آ ىىةا  علىى  التسىىتبع الاإلنترنىىت     يىىةت الهىىةطل الىى عي ب يسىىيب آ ىىة
الو سىىىي التىىىي  ىىىد طبلىىىد انعبةسىىىةة سىىىليعا  ىىىي ألعىىىة  الللبىىىا سىىىبا   ىىىي نعتىىىةله   نال  ااسىىىةطه   نال 

 ط ةعةطه  ابجتتةععا الا سريا؛ نتع ا ابن غةر اه ا الهةطلا
ل  نت لتموعةة الهةطل التحتبر آ ةاا  سليعا  ع George & Odgers (2015)اليرعد 

طننىىىر الت ىىىةالف السىىىبعا التةلعىىىا: التوتىىىر اإللةترالنىىىي  ال يىىىراة التو ىىىئا  الىىىرن  يىىىو يلايةوىىىةا ألنىىىث
ابجتتةععىىىا ننىىىر التبة ىىىر  الالاىىىدا ةة  زيىىىة   ال  ىىىب  اىىىنو اا ىىىة  الالتىىىراومنو  ي ىىىبةة طةىىىبيو 
 الهبيا  الي بةة  ةصا اتةبيو صبا  ال اة  الالت ةبر التحتتلا عل  ا  ا  التعر ىي الالوىبدا
يىىو نةألعىىا ن ىىرع  ط ىىت   عىى  يسىىةالل ابسىىت داد الت ىىر  للهىىةطل التحتىىبر عر لىىا ا  ا   ا ىى  
ال اىى  الدااسىىي  ط ىىتت ابنتبىىة   الأزعىىةظ الىىلية  الالتداسىىنو ن وىىة  العتلعىىا التدايسىىعا  سىىيب  لىىا 
ابوتتىىىىةد  زيىىىىة   يعىىىىدبة التسىىىىرد ال لىىىىا عىىىىد  ال ىىىىري نو  زيىىىىة   يسىىىىتبع الملىىىىا  سىىىىيب ألىىىىةجته  

 تل  نت يببت لد ه  وباط ه   ي جتعا ا ال ةةا  التستتر 
ال ىىىي يحةاللىىىا بكت ىىىةف ععىىى   ىىىر ي ط ةعىىى  ا  ىىىرا  يىىىا التموعىىىةة الحد نىىىا تلىىى  طغننىىىراة 

اروىىةد الوبيب ب عىىة   ادااسىىا ألةلىىا ل ىى ص ياىىةد King et al.  (2013)سىىلبععا   ىىةد
ا علىىى  الينئىىىةة لروىىىةد ابجتتىىىةعي  اللمىىىد بىىىبا التىىىري  اعتتىىىة    ةإللىىىة ا تلىىى  ظهىىىبا نعىىىراي ا

اب ترالىىعا للتباصىى  يىىا جهىىةة ابطاىىةر ال ةصىىا  ىى   الط وىىب الت ىىةعةة ابجتتةععىىا التبة ىىر  
 يا الوة ا ال عد طلمي العةظ  الال ي عةت عبةا  عو يليج يو ا  اليا الالعةظ السلبعي التعر ي

(CBT)  للتباصى     طى  اإل ىةغ عىو نت التىري   ىد  لى  يىو اعتتىة   على  الينئىةة اب ترالىعا
النظهىىر طحسىىوة  ىىي ابن ىىرا   ىىي يبا ىىل الحعىىة  الحمعمعىىاا  ىىي ألىىنو لىى  ي هىىر طحسىىوة   ىىي نعىىراي 
الوبيب ب عة   يتة جعله   رعدالت نت اوةد  مدات ابطاةر  ةلهةطل ال عي هالوبيب ب عةت  د يببت 

ة للعد د يو ابللرا ةة السلبععا ا  رع ألت  ابللرا ةة العملعا  . وةع 

ظهىىبا العد ىىد يىىو التغنىىراة ابن عةلعىىا التتعلمىىا  King et al.  (2014) اللمىىد ناللىى 
  سىىة   اسىىت داد الهىىةطل التحتىىبر لىىدع ا  ىىرا  الىى  و يعىىةنبت يىىو اوىىةد  مىىدات الهباطىىل ال ععىىا  
اليوهىىىة: زيىىىة   يلحبظىىىا  ىىىي الملىىىا  عىىىدد انت ىىىةد   ىىىةة الملىىىب  التعىىىديةة التو سىىىعا  اباطعىىىة   

كتئةد عودية يببنبت يو النو عو الهةطل التحتىبر نال ننىر  ىة ايو العرق  ال عر  ال بف الاب
عل  است داي ا اليا ذلب    ت العة ا انو الوبيب ب عة الابللرا ةة الو سعا ا  ىرع هكةل ىعبا 
 ةلبألد   التغب   الملا  ابكتئةداااات ل  طح   ةبوتتةد الةة ي يو البةألننو  العةت و ا  ا عة  

 رف العة ا انو اوةد الوبيب ب عة ال لا ابن اةرا للبةألنا لتحةاللا طع
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 ااسىىىىا اباطبىىىىىة  اىىىىنو ت يىىىىىةت الهىىىىةطل التحتىىىىىبر السىىىىىتةة  Kim (2013)اللمىىىىد ألىىىىىةالر 
ال  اىىىعا ابنبسىىىةبعا الالعاىىىيعا   اللمىىىد طبصىىى  تلىىى  نت ااط ىىىة  يسىىىتبع الملىىىا  الالجىىىب  سىىىتةة 

النىىىا ا  نىىىر    طىىى   ىىىي اا ال  اىىىعا العاىىىيعا طليىىىد يىىىو  ىىىد  ت يىىىةت الهىىىةطل التحتىىىبر  تب ننىىى 
التبصىىىىى  تلىىىىى  نت ابنىىىىىد ة  ال ىىىىىد د وىىىىىب نألىىىىىد عبايىىىىى  ال لىىىىىر لإل يىىىىىةت علىىىىى  يبا ىىىىىا ال ىىىىىببةة 

 ابجتتةععا انو ا  را  ال  و يعةنبت يو تسة   است داد الهةطل التحتبرا 
 ي و ا الاد   ي   يو ننر البال  أل   التنا الالملا الابللراد الى ي يتبىو نت 

ابطاىىىةر  ةلهىىىةطل التحتىىىبر  نال يعر ىىىا يتغنىىىراة ال  اىىىعا التىىىي  يحىىىدث   سىىىيب اوىىىةد  مىىىدات
 ولىىبي علنهىىة وىى ا ابلىىلراد  ال ةلتىىةلي  ىى ت ووىىةت عىىدد يمىىنو يعتىىة  تعلىىا  ة  عىىة  التىىي ي ىىب 
ت ااجهة عود طاوع  ال  اىعا التاىة ا اروىةد الوبيب ب عىةا لى لب يىو التىرالاي طحد ىد سىتةة 

 .وةد  مدات ابطاةر  ةلهةطل التحتبرال  اعا الةةيوا  ي ا  را  التعرلنو لر 
 قلــق االنفصــال عن األســرة:   

الملىىا وىىىب الاألىىىد يىىىو نكنىىر ابلىىىلرا ةة انت ىىىةاا  اىىىنو ا ب ىىةر الالتىىىراومنو  ألنىىىث يعىىىةني 
%ت يىىو ا ب ىىةر الالتىىراومنو يوىى   ىىي يرأللىا نال ن ىىرع يىىو ألعىىةطه ا عتىىة ي ىىب  الملىىا 76ألىبالي ه

الىىد وةيي  ىىي جتعىىا ابلىىلرا ةة الو سىىعا الالعملعىىاا الُيعىىر ف  الو سىىي المةعىىد  ا سةسىىعا الالتحىىبا
  .(Bernstein, 1991) الملا  أن :  عبا ننر سةا نال ط بف نال طب ا ألدالث  ي  عةا ي 

ننى  ا   Wood & Kiff  (2007)ألنىث  ىرع اليتن   لا ابن اىةر نألىد ن ىبةر الملىا  
ةر عىىو  ىى ص يعىىنو يتنىى  نألىىد  عىى  نال اسىىت ة ا نحىىب ياىىة ا التهد ىىد التداعىىا  سىىيب ابن اىى

 ىىىى ت العةيىىىى  التح ىىىىل لهىىىى ا الوىىىىب  يىىىىو الملىىىىا وىىىىب ابن اىىىىةر عىىىىو ايىىىىبز التعلىىىىا التهتىىىىاا اللىىىى لب 
ال  اعةة ال  و طر له     عة ا عةبقعا  بيا عةلبالىد و نال ا جىدا  نال ا  ىمة  نال التوىلر نال 

ا التىي طىو   عوىد  ة ب ةر يعرلبت   ىب   ىةص لتلىبير ي ىةور الملى .الينئا التحعلا ا  رع 
ألدالث ابن اةر ال علي نال التتابا نال التهد  عو يمديي الرعةيىا  الالملىا   ىأت عىدد ألتىة ته  

  .نال اعة ته    ب  عةف  

ابن اىىةر  أنىى  "الملىىا ا سةسىىي للل بلىىا" الوة ىىئ عىىو  لىىا  (0992بررول ي )اللمىىد عىىرف 
ن اىةر التلىباي الليععىي  ىي ألنىث  يىدن  لىا اب .ألعة  ا ب ىةر الرلىا الاعتتىة و  على  البالىد و
ن ىهر  عوىدية  يىدن ا ب ىةر  ىي طعىرف  4تلى   1ال هبا لدع ا ب ةر ال  و طتراالب نعتةاو  انو 

المةئتنو عل  اعة ته  الطلبير عة ا عةبقعىا يعهى ا الطعتيىر وى   الرا لىا يهتىا للحتةيىا ا اللعىا 
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ر  ةلمىىدا  علىى  ابن اىىةر ال حلىىبر سىىو النةلنىىا   تتتىىا يع ىى  ا ب ىىة .للرلىىا يىىو ا ذع الو سىىي
  ب  طداي يا العة   ية يببت عتر ابن اىةر اىنو سىو النةلنىا الال ةيسىا  ال ىي  عى  الحىةبة 
 ىىد يسىىتتر الملىىا تلىى  يىىة  عىىد العتىىر التتب ىىا اليتىىدا   يىىا  ىىدا  ال ىىر  علىى  التةعىى  يىىا الت تتىىا  

 .( (Bowlby, 1973 ال ي و   الحةلا ياب   لا ابن اةر يرلع ة
ععا عل  الو س ا يريبعا    ت  لا ابن اةر وب التبةلغا الت ربىا  ىي تظهىةا الال مة  ل ت

ال بف الالتنا عود يباجها ألةبة ابن اةر عو العةئلا نال عو   ص يمرد  الياىول  أنى  
 لىىىا ننىىىر اعتعىىىة ي  ىىىي وىىى   الترأللىىىا العتريىىىا يىىىو الوتىىىب  النت  ىىىد  ا عىىىراي طتىىىراالب اىىىنو عىىىدد 

الالملىىا التىىةد يىىو ابن اىىةر  اليسىىيب آ ىىةاا سىىليعا  ىىي ألعىىة  ال ىىر  اباطعىىةب الىى ي يسىىيا ابن اىىةر 
النبيعىىىا  ىىىي ي ىىىةبة العتىىى  ابجتتىىىةعي  الالعىىىةب ي الالحعىىىة  ا سىىىريا الالاىىىحا اليدنعىىىا الالت ىىىةر 

 (.American Psychiatric Association, 2000)ا كة يتي 
-2داللعا  يمدا اى الي ةا تل  نت يعدر انت ةا اللراد  لا ابن اةر  ال مة لأل اعةة ال 

 American Psychiatric)٪  ةر سوباة التراوما  7٪ يو ا ب ةر  ي سو التداسا ال 2

Association, 2013) 
انت ىةا الىلراد نت يعىدر  Eisen, Raleigh, & Neuhoff (2008)الذعرة  ااسىا 

 & Eisen) ىىي ا ب ىىةرا  ىىي ألىىنو طبصىىلت  ااسىىا  % 72–%2 لىىا ابن اىىةر ياىى  تلىى  

Schaefer, 2005)  ا%412–%714نت نسبا ابنت ةا  ي عنوا انو التراومنو عةنت  
لغلبا اإلنةث عل  ال عبا  ي  لا ابن اةرا ألنث   عتة   عااللمد نظهرة العنوةة اإلكلنوعب

 1:4 ,(Anderson, et al., 1987) 1:1.2 كةنىت نسىب الى عبا الاإلنىةث التيلىا عوهىة وىي:

(Bowen, et al., 1990), 1:6 (Costello, et al., 1988), 1:4.4 (Kashani and 

Orvaschel, 1990), 1:1.8 (McGee, et al., 1990)ا  
 تعريــف قلق االنفصــال:

ُيعر ف  لا ابن اةر  أن  " لا ي ر  اليستتر الننىر الا عىي    ىأت ابن اىةر عىو يمىديي 
الطسيب طىأ نرا  عينىر ا  ىي الرعةيا ا سةسننو  تل  الحد ال ي طةبت يع  نعراي الملا يرلتا للغةيا  

 ,American Psychiatric Association) "نن لا الحعة  النبيعا نال التلبا الليععي لل ر 

الالستا التتنل  له ا ابللراد وي نت الل    يدال بيعععة  عوىد الجىب  يمىديي الرعةيىا   ا(2000
 ابن اةرااللةو  يمترد يو ألةلا ال عر تذا ان ا  عو يمديي الرعةيا  نال عود طب ا 



1029  (4ج)أكتوبر،   (021)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 555 

الىلراد  لىا ابن اىةر  ىي الل بلىا  أنىى : ألةلىا يىو ال ىبف اللائىد الننىر التيىىرا  اليعىرف
   عوىىىىىىىىىىد يباجهىىىىىىىىىىا ألىىىىىىىىىىةبة ابن اىىىىىىىىىىةر عىىىىىىىىىىو التوىىىىىىىىىىلر نال عىىىىىىىىىىو   اىىىىىىىىىىعا ااطبىىىىىىىىىىة  يحىىىىىىىىىىد  

االنفصررررررال طتىىىىىىراالب  ىىىىىىد  ا عىىىىىىراي يىىىىىىو عىىىىىىدد الراألىىىىىىا ابسىىىىىىتبةقعا  تلىىىىىى  الملىىىىىىا التىىىىىىةد   ىىىىىىأت ال 
(American Psychiatric Association, 2013) 

 لىىا ابن اىىةر  أنىى : ذلىىب الملىىا الىى ي يعتىىري الل ىى   ىىي  ىىةكبا   (0999عررو) )اليعىىرف 
يهد  الألت  يراومت   عود ابن اةر عو نألد البالد و نال علنهتة نال عو المةئ  على  اعة تى   اليىو 
 ي ىىةور  الةلنوعبعىىا الر بىىا  ىىي البمىىة   ىىةلتولر  الال ىىبف يىىو ال ىىةد الا يىىةكو الت تبألىىا  الال ىىبف
يىىو التغننىىر  الال ىىعبا  ةلتىىعة   الالملىىا يىىو التبا ىىل ال د ىىد    ةإللىىة ا تلىى   عىى  ا عىىراي 

 ابكتئةاعا  الالةبااعس التي طدالا ألبر ابن اةرا   
 Hock, Eberly, Bartle-Haring, Ellwanger, & Widamanاللمىد عىرف 

 تتنىل  راومنو  ألنىث لا ابن اىةر   ىب  يتلا ىد  أنى : ي ىبلا  ىةئعا اىنو ا ب ىةر الالتى (2001)
  . ملا الطبطر ننر يوةسينو للعتر يعتة  تعلا  ةبن اةر عو يمديي الرعةيا نال عو التولر

اليعرف  لا ابن اىةر  ىةلملا الت ىر  الننىر التوةسىب لترأللىا نتىب الل ى   الالى ي يعى   ىرع 
 الل ىىى  ن سىىى  يو ىىىر ا  عىىىو ا  ىىى ةص التىىىرطبط اهىىى   اليتب ىىىا نذع ا تىىىة ياىىىنب اا ىىىة  نال ياىىىنب

 (. 99  4009)أبو زيد  الل   ن س  
ا يىو ا زيىا التتعلمىا  ةلوتىج الابن اىةر عىو اا ىة    اليتن  " لا ان اةر التىراومنو" جىل  

 د  ر ي تل  ان  ةي يستبيةة التةعى  ال  اىي  الال ي  ن وة  يحةاللا طأسعس وبيةة يو الا
اىىىنو التراألىىى  الدااسىىىعا  الابجتتىىىةعي  الي ىىىبةة  ىىىي يباجهىىىا التحىىىديةة ال د ىىىد  هينىىى  ابنتمىىىةر

الطوتعا ابستمةر ال اطي الابن اىةر عىو البالىد وت الظهىبا العد ىد يىو ابلىلرا ةة الو سىعا ينى  
ابكتئىىىةدا الي ىىىنر العد ىىىد يىىىو الدااسىىىةة تلىىى  نت  لىىىا ابن اىىىةر لىىىدع ا اوىىىة   تىىىأ ر  ةلت ىىىةعةة 

 . (Eisen & Schaefer, 2005)ا سريا الالبالديا  الال ي  د  وتم  انو ا جعةر 
الاسىىتوة ا  علىى  يىىة طمىىدد   ىى ت البةألنىىا طعىىرف  لىىا ابن اىىةر عىىو ا سىىر  للتىىراومنو  أنىى : " 
ألةلا يو ال عبا  عدد اباطعةب الال بف الت ر  ننر البا عي نال ننر التيرا  نتع ا  عبا ال ىر  

اليىو   ةبن اةر ال علي نال التحتت   عو   ص يه   ي ألعةطى   النةلبىة  يىة يبىبت نألىد البالىد و 
ي ةور  الةلنوعبعا الر با  ي البمة   ةلتولر  الال بف يو ال ةد  نال ا يةكو الت تبألا  الال ىبف 
يىىىو التغننىىىر الال ىىىعبا  ةلتىىىعة   الالملىىىا يىىىو التبا ىىىل الت ةجئىىىا الال د ىىىد    ةإللىىىة ا تلىىى   عىىى  



   إميان مجعة فهمى شكر  /د
 

 555 

ب  ا عىىىراي ابكتئةاعىىىا الالةىىىبااعس التىىىي طىىىدالا ألىىىبر ابن اىىىةرا النةلبىىىة  يىىىة يبىىىبت ياىىىحب ة   سىىى
 التبا ا  ال ل   ي ا  ا  ابجتتةعي"ا 

 أعراض قلق االنفصال عن األسرة:
 ىىىي الدااسىىىةة التببىىىر   عةنىىىت الت ر ىىىا اىىىنو  لىىىا ابن اىىىةر الالروىىىةد يىىىو التداسىىىا ننىىىر    
اللمد است دد يالل  ال بف يو التداسا  ي ذلب الب ت لبصل نبعنو يو ا ب ةر:  .االالح

 ا ابن اةر الال  و يعةنبت يو ي ةعر سليعا ط ة  التداسااناللئب ال  و يعةنبت يو اللراد  ل
نت الروىىىةد  Bernstein & Gaifinkel (1980)عىىى  يىىىو  اللةىىىو نظهىىىرة  ااسىىىا

يراوم ىة ياىة  ة اروىةد التداسىا   41 ى عص  ةيىة ات لمىد   التداسىي لىعس يرا   ىة لملىا ابن اىةر 
ة استب با يعة نر 74الالجدا نت  يوه   مىط وى  الى  و  1ئةد  البللراد ابكت DSM-III   ا 

 عىىةت لىىد ه   لىىا ان اىىةر الالىىلراد الملىىا الت ىىر ا  ىىي ألىىنو 1يعىىةنبت يىىو  لىىا ابن اىىةر  ال

ا تة ىىةة عينىىر  ألسىىب ال ىىوس الالعتىىر الاللبمىىا  (Last, 1987) الجىىدة  ااسىىا ن ىىرع نجراوىىة
 .ابجتتةععا عود يمةانا ا ب ةر التاةانو  ملا ابن اةر الالروةد يو التداسا

اوىىىةد التداسىىىا لىىىدع الل ىىى  تلىىى   ىىىبف الل ىىى  يىىىو  مىىىدات  (0992برررول ي ) نعىىىلع  اللمىىىد
  نال المةعد  اايوا  ةلوسبا ل ا الط   ي    ي يعىة نر ط ى عص اىبليي  ىي الىدلن  التعلا  اعا 

 7146الت  عاىىىي الاإلألاىىىةئي لةلىىىلرا ةة العملعىىىا  اللبعىىىا النةلنىىىا  التىىىي ن ىىىرة  ىىىي عىىىةد 
  ال ىىد طىى  الصىىل الىىلراد  لىىا ابن اىىةر  الر (DSM-III) ال تععىىا ا يريبعىىا لللىىب الو سىىي
 .ير   أن  اللراد  لا يتتة ل

