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دادإـع
 املدرس بقسم الصحة النفسية

 جامعة سوهاج -كلية الرتبية 

الثالثث    الوث،فا االث ا  ا بأبفثله   الفثلفىاالحثلل  للثا الرفثعف  اثا اازرث ا  بحث  هدف ال
الشثثثف،ا بللثثثوعال ت   النرثثثا بأعقثثثلج الرفاثثثا ال،لثثثداعا بأبفثثثله  الثثثثالق  الثثث ق  ا  ثثث  ا الثثث ق  ال اثثثا ا 

القسثثثثر،ت الرفا قثثثث  لا،الثثثثد  ت  –الثثثث ق  الر   ثثثثا ت   النرثثثثا زثثثثبفم القريةثثثثعاو الد ق، عا  ثثثث    ال ثثثث،  
أعثلق  120الثثلع،    الدااسث  اا   فللثال  فللبث   ث  ال ث  210 كلعت  ة   البحث   و،عث   ث  

ل ثثداه البلةثثث   فثلفىا ق ثثلا اازرثث ا  ال سثث  ت فب ثثت  اثة ا 17-15ذكث،ات أ قثثلاها  ثثل زثة    90ا 
 ت ا أ ضثثثحت عرثثثثل  2009 لثثثعاهولاقثثثعاه ة  ل ثثثداه أزثثث،  ثثثث ا  ا  ا ق ثثثلا أعقثثثلج الرفاثثثا ال،لثثثثداعا

لثثدت فثثال    أعقثثلج الرفاثثا ال،لثثداعازثثة  اازرثث ا  الفثثلفى   البحثث   ثثد   لثث،ه  النثث  هالثث  لة ثثل  ل
 عقثلجأكقثل أن أثثثع  البحث الدت  ة    الفلفىا ه لك  سر،ت  عتىع    اازر ا  القعةا  الثلع،ي   أن

شة، ل لدت  ة   البح     أعقلج الرفاثا ال،لثداعا الث ق  الر   ثا  ا ثا الث ق  ال اثا  الرفاا ال،لداعا
اة ل  ل زة  الوك،ا  ااعلق ف  أعقثلج الرفاثا ال،لثداعا ا  ا ا ال ق  اا   ا   د   ل،ه فع ق هال  

ل ثلل  ااعثلقا   لث،ه  الفثلفىاهال  اة ل  ل زة  الوك،ا  ااعثلق فث   سثر،ت اازرث ا   فع ق  ي،لد 
ىا تفثث ت للثثا القسثثر،ت الرفا قثث  فثثلففثثع ق هالثث  اة ثثل  ل لثثدت  ة ثث  البحثث  فثث   سثثر،ت اازرثث ا  ال

 قثث  لا،الثثد   ه ن ال ثثل ف  ا   ثثد   لثث،ه فثثع ق هالثث  اة ثثل  ل لثثدت لا،الثثد   ل ثثلل  القسثثر،ت الرفا
 .الرفاا ال،لداعا تف ت للا القسر،ت الرفا ق  لا،الد    ة   البح  ف  أعقلج

 .فال  القعةا  الثلع،ي  –أعقلج الرفاا ال،لداعا  –اازر ا  الفلفى   :ات املفتاحيــــةـــــالكلم
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A Strategy Based on Successful Intelligence Theory to Develop 

Linguistic Fluency Skills for Preparatory Stage Pupils 

Abstract 
The present study aimed to identify emotional blackmail in its 

three dimensions (fear, obligation, and guilt) and its relationship to 

emotional patterns in its three dimensions (safe mode, anxiety mode, 

avoidance pattern) and its relationship to some demographic variables 

(gender – the educational level of parents). The research sample 

consisted of 210 students in the first class of secondary school (120 

females, 90 males). Their age (15-17 years old). The researcher prepared 

an emotional blackmail scale and applied the measurement of emotional 

attachment patterns for adolescents, prepared by Abu Ghazal, Gradat, 

(2009),. The results showed the followings: There is no a statistically 

significant relationship between emotional blackmail and emotional 

attachment patterns among high school students and there is a high level 

of emotional blackmail among the sample of students, the most common 

emotional patterns are the avoided pattern, followed by the anxiety 

pattern, then the safe pattern, no statistically significant differences 

between males and females in emotional patterns, there is a statistically 

significant differences between males and females in the level of 

emotional blackmail in favor of females, there are statistically significant 

differences in the level of emotional blackmail due to the educational 

level of parents in favor of without a university level, and no statistically 

significant differences in emotional patterns due to the educational level 

of the parents. 
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 سثثفا ااعسثثثلن بللر ثثله  ، ثثث،  عحثث، الشثثثف،ا  ااةسثثلا بللسثثثفله  ف ثث   ل ثثث  ة لتثثثا 
فثثثللريةعاو فثثث  ال ،اعثثثال الث ل  ثثث  ا القعلثثث،  فثثث    ثثث  تفلحقثثثت   ثثثا تحثثثد لو ااعسثثثلن   شثثثوالتا