ألنث ط  ط تعىا  لىا ابن اىةر جوب ىة تلى  جوىب يىا الىلراد السىلبت الت ويىي الالىلراد 
الملا الت ر  طحت  ئا جد د   الالتي طت ةات جتععة   ي عوار الملا  النت ظهباوة  يىدن  ىي سىو 

ا ابن اةر  ي يرأللىا الل بلىا الالتراومىاا الُيعتيىر الملىا يىو السىتةة يببر : يع هر اللراد  ل
الت ترعا لةللرا ةة النة ا  ألنث  رطبط ظهبا نعراي الملىا  تب ىل يعىنو  ىي عى  يىو  لىا 
ابن اىىىةر الالىىىلراد السىىىلبت الت ويىىىي  انوتىىىة ب يحىىىدث ذلىىىب  ىىىي الملىىىا الت ىىىر ا  ةلوسىىىبا لملىىىا 

ابن اىىةر عىىو   اىىعةة التعلىىا  ال ىىي ألةلىىا ابلىىلراد  ابن اىىةر   ىى ت التنىىل  ا سةسىىعا وىىي
 .الت ويي يببت ال بف يو الغر ة   نية  ي الملا الت ر   ة  بجد سيب يحد 

  ي ب نت ط هر ا عىراي لتىد  نسىيبعنو على  ا  ى    DSM-III ال م ة للتعة نر التحد    ي
ىىة ألتىى   ىىت  طاىىوع  الل ىى  علىى  ننىى  ياىىة 74الي ىىب نت طيىىدن  يىى  سىىو  ةت   العىىد  ةبلىىلرادعةي 

 .وب زية    ي يد  ا عراي تل  نا عا نسةاعا DSM-IV التغننر البألند  ي التعري  الوةج  عو
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 اللمىد نألىدث الىدلن  الت  عاىي الاإلألاىةئي الرا ىا لةلىلرا ةة العملعىا  هاللبعىا الرا عىا

DSM-IV ج ايىا    طغننراة 7112  التي ُن رة  ي عةد  ؛ ال تععا ا يريبعا لللب الو سيت
 مىىىىي  مىىىىط  لىىىىا ابن اىىىىةر يىىىىو  . ىىىىي طاىىىىوع  الىىىىلرا ةة الملىىىىا  ىىىىي يرأللىىىىا الل بلىىىىا الالتراومىىىىا

نية اب وىةت اا ىرات  الوتىة الىلراد الملىا الت ىر    .ابللرا ةة النة ا ا صلعا  ي التاوع 
الاللراد السلبت الت ويي   ل   ت  العنبا علنهتة لتو ابللرا ةة التي ي ب نت طحدث  ي  

 عةي ة  ألنث يو التتبو ألدال هتة  ي ني عترا  74سو 
  ألنىث طى  اللىا الىلراد  لىا  DSM-V الا تلىل يب ىل الىلراد  لىا ابن اىةر  ىي

ابن اىىىةر  ا ىىى  المسىىى  العىىىةد بلىىىلرا ةة الملىىىاا عىىىةال  علىىى  ذلىىىب   ىىى ت التغننىىىر الحةسىىى   ىىىي 
ىىة 74التعىىة نر وىىب تزالىىا طأكنىىد نت ادايىىا ابلىىلراد ي ىىب نت طةىىبت  يىى  سىىو    الوىىب طعىىد   عةي 

 تبا ا يا ا  لىا البحنعىا الةلنوعبعىاا ن نىرا  طى  تعىة   صىعةنا ا عىراي إلزالىا ني طحنىل لىتوي 
يىىا  هالىىلراد  لىىا ان اىىةر لىىدع البىىةلغنوت ASAD ط ىىة  الل بلىىاا اليىىا ذلىىب   ىى ت عة ىىةة

ا يىىىىراي الو سىىىىعا ا  ىىىىرع لعسىىىىت الالىىىىحاا  هوىىىىةت ألةجىىىىا تلىىىى  التليىىىىد يىىىىو البحىىىىبث العاىىىىيعا 
بجعىىىىا الالةلنوعبعىىىىىا لدااسىىىىىةة االعىىىىةة الترلىىىىىعا  تىىىىىة  ىىىىي ذلىىىىىب  الا التعلىىىىىا  الال اىىىىىةئص الالينبل

 .الت ترعا انو ع  يو اللراد  لا ابن اةر الننر  يو اللرا ةة الملا الالتلاظ
تلىىى  نت يعىىىة نر  DSM-Vالي ىىىنر الىىىدلن  الت  عاىىىي ال ىىىةيس لةلىىىلرا ةة الو سىىىعا 

 American Psychiatric نى   ىي:طتت(F93.0) 261147ط  عص اللراد  لىا ابن اىةر 

Association. (2013). 
خرروف أو قلررق ميرر  مناسرر  مررن الناييررة النمائيررة بخصرروئ االنفصررال عررن أولئرر  الرر ين  - أ

 :ي تبط الف د بهج  كما يتضح من ثالثة على األقل مما يلي

 .الملا الت ر  التتةرا عود طب ا ابن اةر عو التولر نال عو يادا التعلا-7
سىتتر الالت ىر  يىو  مىدات ياىدا التعلىا نال تصىةاته   ةلتىرا التحتتى  لهى   ينى  الملىا الت -4

 .التري نال اإلصة ا نال الةبااث نال التبة
الملىىا التسىىتتر الالت ىىر  يىىو األتتةلعىىا ألىىدالث يب ىىل ننىىر يرنىىبد يعىى  هينىى  التىىعة  نال  -2

اب تلىىىةف نال التعىىىىري لحىىىىة ث نال اإلصىىىة ا  ىىىىةلتريت الالىىىى ي  ىىىر ي تلىىىى  ابن اىىىىةر عىىىىو 
 .اعا التعلا  

اإلأل ةد نال الر   التتباصىةت عىو ال ىرالظ يىو التوىلر نال الى وةد تلى  التداسىا نال العتى   -2
 نال ني يبةت آ ر  سيب ال بف يو ابن اةر عو يادا التعلا نال اباطبة ا
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الملىىىىا الال ىىىىبف ال ىىىىد دات  ىىىىي نت  بمىىىى  ال ىىىىر  الألنىىىىدا   ىىىىي التوىىىىلر نال ني يبىىىىةت آ ىىىىر اىىىىدالت -5
 يادا التعلاا 

ا عىىىىىىو التوىىىىىىلر نال الىىىىىى وةد للوىىىىىىبد  الت التباجىىىىىىد   ىىىىىىباا تأل-1  ىىىىىةد نال ا ىىىىىى   ائىىىىىى  للوىىىىىىبد  عنىىىىىىد 
 .يادا التعلا

 .كبااعس يتةرا  نةط ا عو اباتعة  عو يادا التعلا -1
ال هىىبا التتةىىرا لىىبع  ا عىىراي ال سىىىديا هينىى  الاىىدا  الآبد التعىىد  الالغنعىىةت الالمىىىي ت  -4

 .دا التعلاعودية ي عر الل    ةألتتةر ان اةل  عو يا
نسىىىةاعا علىىى  ا  ىىى  لىىىدع ا ب ىىىةر الالتىىىراومنو   2نب طمىىى  يىىىد  ألىىىدالث وىىى   ا عىىىراي عىىىو  -د

 .ن هر نال نكنر  ي البةلغنو 1العة   ية يببت 
طسيب ابللرا ةة ي بةة  ي الت ةبة ابجتتةععا الا كة يتعىا الالتهوعىا  نال ننروىة يىو  -ظ

 .ي ةبة العت  الهةيا
اىىةر ع ىىل  يىىو الىىلرا ةة ن سىىعا ن ىىرع  ينىى  ا ىى  يغىىة ا  التوىىلر نب يحىىدث  لىىا ابن  - 

 سىىيب التمةاليىىا الت ربىىا للتغننىىر  ىىي الىىلراد بعىى  التبألىىد؛ ا الوىىةد نال الهلبسىىا التتعلمىىا 
 ةبن اىىىةر  ىىىي ابلىىىلرا ةة ال وةنعىىىا؛ ا ىىى  ال ىىىرالظ اىىىدالت ا نىىىا يب ىىىبق  ىىى   ىىىي الروىىىةد 

ر  لحىىا  ىىن ريو  ىىي الىىلراد ابجتتىىةعي؛ الت ىىةالف يىىو اعىىتةر الاىىحا نال ني لىىرا آ ىى
 .الملا العةد؛ نال ي ةالف   أت الجب  يري  ي اللرا ةة الملا التري

اليىىىو يحىىىةالبة طعىىىرف نعىىىراي  لىىىا ابن اىىىةر  ىىىي ا  حىىىةث الالدااسىىىةة الو سىىىعا   ااسىىىا 
Francis, et al.,  (1987)  التي ناللحت  اةئص ا عراي   ي عنوا سريريا يببنىا يىو

ن اىىىةرا  ىىىةد البىىىةألنبت اتمسىىىع  الترلىىى  تلىىى   ىىىةث ي تبعىىىةة لت ىىى عص  لىىىا ابريتىىىة؛ ي 25
عةي ةت الال ئا التراومىا هيىو  74 - 1هيو   سوباةت  البسل 4 - 5ألسب العتر: الاغرع هيو 

عةي ةتا الن ةاة الوتةئج تل  نن  عل  الرن  يو عدد الجب   رالق ذاة  بلا تألاةئعا  71 - 72
 ي عد  التبزيا الننبا  ا عرايا العةت ا ب ةر ألسب ال وس    ت العتر عةت ل  طأ نر يلحب  

٪ت نكنر عرلا يو ا ب ةر  ي الت تبعا البسل  ل هبا عىري "كىبااعس  16ا صغر سوة ه
ط ص يادا ابن اةرا"  ةإللة ا تل  ذلب  عةت ا ب ةر  ي ي تبعا الاىغةا الا ب ىةر  ىي 

ن اىىةر  الابنسىىحةد  الت تبعىىا البسىىل  نكنىىر عرلىىا ل هىىبا عىىري "التىىنا الت ىىر  عوىىد اب
الةيبةب   الحىلت نال الترعنىل السىنئ على  ابن اىةر" نكنىر يىو التىراومنوا اللىبأل  اط ىة  يعىةكس 
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٪ 11٪ يىو التىراومنو عىو وى   ا عىراي ال766للعتر  ةلوسبا لىى "ال ىبةالع اليدنعىا"  ألنىث نالىا 
تجتىىةلي عىىد   ةلوسىىبا تلىى   .٪  مىىط يىىو الت تبعىىةة التتبسىىلا الا صىىغر سىىوة  علىى  التىىبالي54ال

٪ت نكنىىىىر عرلىىىىا   ىىىىب  يلحىىىىب  يىىىىو ا ب ىىىىةر  ىىىىي 766ا عىىىراي  عةنىىىىت الت تبعىىىىا ال ىىىىة ا ه
  .نال نكنر يو تجتةلي ا عراي 2٪ت إلظهةا 11الت تبعا التتبسلا ه

نت  ىىد  ا عىىراي طتىىراالب يىىو عىىدد الراألىىا  Pini, et al.,  (2014) ىىي ألىىنو ناللىى  
الووىىىةت  ىىىرالق  ىىىي التعينىىىر عىىىو ابلىىىلراد طرجىىىا  .ابسىىىتبةقعا تلىىى  الملىىىا التىىىةد   ىىىأت ابن اىىىةر

 للترأللا العتريا  يوهة:
  ا ب ةر الاىغةا يبروىبت ابن اىةر الي هىرالت الملىا عوىدية طغىة ا ا دا ال ىي ألىةر الجب وىة

  نه : ب يغنيبت عوهة  اليمتر بت يوهة  نال يتسبنهة  اليت ينبت  تة سىهة  اليلليىبت التبىبث 
د ا د يىىىو الوىىىبد  ال ىىىد  ولع ىىىبت ن وىىىة  الوىىىبد  سىىىيب اىىىنو ذااعنهىىىةا ألتىىى  الوىىىبد يسىىىتللد  ىىىر 

 الةبااعس  نال يستعم بت  لمنو  اليبةنه  الدائ  وب سرير البالد وا
  سوباة  طةبت ا عراي سلبععا الجستعا   ب  نسةسي: ووةت ي ةالف ننر  4-5 ي عتر

 الا ععا يو التعة  ادالت ناللعة  ا يبا  يا ألدالث  يةا  ي ألعةطه  له ا السيبا 
  السىىوباة التةلعىىا طأ ىى  ا اللبيىىا لل ىىبف يىىو ألىىبا ث   نيىىراي البالىىد و التحتتلىىا الا ىى   ىىي

 التداساا

  ىىي يرأللىىا التراومىىا  طبجىىد سىىلبععةة جسىىتعا اليلنئىىا  ةلتحىىديةة  اليسىىت ديهة التراوىىا ل ىى د 
 .انتبة  اا ة 

 النظريات املفسرة لقلق االنفصال:
ظىىةور   لىىا ابن اىىةر  الناجعىىب  تلىى   اوىىت  العد ىىد يىىو التبجهىىةة الو ريىىا  تحةاللىىا ط سىىنر

عباي  يتعد   ببمة  بوتتةيةطه  الطبجهةطه  ال ةريا اليوللمةطه  الو ريىاا ال ىةلرن  يىو عىدد الجىب  
نتىىبذظ يبألىىد ل هىى  الط سىىنر  لىىا ابن اىىةر   ىى ت يع ىى  البىىةألننو  ت مىىبت علىى  نت الت ةعىى  اىىنو 

 .تلىى  طلىىبا الىىلراد  لىىا ابن اىىةرالعبايىى  الو سىىعا الابجتتةععىىا الالينبلبجعىىا وىىب الىى ي  ىىر ي 
 اليعتة  لي عري  و  و   التبجهةة:

 نظرية التحليل النفسي:  
نت الملىىىىا ي هىىىىر لىىىىدع الل ىىىى  عىىىىر   عىىىى  لإلألسىىىىة   (0922سرررريجموند ف ويررررد ) ىىىىرع  

 ةبن اىىةر عىىو ا د التىىي طعىىد التىىةيو البألنىىد إل ىىبة  ألةجةطىى  الو سىىعا الال سىىتعا  اليعىىد  عىىةد 
ألنث طسىتدعي  ة ال ستعا الالو سعا التي ب ط د سيعة  للت ريا سيبة للملاااإل بة  الطراك  الحةجة
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 ير  ابن اةر عو ا د ي ةعر الملا ا اللىي الى ي عةنىة   ىي صىديا التىعة   اللةىو ألىنو يبىبت 
 لا التعة  نةيرا  اليبتسحة  لألنة    ت  لا ابن اةر يست دد عبسنلا بستوهةي الىد ة   ال مىدا 

الل    ي الىد ة  لىد ال لىر ال د ىد  يبىبت اجتعىةز  لتحوىا ابن اىةر يىو ا دا ن ةب ا نة لدع 
 ي ألنو نت     الد ة   هنئ ال رصا ل هبا الملا  ابا  يرلعا العاةاعا  نال ية يللا علعا 

  لا ابن اةرا 
اللمىىىد  ىىىدد ال راليىىىد بت ال ىىىد  يو ىىىباا  جد ىىىدا  لملىىىا ابن اىىىةر؛ انلة ىىىة  يىىىو طرعنىىىلو  علىىى  

 Stackالينو  اىىعا لل ىىر  يىىا اا ىىريو اليىىا ي تتعىى   ال ىىد نلىى   سىىتةت سىىبلع ةت العة ىىةة 

Sullivan   نوتعىىا عينىىر   ىىي ن ريتىى  عىىو الملىىا علىى  ي هىىبد الىى اة الوةيعىىا الاعتتىىة  الل ىى  علىى
اا ريو  النتب ذاة الل    ي ي ةر العة ةة ال  اعا التتدا لا  ألنث  بجد  ي و ا الت ىةر 

ةطىىى  النتىىىب  ال مةئىىى   يتىىىة  ىىىدعب  للملىىىا عوىىىد الت ةنىىىر  ىىىي األتتىىىةبة ن ىىى ةص لهىىى  نوتنىىىته   ىىىي ألع
 (.  200 -299  4002)الجناعي  ابن اةر عوه  

 ة:  ــــــــــة السلوكيــــــــــالنظري
طو ر التداسىا السىلبععا تلى  الملىا  ت تلىل ننباعى  على  ننى  سىلبت يىتعل  يىو الينئىا التىي 

ي ىةاي الالتىىدعع  السىىليي  العلعى   ىى ت ال ىىعبا  ىىةل بف يعىعو  نهىىة ال ىىر  طحىت ظىىرالف التىىدعع  اب
الىىى ي يمىىىبد  ىىى  الل ىىى  بسىىىتر ا  ا د عوىىىد األنلهىىىة نال  مةئهىىىة   ةنبىىى   لىىىعس سىىىلبعة  نريليىىىة    ىىىب  
يللىىا   هىىب اسىىت ة ا طةعقعىىا طمىىبد علىى  الىىتعل    عىىو بريىىا اباطبىىة  ال ىىربي  ىىتعل  الرلىىعا نت 

ةاهىىىة يبىىىبت ياىىىحب ة   ةلتىىىنا   نىىىر ط الل ىىى  اىىىنو الجىىىب  ا د يبىىىبت ياىىىحب ة   ةلراألىىىا  انوتىىىة  ع
 عةاهىىة ال ىىنو  ىىعبا   ةلتىىنا الابنلعىىةظ  ال ىى لب  وتىىب لديىى  ال ىىبف يىىو ابن اىىةر  سىىبا  نكىىةت 

      (.02  4000)نداف  ان اةب   علعة  نال يتب عة  

 (:  1791نظرية التعلق واالرتباط لبوليب )
لعة ىا اىنو الر ىة  الى ي ي هىر اليوتىب اىنو اوتتت ن ريا التعلىا الاباطبىة  ليىبليي ادااسىا ا

اا ة  الالل    ي يرأللا الل بلا التببر    ال نو الاىحا ال سىتعا الابن عةلعىا الالعملعىا للل ى   ىي 
البالد و  تنة ا  ةعد  ال ةئعا آيوا يتبو الب بق  Bowlby (1988)التراأل  التةلعاا ألنث اعتير 

 ىىى ذا طعللىىىت وىىى   العة ىىىا   مىىىد ياىىىب  الل ىىى  اهىىىة  الالتىىىي طعىىىد لىىىرالايا   ا  الل ىىى  الاىىىحيا 
اعتتة يىىة  ال لمىىة   عتىىة نت التعىىري  ىىىي الل بلىىا التببىىر  لةن اىىةر التىىىرل  يىىو ا د  ىىد  ىىر ي تلىىى  

 ..طعري الل   لملا ابن اةر  ةإللة ا تل  ن لةا التعلا
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دع عىى  اليىىرطبط  لىىا ابن اىىةر   ىىةور  التعلىىا  الىى ي عر ىى  اىىبليي  أنىى : "نلعىىا  ر يىىا  ا لعىىا لىى
تنسىىةت ط علىى  يتنىى  إل ةيىىا عة ىىا عةبقعىىا ألتعتىىا يىىا ا  ىى ةص ا كنىىر نوتعىىا  ىىي ألعةطىى   طيىىدن يوىى  
لح ا البب   الطستتر يدع الحعة "ا الطاول ا نتىة  التعلمعىا لىدع ا ب ىةر الالتىراومنو الالرا ىد و تلى  

لتعلىىا ننىىر اايىىو  ة ىىا ننتىىة  وىىي: نتىىط التعلىىا اايىىو  النتىىط التعلىىا ننىىر اايىىو التمىىةالد  النتىىط ا
        (Morrison, Dashiff, Abdullatif, Moreland, 2012,88) الت ويي

 وتط التعلا اايو وب ال ي ي عر يع  ا ب ةر  ةاطعةب ابجب  ا د  اليلعيبت اليتةاسىبت 
ن ىةبةطه   حريىا  اليبت ى بت الينئىىا يىو ألىبله ؛  نهى  يلتئوىىبت لبجىب  ا د  النةلبىة  يىة  تتنىىلالت 

كنر طعةب ة   الن   عدالانعا  النكنىر نتى ة   الط هىر علىنه  يةيى  الملىا الالتىبطر  ىي  عىةد  أنه  ن
ا د  السىىريعة  يىىة ي ىىعرالت  ةلراألىىا الالسىىعة   لعب طهىىة  النةلبىىة  يىىة  تاىىر بت اىىتح   الألىى ا ابجىىب  
 الغر ة ا ال ي يرأللا الر د الالتراومىا  ياىب  ن ىرا  وى ا الىوتط نكنىر  مىا  ىي نن سىه   النكنىر طمىد را  
ل الاطه   عتىة  بصى بت  مىداطه  على  عتى  العة ىةة ابجتتةععىا اللنبىا الالت ىةاعا العةبقعىا يىا 

        (Morrison, et al., 2012,89)اا ريو

النتىىط التعلىىا ننىىر اايىىو التمىىةالد وىىب الىىوتط الىى ي ي هىىر علعىى  ال ىىبف  العىىدد اباطعىىةب 
ابكتئةد لت ر  ااتعة وىة  اليىا ذلىب الالملا لدع ا ب ةر ألت   ي الجب  ا د  يع عرالت  ةلحلت ال 