ا بظالل ل  اا تىكةع ااعسلن  توط طا ل ،اعال ة لتا     أثثع هو   االرقلع    ااسعي  تا 
 ثثع  القشثوالو القشثثوالو ا سثثعي  الرثث  ترفاثثا بأسثثللةال القفل اثث  ال،الد ثث  السثث،ي  أ  اليةثثع سثث،ي 

 ااز لء خل   القعاه ة   القعاه لو ف  القعةا  الثلع،ي .
ن  هثثثث، شثثثثوا  ثثثث  أشثثثثول    ثثثث  أشثثثثول  ااسثثثثلء  ااعىفلل ثثثث  الرثثثث   رفثثثثع  ل ثثثثل القعاه ثثثث، 

ااسريال  اا  ه، اازر ا  الفلفى  لألز ثلء  ث  ن ثا ال،الثد   سث،اء اا  أ  اا  هثوا الق ثطا  
 فر ثثع لد ثثد  اثثا أذاع ثثل  كثثولا  اثثا هااسثثلو ال ىسثث   فثث  ا  عثث  ااخةثثع   اثثا ةثثد  اثثا البلةثثث  

 رطثثثعق للثثثا  ت الثثثوت1997لسثثث، ان فثثث،ا اه   الفثثثلفى ةةثثث  ح ثثثع بظ ثثث،ا كرثثثل   ثثث  اازرثثث ا  
 . و،علو اازر ا  الفلفى    سل اا  ك ف ا الر د  لا

 يفر ثثثع اازرثثث ا  الفثثثلفى  الثثثوت   ثثث،  بثثثا ااشثثثولس الق عرثثث،ن زر د ثثثدعل  سثثث،اء بطعي ثثث  
بثأع ا سث،ف  فلن ،ع ثل اذا لثا عىفثا  ثل  عيد عثا  ث  أسثا،   ث  ااسثللةال ت  بلشع  أ   ةع  بلشثع 

 ز ثلءها  ثثا هااسث   حةثا الثد  أ س،اء    ن ا اابلء ت ثل  اليةع س،ي  ف  الفالنلو االرقلع  
الق لخ ااسعت  رفم القريةعاو الشو ث   لثدت فللبثلو ت الر  ت ل لت  الن  اازر ا    2010 

الرث  ت ل لثت اازرث ا   ت2016 حقثد   القعةا  الثلع،ي  أ     ن ا ال  ج ت ل  ال  ل   ثا هااسث 
 كثثثولا ه ثثثلك عثثث،     النرثثثا بثثثأ عا  الشو ثثث   الحد ثثث ا الفثثثلفى   ثثث  ن ثثثا الثثث  ج ت ثثثل  الثثث  ج

 اخثثثثثثثثثع   اازرثثثثثثثثث ا   رفثثثثثثثثثع  لثثثثثثثثثا الفقثثثثثثثثثالء  القسثثثثثثثثثر اكة   ت سثثثثثثثثثاف   ثثثثثثثثثثا هااسثثثثثثثثث  لةثثثثثثثثث،ع 
 (Laung, A, 2005)  لالزر ا  ااعىفللا ف  القحالو الر لاي . الر  ت ل لت تفع  الفقالء 

ن إ  ا لنثثال  ا ثثا ال ثثلع،ن شثثوا  ثث  أشثثول  الف ثث   الفثثد ان الثثوت لثثا  ف  اازرثث ا  الفثثلفى 
 ت ثر    اثا اسثر عاا   ات اعثا ثلع،ا ا  ى ح،ن    ل  فا  ثا هوا ت ب  ن،  تحثد  ث  نثدا  الىثعه

هثثو  اا رثثداءاو  ثث  تثثد ةع عىسثثا ا  ا   ثث  فعيثثا ت ثثعفلو  د اع ثث   اضثثح  أ   وف ثث    ثث،  
كاقثلو  ةثع  يذ ث  فق  الققوث  ان تكث،ن   ثع السثو،و أ  الراقث   أ  ا ز ل الق ر  ا اء الضح  

ع اعسلعل أ  تأعبثا  هوثوا  سثرط ع الق رث  أن  سث ط نلها   اا ان ت     حلهعيل اا اع ل ف  ال،انع
 .ت63 ا2001 ا  ع تحىة  الضح  .   د العةق 
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 ه لك فعق  رفده   أشول   ر ،      اازرث ا   رفثع  ل ثل أفثعاه الق رقثع بأسثع  سث،اء 
ح  الحللا تعك  البلةث   اا اازر ا  الفلفى  الر   رفع  الب ف  ااسع  ا  خلالاا  لك  ف 

الثو    رسثق،ن بسثقلو  خ ثل ف اعىفلل ث     ثل الحسلسث   ال ا ثد   لا القعاه ،ن    ن ثا ال،الثد  
 كثثولا  النرثثا زدالثث  الرفاثثا ا لا  ثثد  الحسلسثث   ااعىفلل ثث   ت ففثثا  ثثيذت  شثثل عها  اةسلسثث ا

ةة   قثا الرفاا ال،لداع  ا  شفع  يحس ز ل الىعه  ع ال،الد  ال،لداع   أعقلفا القوراى  الر  
ةلل  اسلس   ا  قو  اهقلل ل أ  اهقل  اشبل  ل  اا أضثةعو الشو ث    ا ةثا عق،هثل  بلل،الد  

فل فىل   ،لد ن  لد  ا الحلل  لاحال  اا    انل ث   النثلو ةق قث   ا  ث   ثع  الثد  ا  قثد ع ا 
 ت . 11 ا2001 الر  ا  ثع  الد  اها قل بق يد    القسلعد    

 الط  فث   ثثو أن خاثثا هللا سثثبحلعا  تفثثللا اإلعسثثلنا  هثث،  فثثث    سثثث    رقثثثع تحوقثثثا 

  وراىثثثثث  فثثثثث  سثثثثا،ك   ات لهلتثثثثا تأخثثثثو أشثثثثولا  أعقلفثثثثثل   ة،لثثثثالا أن ا  الحضثثثثلاي االرقلع ثثثث  

 فثثثث  هثثثثوا الرفل ثثثثاا الشو ثثث   ا أ  الق ثثثثلل القله ثثث  ثثثثل تطيثثثث  الق ثثثثلفع الرفل ثثثثا  ف ثثثثاا   لل ثثثثل 

 بفثثثثثثم اافثثثثثثعاه للثثثثثثا أسثثثثثثا،  اسثثثثثثريال   لفىثثثثثث  أةثثثثثثدهقل ل خثثثثثثع ل ثثثثأهثثثثثثو  الق ثثثثثثلفع   لرح ةثثثثا

 Emotional) زثثثثثثثثثثثلازر ا  الفثثثثثثثثثثثلفى   ا ثثثثثثثثا  طاثثثثثثثثا هثثثثثثثثثثثثوا  ثثثثثثثثثثثل  ال ثثثثثثثثا   ثثثثثثثث ،ا ثثثثثثثثثثثل  لرح ةثثثثثثثثا

 أهدافثثثثثا لرح ةثثثاشثثثثثوف  ثثثثثلا  أعر  ثثثاهثثثثثوا السثثثثثا،ك الثثثثثو    وثثث،ن   ثثثثثلهـ   ثثثثثل Blackmail) ا

 ع، ثثثـل  ثثث   قلاسثثثلو الف ثثثث   يفثثثد الرال ثثثال الفثثثلفى  لاطثثثعف ااخثثثعا  ا اثثثا ةسثثثلب الشو ثثث  

 أثثثثثثثعـا  اضثثثثثثحل تثثثثثعكاىظثثثثثث ا  عثثثثثثا  ال  ثثثثث  الف ثثثثثث  ال سثثثثثثد  أثثثثثثثع  وثثثثث،ن   للبثثثثثل  ثثثثثل ا ال ىسثثثثث ـ 

 الضثثثح  لثثثثا  تفثثثع  اذ بسثثث ال ااهقثثثل  ال ىسثثثث  الثثثثو   االضثثثح  ت فثثث   لثثثدان الطثثثعف ااخثثثع

 فثثث   اثثثا الثثثث ىس  فثثثعفأ  شثثث ءا  هثثث،  ثثثل   سثثثرحال ثثلا  اعثثثا ا  ق قثث بثثأن ذاتثثثا ا   شثثفع زثثدأ

 زثثثثثثبفم   ثثثثل ا اذ الضثثثثح   شو ثثثث   اثثثثثثا خ ثثثثثثل ف   ثثثثيثع الثثثثثثواو  قثثثثثثل ت ثثثثدابلعوىثثثثثثل  

 لاطثثثثعف ا نثثثث،ت فثثثث   ااع ثثث ل الشثثثف،ا بللثثثوعال كثثثللو،ف    ال ىسثثث  أ   السثثثا،ك  ااضثثثطعابلو 

 ت.45ا 2015  ف،ا  ها ةلل  تفعضا لالزر ا  الفلفىثث 
ت اهرقل  ثثل ز ثثوا الشثثوا  ثث  1997ا كرلز ثثل  ثث  اازرثث ا  الفثثلفى   فثث،ا اه فثثثقثثل أ لثثت 