ب ط هىىىىر علىىىىنه  السىىىىعة   الالراألىىىىا عوىىىىد عب طهىىىىة؛  نهىىىى  يسىىىىتترالت  ةل ىىىىعبا  عىىىىدد ا يىىىىةت  ال ىىىىد 
 تار بت  لريما  نهة نب  يو الىر   الالعدالانعىا ط ىة  ا د  كوىب  يىو العمىةد لهىة على  اباتعىة  

ب و ا ال ىي يرأللىا الر ىد الالتراومىا  عوه   النةلبة  يىة ي ىة بت يىو الغر ىة  الي ىعرالت  ةلتهد ىد لبجى
ي عر ورب  ا  ىرا   عىدد ا يىةت ط ىة  ي ىةعر اا ىريو نحىبو    ةصىا البالىد و  الي ىببت نةلبىة  

  أنه  ب يحيبنه   ال ائتة  ية يببت لد ه   لا  ي عت  العة ةة ابجتتةععا يا اا ريوا
ط وىىب ا د  الب يعنىىرالت  نيىىة نتىىط التعلىىا ننىىر اايىىو الت ويىىي  يتنىى  يعىى  ا ب ىىةر تلىى 

 ر هىىىة نال ااتعة وىىىة عىىىوه  نوتعىىىا عينىىىر   اليبحنىىىبت يعتىىىة ألىىىبله  اليستة ىىى بن    الت ابكتىىىراث لبمىىىة          
ا د  مىىر ه  نال ااتعة وىىة عىىوه   النةلبىىة  يىىة  تعىىةيلبت ابسىىةبا يىىا الغر ىىة   الب ي ىىدالت صىىعب ا نال 

 باجهىىىىىىبت صىىىىىىعب ا  ىىىىىىي ت ةيىىىىىىا                     ب  ىىىىىىة  ىىىىىىي ابنسىىىىىى ةد يعهىىىىىى ا ال ىىىىىىي يرأللىىىىىىا الر ىىىىىىد الالتراومىىىىىىا  
العة ىىىىىةة العةبقعىىىىىا الابجتتةععىىىىىا  النةلبىىىىىة  يىىىىىة  باجهىىىىىبت صىىىىىعب ا  ىىىىىي التعينىىىىىر عىىىىىو ي ىىىىىةعرو               

ألتىىىىىىىى  للتمىىىىىىىىر نو يىىىىىىىىوه    ىىىىىىىىةلرن  يىىىىىىىىو ننهىىىىىىىى  ي ىىىىىىىىعرالت   نبىىىىىىىىا ا يىىىىىىىى  تذا ااتعىىىىىىىىد اا ىىىىىىىىرالت 
               (Morrison, et al., 2012,89)عوه 
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 نفصال عن األسرة وعقاقت  بالنوموفوبيا:قلق اال
تلىىى  نت ال يىىىراة الت تل ىىىا التىىىي يتىىىر اهىىىة  (29  0992 (ع رررد الررر يمن سرررليماني ىىىنر 

اإلنسة ت عل  ا ىتةف ننتةبهىة الننباعهىة  يىو التىر راة التهتىا التىي طحىدث نبعىة  يىو ا  ىر  ىي 
 ىر ر اليتىأ ر  ىةلتحعط  سلبت اإلنسةت  اليو     ي   انت  ابج  عةد   ىةل ر  ي لىبق اجتتىةعي

ال ي يععو يع   الطر ر ال رالف التةنلا الالاعبا نتع ا الحريىةت سىلبة  على  ن سىنت   الط ىعر  
نت  -الوىىب يىىو نالائىى  يىىو طحىىد با عىىو الملىىا  - ىىةلملا الالتىىبطر العىىدد النمىىا  ىىةلو س  اليىىرع  راليىىد 

لد ية  هىد وة  نيىة ن لىر  الملا  ير  ان عةلعا يرلتا  الأ ةا  تن اا لألنة ألت  طأ   نسةلنب ال ةئعا
  نرع نت ال ةاق الو سي  و أ نتع ا  عبا ال ر   عدد ا يوا   -الوب يو ن س ابط ة  التحلنلي  -

 -٪ 1الطعىد الىىلرا ةة الملىا يىىو نكنىر ابلىىلرا ةة الو سىعا  ىىنبع ة  ألنىث طىىر ر علىى  
اليعىىىرف  Walkup et al.,  (2008)٪ يىىىو ا ب ىىىةر الالتىىىراومنو  ىىىي اليلىىىدات التتمديىىىا 46

 أنىى   لىىا ننىىر يوةسىىب يىىو الوةألعىىا الوتةئعىىا  الوىىب اإل ىىرا   (SAD) الىىلراد  لىىا ابن اىىةر
التسىتتر  الننىر الىىبا عي   ىأت ابن اىىةر عىو   اىعةة التعلىىا  الا كنىر ااطبةبىىة  يىو اا ىىة  نال 

يعةالىىبت   ىىد  يحىىةالبة   لىىا ابن اىىةر ن ىىرا  ا سىىر  اا ىىريوا الال ىىبةد الىى  و يعىىةنبت يىىو
ا ألنث ي عرالت  ةلملا ال د د   أت سىةيته  الصىحا آ ىةئه  النيهىةطه  عوىد ابن اىةر  ابن اةر

اليباجهبت صعب ا  ي الوبد  ت ر و   اليعةنبت يو عبااعس يا يبلبعةة ابن اةر  النةلب ىة يىة 
ىىة للتداسىىاا وىى ا الوىىب  يىىو الملىىا لىىدع التىىراومنو  يبىىبت لىىد ه   ىىبةالع جسىىتعا  ال ىىد ي هىىرالت ا ت 

 تىىدا     ىىب  عينىىر يىىا ا ن ىىلا النبيعىىا الالتهىىةد الوتةئعىىاا اللمىىد الجىىد ننىى  عوىىد  الطةينىى  التىىداا 
التحلن  الةلنوعبي بست ة ةطه  عل  الابا التعراللا علنه   نالل  ا ب ةر ال  و يعةنبت يو 
ة  ي طلينىا عتلعىةة تعىة   التمنىع    اللرا ةة الملا ا ال ا ان عةلعا سليعا نكير  العةنبا ن   ن ةأل 

ىىة لةىىوه  نظ هىىرالا  ىىدا  سىىلعتا علىى  طملنىى  ان عىىةبطه  السىىليعا  عىىد تعىىة   التمنىىع ا ال ىىد نظهىىرالا نيت 
  (Carthy et al, 2010). است داية ن   طةراا ا إلعة   التمنع   ي الحعة  النبيعا

الطىىر ر ننتىىة  التعلىىا علىى  الت ىىةعةة ابجتتةععىىا الالوتىىب ابن عىىةلي  الالتىىي اىىدالاوة طحىىد  
 Blackwell, etعلى  ا  ى ةص نال ا  ىعة  نال ا ألىداثا اللمىد طبصى   لر طلبا ابعتتة  

al.,  (2017)  الملىات الاإل يىةت السىلبعيا النت  -تل  الجب  عة ىا اىنو ننتىة  التعلىا هالتت وىب
 سىىىىب  اسىىىىت داد التةوبلبجعىىىىة الأ يىىىىةت السىىىىةئ  التباصىىىى  ابجتتىىىىةعي: ينىىىى  طىىىىرطبط ننتىىىىة  التعلىىىىا 

 عةد ال ند ب  الالبسةئط ابجتتةععاا اإلنترنت  الالهباطل التحتبلا  النل
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ننتىىة  اليتبىىو ط سىىنر اوىىةد  مىىدات ابطاىىةر  ةلهىىةطل التحتىىبر هالوبيب ب عىىةت يىىو  ىىةر 
  الالتي يماد اهة "اإل را   ي ط اعص التباا  التعريعىا الالعةبقعىا ط ىة  عىةئو يعىنو  نال التعلا

و س الال ىىريب الالعة ىىةة التىىي  ىىي   نال  ةىىر  يعنوىىا"ا الي ىىنر التعلىىا تلىى  "التتنىىعةة ال ووعىىا للىى
يللىىا علنهىىة نتىىةذظ العتىى  الدا لعىىا"   الالتىىي طتتىىتو طاىىبااة ذاطعىىا لمعتىىا ال ىىر  ال  اىىعا  ىىي 

تا ألنىث Shonin etal.,2014الحب الالرعةيا يو اا ريو الطبا ر اا ريو الالعنه   ةألتعةجةطه ه
مىديي الرعةيىا  الالح ىة  استعدا  الب ر لت بن  االا ىط عةبقعىا  بيىا يىا ي التعلاا ترلت ن ريا 

عىةب ي  ىي ن ىبةر الىلراد  ت يىةتعلنهةا اليا ذلب   ي ال ت بألىا  طى  ا تىراب األتتىةر الجىب  
 ,Van Gordonالبسبا  المهري  العت  المهري  نال ننبا  ي تل ا يو اإل يةتا الوب ا  يستوتج 

et al.,  (2010) د طةبت  .با لنن   د  ت  طلبير طعلا ننر آيو لأل عة  نال ا   ةص نال الت 
االعىىةة الةةيوىىا الاا  ت يىىةت ا  ىىعة  يتة لىىا للتتىىةع ةة السىىلبععا ينىى  اإل يىىةت نال الروىىةد يىىو 
ألنىىىث التةوبلبجعىىىة نال اإلنترنىىىت نال السىىىةئ  التباصىىى  ابجتتىىىةعيا علىىى  سىىىين  التنىىىةر  التباصىىى  
 الت هىىىىىبر الالت ىىىىىةعلي  ىىىىىي السىىىىىةئ  التباصىىىىى  ابجتتىىىىىةعي يتبىىىىىو نت يملىىىىى  يىىىىىو ال ىىىىىعبا  ةلعللىىىىىا

 Eichenberg, et ابجتتةععا لأل را  ال  و لىد ه  ااطبىة  ننىر آيىوا  ىي ااالنىا ا  نىر   ذعىر

al.,  (2017)  نت ا  را  ال  و لىد ه  ينى  إل يىةت اإلنترنىت طى  طاىوع ه  على  ننهى  لىد ه  طعلىا
 .ننر آيو   ي ألنو ل  ي هر ا  را  ال  و لد ه  طعلا آيو ني ين  إل يةت اإلنترنت

جريىىت الاألىىد  يىىو الدااسىىةة البحنعىىا ا اللىى  الالملنلىىا للغةيىىا  ألىىبر يىىري اوىىةد ن اللمىىد
ألنث نالغبا عو ألةلا يري  ياىةد  ةلىلراد  King, et al.,  (2010)الوبيب ب عة اباسلا 

الهلا الاوةد ا يةكو الت تبألا  الذلب اهدف  حص العة ا انو اوةد  مىدات ابطاىةر  ىةلهباطل 
مىىىى  التىىىىري  الىىىى ي ُذكىىىىر ننىىىى  ن يىىىىت اعتتىىىىة   الةلىىىىي علىىىى  وةط ىىىى  ال ععىىىىا ال الىىىىلراد الهلىىىىاا الطل

ة يو العةظ الو سىي الالىدالائي الالعىةظ السىلبعي التعر ىي  ةإللىة ا تلى   (CBT) التحتبر  يلي  
ىة  يعةل ا اللرا ةة الهلا الال بف يو ا يىةكو الت تبألىا  طوىةالر العىةظ التعر ىي السىلبعي نيت 

اا الذعىىىرالا نت ألةلىىىا التىىىري  طحسىىىوت  عىىىد العىىىةظ  النت اوىىىةد  مىىىدات ابطاىىىةر  ىىىةلهباطل ال ععىىى
نعرالىى  لىى  ط هىىر علىى  يىىدع السىىوباة ا ا ىىا التةلىىعا  الننىى  نظهىىر طحسىىوة يلحبظىىة  ىىي اوة ىى ا 
العلىى  الىىرن  يىىو الترعنىىل علىى  ال ىىبف يىىو  مىىدات ابطاىىةر  ةلهىىةطل الىى عي  ىىي العىىةظ التعر ىىي 

الزيىة   يىو  King تغنىرا اللمىد  لىص السلبعي   ى ت اعتتىة  التىري  على  وةط ى  التحتىبر لى  
وىى   الدااسىىا  ةألتتةلعىىا ااطبىىة  الوبيب ب عىىة  ملىىا ابن اىىةر عىىو التوىىلر نال عىىو ا  ىى ةص الىى  و 
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طىىر له   ىى  عة ىىا عةبقعىىا  بيىىا عةلبالىىد و نال ا  ىىمة   ألنىىث ي هىىر وىى ا ال ىىبف  الر يىىر   ىىي 
 ىد  ال ىي وى   الحةلىا  ىر ي تلى  الل بلا  اللةو   د يستتر يع   ةر يرأللا التراوما نال ألتى  الر 

 ابللراد  ي ا  ا  ابجتتةعيا   
ت ااظ يىري الوبيب ب عىة  ىي الىدلن  الت  عاىي  Bragazzi et al.,  (2014)الا تىرب 

ا العى لب ن ىةاالا تلى  ننى  يتبىو .(DSMV) الاإلألاةئي لةللرا ةة العملعىا   اللبعىا ال ةيسىا
 ت ااج  طحت الروةد التب  ي هالوبعيتا

نوتعا  ااسا  لا ابن اةر  ىي ال ىت التراومىا  ىي طبسىعا  هى  العتلعىةة الالهعةكى   الطةتو
الاالعىىةة ال ووعىا للتراومىىةة  الذلىب لتحةاللىىا يسىىةعدطهو على  عسىىب  ىدا يىىو ابسىىتمةلعا الو سىعا 

عو البالد و السللتهتة  اليسةعد  التراوما  ي اكتسةد وبيتهة الاحعحا  عندا  عىو لىغب   لىا 
سىىر   ألتىىى  ب طةىىبت عرلىىا لإلصىىة ا  ةلوبيب ب عىىىةا ال ةصىىا ننهىىة  ىىي يرأللىىىا ابن اىىةر عىىو ا 

ستمي   عدوة عل  اللالاظ  ال د يعب هة  لا ابن اةر عو طحمنا و   ال لب   الألت  تت طلالجىت 
 سىىىتعةني يىىىا ناوةئهىىىة يعتىىىة  عىىىد  السىىىععةني ناوة وىىىة  ةلتىىىرالا  يىىىو  لىىىا ابن اىىىةر وىىى  اا ىىىرالت  

 الستستر الةر ا 

 علي ضوء اإلطار النظ ي والدراسات السابقة يمكن صيامة الف و) اآلتية:
 أواًل: فروض الدراسة السيكومرتية:

طبجىىد عة ىىا ااطبةبعىىا يبجبىىا  الىىا تألاىىةئع ة اىىنو  اجىىةة التراومىىةة يىىو عنوىىا الدااسىىا علىى   -7
 يمعة  الوبيب ب عة  ال اجةطهو عل  يمعة   لا ابن اةر عو ا سر ا

 الوبيب ب عةلا  ا  عل  يمعة   لا ابن اةر عو ا سر   ةألتتةلعا طعري التراومةة   ويئ -4

 ثانيا: الفـــــرض الكلينيكـــي:
  ووىىىىةت عبايىىىى  النسىىىىبةد   وةيعىىىىا عةيوىىىىا الاا  الوبيب ب عىىىىة هاوىىىىةد  مىىىىدات ابطاىىىىةر  ةلهىىىىةطل

 التحتبرت ال لا ابن اةر عو ا سر  لدع التراومةة؟

اعتتد البحث الحةلي عل  التوهج البص ي اباطبةبي؛ لتعرف بيععا العة ا  أواًل: منهـج البحث:
؛ بسىىىت ة  العبايىىى  الا سىىىبةد التىىىوهج الةلنوعبىىىي ال وعةطىىى  اسىىىت ددعتىىىة اىىىنو يتغنىىىراة الدااسىىىا  

 الد وةيعا الةةيوا الاا  الوبيب ب عة ال لا ابن اةر عو ا سر ا
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ت بةلبا يو علعا (254الغت عنوا البحث الحةلي  ي صباطهة الوهةئعا  :ثــــالبح ةــــثانيًا: عينـ
ت عةيىىة  تتبسىىط 42-71  طتىىراالب نعتىىةاوو اىىنو هعىىةد الاباتىىدائي"التر عىىا "  ىىعيتي يعلىى  التعلىىع  ال

ت بةلبىىا  ةل ر ىىا النةنعىىا  17ت بةلبىىا  ةل ر ىىا ا اللىى   ه17يىىبزعنو عةلتىىةلي: ه ت عةيىىة  47عتىىري ه
 ت بةلبا  ةل ر ا الرا عاا24لبا  ةل ر ا النةلنا  هت بة12ه

الطمونوهىىة   ىى  ط هنلوىىة  ىىي صىىبا  اسىىتبةنا تلةترالنعىىا  البحىىث ةيىىت البةألنىىا   عىىدا  ن الاة  -7
عل  ال بج   باد  اللمد ط  ن روة عل  يب ا الةلعا ال عى  يبا ىا التباصى  ابجتتىةعي 

 لنهة بةلبةة الةلعااالت ترت ع

 عىىىد ألاىىىر ابسىىىت ة ةة علىىى  ابسىىىتبةنا طىىى  اسىىىتبعة  اسىىىت ة ةة اللىىىةد الىىى عبا العىىىةت  -4
ت  عتىىة طىى  اسىىتبعة  اللةلبىىةة ذالاة التسىىتبع اب تاىىة ي الترط ىىا  العىىد وو 45عىىد وة ه

 تا76ت الع لب التو     العد وو ه74ه

 –سىىىىا الةلنوعبعىىىىا  ىىىى  طباصىىىىلت البةألنىىىىا يىىىىا الحىىىىةبة التىىىىي طوليىىىىا علىىىىنه   ىىىىرال  الداا -2
الحةصىىىىةة علىىىى   اجىىىىةة يرط عىىىىا  ىىىىي عىىىى  يىىىىو يمعىىىىة   لىىىىا ابن اىىىىةر عىىىىو ا سىىىىر  

     يبا متهو عل  اب ترات  ي الدااسا الةلنوعبعاا  ت7هت1العد وو ه -الالوبيب ب عة

 :(2) عينــــة الــدراســة الكلينيكيــة
يمعىة  الوبيب ب عىىة ي يرط عىا  ى"بةلبىا" ألةصىلا على   اجىىةة  ألةلىىا:ادااسىا  ت البةألنىا ةيى

 يمعة   لا ابن اةر عو ا سر ا ال 

 تج استخدام أدوات سيكومت ية وأخ ي كلينيكية:
 :ةـرتيـومـالسيك البحثأدوات  -أ
 استتةا  اعةنةة ناللعا هتعدا  البةألناتا ا7
ت  Yildirim,2014تعىدا  ه الوبيب ب عة هاوةد  مدات ابطاىةر  ةلهىةطل التحتىبرت:يمعة   ا4

 طرجتا البةألناا

 اتالبةألناهتعدا   يمعة   لا ابن اةر عو ا سر  للتراومنو  ا2

                                           

ط  طلينا الدااسا الةلنوعبعا عل  تألدع و   الحةبة الالتي الا مت عل  اب ترات  ي البحث الستحت ت 7ه
  هة   جرا  الدااسا الةلنوعبعا علنهةاظرال 

 طتمدد البةألنا  ةل بر تلي عنوا الدااسا الةلنوعبعاات 4ه
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 :وصف األدوات املستخدمة يف البحث
 استمارة بيانات أولية )إعداد الباحثة(:  -1

طتتتو و   ابستتةا  اعةنةة ي تل ىا ينى : ابسى   السىو  ال ر ىا الدااسىعا  ادايىا اسىت داد 
اا الب ت ال ي يمتىع   ىي اسىت داد الهىةطل  بيعىة   نىراي ننىر الدااسىا  الهةطل التحتبر  يمد

عىىد  التىىراة التىىي  ت مىىد  نهىىة الهىىةطل التحتىىبر  ىىي النىىبد  التسىىتبع اب تاىىة ي لألسىىر   بيععىىا 
اإل ةيىىا  أل ىى  ا سىىر   يحىى  اإل ةيىىا   اجىىا طعلىىع  ا د اليهوتىى    اجىىا طعلىىع  ا د اليهوتهىىةا اللمىىد 

هدف لبط العنوا ال مة  لل رال  التي ط ىي   ىرالي البحىث  ال هىدف طحمنىا است ديت ابستتةا  ا
 نكير  دا يو الت ةنس انو ن را  العنواا

  مقياس النوموفوبيا )رهاب فقدان االتصال بالهاتف المحمول(:  -2

 (  ت جمة البايثةYildirim,2014إعداد )                              