أشثثثثول  ااسثثثثلء  ااعىفلل ثثثث  الرثثثث   رفثثثثع  ل ثثثثل شثثثثعيح    قثثثث   ثثثث  شثثثثعا   الق رقثثثثع  هثثثثا أسثثثثلا 
لشثثبل  ال،ا ثثد القثثاء بللرىثثل    الحثثال  الشثثف،ا بثثل     يفر ثثع اازرثث ا  الفثثلفى   ثث  ا القسثثر  ا
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الق ثثثطاحلو الحد ثثثث   اثثثا الرثثثعاق ال ىسثثث  الفعرثثث   اثثثا ةثثثد  اثثثا البلةثثثث   قثثثل  اه  ثثث  اهرقثثثل  
البلةث   اا اافال  لاق يثد  ث  الدااسثلو الرث  ت ل لرثا  أ لثت لثا بللدااسث    لثدو البلةثث  عثدا  

 ر    كولا اال      اا ةد  اا البلةث .البح،ق الفع 
ةسلا البلةثث  ز،لث،ه  شثوالو عىسث    الرقلع ث  ل شوا  البح  الحلل      ثقل عبفت

الرعر ثث  القةداع ثث  فثث  بلإلشثثعاف  اثثا لثثدت فثثال  القثثدااا الثلع،يثث  خل ثث  الطللبثثلو   ثثد ق ل  ثثل 
 ثث   الشو ثث    ثثع  ثثدهفحل لثثت الرفثثعف  ثث  خثثال  بفثثم الق ثثلبالو ا بفثثم القثثدااا الثلع،يثث 

ف،لثدو أن ه ثلك أسثبل  ترفاثا بللر شثس  ااسثعي   لارفثعف  اثا أسثبل  هثو  القشثوالو الطللبلو
ا اازرث ا  الفثلفى  هث،  ااسلء  ااعىفلل   الق،ل ث  لألز ثلء     ثل  أسللةال القفل ا  اليةع الس،ي 

لع ثثا  سثثرود ،ن الشثثف،ا اسثثرعات      سثثرود  ل الفد ثثد  ثث  ا بثثلء   ثثد ت شثثس  أفىثثلل ا. ا لألسثث 
كثثا ذلثثا ل فثثا أز ثثل  ا  ىفاثث،ن  ثثل  عيثثد ن. ةق  ثث  ا  ثثع ا بللثثوعال  الوثث،ف  الرعهةثثال  الر د ثثداو

هثثث  أن الفد ثثثد  ثثث  ا بثثثلء ا  ثثثداك،ن  ،انثثثال ذلثثثا  اثثثا أز ثثثل  ا. لع ثثثا ا  ثثثداك،ن ك ثثث   قوثثث  
 أن تيثع  اا الفالن  الر  تعرط ا ز ل.يةع س،ي   سللة  ا ال

شثثثوا  يثثثع  لايل ثثث   ثثث  الرال ثثثال لضثثثب   ا  اازرثثث ا  الفثثثلفى   ف ثثثا  قثثثثاثقثثل أن اسثثثرود
سا،ك ا. اازر ا  ه، أ ـضل ش ء  قو  لألز لء تفاقا    فعيا "ال د  "  ث  ببثل  ا. لع ثل فعي ث  ا 

 .فإع ل ع عا ااسرقعاا ف  اسرودا  لا   د ل ععت  دت ففللةر لا عورلاهل  له  ز،  .   ع ذلا
 البلةثثثث   ثثثدها  ثثث  ا سثثثسا  البحث ثثث   تسثثثفا الحثثثلل  ثةثثثع البحثثث   فثثثا ضثثث،ء  قثثثل سثثث ا

 لإلللب     ل    خال  للعاءاو البح : 
ها ه لك  الن  ذاو هال  اة ل    زة  اازر ا  الفلفى   أعقلج الرفاا ال،لداع  لدت  -1

  ة   البح .

  ل  سر،ت اازر ا  الفلفى  لدت  ة   البح ؟ -2
 شة، ل لدت  ة   البح ؟ ل أثثع أعقلج الرفاا ال،لداعا  -3
 ف   سر،ت اازر ا  الفلفى .  الوك،ا  ااعلقت زة  ال  سة فع ق  ت،لدها  -4
 ف   ق لا اعقلج الرفاا ال،لداع .  الوك،ا  ااعلق زة  ال  سة فع ق  ت،لدها  -5
لثثدت  ة ثث  البحثث   فثثلفىافثث   سثثر،ت اازرثث ا  ال فثثع ق ذاو هالثث  اة ثثل    ت،لثثدهثثا  -6

 ه ن ال ل ف ت. –  لا،الد    ال ل ف  لاقسر،ت الرفا ق تف ت 
 ف  أعقلج الرفاا ال،لداعا لدت  ة   البحث  تفث ت  فع ق ذاو هال  اة ل    ت،لدها  -7

  ه ن ال ل ف ت. –لاقسر،ت الرفا ق  لا،الد    ال ل ف  
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فاثثثا للثثثا الرفثثثعف  اثثثا الفالنثثث  زثثثة  اازرثثث ا  الفثثثلفى   أعقثثثلج الرهثثثدف البحثثث  الحثثثلل  
 الرفعف  اا  سثر،ت اازرث ا  الفثلفى  لثدت  ة ث  البحث   القعةا  الثلع،ي ال،لداع  لدت فال  

القسثثر،ت  - الرفثثعف  اثثا أثثثع بفثثم القريةثثعاو الد ق، عا  ثث   اثثا عرثثل   الدااسثث      ثثل  ال ثث س
 الرفا ق   االرقل   لا،الد  ت.

 اات  :ج تأتا أهق   البح     خال  ال  ل
أهق   القعةا  الر  تط ا  اة ل الدااس  الحلل    ها فال  القعةا  الثلع،يث  الرث  ترحثده  -1

 فة ل  سر  ا ا الق     ي دأ فة ل  عةا  الفطلء لاق رقع.

 ل،اعبثا  الفثلفى ترقثا أهق   البح  الحلل  ف   حل   لل لء الض،ء  اثا  ى ث،  اازرث ا   -2
لقى ،  الثعت  الو  لا  را تدا لا  اا  سر،ت  ،سثع  اثا القرفده    حل ل  ت،ض   هوا ا

 .ةد  اا البلةث   قل  فد لثعاء لافد د    الدااسلو القسر  ا   فا   ل  ال ح  ال ىس  

 ترقثثثا أهق ثث  البحثث  الحثثلل  فثث  ا ثثداه  ق ثثلا اازرثث ا  ااعىفثثللا  سثثرىةد   ثثا البثثلةثة  -3
 قوث  فثا ضث، ا ت ثق ا الفد ثد   سثةا  قثثا   الفل اة  فا   ل  ال ح  ال ىس    الثو 

 ثث  ال ثثعا   اإلاشثثله   فثث  خىثثم اازرثث ا  ااعىفثثللا فضثثال  ثث  اسثثرودا ا فثثا أ ثثعا  
 الرشو ف  الردايال فا الفالج.

عدا  البح،ق الفعر   الر  ت ل لت الفالن  زثة  اازرث ا  الفثلفى   أعقثلج الرفاثا ال،لثداع   -4
 ال ىس   اا ةد  اا البلةث .ف و  الدااس  تفر ع اثعاء لارعاق الفعر  

 ثثث  ااهق ثثث  الرط  ق ثثث  أع ثثثل ت ثثثد  زثثثعا   ااشثثثله   لا،الثثثد   لاحثثثد  ثثث  ازرثثث ا ها  ز ثثثل  ا.  -5
لر فا ثثل أثثثثع ةوقثث   ثثع تفل الت ثثل  ثثع أز ل  ثثل فضثثال  ثث  الثثرحوا بف،افى ثثل    ،ل ثثل  اثثا 

  ت  ا  فل ةع  انع    اهداف سا،ك   لاقسس،ل   االرقلع  . ال،لا اا ثا

 Blackmail Emotionalاالبتزاز العاطفي 

  :واجرائية هناك تعريفات لغوية واصطالحية
    ال لة   الاي،ي   أخ،ذ     الىفا الثالث  ز     ل  ز   الش ء زث ا أت سثابا  ا ر ثبا

 ت.41 ا2011قةدا ازر  و الش ء اسرا را    ا القثا       ز   أ      اال ساال  ز  ة
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ه، عق  سا ا    الرفل ا  ا أ   ا أةد  أ ل    ال لة   اا طالة   فلازر ا  الفلفى 
الطثثعفة  الثثا اسثثريال  الطثثعف ااخثثع  هثث، شثثوا  ثث  أشثثول  الرال ثثال الىفللثث   الثثوت   ثثدهعل   ثثا 

عيد عثثا اذا لثثا عىفثثا  ثثل   ااشثثولس الق عرثث،ن  ثث  سثث،اء بطعي ثث   بلشثثع  أ   ةثثع  بلشثثع  ل فلن ،عثثل
 .ت5 ا2015 ا ف،ا اه

  تر  ا البلةث  هوا الرفعي  ف  ا داههل  ت ق ا القق لا الوت تطب ا  اا  ة   البح .
 اثا ف ثعاو  ىحث،سالكا ث  الرث   ح ثا  اة ثل الق أ ل    الرفعي  اإللعا   ه، الدال 

الثوت ت للوعالالشف،ا ب –اال ا   –الو،ف الوت  رك،ن    ثالق أبفله    ق لا اازر ا  الفلفى 
 أ دتا البلةث . 