ب ب عىىىة لىىىدع التىىىراومنو  ال ىىىةلرجب  تلىىى  اإلبىىىةا الو ىىىري اسىىىتهدف التمعىىىة  قعىىىة  يسىىىتبع الوبي
الالدااسىىىةة السىىىة ما  لىىى   تىىىبا ر للبةألنىىىا يمعىىىة  يمىىىعس يسىىىتبع الوبيب ب عىىىة لىىىدع التىىىراومنو  ىىىي الينئىىىا 

  جرا   ااسا استلةععا  ألنث ناسلت سراب ي تبألة للعد ىد يىو اللىةد التىراومنو التاريا   مةيت 
تبت وىىىى ا السىىىىرار عةلتىىىىةلي: صىىىىل  ىىىىعبات عوىىىىدية ط مىىىىد وةط ىىىىب  ىىىىي الترأللىىىىا ال ةيععىىىىا  العىىىىةت يتىىىى

ا ال عىىد ذلىىب ألللىىت اسىىت ة ةطه  الصىىو تهة لت ىىد نت يمعىىة  التحتىىبر؟ اليىىة طاىىر ب  ىىي وىى ا التب ىىل؟
ت  أ عىىىة   ال رععىىىا يوةسىىىب لتليعمىىى   اليةئىىى  نوىىىداف الدااسىىىا  يتىىىة جعىىى  البةألنىىىا Yildirim,2014ه

 مر  يبزعىا على  نا عىا  23التارياا اليتةبت التمعة  يو  طتيو  و ا التمعة  الطعر    لنوةسب انئتوة
  ابطاىةر    مىدات Not being able to communicate ن عىة  وىي: عىدد المىدا  على  ابطاىةر

Losing connectedness عىدد المىدا  على  البصىبر تلى  التعلبيىةة  Not being able to 

accessالت لي عو الر ةهعا  Giving up convenience   ا علتىة   ىأت بريمىا ابسىت ة ا لعبىةااة
ا تعةااة يتداجا   بل  يو  ةلهة الت حىبص  اجىا انلبىةق العبىةا   5: اب تعةا يو التمعة  وي

اللمىد  ةيىت جىداتا   لنلا اداجا - لنلا اداجا -يتبسلا اداجا -كينر  اداجا -جدا كينر  هاداجاعلع  
التت ااىىىنو  ىىىي ي ىىىةر طةوبلبجعىىىة التعلىىىع    البةألنىىىا اترجتىىىا التمعىىىة  العرلىىى  علىىى  ي تبعىىىا يىىىو
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ال د ااعت البةألنا  ي ذلب   ا السىهبلا الاللىبب العبىةااة  العىدد   ت7هالاللغتنو اللغا العر عا الاإلن لنليا
 الجب  عبةااة يرعبا طحت  نكنر يو يعو ا

يىو نسىةط   الاىحا   عد ذلب  ةيت البةألنا   عدا  التمعة  للتحبىع    عرلىت  على  عىد 
ال وىىىة   علىىى  نتىىىةئج التحبىىىع   طىىى  اإل مىىىة  علىىى  جتعىىىا العبىىىةااة  يىىىا عتىىى   لىىى  الىىىو س الو سىىىعا الع

 التعديةة الةزيا  ي صعةنا  ع  العبةااة ال مة  ااا  التحبتنوا
 اخلصائص السيكومرتية للمقياس: قامت الباحثة حبساب صدق وثبات املقياس كما يلي:

 اس:ـــــصــــــــدق املقــــــي
ط  طمد ر صدق التحبتنو  ال د سبمت اإل ةا  تل  ذلب  ىي تعىدا  الاىبا  : صدق المحكمين -7

 ا اللعا للتمعة ا

:  ةيىىىت البةألنىىىا اتلينىىىا الاىىىبا  ا اللعىىىا علىىى  عنوىىىا اسىىىتلةععا هعنوىىىا الصررردق الظررراه ي  -4
ت بةلبىىة  البةلبىىا  ةل ر ىىا ا اللىى  علعىىا التر عىىا  ىىعبا ععتعىىة ؛ اهىىدف 56التموىىنوت يببنىىا يىىو ه
ا  العنوا ابستلةععا لعبةااة الطعلعتةة التمعىة   ال ىد اطتى  يوهىة نت طعرف يدع ط ه  ن ر 

 العبةااة الالتعلعتةة طتتنل  ةلبلبب الال ه  ل تعا ن را  العنواا 

 صدق مقياس النوموفوبيا بصورت  األصلية:
 عىري التمعىة  على   Yildirim (2014)للتأكد يو الادق ال ةوري للتمعة   ةد 

لبجعىىة التعلىىع   ال ىىي اللغىىا اإلن لنليىىاا ألنىىث بلىىب يىىوه  تاىىدا  يحبتىىنو يت ااىىنو  ىىي طةوب 
الىىىرني  ىىىي  مىىىراة التمعىىىة   يىىىو ألنىىىث اللىىىبب التعوىىى  الالاىىىعةنا اللغبيىىىا  الصىىىلا ال مىىىراة 

 مىىىىراة  ال ىىىىةد  ىىىى جرا   2 مىىىىر  الألىىىى ف  42 ةلتبلىىىىب ا الطىىىى  تجىىىىرا  التعىىىىديةة   ىىىىأ م  علىىىى  
 ىى   ىىةد  لعبىىةااة الاطسىىةق ال تىى ا التعىىديةة  ىىي اوىىة  العبىىةااة ال عةااطهىىة  لتحسىىنو اللىىبب ا

Yildirim  يو  1111ط  است راظ نا عا عباي  ط سر   جرا  التحلن  العةيلي للتمعة   ال ٪

                                           

 نا   علي سعد نستةذ التوةوج الطعلع  اللغا العر عا   ةيعا اوهةا -ت 7ه
 نا   يال   ي لبد نستةذ الاحا الو سعا  بلعا التر عا جةيعا اوهةا -
 احا الو سعا  بلعا التر عا   ةيعا اوي سبي انادا   الب  ا عا نستةذ يسةعد ال -
 نادا    ةطو عيد الحتند نستةذ يسةعد  مس  عل  ن س  بلعا التر عا جةيعا أللباتا -
    عة عيد التماب  يدا  التوةوج الطعلع  اللغا العر عا  بلعا التر عا جةيعا اوهةا -
 العد  يو يعلتي التةوبلبجعة ابزاا  التر عا الالتعلع ا -
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٪ يىىو طبىىة و العوةصىىر  4411يتنىى   -عىىدد المىىدا  علىى  ابطاىىةر  -التبىىة و  العةيىى  ا الر 
عىدد  -لنةلىث ٪ يىو طبىة و العوةصىر  العةيى  ا7415يتنى   - مدات ابطاىةر - العةي  النةني

–٪ يىو طبىة و العوةصىر  الالعةيى  الرا ىا 7212يتنى   -المدا  عل  البصبر تل  التعلبيةة 
   .٪ يو طبة و العوةصر7211يتن   -الت لي عو الر ةهعا 

 حساب االتساق الداخلي للمقياس:
 ةيىىت البةألنىىا  حسىىةد يعىىةيةة اباطبىىة  اىىنو  اجىىا عىى  ي ىىر   يىىو ي ىىر اة ن عىىة  يمعىىة  

ب عة  الالداجا الةلعا للُبعد ال ي طوتتي تلع    عد أل ف  اجا الت ر   يو الداجا الةلعا الوبيب 
 للُبعد  الال دالر ااطي  بل  ذلب:

معامقات االرتباط بني درجة كل مفرده من مفردات أبعاد مقياس النوموفوبيا والدرجة الكلية  (1جدول رقم )
 للُبعد الذي تنتمي إلي ، بعد حذف درجة املفردة من الدرجة الكلية للُبعد

 فقدان االتصال عدم القدرة على االتصال
عدم القدرة على الوصول إىل 

 املعلومات
 التخلي عن الرفاهية

رقم 
 ةالعبار

معامل 
االرتباط 
 بالبعد

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط البعد

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
 البعد

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
 البعد

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

1 .00.0* .0079** 7 .0909** .0921** 10 .0910** .0700** 10 .0700** .0717** 

2 .0027 .0710** 1. .0901 .0771** 10 .0900** .0001** 17 .0001** .0011** 

1 .0097* .0177 11 .0970 .070.** 17 .0911** .0091** 2. .0091** .0779** 

0 .09.0** .0077** 12 .0017* .070.** 19 .000.** .0717** 21 .0717** .0709** 

0 .071.** .0710** 11 .0017** .0909**    22 .07.9** .070.** 

7 .0990** .0000**       21 .00.1** .0797** 

9 .0002** .07.9**          

0 .0901** .00.1**          

 ىىىىىد ألممىىىىىت يعىىىىىةيةة ااطبىىىىىة  يبجبىىىىىا  الت ىىىىىر اةنت جتعىىىىىا ت 7اليتتىىىىى  يىىىىىو ال ىىىىىدالر ه
  اتألاةئعة  ال الا 

:  ةيىىت البةألنىىا  حسىىةد يعىىةيةة يسرراب االتسرراق الررداخلي ألبعرراد مويرراب النوموفوبيررا
اباطبة  انو  اجا ع  ُ عد يو ن عة  يمعة  الوبيب ب عة  الالداجا الةلعا ل   عد أل ف  اجا الُبعد 

 يو الداجا الةلعا للتمعة   الال دالر التةلي  بل  ذلب:
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ط بني درجة كل ُبعد من أبعاد مقياس النوموفوبيا والدرجة الكلية للمقياس بعد معامقات االرتبا (2جدول رقم )
 حذف درجة البعد من الدرجة الكلية للمقياس

 معامـل االرتباط البعـــــد

 ** 0007. عدم القدرة على االتصال

 ** 00.7. فقدان االتصال
 **0719. عدم القدرة على الوصول إىل املعلومات

 0099. فاهيةالتخلي عن الر

ت  6167ت نت قىىع  يعىىةيةة اباطبىىة  يرط عىىا ال الىىا عوىىد يسىىتبع ه4اليتتىى  يىىو ال ىىدالر ه
 يتة  در عل  ااط ة  ابطسةق الدا لي   عة  يمعة  الوبيب ب عةا

 ثبـــــــــــات المقـــــياس:
و  بىىةة التمعىىة   لريمىىا الت لئىىا الواىىقعا:  ةيىىت البةألنىىا ات لئىىا التمعىىة  عبىى  تلىى  جىىلن  -7

يتسىىىةالينو   حنىىىث  تةىىىبت ال ىىىل  ا الر يىىىو  اجىىىةة الت ىىىر اة ال ر يىىىا  الال ىىىل  النىىىةني يىىىو 
 اجىىةة الت ىىر اة اللالجعىىا  الطىى  ألسىىةد يعةيىى  اباطبىىة  اىىنو الىىداجةة  ىىي ال ىىلن و   يلغىىت 

ت   الوب ية  رعد نت التمعىة  847.ت  الط  ألسةد يعةي  النبةة  يلغت قعتت  ه734.قعتت  ه
 و النبةةا تتنل اداجا عةلعا ي

 بىىةة التمعىىة   لريمىىا نل ىىة عرالنبىىةب:  ةيىىت البةألنىىا  حسىىةد  بىىةة التمعىىة  عبىى   ةسىىت داد  -4
ت الوىي قعتىا يرط عىا  يتىة  رعىد 915. يعة لىا عرالنبىةب العةيىا للنبىةة   يلىا يعةيى  النبىةة ه

 نت التمعة   تتنل اداجا عةلعا يو النبةةا

 ثبات مقياس النوموفوبيا بصورته األصلية:
ت بةلبىة  41 حسةد  بىةة التمعىة   عىد طليعمى  على  عنوىا يىو ه Yildirim (2014) ةد 

 ةلترأللىىىىا ال ةيععىىىىاا اللمىىىىد اسىىىىت دد بريمىىىىا نل ىىىىة عرالنبىىىىةب لحسىىىىةد النبىىىىةة  ال ىىىىد الغىىىىت قعتتهىىىىة 
عىىدد هطىى  ألسىىةد نل ىىة عرالنبىىةب   ىىب  يو اىى  لةىى   عىىد ت للداجىىا الةلعىىا للتمعىىة ا عتىىة 61125ه

الت لىىي  –عىىدد المىىدا  علىى  البصىىبر تلىى  التعلبيىىةة  -بطاىىةر  مىىدات ا -المىىدا  علىى  ابطاىىةر 
 ت472.6   61441ا   412  ا 61121عو الر ةهعات   ةةنت عل  التبالي ه

 طريقة تصحيح المقياس:
 على  المىدا  عىددن عىة   رععىا  وىي:  نا عىات عبىةا  يبزعىا على  23 تتىتو التمعىة  ه 

 علىى  المىىدا  العىىددت عبىىةااة  5تتىىتو هالي ابطاىىةر  مىىداتت عبىىةااة  8اليتتىىتو ه التباصىى 
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ت عبىةااة  1ت عبىةااة  الالت لىي عىو الر ةهعىا اليتتىتو ه2اليتتىتو ه التعلبيىةة تلى  البصىبر
ا تعىةااة يتداجىا   بلى  يىو  5الطت  ابست ة ا عل  ع  عبةا  يو عبةااة التمعة  يو  ةر 

 -يتبسلا اداجا -كينر  اداجا -جدا كينر  هاداجا ةلهة الت حبص  اجا انلبةق العبةا  علع  
على  الترطنىب   العلى  وى ا  5 2 2 4 7جدات    حنث طعلي الىداجةة  لنلا اداجا - لنلا اداجا

ت  اجىىىىا  الطىىىىدر الداجىىىىا 42ت  اجىىىىا  الطةىىىىبت الداجىىىىا الاىىىىغرع ه775طةىىىىبت الداجىىىىا الع تىىىى  ه
الداجىىا  الترط عىىا علىى  ااط ىىة   اجىىا اوىىةد الوبيب ب عىىة ه مىىدات ابطاىىةر  ةلهىىةطل التحتىىبرت  نيىىة

التو  تىىا  تىىدر علىى  ان  ةلىىهة  اليتبىىو اسىىت راظ  اجىىةة عىى   عىىد علىى  ألىىد ا الال ىىدالر التىىةلي 
  بل  ن عة  يمعة  الوبيب ب عة الالت ر اة التة عا لهةا

 مفردات مقياس النوموفوبيا موزعة على أبعاده (1جدول )
 تبارأرقام املفردات كما وردت باالخ عدد املفردات أبعاد مقياس النوموفوبيا

 0-1 0 عدم القدرة على التواصل
 11-7 0 فقدان االتصال

 19-10 0 عدم القدرة على الوصول إىل املعلومات
 21-10 7 التخلي عن الرفاهية

 مقياس قلق االنفصال عن األسرة للمراهقات: إعداد الباحثة -1
ال تراجعىىا  طهىدف وىى   ا  ا  تلىى  قعىة  يسىىتبع  لىىا ابن اىةر عىىو ا سىىر  لىدع التىىراومنوا

عىبي  العيىد  اإلبةا الو ري الالدااسةة السة ما الاببة  عل   ع  التمة عس السة ما يىو  ينى :
ت  يمعة   لىا ابن اىةر 7115ت  نةزي  ال عبةت ه7117  عيد ال ةلا الالوعةر هت7116ه الحتند

  اليمعىىىة   لىىىا ابن اىىىةر  ب ىىىةر الراللىىىا لل وىىىةعي Hock, et al.,(1998)عىىو ا د تعىىىدا  
للبةألنىىىا يمعىىىة   7لىىى   تىىىب ر  تا4662ت  اليمعىىىة   لىىىا ابن اىىىةر لىىىدع البالىىىد و لت عتىىىره4672ه

 ىىىى جرا   ااسىىىىا لىىىىدع التىىىىراومنو  ىىىىي الينئىىىىا التاىىىىريا   مةيىىىىت   لىىىىا ابن اىىىىةر عىىىىو ا سىىىىر يمىىىىعس 
استلةععا  ألنث ناسلت سراب ي تبألة للعد د يىو اللىةد التىراومنو  ىي ادايىا الترأللىا ال ةيععىا  

ال عد ذلىب و ا السرار عةلتةلي: صل  عبات تذا اللراة للبعد عو ن را  نسرطب؟  العةت يتتبت 
عبىىىةا  طمىىىعس  27ألللىىىت اسىىىت ة ةطه  الصىىىو تهة طتهنىىىدا  لاىىىعةنا العبىىىةااةا اليتةىىىبت التمعىىىة  يىىىو 

ي تبعا يو ا عراي ال سنبلبجعا  الالتعريعا  الابن عةلعا  الالسلبععا لملىا ابن اىةر عىو ا سىر   

                                           

  ي ألدال  ية طب ر للبةألنا يو يمة عس الن الاة لةبة  ات 7ه
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 American Psychiatricا تلعىى  العد ىىىد يىىو الدااسىىىةة السىىة ما  اليسىىىتود  تلىى  ال مىىة  لتىىة ن ىىىة

Association (2013)  الدلن  اإلألاةئي الت  عاي ال ةيس لةلىلرا ةة الو سىعاDSM-V 
 2اب تعىىىةا يىىىو  ا العىىى لب صىىىعغت طعلعتىىىةة التمعىىىة   حنىىىث طحىىىد  بريمىىىا ابسىىىت ة ا يىىىو  ىىىةر

يحىدث  - يحدث  لىعة  ه حبص  اجا انلبةق العبةا  علع  ا تعةااة يتداجا   بل  يو  ةلهة الت
تا ال د ااعت البةألنىا  ىي ذلىب   ىا السىهبلا الاللىبب العبىةااة  يحدث  ائتة   - يحدث عننرا   - نألعةنة  

 العدد الجب  عبةااة يرعبا طحت  نكنر يو يعو ا

 يىو نسىةط   الاىحا  عد ذلب  ةيت البةألنا   عدا  التمعة  للتحبىع    عرلىت  على  عىد 
  ال وىىة   علىى  نتىىةئج التحبىىع  طىى  اإل مىىة  علىى  جتعىىا العبىىةااة  يىىا تجىىرا  العلىى  الىىو س ت7هالو سىىعا

 التعديةة الةزيا  ي صعةنا  ع  العبةااة ال مة  ااا  التحبتنوا

 اخلصائص السيكومرتية للمقياس:  
 قامت البايثة بحساب صدق وثبات الموياب كما يلي:

 صــــــــدق المقــــــياس:
: ط  طمد ر صدق التحبتنو  ال د سبمت اإل ةا  تل  ذلب  ىي تعىدا  الاىبا  المحكمين صدق -7

 ا اللعا للتمعة ا

:  ةيىىىت البةألنىىىا اتلينىىىا الاىىىبا  ا اللعىىىا علىىى  عنوىىىا اسىىىتلةععا هعنوىىىا الصررردق الظررراه ي  -4
ت بةلبىىا  ةل ر ىىا ا اللىى   ىىعبا الةعتعىىة   بلعىىا التر عىىا جةيعىىا اوهىىة؛ 56التموىىنوت يببنىىا يىىو ه

طعىىرف يىدع ط هىى  ن ىرا  العنوىىا ابسىتلةععا لعبىىةااة الطعلعتىةة التمعىىة   ال ىد اطتىى  اهىدف 
يوهىىىة نت العبىىىةااة الالتعلعتىىىةة طتتنىىىل  ةلبلىىىبب الال هىىى  ل تعىىىا ن ىىىرا  العنوىىىا  علتىىىة   أنىىى  وىىى   

 العنوا ط تلل عو عنوا الدااساا 

 االتساق الداخلي ملقياس قلق االنفصال عن األسرة:
يعةيةة اباطبة  انو  اجا ع  ي ر   يىو ي ىر اة ن عىة  يمعىة   ةيت البةألنا  حسةد  

 لىىا ابن اىىةر عىىو ا سىىر  الالداجىىا الةلعىىا للُبعىىد الىى ي طوتتىىي تلعىى    عىىد ألىى ف  اجىىا الت ىىر   يىىو 
 الداجا الةلعا للُبعد  الال دالر ااطي  بل  ذلب:

 
                                           

 ط  ذعر المةئتا سة مة ات 7ه
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 (0جدول رقم )
ياس قلق االنفصال عن األسرة والدرجة الكلية بعد معامقات االرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات أبعاد مق

 حذف درجة املفردة من الدرجة الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 رقم العبارة بالدرجة الكلية

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 ارةالعب

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

1 .0117 
 7 .0001** 

 
19 .0710** 

 20 
.000.** 
 

11 
.02.2* 
 

2 .0107** 
 

1. .071.** 
 10 .0077** 

 27 
.0119** 
 

10 
.0170** 
 

1 .010.** 
 

11 .0010** 
 

17 .0002** 
 29 

.00.0** 
 

10 
.0000** 
 

0 .0100** 
 

12 .0090** 
 

2. .009.** 
 20 

.0017** 
 

17 
.0007** 
 

0 .0091** 
 

11 .01.0** 
 21 .00.0** 

 27 
.0179** 
 

19 
.0007** 
 

7 .0290 
 10 .0207** 

 22 .071.** 
 1. 