 Emotional Attachment Patternsأمناط التعلق الوجداني 

 قثثثا العابطثث  الفلفف ثث  زثثة  ااز ثثلء   الثثد  ا  شثثوا ل الطىثثا  ثثع   ثثد  الع ل ثث  ااسلسثث   
 ت ثثب    قثثل بفثثد أسلسثثل لافالنثثلو الحثثال القسثثر  ا   تثثيهت الثثا الشثثف،ا بللسثثفله   الىثثع   اا ثث  

 الشثثثثف،ا بفثثثثد  ااات ثثثثل   الرثثثث،تع   ثثثثد ل ا ،ن بثثثثلل ع   ثثثث    ثثثثد  الع ل ثثثث  ا سلسثثثث   ثثثثد ل  و،عثثثث
 .تLafroniere, P., 2000, 23  ى ا،ن   ا  ينرل  

 .البلةثلن هوا الرفعي  ف  ا داه  ق لا أعقلج الرفاا لاقعاه ة   ير  ا

   :يــــرائــــف اإلجــــريــــالتع
 اثا ف ثعان  ق ثلا اعقثلج الرفاثا ال،لثثداعا  الدالث  الكا ث  الرث   ح ثا  ة ثل القسثثر ةال

 ت.2009الوت أ د  أز،   ا   لعاهاو  

 يــــالــــزاز االنفعــــاالبت
 فلفف ث عرفاا     ةع ن د أن عك،ن    ث،ذ     فثله   لا ثلا بسث ال بفثم أشثول  ااسثلء  ال

    أخطع اشول  الرال ال  أل لت ل  ف   عاةا ال ق، القوراى  الر   قلاس ل اابلء  اة ل الر  عرفع  ل ل
لة ل الدااسلو ال ىس    اا ةد  اا لرطعق ت  هقل    الق طاحلو الحد ث  الر  لاا ه  اازر ا   ااثعا  

 fog)  (fear, obligation, and guilt)  فلازر ا  الفلفى   رقثا ف  ثالق  حل ا اسلس   ا البلةث 
 . تسرفع  البلةث  هو  الق طاحلو الشف،ا بللوعال   ها اخر لا لاو،ف  الر د د  اال ا 
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 ه،  قثا أةد  و،علو اازر ا  الفلفى  ةة     ثا الق رث  اسثرعات   لو  اع ث   الو،ف: -1
  ةثثع  اع ثث  ز ثثلء  اثثا القفا، ثثلو الرثث   فطة ثثل لثثا الطثثعف ااخثثع بشثثأن  ثثل  وثثلف   ثثا 

كقثثثل  الةثثثا ااشثثث لء الرثثث    ثثثع     ثثثل ا الفالنثثث  الفق  ثثث   ثثثع الطثثثعف ااخثثثعفثثث،  فرثثثع  
 قو  الق ر     خالل ل الر، ا الثا اتىثلق   ت ةبا بلل اا  تقثا هو  القفا، لو ذخةع 

 .ت58ا 2015ا  ف،ا اه  يو ا خ،ف كال الطعفة .

ةةث   يكثد ا ااال ا : فللق ر  ا  رعهه أزدا ف  اخضل  اةسلا الطعف بلالر ا  لالخربل -2
ا    ثثداا  ثثل  ثثد   الطثثعف ااخثثع لثثاا    ثثداا  ثثل ففاثثا  ثث  ألاثثاا   ثثداا  ثثل تواثثا   ثثا

 ارقثثثل  سثثثرود   ثثثل  فثثث    ،نىثثثا  ثثث  الرفثثثلل ا الد   ثثث   الر للةثثثد االرقلع ثثث  لةيكثثثد  ثثثدت 
 ت.68 ا2015 اف،ا اهاا ر لن الوت   ال أن  شفع الطعف ااخع عح،    

 ت،ر خ  سلس     ك،ن الىعه  ط،فل لد ا ةس القسس،ل  الشف،ا بللوعال:  قثا ال  ء ا  -3
اذا ففثثثثا الىثثثثعه شثثثثس ل  ر ثثثثا ال ،ا ثثثثد ااخالق ثثثث   اثثثثا القسثثثثر،ت  الاثثثثواو  تأعةثثثثال الضثثثثقةع

الشو ثثثث   االرقثثثثل    لكثثثثا  ر  ثثثثال الشثثثثف،ا بللثثثثوعال   حثثثثل   ت  ثثثثال الحثثثثلق ااذت 
  رثث   بلعثثا   الشثثف،ا بللثثوعال الثثوت  ثةثثع  الق رثث    ثثللا اةسثثلا  ثث ا  الضثثعا بثثل خعي 

شوف  ح ،  ذ  ق ق  اا ع الوت  شفع  بلعثا  سثس،   ث  ألثا الق رث   ي ثدنا   ثد ل 
 .ت11ا2016   حقدا ا و ع  بلعا  ضل   زيا الق ر     خال   د  تا    اغبلت

 رضثث   قثثل سثث ا أن  قا ثث  اازرثث ا  ترطاثثال فثثعفة  ف ثث   قا ثث  ث ل  ثث   ل سثثت فعه ثث  ف  ثثلك 
  الر د د  القسثل     ه ثلك الطثعف ا خثع الضثح   الشثوف ال،انثع  ا ثا الر د ثد الق ر   ه، ال ل ا بفقا 

  القسل     كال    قل لا س و،ل،لةرا  سقلتا الشو    الول    الر  تفد ل ءا    شو ةر قل.
  ثثثد ل ا عفثثثعف ك ف ثثث    اثثثا ااز ثثثلءعا ثثثأ  للـبثثثل للثثثا اازرثثث ا   عثثثا نثثثد  فطة ثثثل السثثث طع  

للس طع  ل ست  عاهفل لارفا ا. لن لخبلا أفىلل ثل بقثل   ثال  اثة ا فا أخعت الح ،   اة ل بطعي   
  اثثا  ثث  نثثداات ا  اثثا اتوثثلذ ا  ت د ثثدها لذا لثثا  ىفاثث،ا ذلثثا  اثثا الىثث،اا  ك ف ثث  الق ثثل  بثثاا ففاثثا

ال ثثعاااو للثثا الحثثد ا هعثثا. هثثوا  واثثا أاضثثل خ ثثب  ل ثثا ل و،عثث،ا ل ثثل  ىثثعج اا رقثثله أ   رقثثعه 
 .ت34ا 2018 ا ،ساا  لايل   ف  القسر  

ف  عظعيرا الول   بللربله  االرقل ا لرىسةع Peter Blaw(1964) أ ض  زةرعرال و
اا  اج أ  اابثثثلء  ااز ثثثلء  هثثثو   الفالنثثثلو االرقلع ثثث  زثثثة  اافثثثعاه ال ثثثعي ة   ثثثثا اا ثثثدنلء أ 



2020 (5ج)ينايـر  (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 549 

الرث   قلاسث ل  ا ت،ضث  أن  ى ث،  ال ث،  ال ظعيث  تىسثع اازرث ا  الفثلفى   ث  ال،ل ث  االرقلع ث 
االرقلع ث ا  رللرثللا  قثلاا   د  الرث،ا ن فث  الفالنثلو فعف  اا الطعف ااخع ند تيهت الا

الطثثعف اانثث،ت فثثع  ااذ ثثلن  الوضثث،   ثث  فعيثثا االثثعاءاو السثثا    فثث  ةثثل   ثثد  ا رثثثل  
 ان ةللث  الضثح   لاطثعف ااخثع هثا الرث  ا الطعف ااخع  الضثح   الثوت   ثع  ا ث  اازرث ا ت

 .ت552 ا2012   ل ا فا ف   ،ضع ااذا   الوض،  اشبل  ةلللتا الفلفى    الساتض
الفالنثثثلو الفلفف ثثث   ثثثثا الفالنثثث  ال،الد ثثث  أ     ثثثد  الركثثثلفي  الربثثثله   للبثثثل  ثثثل ع ثثثد  فثثث 

 الن  ال  ج بلل  ل  فف د ل ع د أن اا  أ  ااز   حال اةدهقل اثثع ف  د    ثد  كثا الر ثل او 
ألثثا أن  حظثثا بحبثثا ليثثع  اسثثرقعاا الفالنثث   يثثعت أن ال ثث،  هثثا أسثثلا الربثثله   القوأفثثلو  ثث  

 .ت23ا 2018   ،ساا  االرقل ا   يله  ا ا ع ال ع   الحال زة  الطعفة
ت 1997 ه ثثلك تىسثثةع اخثثع لالزرثث ا  الفثثلفى   ثثث  ن ثثا القفلل ثث  ال ىسثث   سثث، ان فثثث،ا  اه  

  الو     د ن اعىسث ا  بحثث،ن  ث  فعا ثا لى ثا القلهعي أن ه لك كا ك ةع    ااذك لء أ ضحت   ا
سثثا،ك  ثثل أ   النثثا الرقلع ثث  ت ثثد   اضثثح  لايل ثث    ثثع ذلثثا   ثثد ن  ثثف،ر  فثث  تىسثثةع  أ  اهااثثثا 

.  ثد  تقوث  الضثح    ث  ا يث   ثل  حثثدقبسث ال الق رث  الثوت  فقثا  اثا اخىثلء ففاثا  يحثعس  اثا 
 ولعثثل لشثثوف  ثثل فثث  ة ثثلت ا ف ثثث   كثثولا  حثثد اازرثث ا  الفثثلفى    ثثد ل  فطثثا بفثثثم ااشثثولس 