.0079** 
 

10 
.00.1** 
 

9 .0001** 
 

10 .0009** 
 21 .0000** 

 11 
.0170** 
 

17 
.0.00 
 

0 
.0077 
 17 .0711** 

 20 .0100** 
 12 .0090** 

 0. .002.** 
 

        01 .0072** 

 ىىىىىىد ألممىىىىىىت يعىىىىىىةيةة ااطبىىىىىىة  يبجبىىىىىىا  الت ىىىىىىر اةنت جتعىىىىىىا ت 2اليتتىىىىىى  يىىىىىىو ال ىىىىىىدالر ه
ت اللىىىىى لب طىىىىى  ألىىىىىى  هتة  لعاىىىىىب  عىىىىىد  عبىىىىىىةااة 21 7  يعتىىىىىة عىىىىىىدا العبىىىىىةاطنو هال الىىىىىا تألاىىىىىةئعة  

  اعبةا  21التمعة  
 ثبـــــــــــات المقـــــياس:

 لئىىا التمعىىة  عبىى  تلىى  جىىلن و  بىىةة التمعىىة   لريمىىا الت لئىىا الواىىقعا:  ةيىىت البةألنىىا ات -7
يتسىىىةالينو   حنىىىث  تةىىىبت ال ىىىل  ا الر يىىىو  اجىىىةة الت ىىىر اة ال ر يىىىا  الال ىىىل  النىىىةني يىىىو 
 اجةة الت ر اة اللالجعا  الط  ألسةد يعةي  اباطبة  انو الداجةة  ي ال ىلن و  يلىا قعتتى  

 تتنىىىل ت  يتىىىة  رعىىىد نت التمعىىىة  863.ت  الطىى  ألسىىىةد يعةيىىى  النبىىىةة  يلغىىىت قعتتىىى  ه765.ه
 اداجا عةلعا يو النبةةا
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 بىىةة التمعىىة   لريمىىا نل ىىة عرالنبىىةب:  ةيىىت البةألنىىا  حسىىةد  بىىةة التمعىىة  عبىى   ةسىىت داد  -4
ت الوىي قعتىا يرط عىا  يتىة 902. يعة لا عرالنبةب العةيا للنبةة  يلغىت قعتىا يعةيى  النبىةة ه

  رعد نت التمعة   تتنل اداجا عةلعا يو النبةةا

 طريقة تصحيح المقياس:
ت عبىىىةا   طىىىت  اإلجة ىىىا عىىىو عىىى  عبىىىةا  يىىىو عبىىىةااة التمعىىىة  يىىىو 39 تتىىتو التمعىىىة  ه 
يحىىدث ها تعىىةااة يتداجىىا   بلىى  يىىو  ةلهىىة الت حىىبص  اجىىا انلبىىةق العبىىةا  علعىى   2 ىىةر 
علىى   2 2 4 7تا   حنىىث طعلىىي الىىداجةةيحىىدث  ائتىىة   - يحىىدث عننىىرا   - يحىىدث نألعةنىىة   -  لىىعة  

ت  اجىا  156ت  اجىا  الطةىبت الداجىا الع تى  ه39لداجىا الاىغرع هالترطنب  العل  وى ا طةىبت ا
الطىىىدر الداجىىىا الترط عىىىا علىىى  ااط ىىىة   اجىىىا  لىىىا ابن اىىىةر  نيىىىة الداجىىىا التو  تىىىا  تىىىدر علىىى  

 ان  ةلهةا 

 ة:ــــــينيكيلة الكـــــــدراســـــأدوات ال
 أ( استمارة المقابلة الشخصية: إعداد مخيمر

ل  اىعا التمووىا؛ للب ىبف على  طىةايا الحةلىا يوى  سىوباة الل بلىا نُعدة استتةا  التمةالا ا
 ألت  الب ت الحةلر  الطتوةالر ابستتةا  و   ال بانب التهتا  ي ألعة  ال ر :

 الل بلاا -2 ا سر ا -1
 اإل ةياا -4 سوباة التعلع ا -3
 الحم  ال وسيا -6 الحبا ث التي طعري لهةا -5
 ا سر ا نحبابط ة   -8 العة اة الالت ةادا -7
   ةة الو سعااابللرا  -9

 ب( المقابالت الحرة الطليقة:

الوي ب طأ   الابا  التمووا  يتة  وتتي تل  التىوهج الت رييىي السىعببيتري  اللةىو طأ ى  
الابا  الللعما للتداعي  يتة  وتتي تل  التحلن  الو سي الالتىوهج الةلنوعبىي  الب  ىت  التمنىد   لىا 

 (. 0920)القطان سة ما نال  أنتبذظ يرسبد اليحد  
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 رجان:وي ومامور :إعداد: TAT( اختبار تفهم الموضوع ج

ط تت  ع  الاألد   ي الغةلىب على  يو ىر  ى   ى ص    صبا  ت27ه تألل اب تبةا يو 
نحىىة  ي تل ىىا ال نوهىىة لبألىىا نيتىىة يسىىت     ااكهىىة علىى    ن ىى ةص  ىىي يبا ىىل ننىىر يحىىد   عىىد نال 

 هتىى  نت الماىىا باىىىد النت نُ اعتىىة ا اليللىىب يىىو ال ىىى ص نت  يتىىد   اىىا عىىو يو ىىىر اللبألىىا ال 
ألت  نصب  التب ل على  يىة وىب علعى  اات  عتىة ب اىد   نتينو يو  ية ألدث طولبي عل  يةي  

ت  ال ةلوسىبا تلى  7146النت طولبي الماا عل  نهةيا طبل  ية ستوتهي تلع  ا ألداث هالملةت  
)أبو عوهىة   اا       عر اليا هة اللبألا اليعتة  يللب يو  نت  ت ن  صبا  ية عل  البلة ا 

 (.0922يط  وعثمان  
نال   سىمةبةةتنت الماص التي يست نب اهة ال ىر  للاىبا وىي  (0924عباب )اليرع 

  وي نسبا ي ةعر الألةجةة ال الا ا ال ر  تلى  ا  ى ةص الألى  التبلىبعةة  ىي العىةل  ال ىةاجي
نىب يىو الوب  ي و   الحةلا  تتن   ي الابا  اليو جهىا ن ىرع يتبىو الو ىر تلى  نت  عى  جبا

   نبع ة يو التعينر ال ةاجي نال اإل اات ال اطياتنط  الماص التي يست نب اهة ال ر  للابا

 خطــوات الـدراسـة الكلينيكيـــة:
 ةيىىىت البةألنىىىا  حاىىىر سىىىت ألىىىةبة ألاىىىلو علىىى   اجىىىا عةلعىىىا علىىى  يمعىىىة  الوبيب ب عىىىة   -1

 اليمعة   لا ابن اةرا

ي ىىىةور  لىىىا ابن اىىىةر   ىىىب  الالىىى    ط سىىىدة  نهىىىة 7 ةيىىىت البةألنىىىا ادااسىىىا ألةلىىىا الاألىىىد  -2
  ااطعىا لهىة: 4الي ةور الىلراد الوبيب ب عىة  الطى  طلينىا اللبألىةة  ألنىث طى  طمىدي  اللبألىةة

دانت                74دا نت  ه 1دانت  ه 4دانت  ه 1دانت  ه 1ت  ه5د نت  ه 2ت  ه4ه
 تا77نت  ه 74ه

نت طولىىبي الماىىا علىى  البلىىب يىىو الحةلىىا تعلىىة   اىىا عىىو التو ىىر  العوىىبات للماىىا  ال 
يةي  نتينو يو  ية ألدث ألت  نصب  التب ل عل  ية وب علع  اات  النت طولبي عل  ألةلىر 

 اليستمي   الي ب نت طولبي عل  نهةيا لألألداث  اليتبو طستعا ا   ةصا 

                                           

 ةالىىت البةألنىىا جتعىىا الحىىةبة العرلىىت علىىنه   ةىىر  البحىىث البليىىت يىىوهو التعىىةالت يعهىىة  ىىي تطتىىةد الدااسىىا ت 7ه
ال هىىىة الةلنوعبعىىىا  اليىىىوهو يىىىو ا تىىىت اب ىىىترات  ىىىي البحىىىث  اليىىىوهو يىىىو ا تىىىت الالىىىدطهة  نال لىىى  طسىىىت  ظر 

  ةب ترات   لبمت البةألنا الدااسا الةلنوعبعا عل  ألةلا الاألد   مطا

 اعةية 72 بق  ا الالحرف "ن" تل  اإلنةثعةية 72ن   يو  الحرف "د" تل  اليوةةي نر ت 4ه
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 أواًل: نتائج الدراسة السيكومرتية:
 رض األول:ــــــــج الفــــائــــنت

توجد عالقة ارتباطية موجبة دالرة إيصرائي ا برين درجرات  عل  ننى : "ا الر  وص ال ري 
الم اهقات من عينة الدراسة على موياب النوموفوبيا  ودرجاتهن على مويراب قلرق االنفصرال 

يبلىىى  الللتحمىىىا يىىىو صىىىحا وىىى ا ال ىىىري  طىىى  ألسىىىةد يعةيىىى  ااطبىىىة  انرسىىىبت  ال "  عرررن األسررر ة
ال ىىىدالر التىىىةلي ياىىى ب ا اباطبىىىة  اىىىنو يتبسىىىلةة  اجىىىةة التراومىىىةة علىىى  يمعىىىة  الوبيب ب عىىىة 

 اليتبسلةة  اجةطهو عل  يمعة   لا ابن اةر عو ا سر ا
 مصفوفة معامقات االرتباط بني درجات املراهقات على مقياس النوموفوبيا بأبعاده  (0 جدول )

 فصال.الفرعية ودرجاتهم على مقياس قلق االن

 النوموفوبيا
 قلق االنفصال عن األسرة

عدم القدرة 
 على التواصل

 فقدان االتصال
عدم القدرة على 
الوصول إىل 
 املعلومة

التخلي عن 
 الرفاهية

 درجة كلية

الدرجة الكلية على مقياس 
 قلق االنفصال عن األسرة.

.0077** .0117** .0010** .00.0** .0070** 

 ا6067**يستبع  بلا عود 

ت الجب  عة ىا ااطبةبعىا بر يىا هيبجبىات  الىا األاىةئعة  عوىد يسىتبع 5 تت  يو جدالره
عىىىدد المىىىدا  علىىى   أ عىىىة   ال رععىىىا ه الوبيب ب عىىىةعلىىى  يمعىىىة   التراومىىىةةاىىىنو  اجىىىةة  ت6167ه

ت الت لىىي عىىو الر ةهعىىا - عىىدد المىىدا  علىى  البصىىبر تلىى  التعلبيىىا - ابطاىىةر  مىىدات -التباصىى 
   يتة  رعد صحا ال ري ا الرا لا ابن اةر عو ا سر ال اجةطهو عل  يمعة  

 ي:ــانــرض الثــج الفــائـــنت
قلررق االنفصررال عررن األسرر ة  ين ررا األداء علررى مويرراب ىىوص ال ىىري النىىةني علىى  ننىى : " 

الللتحمىىا يىىو صىىحا وىى ا ال ىىري طىى  اسىىت داد طحلنىى   بايتماليررة تعرر ) الم اهقررات للنوموفوبيررا .
عل  نسة  نت  اجةة اللةلبةة عل  يمعة  الوبيب ب عة  stepwiseاي ي ابنحداا التتعد  التد

وي التتغنر التستم   الذلب لتعر ا المدا    لا ابن اةر عو ا سر وي التتغنر التة ا  اليمعة  
  عل  التوير  ةلوبيب ب عة لدع التراومةةا
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 ة( ومتغري )النوموفوبيا(يوضح نتائج حتليل التباين ملتغري )قلق االنفصال عن األسر ( 7جدول ) 

 مستوى الداللة قيمة)ف( متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

  .10.7019 1 0229970700. االحندار
0101.0 
 

 
 .70011 202 9.7.20212 الباقي ...0.

  201 711020109 الكلي

  ال ةلتىةلي يتبىو طةىبيو يعة لىا  0.01ت نت قعتىا ف  الىا عوىد يسىتبع 1 تتى  يىو ال ىدالر ه
 ىىي التويىىر  ةألتتةلعىىا  لتتغنىىر  لىىا ابن اىىةر عىىو ا سىىر  ابنحىىداا ال لىىي  اللتعر ىىا اإلسىىهةد الوسىىيي 

 اإلصة ا اروةد الوبيب ب عة  عةنت نتةئج طحلن  ابنحداا التتعد  عتة  ي ال دالر التةلي:  
ي حس  أهمية تأثري العوامل املستقلة )قلق االنفصال يوضح نتائج حتليل االحندار املتعدد التدرجي (  9جدول ) 

 عن األسرة( على املتغري التابع )النوموفوبيا(

 R العوامل املستقل
R 

Square 
نسبة 
 املساهمة

B  معامل
 االحندار

Beta )قيمة )ت 
مستوى 
 الداللة

 ...0. 110790 ------- 010711 ------- -------- -------- ثابت االحندار
نفصال عن قلق اال

 األسرة
.0070 
 

.0200 
 

.0201 
 

.0020 
 

.0070 
 

70.19 
 

.0... 
 

يعةيىىى  اباطبىىىة  التتعىىىد  اىىىنو التتغنىىىراة التسىىىتملات ير ىىىا ت نت ه1 تيىىىنو يىىىو ال ىىىدالر ه
% يىىىو طبىىىة و التتغنىىىر التىىىة ا هالوبيب ب عىىىةت طعىىىب  تلىىى  التتغنىىىراة  4212ني نت نسىىىبا  61422=

 ت  اوسبا تسهةد لتتغنر  لا ابن اةر عىو ا سىر  طاى  تلى  التستملا ه لا ابن اةر عو ا سر 
  %ا 4217

اليتبو التويىر  ةألتتةلعىا التعىري لروىةد الوبيب ب عىة يىو  ىةر  لىا ابن اىةر عىو ا سىر  
  ةست داد التعة لا التةلعا:

 (* قلق االنفصال عن األس ة. 5250.+ ) 43.633النوموفوبيا= 
ةلوبيب ب عة يو  ىةر  لىا ابن اىةر عىو ا سىر   يتىة اليتة سيا  تت  نن  يتبو التوير  

  رعد صحا ال ري النةنيا 
 مناقشة نتائج الفروض:

عو الجب  عة ا ااطبةبعا بر يا هيبجبات  الا األاةئعة  عوىد يسىتبع  البحثك  ت نتةئج 
عىىىدد المىىىدا  علىىى   أ عىىىة   ال رععىىىا ه الوبيب ب عىىىةعلىىى  يمعىىىة   التراومىىىةةاىىىنو  اجىىىةة  ت6167ه
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الت لىىىىي عىىىىىو  - عىىىىىدد المىىىىدا  علىىىى  البصىىىىبر تلىىىى  التعلبيىىىىا -  مىىىىدات ابطاىىىىةر  -اصىىىى التب 
تالالداجا الةلعا ال اجةطهو عل  يمعة   لا ابن اةر عو ا سر   ال ى لب طى  التحمىا يىو الر ةهعا

صحا ال ري ا الرا عتة ناللحت الوتةئج تيبةنعا التوير  ةلوبيب ب عة  يو  ىةر  لىا ابن اىةر 
 ط  التحما يو صحا ال ري النةنيا عو ا سر   ال  لب

يىو نت  Arpaci, et al.,  (2018)الطت ا و   الوتةئج يا ية طبصىلت تلعى  نتىةئج  ااسىا 
ا عةبقعىىة  اليتب ىىبت تلىى  يليىىد يىو المىىرد الابوتتىىةد  ىىي العة ىىا  يتنلىىبت تلىى   ا  ىرا  ا كنىىر اعتتىىة  

يىىو البصىىبر تلىى  وىىباط ه   تظهىىةا يسىىتبيةة نعلىى  يىىو ال ىىبف نال ابنلعىىةظ عوىىدية ب  تتبوىىبت 
الالتىي طبصىلت تلى  نت ننتىة   Blackwell, et al.,  (2017)العى لب نتىةئج  ااسىا  .التحتبلىا

التعلىىا طتوبىىىأ    يىىةت البسىىىةئط ابجتتةععىىا  ألنىىىث  رعىىىد نت ننتىىة  التعلىىىا طىىر ر علىىى  الت ىىىةعةة 
 ىىى ةص نال ابجتتةععىىىا الالوتىىىب العىىىةب ي  الالتىىىي اىىىدالاوة طحىىىد   لىىىر طلىىىبا ابعتتىىىة  علىىى  ا 

الملىات  -ا  عة  نال ا ألداثا اللمد طبصلبا تل  الجب  عة ا يعوبيا انو ننتة  التعلىا هيت وىب 
 الاإل يةت السلبعيا

اليرطبط  لا ابن اىةر   ىةور  التعلىا  تبلىب  الحىب   ىة د  ةعتبةاوىة ياىداا إل ىبة     
علىىا ال ىىر  اهىىة تنتىىة ألةجىةة ال ىىر  ا سةسىىعا يىىو طغ يىىا ال ف  الاعةيىىا طاىىب  يبلىىبعة  للحىىب  الط

يعيىىر عىىو ا بىىا ال ىىر   ىىي الحاىىبر علىى  وىى   التتللبىىةة الاإلألسىىة   ىىة يو الالحىىبا الوىى ا يىىة 
نكدط  نتةئج البحث الحةلي  ألنث ظهر اوةد الوبيب ب عة لىدع التراومىةة الةطىي يعىةننو يىو  لىا 

الىى  و  ابن اىةر عىو ا سىر   ألنىىث ي هىر وى ا الملىىا ابلىبب عوىدية  يتعىد ال ىىر  عىو ا  ى ةص
ال ي  رع نت  لا ابن اىةر  Wood & Kiff  (2007)طر ل  اه  عة ا ألتعتا  اليرعد ذلب 

ية وب تب ا   ع  نال است ة ا نحب ياة ا التهد د التداعا   سيب ابن اةر عو   ص يعىنو 
 يتن  نألد ايبز التعلا التهتاا 

ننتىىىة  يىىىو  ىىىةر  اليتبىىىو ط سىىىنر اوىىىةد  مىىىدات ابطاىىىةر  ةلهىىىةطل التحتىىىبر هالوبيب ب عىىىةت
  الالتي يماد اهة "اإل را   ي ط اعص التباا  التعريعىا الالعةبقعىا ط ىة  عىةئو يعىنو  نال التعلا

 ىىي   نال  ةىىر  يعنوىىا"ا الي ىىنر التعلىىا تلىى  "التتنىىعةة ال ووعىىا للىىو س الال ىىريب الالعة ىىةة التىىي 
 ىىر  ال  اىىعا  ىىي يللىىا علنهىىة نتىىةذظ العتىى  الدا لعىىا"   الالتىىي طتتىىتو طاىىبااة ذاطعىىا لمعتىىا ال

 Shonin, et al.,  (2014)الحب الالرعةيىا يىو اا ىريو الطىبا ر اا ىريو الالعىنه   ةألتعةجىةطه  
 ىىي ا صىى  اسىىتعدا  الب ىىر للح ىىة  علىى  االا ىىط عةبقعىىا  بيىىا يىىا  التعلىىااللمىىد ا ترلىىت ن ريىىا 
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ر عىةب ي  ىىي ن ىىبة ت يىىةتيمىديي الرعةيىىاا اليىا ذلىىب   ىىي ال ىت بألىىا  طى  ا تىىراب األتتىىةر الجىب  
 Vanاللراد البسبا  المهري  الالعت  المهري  نال ننبا  ي تل ا يو اإل يةتا الوب ا  يستوتج 

Gordon, et al.,   (2016)  ننى   ىد  ىىت  طلىبير طعلىا ننىر آيىو لأل ىعة  نال ا  ىى ةص نال
 د طةبت االعةة الةةيوا الاا  ت يةت ا  عة  يتة لا للتتةع ةة السلبععا ين  اإل يىةت  .التبا ل

الروةد يو ألنث التةوبلبجعة نال اإلنترنت نال السةئ  التباص  ابجتتةعيا عل  سين  التنىةر  نال 
التباص  الت هبر الالت ةعلي  ي السةئ  التباصى  ابجتتىةعي يتبىو نت يملى  يىو ال ىعبا  ةلعللىا 

 Eichenberg, et)ابجتتةععا لأل را  ال  و لد ه  ااطبة  ننىر آيىوا  ىي ااالنىا ا  نىر   ذعىر 

al.,2017) نت ا  ىىرا  الىى  و لىىد ه  ينىى  إل يىىةت اإلنترنىىت طىى  طاىىوع ه  علىى  نت لىىد ه  طعلمىىة ننىىر
 .آيو   ي ألنو ل  ي هر ا  را  ال  و لد ه  طعلا آيو ني ين  إل يةت اإلنترنت

اليا ظهبا التةوبلبجعة الحد نا الالهباطل التحتبلا على  ا  ىص الالتىي يبوىت ا  ىرا  يىو 
اا ىريو  ىي عى  ال ىت ال ىي عى  يبىةت  نصىب  يىو التولمىي نت ي هىر الح ة  عل  طباصه  يىا 

اوىىةد الوبيب ب عىىة لىىدع ا  ىىرا  الىى  و  رط ىىا لىىد ه  يسىىتبع  لىىا ابن اىىةر عىىو ا سىىر   ألتىى  تت 
تألىدع ن ىىرا  العنوىا التىىي ظهىىر لىد هة يسىىتبع يرط ىا يىىو  لىىا ابن اىةر عىىو ا سىر   نعر ىىت علىى  

 ىىىةاظ التوىىىلر  مىىىط  نال ألنوتىىىة يبىىىبت نألىىىد ن ىىىرا  ا سىىىر   ااط ىىىة  يسىىىتبع الوبيب ب عىىىة عوىىىدية طةىىىبت 
 ال ةصا ا د  ةاظ التولر   نية يعتة عدا ذلب  ة يتن  لهة الهةطل التحتبر ني قعتاا

  Salehan & Negahban (2013)  King et al., (2013)الو ا  ت ا يا ن حةث 
Chiu,  (2014) بط  تبا ىل يعنوىا الطتتنى  التىي الصى ت الوبيب ب عىة  ةعتبىةا  اوة ىة نبععىة   ىرط

ينى  اوىةد ا يىةكو الت تبألىا  ي: ال بف يو  مدات ابطاةر  ة  را  لتلمي يسةعد   باياا  هب 
 .نال ال بف يو الترط عةة نال ال بف يو التريااا

الطلتمىىىىي الوبيب ب عىىىىة اهىىىى ا التو ىىىىبا يىىىىا  لىىىىا ابن اىىىىةر  الالىىىى ي ياىىىىول علىىىى  ننىىىى   لىىىىا 
نت الملىىا التبلىىبعي يماىىد  ىى  الجىىب  ال ىىر   ىىي  Gullone (1993)يبلىىبعي  اللمىىد ناللىى  

يب ىىل  تب ىىا يعىى  ال ىىبف يىىو  مىىدات ني  ىىي   ينىى  الملىىا يىىو ابيتحىىةت  نال الملىىا يىىو اإل ىىداد 
 عل  اللالاظ نال  لا ابن اةر  نال  لا ابنتمةر تل  يد وا جد د  نال الظع ا جد د ا    

بعي على  اسىت داد الهباطىل اليا ذلىب   ىرع  ىةألنبت آ ىرالت نت الوبيب ب عىة وىب اعتعىة  سىل
ال ىىىىة  ص الهىىىىةطل الىىىى عي الىىىى ي  تىىىىع  اتليعمةطىىىى  العد ىىىىد يىىىىو التلايىىىىة الالتىىىىي طتبىىىىو التحتبلىىىىا  

التسىىىت دينو يىىىو الح ىىىة  علىىى  طباصىىىله  يىىىا اا ىىىريو  سىىىبا   ىىىي العىىىةل  اب ترالىىىي نال العىىىةل  
  اليت ل  يع  نعراي التبععا الو سعا الال ستعااالبا عي  
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منو ال  و يعةنبت يو يستبع يرط ا يو  لا ابن اةر عو ا سىر  يىو الو ا ب يتوا التراو
يعةنىىة  الةننىىر يىىو ا عىىراي الو سىىعا ينىى  ال ىىبف الط وىىب ا  ىى ةص الا يىىةكو ال د ىىد   الا اق 
الالةىبااعس الا ألىةد التلع ىا  العىدد النمىا  ىىةلو س الال ىعبا  عىدد ا يىو الابسىتمراا تب  ىي الجىىب  

الملىا عىو اوىة  عة ىا تي ةاعىا يىا اا ىريو   ال ىد طىد عه  يحةاللىا  يبلب  التعلا  اليعىب ه  وى ا
الت لص يو و   الت ةعر التىي طمىل عنىر   ىي سىين  طةىع ه  يىا الت تتىا تلى  يحةاللىا التباصى  
يىىىا اا ىىىريو   ىىىب  ننىىىر يبة ىىىر يىىىا اا ىىىريو  يتىىىة  ليىىىد يىىىو اعتتىىىة و  علىىى  اسىىىت داد الهىىىةطل 

ي التباص  يىا اا ىريو عبسىنلا للهىرالد يىو ي ىةعر التحتبر للح ة  عل  ععةنه  اب ترالي  
 الملا  ال ةلتةلي ااط ة  يستبع اوةد الوبيب ب عة لد ه ا  

 ثانيا : نتائج الدراسة الكلينيكية :
ووىةت عبايى  ود ت و   الدااسا تل  التحما يو ال ري هالةلنوعبي ت   الال ي ي تري نت 

 مدات ابطاةر  ةلهةطل التحتبرت ال لا ابن اىةر  النسبة ة   وةيعا عةيوا الاا  الوبيب ب عة هاوةد
ال د نجريت الدااسىا الةلنوعبعىا على  ألةلىا  ر يىا الاألىد   اطسىتت  ةاط ىة   اجةطهىة  ىي  عو ا سر ا

ةا   الوبيب ب عة ال لا ابن اةر عو ا سر  يع 

 بيــانــات عــن الحــالــة والوصف:
 : نننيالنوعا

 سواا 42:السن
 : جةيعياالتعليج

 تريا الب ر   يتبسلا ال تةر  يتبسلا اللبر  طيدال   بلا  ألليوىا   لمىا  الأت : وصف الحالة
كةنىىت طحىىةالر اسىى  البسىىتا علىى  الجههىىة بىىبار الب ىىتا اىىدة يتحتسىىا للت ىىةاعا  ىىي الدااسىىا  هىىي 

لت ةاعا  ي الدااسا تب  عد ن   طحةالر نت ط د يو ط ت   ل  عو ي ةعروة  الل  طبا ا عل  ا
 يبا ما ا د هالالتي ادة  لما اليت ب اتا

  :ات  اجا775ت  اجا يو الحد ا  ا  ه766ه اجا الحةلا عل  يمعة  الوبيب ب عة 
  : ت  اجىىىا يىىىو الحىىىد ا  اىىى  724ه اجىىىا الحةلىىىا علىىى  يمعىىىة   لىىىا ابن اىىىةر عىىىو ا سىىىر

 ات  اجا751ه
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 قابلة الشخصية:استجابة الحالة على استمارة الم
البالىىىدات علىىى   نىىىد الحعىىىة   يو اىىىةت يوىىى  نت عةنىىىت  ىىىي العة ىىىر  يىىىو العتىىىرا ا د عتىىىر  

ت سوا  يعت   وعىة    ألىدع ال ىرعةة  ألةصى  على  ال ىهة   اإلعدا يىا  الوىب   اىعا بنبىا  54ه
لةوهة طرا  صعب الترا   اليتسللة عل  ن باطهة الاغنراة الةئي يعع و يع     الصحت  جند  

  ألىىد يىىة  اليىىو عة اطىى  " ىىرد السىى ةئر   ىىراوا" لةوىى  ن لىىا عوهىىة   لحىىةب يىىو الحةلىىا ل رال ىى  تلىى
الاىىحعا   ىى  عىىة  تلىى  طىىد نو "ال ع ىىا" لةوىى  يحىىةالر نب  ىىد وهة نيىىةد الحةلىىاا الا د عتروىىة نا ىىا 

ت عةية   احا جند   نكتلت طعلعتهة ألت  ألالت عل  الدالبد  عد ابن اةر عو 22النا عبت ه
تسى    اىنتهة  ةلتسىلط الالحتةيىا اللائىد  على  ناوةئهىة  الالحةلىا وىي ا اللى   ىي الترطنىب الىلالظ  الط

ا سىىري   لنهىىة ن بوىىة الىى ي ياىىغروة  حىىبالي نا ىىا سىىوباة  جىىةيعي  الطمىىبر الحةلىىا تنىى  "يحىىةالر 
البحث عو عت    ب   ائ   ألت  ي رظ يو الينىت الي ىعر  ةسىتمةلنت  عىو ا د"  العة ىا انىوه  

طحب  جدا   الط ت  التببث يع  لعحبي لهة عو ي ةعر  نال يعةنةط   لةوى   لتىة ي عى  عة يا لةو  
ذلىىىبا اللىىىد هة  ىىىةث ن ىىىباة صىىىغنراة يىىىو ا د  نكيىىىروو  ةلترأللىىىا اإلعدا يىىىا  يحيىىىيو التبىىىبث 
الاللعىب يعى   اليىتعلمو اهىة عوىدية طى وب لليىةا  ا د يىر  عى  سىوا طمريبىة  ه ىي اإلجىةز  الاىعقعاتا 

ا ت بطهىة  الطبىىة له  ي ىةعر التىىب    تب ننهىة طتعلىىا   ىب  نكيىىر  أ نهىة ال ىىمنا طحىب الحةلىا جتعىى
الىى ي طسىىبو يعىى  اليىىا الالىىدطهة  ىىي يوىىلر عةئلىىا ا د   ىىي  ىىما يسىىتملا  اليسىىبو يعهىى   ىىي ذاة 

 اليوةيا  ةبطهةا 
كةنىىت اللريمىىا التىىي طر ىىت علنهىىة الحةلىىا "الحتةيىىا اللائىىد   الال ىىد "  ال ىىد طعرلىىت للعمىىةد 

ر  يو  ي  ا د "عة ي ين  الترد عأي ب    نية ا د  ةةت " انلعا  مىط " العةنىت الوي صغن
ال ىىةبة الوىىو يىىو طىىبلنو يسىىةعد  ا د  ىىي التر عىىا  عىىد ابنتمىىةر للعىىعو  ىىي انىىت ال ىىد لىىألد  عىىد 
ابن اىىةر  ألةزيىىةة ال ىىد داة  ىىي التعةيلىىا  اللةىىو الحةلىىا ط ىىد نت ذلىىب عىىةت ألبىىة  ال ب ىىة  علنهىىة 

الأت عةنىت طتتىة ا  ىي الاىغر  -و عو سيبة   ي طر نتهتىة طر عىا يلتليىا ن ةقعىة  العل  ن نهة الننه
الالحةلىا ط ىعر  ةلت ىةو  يىا ن نهىة  الط ىعر اىنو  -يو طد لهو الىدائ   ىي ألعةطهىة اليحةاللىا طمبيتهىة

 نسرطهة  ةلسعة   "نألعةن ة عننر "  الوي طععو وي النسرطهة  ي يولر العةئلا "يا ال ةبة الناوةئهو"ا
حةلا ننهة عةنت ب لا يولبيا  ال ةلوسبا تل  ا    علهة عودية ذويت للتداسا "يىو الطرع ال

عةنىىت ط تىى  عىىدد التحىىدث عىىو الل بلىىا  مىىدا اإليبىىةت  ال ةصىىا  – ىىةكر  يتبىىو يبىىبت عىىة ي" 
اللىى  يبىىو لهىىة صىىديمةة  -ال تىىر  التىىي عىىةت  نهىىة  ة ىىةة اىىنو ا د الا د  يىى  ابن اىىةر  ىىةللةق

اللسىو يمر ىةة  عىو  ةئى   على  ألىد التعر ىا  مىط"  ال ىي ال ةيعىا لهىة كننراة "نصىد ة  ال اى   
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صىىديمةة  لىىعةة  الأت عةنىىت يحيب ىىا يىىو  يىى  زيعةطهىىة ال ريبةطهىىة  الالةطىىي يتلىىو تلىى  نت يحبىىنو 
لهىىىة نسىىىرااوو  اليست ىىىرنهة  ىىىي ا يىىىبا التىىىي ط اىىىهو  الوىىى ا يسىىىعدوة جىىىدا  الي ىىىعروة  ةلتميىىى  يىىىو 

 اا ريوا 
لتليىىا  لمعىىة  ال  وعىىة   يحبىىا   ةا هىىة   ىىب  عينىىر  الط ىىعر العىىأنه  طتتتىىا الحةلىىا    اىىعا ي

 ايتدا   سرطهةا
طتعلا الحةلا  ة د   ب  يرلي  ألت  ننهة عةنت طببي عننرا  عود ااتعة وة عوهة  الاستتر 
ذلىىب ألتىى  الترأللىىا النةنبيىىا  الط ىىعر  ىىةلملا الال ىىبف ال ىىد د عوىىدية ط ةىىر  ىىي األتتةلعىىا ان اىىةلهة 

  ةللالاظا عوهة ألت  اللب 
طعلمىىت الحةلىىىا   ىىىةد يىىو ن ةا هىىىة  الألنوتىىىة ألىىةالر التمىىىدد تلنهىىىة؛ ا تىىت ا د ا تىىىة   ىىىد دا  
الود طهة البليت يوى  عىدد ابطاىةر اهىة نهةئعىة   الاناىةعت الحةلىا لةىةد نيهىة  الت نمىة     ىعا 
  مدات عة تهىة اهىة   نهىة العلى  ألىد طعينىر الحةلىا: "وىي ا ى  الاألىد  ىي ألعىةطي  العتىري يىة ومىدا

 ن عد عوهة يهتة ألا   ننة يتبو ن مد ني ألد لةو نيي ب"ا
الطعةني الحةلا عننرا  يو نألةد العم ا  ألنث طرع ال ةد ال ي طحب  الطعلمت     ىي الةننىر يىو 

 التبا ل  الط عر نت و   التبا ل عةنت طتحما  الطيرا ذلب اوب  يو التمةاد البجداني انوهتةا
ر  ي التستمي   ألنىث طرنىب  ىي طلىبير ذاطهىة اليحةاللىا الطعةني الحةلا يو صرا  ي ص الت ةن

البصبر تل  ن ت  طمدد  ي ي ةلهة الالحابر عل   الااة يت ااا  اللةىو ال ىرالف طمىل نيةيهىة 
تية  سيب ان غةلهة   رالف الدااسا نال الداال  ال ابصعا التي طعلنهة لىبع  التةينى   ةلينىت  نال 

  الىدالااة التىي طمىدد  تحة  ىا ي ىةالا   نال  سىيب  سيب عدد ا بىا ا د  ىي سى روة للحاىبر على  وى 
 التةةس  نألعةنة ن رعا الو ا الارا  يانيهة  ةل عبا  ةل نب الطأننب التتنرا  

كتة ط عر الحةلا ع لب  ةل ىعبا  ةلى نب ط ىة  طةيى طهة الى  و طعلىنه   االسىة  ابصىعا  
  نهىىة ب طعلىىنه   ألنىىث طىىرع ننهىىة العلىى  الىىرن  يتىىة طي لىى  يىىو  اىىةاع جهىىدوة  ىىي العتىى  يعهىى  

اوىة   على  بلىيه  يوهىة  -الب ت الةة ي لنتحد با عتة يعةنب   ي يوةزله  اليا نسىرو  يىو ي ىبةة
 الذلب  سيب ان غةلهة  ي الدااساا  - نه  ي عرالت يعهة  ةلراألا

ط ةف الحةلا يو الوة   الطرع ننه  يحمدالت عل  اا ريو  الب  رنيبت  ىي نت يبىبت نألىد 
نألعةنة  نت الدنعة ب طستحا العىعو اهىة هألنىث طتىر الحةلىا  ىأعراي اكتئةاعىا  ن ت  يوه   الط عر

يو ال ت ا رت  عتة طعةني يو ي ةالف ط ىص الىلالاظ؛ ألنىث ط ىةف يىو التعةيى  يىا ن ى ةص 
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اللىى لب عةنىىت طرطىىةب عوىىدية ط ةىىر  ىىي عة تهىىة  -نر ىىة  هنوىى  الىىلالظت الوىى  سىىعحدث ي ىىةك  يعهىى 
اللىد هة ي ىةالف نيتىة  يىو ععقعىا طعةيلهىة يىا الىلالظ ن سى   -لى  مرييهة   ن  يو العةئلا الطعرف نو

 ىىي يبا ىىل الحعىىة  العة يىىا  الاألتتةلعىىا ألىىدالث عىىدد الت ىىةو  انوهتىىة  ط  ىى  الط ىىةف يىىو العة ىىا 
 ال وسعا "يو عةا ا وببت تزاي يا ألد يعر ب "ا

ال سرار الحةلا عو نكنر التبا ل التىي  ىعرة  نهىة  ىةل بف  نجةاىت: "لتىة طهىت يىو يةيىة 
 الننة صغنر  العوة  ي ألديما الحنبات"ا

 –األترايىىىىىىىة  -ال سىىىىىىىرالهة عىىىىىىىو نكتىىىىىىىر ا  ىىىىىىى ةص التىىىىىىىي ط ىىىىىىىة نو يىىىىىىىوه   نجةاىىىىىىىت: "يةيىىىىىىىة
  بف عل  زعلهة"ا
 تعىىىىةني الحةلىىىا يىىىىو الملىىىىا الالةىىىبااعس ن وىىىىة  الوىىىبد  ىىىىي عننىىىر يىىىىو ا ألعىىىىةت   أمرررا األيررررالم

  اليحىىىىعط اهىىىىة الطحبىىىى  أللتىىىىة  تةىىىىرا لهىىىىة   ىىىىب  يتبةعىىىىد   تمىىىىبر تنهىىىىة ط ىىىىري  ىىىىي يبىىىىةت ي عىىىى
ال ىىىىىىةد  ال  ىىىىىىأ  ي هىىىىىىر لىىىىىىب   ة ىىىىىىت صىىىىىىغنر  الي نىىىىىىئ يأ ىىىىىى ني يىىىىىىو وىىىىىى ا ال ىىىىىىةد  الأذا  ىىىىىى  

 ا ةد هالي تلل ال ةد  ي ع  ير ت
طرع ن سىهة  ىي يبىةت ي عى   ى   عبىةت يلىبت لى    ي ىةف يوى  ألنث  وت ك  يلما آخ :

 لحتة تهةاال تعا اليواحبنهة  ترالا  اباتعة  عو   تب نت و ا النعبةت ب  رذ هة اليسع  
 العو يب  هة يو العةوةة طمبر: "اعاعيبا علعة جدا   ال حةالر نسةعدو   أي  ب "ا

 استجابات احلالة على لوحات اختبار تفهم املوضوع )التات(:
 : ( 7)(2اللــــوحـــة )

 "  ىىىىي تألىىىىدع المىىىىرع ال منىىىىر   ىىىىي زيىىىىةت يتىىىى  عةنىىىىت طسىىىىبو  تىىىىة  يىىىىا نولهىىىىة ا د  ا د 
ا  باةا و   ال تة  يو صغروة عةت  تت  علنهة ال عة  يو انو ن باطهة  ةةنت طتعل  عننرا  يىو 
نانهىىة النيهىىة   ةىىةت نابوىىة يغىىدق علنهىىة يىىو ألوةنىى  ل ىىد  ألبىى  لهىىة  لىى عةئهة اىىنو ن باطهىىة   أيىىة ا د 
نت هيع ىب هة  عى  يىو المسىىب ت العةنىت طحىرص يىىو وى   المسىب  نت  تعلتىىبا  ىنئة لةىي يسىىتلععبا 

 باجهبا ألعةطه ا  ةةنت طملا علنه  عننرا  اللةو و ا الملا الابألتراز اللائد عةت ادا ل  ألب  د دا 
 تىىرة ا يىىةد العيىىرة اليوىىت تلىى  نت نصىىبحت  ىىي سىىو التداسىىاا  ةجتهىىدة العةنىىت يىىو الوىىة غنوا 
عد العىةت نابوىة يحىب اجتهة وىىة عننىرا اا  ةلتىة عىةت  تعىىب يىو  ىغل   ىي الحمىى  يىة نت  تى عروة لعسىى

  تة ط عل   اليعل  نت ية  تعب يع  ل   تةا  ي نالب   نال  تعو  آ ر  ي تألدع نالب  ا
                                           

 التليت البةألنا عود طس نلهة للماص نت طةتب ية عتيت  الحةلا او س بريما عتةاتهةا ت7ه



1029  (4ج)أكتوبر،   (021)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 553 

 تىىرة ا يىىةد الا سىىةاعا اىى  الالسىىوباة تلىى  نت عيىىرة اليوىىت النصىىبحت  ىىي النةنبيىىاا  يىىدنة 
ط ةر  ي يسىتميلهة  اليعتىة سىت ع  يعتىة  عىد  وى  طريىد ألعىة  ينلتىة طعىعو ند طريىد ألعىة  ن تى  لهىة 

 هىي طريىد ا  تى  لهىة ال سىرطهةا لى لب  ىراة نت طىتعل  الطحسىو التعلىع  لو سىهة الطت ىبق ال سرطهة  
 ىي ن ىس التداسىا التىي  اسىت اهىةا النصىبحت يىو التعلتىةة التتتنىلاة  ت7هطعل تل  نت نصبحت 

ال ىىىرظ يىىىو طحىىىت  ىىىد هة بىىىةد يتتنىىىليو يعر ىىىبت يىىىة  ريىىىدالت اليىىىة  تتوىىىبت ال نىىىر لهىىى  ال سىىىرطه  
ني الحىىب الابألتىىراد الالحوىىةت الىى ي يىىو التتبىىو نت  ومىىدال   ىىي  عىى  اللىىببوه  الزاعىىت اهىى  يعىىة

 الب تا ادنة الحبةيا   بف اليعةنة  الانتهت او ةب الأصراا"ا 
 التفســـري:

ادة الحةلا الا ما يو ن سهة العتيت عوبانة للماا يبة ر  يو  ا يتهة للبألا  ألتى  ننهىة اىدا 
 ةتيت  اىا ببيلىا ألةاللىت  نهىة نت طاىل  علنهة اباتسةد  ت ر  ا يتهة العأنهة الجدة لةلتهةا

 اا ألعةطهىة عةيلىا  ع ى ت الماىا عىو يعةنةطهىة الو سىعا نتع ىا ان اىةر ا د عىو ا د  النكىدة 
 ىىي عننىىر يىىو العبىىةااة ننهىىة ط تمىىد الالىىدوة ألنىىث جىىة ة علتىىا ا د يمديىىا عىىو ا د  ىىي عننىىر يىىو 

 العبةااة عل  الرن  يو طعلمهة ال د د  ة دا
لةلتا ذعةئهة  ي يبالا عننر  يو الماا يعتيىر "طةىبيو يتىة "  رعىد طىدني الطةراا الحةلا 

ي هبد ال اة لد هةا عتة ع  ت الحةلا  ي الماا عتة طعةنع  يو ي ةالف طتعلا  أسرطهة الألعةطهىة 
التستميلعااكتة نكدة ية ط ىعر  ى  يىو نت ااط ىة  يسىتباوة التعلعتىي سىبف يبىبت سىين  ال ىةص 

نى   الننى  السىين  الى ي سىعببت سىيبة  ل  ىر عةئلتهىة اهىة  الننى  سىعببت سىيب لهة ال سرطهة يتىة يعةنب 
طتنلوة عو  ة ي ن باطهة  يتة سع ع  عةئلتهة طرطبط اهىة نكنىر   نهىة طحمىا لهى  آيىةب لى  يحممهىة 

  ة ي ا  ب ا
 ب. أ(:  0اللــــوحـــة )

ت  ىبةاهتة عةنىة يعع ىةت نيىةد جتنلىا " زالظ الزالجا يتلالجةت يىو  تىر   اىنر   هتىة  ىي ايعىة
ألدث  ي  لى   ىت ه  نألىدوتة اا ىر يعى ا تلى  نت  –يعة   ي  اللالاظا  عد  تر   انر  يو اللالاظ 

جىىة  النىىبد ألىىد ت ي ىىبلا  سىىيب تألىىدع الحتىىباةا  ت ىىةجرا الطىىرت لهىىة الينىىت الذوىىب الوىىي طألتىىت 

                                           

دب  يو طعل   اللةو و ا  رعد عل  نت التعل   ةلوسبا لهة عةت السين  تل  ال ةص كةت يماد الحةلا طعت  ات 4ه
 يو يعةنةطهة التي ط عر اهة  الال رالف التي طحعةوةا 
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ة لألير اللتة يمبر لهةا   لست كننرا  "اللالجا" يو ال  ةا الذوةد اللالظ  ةاظ الينت العدد ط هته
ألليوا الن وة   رالج  يولع ة  يو التولر ال ي  نت طغلا البةد نيسبت البةد الال  ت  ل   ألليواا 
جلست يا ن سىهة  عىدوة ط ةىر  الأذ اهىة طسىتعنو  ىة  اىبع  الةلتىةةا لتلتئوى  نت يىة ألىدث النت 

 ال  ةا و ا يعتير  ل  يبو  العة ة  عدوة  ي ط ةو  الال "ا
 ــري:التفس

ك ىى ت الماىىا عىىو ألمعمىىا نسىىبةد ابن اىىةر اىىنو الالىىد هة  الالتىىي ألةاللىىت نب طتحىىدث عوىى  
 ةر التمةالا ال  اعاا عتة ع  ت ع لب ألمعمىا ي ةال هىة يىو الىلالاظ  ألنىث ط  ى  نت يحىدث 
لهىىة ان اىىةر  سىىيب طىىد   ا وىى  العىىدد الجىىب  طبا ىىا انوهتىىةا اللةوهىىة  ىىي ذاة الب ىىت عتيىىت نهةيىىا 

أنهة طتتو  نت طععو وي الحعة  السعند   الطحةالر ت وة  ن سهة  أن  يو التتبو سعند  للماا  الع
 نت يحث   ةا  اللةو ب يحدث ان اةرا

كتىىىة ننهىىىة نكىىىدة يعةنىىىة  الالىىىدطهة الو سىىىعا يىىىو  ىىىةر اللىىىا ل ىىى  اللالجىىىا اىىىنو  بسىىىنو ن وىىىة  
 الةتة اا

 (: 0اللـــوحـــة )

ا عريتىىىا اليحبىىىا  نأليىىىت وىىى   ال ة يىىىا عننىىىرا  " ىىىي انىىىت عةنىىىت طعىىىعو  ىىى   ة يىىىا يىىىا عةئلىىى
النأليته  وي نيتة  الاعتيرالوة يو العةئلا عةنت طسع   ائتة  و   ال ة يا لةبتئوةت عل  ا ب ةر 
ك   بد  العل  ية ي علبت  ميى  نت طوىةد طو ىر يىو البىةد  ائتىة  تذا عىةنبا  أيىةت ند ب  الأت األتىةظ 

الطعىىرف  تىىةذا ي ىىعرالت اليىىةذا يلليىىبت نكنىىر يىىو  نألىىدو   ىىنئةااا هي عةنىىت طعىىرف عىىوه  الةننىىر
الالد ه   نه  عننرا  ية يببنبت  ةاظ التولر  سيب ال غ  ينة اااعة ت يعه  تلى  نت عيىرة  ىي 

 السو الانة نالب و  نيتة "ا
 التفســـري:

ك  ت الماا عو ي ةعر الحةلا ط ة  بةاهة  العع  ننهة ااطبلت اه    د   ال ت ةكله  
ننهىىة طعتيىىر ن سىهة يسىىئبلا عىوه   الطة ىىل عىى لب عتىة طعةنعىى  يىو ال ىىعبا ذنىىب  يىا نسىىرو   ألتى 

ط ىىة  بةاهىىة   نهىىة ب طسىىتلعا الت ىىرغ لهىى  الأعلىىة و  الب ىىت الةىىة ي  ال ىىدا ذلىىب  ىىي طأكنىىد الجىىب  
 ال ة يا يعه  يع   الب تا

ك ىىىىى ت الماىىىىىا عىىىىى لب عىىىىىو ا يىىىىىو الو سىىىىىي الىىىىى ي ط ىىىىىعر  ىىىىى  الحةلىىىىىا ألنوتىىىىىة طةىىىىىبت يىىىىىا 
ننهىىىىة طرنىىىىب  ىىىىي الجب وىىىىة يعهىىىى  بىىىىبر العتىىىىر  الوىىىىي اىىىى لب طرنىىىىب  ا لعىىىىة   ىىىىي بةاهىىىىة  ألتىىىى  

 اللالاظ النت طاب  نية ا 
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 ب. أ(:  7اللـــوحــة )

"اجىى   ىىري طىىلالظ يىىو ااوىىا اجىى  يهىى  "بنبىىا الألوبنىىا الطريىىد نت طعىىعو علالجىىا يحتريىىا يىىا 
دطىى  عننىىر ال ىىرد الالىى وةد زالجهىىة يعلنهىىة عىى  يىىة طريىىد يىىو علىىل الألوىىةت"ا اللةىىو سىىرعةت يىىة الج

للبىىةااة الالديسىىببوةةااا هب يبسىىب يىىةب  بىىةئة  اليتىىعع  يعتىىة ب ي نىىد نألعةنة ااا ريىىد نت  ىىدي هة 
لةىو  ا لهىة ب  ريىد وى   ا  ىعة  الب السىهر  –نألعةنة   ي عةلت  اللةوهة طلعع   مىط لت ىر  بةعىا 

ة  هىة اليىرع على  الجههىة طعينىراة يا ورب  الوة  السنئنواااية تت اجا ذاة ير  تلى  الينىت اليح
التنا اليتحدث يعهة ايرال اا  ه  لهة نت طودد عل  يبا متهة عل  ين  و ا اللالاظ ند طحةالر نت 

 طغنر  وب؟ "ا
 التفســري:

ك ى ت الماىا عىىو ي ىةالف الحةلىا يىىو الىلالاظ   ىب  الالىى   عتىة ننهىة ع ىى ت عى لب عىىو 
   ال ىي ن ىىس الب ىت طىىتح   على  العد ىىد يىىو الاىرا  الىى ي طعةنعى   ىىي عة تهىة  مرييهىىة الى ي نأليتىى

طار ةط    هب ي ب   ل  الماا يو ألنث النرا  التة ي تل  ألىد يىة  اللى  الةننىر يىو السىلبععةة 
التي طتح   علنهة وي النسىرطهة  لى لب وىي ط ىةف يىو اباطبىة   ى   الالى ي يىو التتبىو نت  ىر ي 

 تل  الودد  الظهر و ا الالحة   ي عوبات المااا 
 ب. أ(:  9ـة )اللــوحــ

"تذا طحد وة عىو التىةر الالينىت الالعىعو الالىرالطنوااا لو نسىل  اللىو نسىل اااا  يىنو وى ا الذات 
طتىىعا ن تىى  النأللىى  اللح ىىةة التىىي يتبىىو نت طعع ىىهة يىىا يىىو طحىىب  هىى   الل لىىا نىىدعاا طعىىعو 

طهىىىة طمتىىىنهة يىىىا الىىىدا   طحىىىت عوىىىل الالىىىد هة اا اللىىى  و ب يعتبةاانهىىىة يبجىىىب   نسةسىىىة  اىىى  عىىى  ألعة
ألينبىىاااا طىى اكر يعهىىة  طلهىىب يعهىىة  الطحبىىي لهىىة يىىة يحىىدث انوهىىة ال ىىنو نصىىد ةئهة اااا  ىى اة يىىر  
الوي ط لس يا الدا   الأذ طرع الالد هة ي رجىةت يىو البىةد الطو ىر تلىنه  ن ىر  طمىبر يوهىة "ننىة ووىة 

نة  الطتىىأل  ىىراغ اوتتىىةد ننىىة يبجىىب  " اوتتىىة اىىي نكنىىر  الألتىى  تت عةنىىت الىىدا   طحىىةالر نت طحىىد هة يىى
 الالد هة اهة تب ننهة  ائتة  ية يببت ذووهة  ةا ا يعهتةاا الن و وتة يو ألعةطي؟"ا

 التفســري:
طة ىىىل الماىىىا عىىىو يىىىدع يىىىة ط ىىىعر  ىىى  الحةلىىىا يىىىو ألىىىلت النلىىى  اللىىىنا الألسىىىر  الأألسىىىة  
  ةلبألىىد    سىىيب بىىةق الالىىد هة  ألنىىث طتنىى  وىى   الماىىا الاىىر ا التىىي نلمىىت اهىىة الحةلىىا اللةىىو



   إميان مجعة فهمى شكر  /د
 

 555 

علىىى  لسىىىةت "نىىىدع"  التىىىي طبألىىىدة يعهىىىة  ىىىي الماىىىا العيىىىرة عىىىو آبيهىىىة  ألتىىى  الأت عةنىىىت اىىىنو 
  ةبطهة  لةوهة ط تمد الجب وة يا البالد و سبية ا

 ب. أ(:  0اللـــوحـــة )

" تىىىة  طعىىىىعو  ىىىي انىىىىت جتنىىىى   سىىىعط يىىىىا الالىىىد هة الن باطهىىىىة ااا هىىىىي تنسىىىةنا جتنلىىىىا بنبىىىىا 
ة لعىى د عةيهىىة ال  اهىىةاا طمتىىي االطنوهىىة النىىبيي عتىىة وىىب اااالعوىىدية اقعمىىاااايو ألبلهىىة يحيبنهىى

 رجت ذاة ير  انة  ة ة وبع تلع   ليهىةاا يبةطىت ط ةىر  ى  عننىرا  الطىب  لىب نت طىرا   الت نت  راوىة 
الطحد ىى اا الط لىىس ألليوىىا نألعةنىىة    ىىباا الوة ىى  اا طىىىرع يىىو  ىى وب اليىىرالب  ت الوة ىى    ىىي الىىىدالا 

   ىىي  العىى   ىى صاا  ىىب ة لىىب ذاة يىىر  طىىرا  يتىىر   ةنىىب التوىىلر ا الر  تسىىتلعا نت طىىرع عىى
 اا هي ط رب ار يت  ألت  لب ل  يعل  عو ذلب  نئة ااا مط لب آااتا"ا

 التفســري:
 رألىىت الحةلىىا اهىى   اللبألىىا عننىىرا   ألتىى  ننهىىة  عىىد عتةاتهىىة ذعىىرة "ال ي  مىى  الماىىا اتةعىىت 

 اللبألا العس   ي"ا
لمبيىىىىا  ىىىىي ا يىىىىا ال ىىىى ص الىىىى ي طحبىىىى   ألتىىىى  ك ىىىى ت الماىىىىا عىىىىو تألسةسىىىىهة الانيتهىىىىة ا

الأت عىىىىىىةت  لسىىىىىىا  ألتىىىىىى  ب طغتىىىىىىب نيهىىىىىىة يوهىىىىىىة الطحىىىىىىة   علىىىىىى  العىىىىىىدوة لهىىىىىىة   هىىىىىىي ط ىىىىىىتةق 
لر يتىىىىىى ا ال ىىىىىىي ألمعمىىىىىىا ا يىىىىىىر  هىىىىىىي ط ىىىىىىتةق للىىىىىىلالاظ الالحعىىىىىىة  العةبقعىىىىىىا الهة ئىىىىىىا التىىىىىىي ط ىىىىىىبا 
االألهىىىىة  اللةوهىىىىة ط ىىىىةف نت طعيىىىىر عىىىىو ذلىىىىب   ىىىىب  صىىىىري  الالالىىىى ؛  سىىىىيب   لهىىىىة  ال سىىىىيب 

 التي طديروة  ي نأل ةئهة يو اللالاظا  الت ةالف 
 ب.أ(:  7اللـــوحـــة )

لل تعةةا يداسىا  ا لعىا يبيىر ال تعىةة سىبية   ىتعلتو  نهىة اإلطعبنىت  الععى   "R.E"يداسا "
 تار و  ي التبا ل الت تل ا العع  يبو ينم ةةااا يأ  ت ألااهو اليداسو اليتدااسىو سىبية  

لتةةاا الأذا اهو ذاة  بد يسىتعو لى ا  ىي التداسىا  ةى  يىو عىةت  ةلتبتبىا ية يأ  ن  يو التع
ذوىىب لنىىرع يىىةذا ألىىدث؟ ااا  ىى ذا   ىى ص يىىة ير ىىب  علىى  ا كتىىةف  ىى ويبت  ىى  تلىى  التست ىى   
ال بجئبا ننهة يعلتته  التحيب اااا  ةنهةا جتعا اللةلبةة  ةلببة ااا اليرة ا يىةد  حىلتاا  اعىنو 

طرجىىا   نىىر ألىىةر اااال عىىدوة   تىىر  اسىىتر ة يعلتىىته  عة نتهىىةاا النطىىت  هللا نت ي ىى ي يعلتىىته  النت
 لتعلنه   االسه  عتة عةنت ااا  سعدت جتععة  اهة "ا
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 التفســري:
ك  ت الماا عتة ط عر    الحةلا يو عدد  ما  ةلو س الال عبا  ةلومص ابجتتةعي عو 

ع الاألىىىد يىىىو طعلىىى  اا ىىىريو  ىىىي يحعلهىىىة  اللىىى لب جعلىىىت جتعىىىا ال تعىىىةة  ىىىي  اىىىتهة علىىى  يسىىىتب 
اإلطعبنىىت الالىىداال ا عتىىة طة ىىل عىى لب عتىىة طعةنعىى  يىىو  ىىعبا  ىىةلومص ااجىىا ل رال هىىة ا سىىريا  

 الل لب عةنت ال تعةة  ي يداسا  ا لعا  ةله   ة ند نال ند  ال تعا سبا ا
كتة ع  ت ع لب عو الارا  ال ي طعةنع  الحةلا ط ة  الالدطهة   هي ط عر ار با  بيا  ىي 

لهة الدائ    ي ذاة الب ت التي ط ةف يو ابن اةر عوهة  الطحيهة   د  الطعل  الت لص يو طسل
 ننهة طعت  ع   ي   ب ة  علنهةا

ظهر ع لب ال بف ال ىد د على  ا د يىو نت ياىنيهة يبىرال   الععى  نت ذلىب سىنر ر على  
 الحةلا الو ا  رعد التعلا ننر اايو  ة دا

تعند  عباوة  ة يو الابطلات الو سي  ألت  الععة   الحةلا طحةالر  ي نهةيا ع   اا نت طس
ب ط ىىعر  ىىةلملا الالتىىبطر   توهىىي الماىىا نهةيىىا سىىعند  طتتوىى  ألىىدال هة  ىىي البا ىىا  العأنهىىة أللىى  يىىو 

 نألةد العم ا ال ي ي ل هة يو الا عهة اليهرد اهة لبا ا  عةلي طتتو  ألدال  ا
 ب. أ(:  10اللـــوحـــة )

ةىىىبت يىىىو الالىىىد الالالىىىد  الااوىىىته  الاللىىىدو  الب ىىى  صىىىغنر ب  تعىىىدع ال تىىىس "عةئلىىىا جتنلىىىا طت
سىىوباةاا يعع ىىبت ألعىىة  سىىعند اا تلىى  نت ذاة  ىىبد يرلىىت ا د ال ىىعرة اتبعىىب ذويىىبا لللينىىب 

ا د" يىىو اللينىىب نت اهىىة  ا  ب ي علهىىة طعىىعو  -ا د الا د  مىىطاا  الت ا الب  اا  علتىىبا "ا د
جهىىىة عننىىىرا  اللةوهىىىة نصىىىرة علعىىى  نت ي  ىىىي وىىى ا ا يىىىر عىىىو بىىىبية ااا  حلنىىىت اىىىدا لهة الألىىىلت زال 

ا الب اا النت يببنبا عة  نو عتة عةنبااااط وب ع  ألنو الألنو  ةاظ التوىلر عوىدية ط ىعر   ىي  
نال اتعب عي ب  راوىة نب ةلهىةاا الذاة  ىبد  ىعرة اتعىب العأنهىة الوهةيىا اللةوهىة  ىي وى   التىر  لى  

بااوىة   ىىرة على  الالىدطهة النسىىودطهة الطو ىر تلنهىة  ةكعىىااا    الةينىرطسىتلا ال ىرالظ العةنىت ااوتهىىة 
 و ىىرة تلنهىىةاا الطهتهىىت لهىىة  بلتىىةةاااتل  نت  ةا ىىت الحعىىة ااا النصىىب   ايىىةذا  ىىب يىىة نيىىي؟ اا

 نت عيرالا "ا  ا د الألندا   ر ي نالب  اااا تل
 التفســري:

يىو  مىدات ا د  طة ل الماا عو الملا ال د د ال ي طعةنع  الحةلىا الالت ىةالف التىي لىد هة 
الوىىىب يىىىة  ت سىىىد  ىىىي صىىىبا   لىىىا ابن اىىىةر عىىىو ا د  ألنىىىث الصىىى ت ال ىىىة  ا د  ىىىي وىىى   الماىىىا 
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 ةلتأسىىىة ا الناللىىىحت طعلمهىىىة  ىىىة د عوىىىدية ذعىىىرة نت اباوىىىا الةيىىىرع وىىىي التىىىي طسىىىود ا د الطمىىىل 
  بااوةاكتىىة طة ىىل الماىىا نيتىىة  عىىو الحعىىة  ا سىىريا التىىي عةنىىت طتتوىى  نت طعع ىىهة الحةلىىا يىىا 

 رطهة يو الجب  ا د الا د يعة  اليعه  الحةلا الن بوة   ي ألعة  نسريا سعند انس
 أ(:  12اللـــوحـــة )

" ىىىةد صىىىغنر السىىىو يىىىة ا يعىىىعو  ىىىي الماىىىر يىىىا الالىىىد اا نينىىىر  ىىىي تألىىىدع التتةلىىىباا  ىىى وب 
طديى  يىا ألةاسى  للاند يا نألد  داي اا  للب ذاة ير  يىو ناعى  نت  ت ىبر  الت زي ا ينىر الى ي  ر 

الىى ي يحبىى   ىىي نألىىد  ىىباا  التتلةىىااا العأنىى  تنسىىةت عىىة ي لنت مىىد الوىىة  اليعىىرف اليعلىى  يىىةذا ي علىىبتاا 
الأذا    يةا  ي اللريا  رع جتىةب  ااقعىة  صىةيعة  باوىا يىلاا   تب ىل  تأيى   نهىةاا  أأليهىةاا الانطى  وىي 

ر نت يللىىب يىىو ناعىى  نت  لالجىى  تيةوىىةاا نيتىىة   و ىىر تلنهىىة  أأليتىى اا  تمىىة ة عننىىرا  تلىى  نت طلىىبا ا يىى
 للىىىب ا د يىىىو اباىىىو نت ي ةىىىر يلعىىىة   يىىى  اط ىىىةذ المىىىراااا  ةسىىىتعةت ا د  سىىىند  ع ىىىبز سىىىةألر  عىىىي 
طحةالر نت ط رق انو و   ال تة  الااو اا  هب ب  ريد  نت  تلالظ ااوا نألىد يىو ال مىرا    ىةاظ يتلةتى  يىو 

علىى  ا ينىىر نت يحىىدث لىى  يبىىرال   سىىيب ألبىى  لهىىةاا  ا ينىىراةاا  عتلىىت وىى   اليوىىت التسىىبنوا ال ة ىىت
 أاا ة نت طتحي او سهة يو نجل  النت طيتعد طتةية  عو التبةت الى ي وىب يعى  نال المريىب يوى  الطهىرد 

  عندا اا   ت  ة  المدا جتعهتة ير  ن رعاا الأت ل  يبو  ستبم  يعتل   تة  علتا "ا
 التفســري:

تعىةت ع لوىة  -لماىص السىة ما الالماىا الحةلعىا ىي ا - تةرا لىدع الحةلىا يىراة اليىراة 
عىو البصىبر تلى  يىة طر بى  الطتتوىة  الوىب الىلالاظ يىو ال ىةد الى ي نأليتى   العىدد  متهىة  ىي ن سىىهة 
اليتت  ذلب  ي طأكندوة جتىةر ال تىة  التىي  ةالهىة ال ىةد  الالى ي يتنى  لهىة ألينيهىة التر ىبي يىو 

ب تألسةسىهة اىر   الالىد ال ىةد لهىة  الذلىىب البالىد   اللةوهىة طة ىل  عىدا جد ىدا  ىي وى   الماىىا الوى
لل رق انوهتة  ألنث طةو الحةلا الالالدطهة عروة لبالد و ا ال ىةد   نى  يحىةالر  ائتىة  ت ىعةاو   ىأنه  
ن ىى  يوىى ا ال ىىي نهةيىىا الماىىا العةلتعتىىة  طموىىا الحةلىىا ن سىىهة  ةلبلىىا الحىىةلي الطيىىرا لو سىىهة عىىدد 

 ابستلةعا ل ع   ي   ن   دا هللاا
 (: 11ـة )اللـــوحــ

" نة ىىىا اهىىىة  ىىىةبةاا ال عىىى  الاىىى با ذاة التوىىىةظر ال تنلىىىا صىىىبةألة  ط ىىىد عننىىىرا يىىىو 
ا صىىىباة الالتىىى عج لىىىبع  الحنبانىىىةة تب نت وىىى ا ال ىىىبف يىىىو ا صىىىباة  ت للىىى  الو ىىىر تلىىى  
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ووةت وىدال ا  التوةظر ال تنلا لل تر  الا   ةا التتوبعاايح  ال ةد يح  ال بف يو اا تب نت
 ةطة  ت لل  ال عبا  ةلرعب يو ا  عة  ننر الترئعا التي ط هر ن وة  اللن اا يو ألنبانةة اللن  

 التي طسنر اهدال   ةألنا عو بعةيهةاا  هوةت ألعة  ي تل ا"ا
 التفســري:

نعلت الحةلا  اا  انر   طدر عل   د  طبطروة ال لمهة ال ب هة عودية انة التو ىر الى ي 
يت لىى  يىىو  ىىةر الماىىا  ىىعبا الحةلىىا  ةلاىىرا  الا يىى   ىىي ذاة الب ىىت اليتبا ىىا ذلىىب  ةللبألىىاا ال 

 يا ا ألةد التي عةنت طحلتهة الحةلا يو ال ت ا را 
من خالل نتائج األدوات السيكومت ية )موياب النوموفوبيا وموياب قلرق االنفصرال عرن 

وتفسي  قصر  الترات( يمكرن  األس ة( ومن خالل نتائج األدوات الكلينيكية )المقابلة الشخصية
 إيجاز أهج النتائج التي تتعلق بديناميات الحالة )ب( كما يلي:

 طتنلة جتعا  اص الحةلا  أنهة ببيلا الطحت  نألدا ة عننر  اللهة ادايا النهةياا 

   طوبعت عوةاليو الماص اللةو جتععهة طينو الحةلا الو سعا للحةلا النت الحةلا طرع نت الحعىة
لهدف صعب  ال ائت ة يببت أللع هة ال  ى   الوىي ننىر  ىة ا  على  طحتى  سبةق ال نهة طحمنا ا

ىىة نةا ىىا  ىىي  ني يسىىئبلعا  الي ىىبلتهة ال  ىى  الالةسىىبف  العننىىر ا يىىة ط ىىعر  ةلوىىدد  الوىىي  ائت 
 الت ن   الط    نت يانيهة ال وبتا

  طةرا الحةلا علتا " ةوتا"  ي است ةاتهة عل  التمةالا ال  اعا   ينو يحةاللتهة إلياةر ية
 طعةنع  يو ي ةعر  الطةرااوة  رعد األتعةجهة  ت ط د يو ي هتهة اليمدا ي ةعروةا 

   الحةلىىا   اىىىعا وة ئىىىا    بلىىىا  انلبائعىىىا تلىىى  ألىىد يىىىة  لىىىد هة ط وىىىب الانسىىىحةد اجتتىىىةعي
ط    طمنع  اا ريو السليي ه لا اجتتىةعيت  اللىد هة طمنىع  سىليي للى اة يرط ىا  ألنىث طوتمىد 

لتعلا اللائىد ابالىدطهة الالتىي طتىةا  علنهىة الحتةيىا اللائىد   ب ىة  ذاطهة   ىب  يسىتتر  ط ىعر  ىة
يو لبد البالد علنهة الا سر  ننهة ل  طحسو طر نتهةا و ا التعلا  ةلبالد   لىا لىدع الحةلىا  لىا 
ان اةر يرط عىة   هىي ط ىةف  مىدات الالىدطهة  نال تصىةاتهة  تبىرال   العننىرا  يىة  ىدالا  ىي ذووهىة 

ةت يىة طتحىبر تلى  ي ىةعر ذنىب لىدع الحةلىا ننهىة ط ةىر  تنى  وى   و   الت ةالف  الالتىي سىرع
اللريما   ي ذاة الب ت ط عر الحةلا  ةلملا ط ة  يستميلهة الالتي طرنب  ي طحسىنو  الطغننىر  
 ائتة  لأل ت    نهة طرع نن  سين  ال ةص يتة وي يع   الطنا  ىي  ىدااطهة الطىرع نت لىد هة 

 لب  تب ننهة سرعةت ية ط عر  ةلعأ  الال تباا هالتمةالىا يو اإليبةنةة الاللة ةة ية  رولهة ل
 دا نتا74 –دان 1–دان 4 -دان 1 -دان 1 –دان 2 -5 -4ال  اعا 
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  ط عر الحةلا  ةلحسر  الالحلت الالتنا؛ بن اةر البالد و الطتتوى  لىب عةنىت طعىعو  ىي عوىل
 دانتا 1 -دان 74 -دان 1 -4نسر  يتةةيلا ا اعةت الطععو  ي ألعة  نسريا وةنئاا ه

  كةنت الحةلا ط ىعر  تنى  لة تىراد يىو اا ىريو سىبا  زيعةطهىة نال  ريبةطهىة نال ن باطهىة لنىنمو
 نهة اليحبنو لهة عو نسرااوو  الطحةالر نت ط ندوو الطر ىدوو اليعتيىر وى ا يحةاللىا طعبيتىعا 
للومص ال ي ط عر     ي نسرطهة  ألنث ط تمد اإلألسة   ةلينت الىدا ئ الهىةنئ الى ي  تمىةاد 

 تة   يو  عته  البع ا هالتمةالا ال  اعاتانع

  كةنت طر عا ا د للحةلا  نهة  د  الأللد الطحب   الأت عةنت الحةلا ط عر  حيهة الألوةنهة الطمدا
ا سىىبةد التىىي عةنىىت طىىد عهة لىى لب  اللةىىو وىى ا ب يتوىىا يىىو  ىىعباوة  ةلتىىنا يىىو طاىىر ةطهةا 

 هالتمةالا ال  اعات  

 هة عل  طار ةطه ا هالتمةالا ال  اعات ا د  ائتا العتةد الاللبد  اوةئ 

  الحةلىىا لىىد هة  عىى  التتةعىىب الالتعةنىىة  الو سىىعا  سىىيب الاىىرا  الىى ي طعةنعىى  يىىو أليهىىة  يهىىة
الانيتهىىة  ىىي ابن اىىةر عوهىىة الابسىىتمةر  ىىي ألعةطهىىةا اللىىد هة ي ىىةعر ذنىىب النىىددا هالتمةالىىا 

 تا77 –دا ن  74 –دا ن  1 –ال  اعا 

 ىغ  ط ةنروىة الىلالاظ الطحلى    ىةا  ا ألىةد الى ي سىععلنهة الحىب الحةلا ين  عى  ال تعىةة  ي 
الابوتتىىىةد الالت ىىىةو   اليحمىىىا لهىىىة السىىىعة   الي ىىىعروة  ىىىة يوا لةىىىو لىىىد هة ي ىىىةالف يىىىو الىىىلالاظ 

 تا77 -ن 74 –دا ن  1 –دا ن  2الأ ةيا عة ا جوسعا يا الرجةرا هالتمةالا ال  اعا  

  ت التسىىتمي  ن تىى   الي هىىر ذلىىب الالىىحة   ىىي الحةلىىا لىىد هة  ىىدا يىىو الت ىىة ر الطتتوىى  نت يبىىب
نهةيا ع   ااهة  ألنث طرع نن  ب  اعي للحلت عل  ية  ةة  الننى    يبةنهىة طغننىر البا ىا 

 ال ي طعع    ةلعل  الابجتهة ا  

ىىىىىة  ألنىىىىىث تت نتىىىىىةئج الدااسىىىىىا اط مىىىىىت نتىىىىىةئج الدااسىىىىىا الةلنوعبعىىىىىا الالدااسىىىىىا السىىىىىعببيتري ا يع 
 السعببيتريا الجدة ية  ريدوة يو  ةر نتةئج الدااسا الةلنوعبعا التتعتماا 

 لمىىد طيىىنو يىىو  ىىةر الدااسىىا السىىعببيتريا ااطبىىة  الوبيب ب عىىة ال لىىا ابن اىىةر عىىو ا سىىر  
 ب عىىة علىى  نحىىب يبجىىب  اليىىو  ىىةر الدااسىىا الةلنوعبعىىا طىى  طيىىنو   وةيعىىةة   اىىعا ذالي الوبيب 

 الترط ا ال لا ابن اةر الترط اا
ال ىى لب  تحمىىا ال ىىري هالةلنوعبىىيت الىى ي  ىىوص علىى  ننىى : "ووىىةت عبايىى  النسىىبةد   وةيعىىا 

 كةيوا الاا  الوبيب ب عة ال لا ابن اةر عو ا سر  "ا
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 في ضوء النتائج السابقة تقدم البايثة بعض التوصيات اآلتية:

مىىة  يحةلىىراة العمىىد نىىدالاة يىىو  ىىةر التت ااىىنو  ىىي ي ىىةر اإلا ىىة  الو سىىي لىىرالا  تل -7
 ةلتىداا  الال ةيعىةة   ىت   نهىىة طوىةالر ي هىبد الوبيب ب عىة  الطبلىىع  آ ىةا  السىليعا على  ال ىىر  

 الا سر  الالت تتا  ال عةت ععقعا الب ةيا يو ا 
لتعىىىىرف  ععقعىىىىا تعىىىىدا  يلبيىىىىةة الن ىىىىراة تا ىىىىة يا لط ىىىىة  الا يهىىىىةة الاللىىىىةد الالتعلتىىىىنو؛  -4

 يسةعد  اللةد ذالي اللراد  لا ابن اةر عو ا سر ا
الىىىلراد  لىىىا ابن اىىىةر عىىىو ذالي  ةلبىىىةةالمعىىىةد   عىىىدا  اىىىرايج تا ىىىة يا ال الااة ن سىىىعا للل -2

   يو  ةر التر بينو الالتر د و الو سننو الالتعةل نو الو سننوا ا سر  الاوةد الوبيب ب عة

الا يهةة؛ لتىبعنته   أوتعىا  الاوى   ىي طحمنىا ابن اىةر عت   الااة طنمعقعا الندالاة لط ة   -2
 عو ا سر   لريما سلعتا ألت  ب يما ا اوة   رائس للملاا

طمىىدي  اإلا ىىة  الو سىىي للتراومىىةة الةطىىي يعىىةننو يىىو ي ىىبةة ن سىىعا ي تل ىىا  نتع ىىا اوىىةد  -5
 الوبيب ب عةا

عىىىة   النت اإل ىىىرا   ىىىي التبععىىىا يىىىو  ىىىةر السىىىةئ  اإلعىىىةد  أوتعىىىا يبة حىىىا اوىىىةد الوبيب ب  -1
 ابعتعة  عل  الهباطل التحتبلا  ر ي تلي اللرا ةة الي بةة ن سعاا

 علي ضوء النتائج السابقة يقدم البايث بعض البحوث والمقت يات اآلتية:
 ااسىا العة ىا اباطبةبعىىا اىنو الوبيب ب عىة العىى ت  يىو: " ابكتئىةد  النسىىةلنب التعةيلىا البالديىىا   -7

 الننتة  التعلا"ا
ست داد التد ةة اإلا ة يا الالعةجعا الت تل ا لت قع  اوةد الوبيب ب عة  الالىلراد  لىا ا -4

 ابن اةر عو ا سر ا
 طو ع  است داد الهةطل ال عي يو  ةر اإلا ة  الو سيا  -2

 التمةانا انو  عةلعا عةجةة ن سعا ي تل ا  ي الت قع  يو اللراد الوبيب ب عةا -2

 سىىىىىىىعا ي تل ىىىىىىىا  ىىىىىىىي الت قعىىىىىىى  يىىىىىىىو الىىىىىىىلراد  لىىىىىىىىا التمةانىىىىىىىا اىىىىىىىنو  عةلعىىىىىىىا عةجىىىىىىىةة ن -5
 ابن اةر عو ا سر ا

 ااسىىىا علنوعبعىىىا لىىى الي الىىىلراد الوبيب ب عىىىة  ال لىىىا ابن اىىىةر عىىىو ا سىىىر   ةسىىىت داد ن الاة  -1
 كلنوعبعا ن ري ين : الرالا ةبا
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 أواًل : املراجع باللغة العربية: 
 ا ن لب التارياا :  المةور 2بي  الو سيا  تا التم7145ناب أللب   را  العنتةت  سند ه

تا يىىدع  عةلعىىا ارنىىةيج تا ىىة ي ه لأليهىىةة ت ل  ىى  4661اىىب زيىىد  نألتىىد يحتىىد جىىة  الىىردا هن
علعىا  - ااسةة طر بيا الاجتتةععا: جةيعا أللبات  . لا ابن اةر عو ا د لدع نب ةلهو

 ا761- 11   4   ,15التر عا  يج 
 لىا ابن اىةر العة تى  اتبجى   (2015) .  تيىة  جىريسال ىباادال ألسىةت   ا ىدي  ألسةت البحنري 

اسىىةلا هيولمىىا ائىر السىبا  يال ىر  نحىب اا ىريو لىىدع بلبىا التىداا  الدا لعىىا الالعة يىا  ى
 جةيعىىىىىىا عتىىىىىىةت العر عىىىىىىا  عتىىىىىىةتا يسىىىىىىترجا يىىىىىىو .تيةجسىىىىىىتنر ننىىىىىىر يو ىىىىىىبا 

http://search.mandumah.com/Record/788237 

ن اىىةر لىىدع  ةعلعىىا ارنىىةيج تا ىىة ي نسىىري  ىىي   ىى   لىىا اب تا4672ال وىىةعي  يوىىي اىىداا ه
   51علعىىا التر عىىا    -ي لىىا علعىىا التر عىىا: جةيعىىا بولىىة  .نب ىىةر الراللىىا  ةلةبيىىت

 ا241-212
تا الوبيب ب عىىىىة اوىىىىةد الهباطىىىىل ال ععىىىىا العة تىىىى  4671الاىىىىةلحنو يحتىىىىد ه  ا ا   السىىىىعند عيىىىىد

 ااسىىىىىةة ن سىىىىىعا: اا لىىىىىا  .ةيعا ةلبحىىىىىث الحسىىىىىي الالملىىىىىا ابجتتىىىىىةعي:  ااسىىىىىا استة ىىىىى
 ا214- 217   12  41ت  يج هاان  اةئننو الو سننو التاريا ا 
تا ال ىبف الترلى  يىو التداسىا: ه ب عىة التداسىات  ىي لىب  7112سند ه وعيد الرألتسلعتةت  

 -ي لىا اإلا ىة  الو سىي: جةيعىا عىنو  ىتس  .ن ريا  لا ابن اةر ا يىا طحلنلعىا نة ىد 
 يسىىىىىىىىترجا يىىىىىىىىو -5189   2   ,2سىىىىىىىىي    يرعىىىىىىىىل اإلا ىىىىىىىىة  الو 

 http://search.mandumah.com/Record/41541 

ي لىىىا  حىىىبث  .الر تعىىىا ابطاىىىةبةتا الوبيب ب عىىىة  ىىىي عاىىىر السىىىةئ  4675ه ان ىىىرابال ىىىةر  
 ا27-1  1 ةة العةيا   العة ةة العةيا ال رق ا السط: ال تععا التاريا للعة

 ا كة يتيالتوير  ةلتسبي    يللوبيب ب عة  الوسييتا اإلسهةد 4671صة ق  يرال  صة ق نألتد ه
 -ي لا اإلا ة  الو سي: جةيعىا عىنو  ىتس  .الالعة ةة ا سريا لدع اللةد التعلتنو

 221-265   54يرعل اإلا ة  الو سي   
 لن  الو سيا انرالة:  اا التسنر اتا ال  اعا  ي لب  التح7144ه  عبة   يعا

http://search.mandumah.com/Record/41541
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ي لىا اإلا ىة  الو سىي:  .لىدع التسىونو ابن اىةرتا يمعىة   لىا 4672  يوىةر  ةاىت هبعيد ال تىة
 ا141-161  25يرعل اإلا ة  الو سي     -جةيعا عنو  تس 

 الوبيب ب عىة العة تى   ةلتباصى  ا سىري لىدع التتىلالجنو (2016) .العتري  يعىةذ  ىحة   األتنىدي
 .جةيعا النريبت  اا د ت.ا يةجستنر ننر يو با اسةله

   المةور : ا ن لب التارياا 7تا عع  طمبد  ةلدااسا الةلنوعبعاا ظ7146الملةت  سةيعا ه
تا  لىىا ابن اىىةر لىىدع البالىىد و العة تىى   ةعتتة يىىا 4662ي عتىىر  عتىىة  يحتىىد نألتىىد تاىىراهع  ه
ال ىبةد يىو نجى  يسىتمي   -ي ع ىر التىرطتر السىوبي الحىة  .ا اوة   ي يرأللىا التراومىا

المىىةور : يرعىىل اإلا ىىة    1يرعىىل ابا ىىة  الو سىىي  يىىج  -ن تىى : جةيعىىا عىىنو  ىىتس 
 ا يسىىىىىىىىىىىىىىترجا يىىىىىىىىىىىىىىو411 - 442جةيعىىىىىىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىىىىىىنو  ىىىىىىىىىىىىىىتس   الو سىىىىىىىىىىىىىىيا

http://search.mandumah.com/Record/39038 
تا ال ىىىبف الترلىىىي يىىىو  مىىىدات الهىىىةطل الومىىىةر 4671   ىىىنريو هالالعبىىىبايىىىنو  لتىىىبيوي   ىىىباز نا

الت لىىا ا ا نعىىا  ىىي العلىىبد التر بيىىا: جةيعىىا  .هالوبيب ب عىىةت لىىدع بلبىىا جةيعىىا النريىىبت
 21-22  17  75عتة   البحث العلتي  يج -النريبت 

ع نب ىةر الترأللىا ابن اةر العة ت   ةلة ىة   ابجتتةععىا لىد  لا 2011).هداف  بةلب صبحين
 اجةيعا عتةت العر عا  عتةت تااسةلا يةجستنر ننر يو با ه ا سةسعا  ي  تة  ألع ة
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