 .ت19ا 2015 ل ورس ،ا   ا ال ال  ااةرعا  اذ ل س لد  ا ال دا   اا أن  ي  ،هل لو ات ا  ف،ا  اها
  ه لك خط،او  ربف ل الق ر  لكا  س طع  اا الضح      ل:

الق ل  بىفا شثئسل  تالطاال   د ل  طاال الق ر     الضح    ز ح،  بلشع أ   ةع  بلشع -1
 .ألاا ل    

    هوا الطاال. :   د ل  ظ ع الضح   افضا  نا االق ل    -2

 ض   . :   د ل  ضةا  اا الضح   الو لق  ي فاا ف    ا  الضي  -3

:   د ل   د الق رث  الق ل  ث   ث  ن ثا الضثح     ثدأ بللر د ثد  ال، ةثد بثلل ،  : ان الر د د -4
  د  ق ل  بقل  عيد  س و،ن لا  ،انال  خ ق .

 ثثعه الضثثح   خسثثلا  الفالنثث   يحثثل   ان ثثل  عىسثثا بلعثثا  وطثثاء فثث   ااذ ثثلن:   قثثل ا -5
 اا رعا  ه ل   دأ لالسرسال   الق ل  بقل  عيد  الق ر .

 الوطثثثث،او السثثثثلب    ثثثثع  أخثثثثعت فثثثث   ،انثثثث  االرقلع ثثثث  أخثثثثعت    ثثثثد ل تركثثثثعا ا:الركثثثثعا -6
 ت.21-18 ا2015 ا ف،ا  اه
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 ي:ـــــدانـــــوجـــــق الـــــاط التعلـــــأمن
 فثثثد الرفاثثثا ال،لثثثداع  أةثثثد اشثثثول  الفالنثثثلو الحق قثثث  الرثثث  أ اهثثثل  اقثثثلء الثثث ىس نثثثد قل 
 ةد ثل ااهرقل  القوث   حل لة  الكش     ف  ف  هو  الفالن    دت اسرقعااير ل فث  القعاةثا 

 الرطث،ا ااعىفثللا  االرقثل ا  القفعفثا  فثا  النلتثثا ال ،اعثثال ال قل  ث  الالة ث   اثعهثل فث  كلفث 
 .ا بشوا  ل    شوالتا االرقلع    ت،اف ا االرقل  ا    تىل التا الة،    ف   ،ال ر القس

أن الرفاثثثا ةللثثث  اسلسثثث   ا  قوثثث  لهقلل ثثثل أ  لهقثثثل  لشثثثبل  ل  إا  Bowlby  يشثثثةع زاثثث،ر 
لضةعو الشو     أ ةا عق،هل فلافىل   ،لد ن  لد  ا ةللث  لاحثال  اا ث   إنل ث  الفالنثلو  النثلو 

 ت.11 ا2001  ا  ا  ع اشولس  فة ة  ز ا  قد ع ا بق يد    القسلعد   الر  ا  ثع  الد  اةق ق  
السثا،ك بأشثول    اابط  الرفاثا بلل،الثد   تسثرقع ةرثا فث،ا   عةاث  العشثد  تظثا تثيثع فث 

فة ل ااخع كىعه   رولا  شوا الرفاا اابط   لداع   ن،ي  ثلزر  لىرع  ف،يا  عس  ل اا  قو  ة عهل
 ت. 198ا 2006 د ف  الرفل ا القربله   ه لك اغب  ف  الحىلظ  اا ال ع    ا  ثىلفاافعي

ا  اثثا الرعكةثثال ال ة ثث    ثثا  اثثا أسثثلا لالاتبثثلج  لثثا أسثثلا زة،لثث،لا فثثللرفاا ال،لثثداعا
هاففثل أسلسثث ل لثدت كثا الكل  ثثلو الح ث   ي،لثد الطىثثا  هث،  ثثلل   الب ثثلء  اثا نةثد الح ثثل  لثال فللثدافع

  فثللألا لا  ر،ن   ل،ه   اا نةد الح ثل   اثا  لث،ه ااخثعي  الثو     ثد ،ن لثا الع ل ث تقل ل  رللرل
 الس،ي  زدع ل  اعىفلل ل تعتب  بطىا ل  تشثفع بوثا  ثل   رلبثا  ث  ت ابثلو  ث  خثال  انرعابثا ال ثدع    ثا

ل ثل   لقسا   دا  را  اةرضلعا  يسر ةال الطىا بللربع   ل و  السا،ك لو  ث  خثال  اانرثعا   الق 
 .تBenjamin, J & Virginia, k, 2004, 141   اازرسل   العضل    الرش   بلا 

خ ثثعاو الح ثثل  القبوثثع  الرثث  تف ثثع  ثث  هثثوا  فثثلن لثث،ه ا   ا ثثا بثثللع ا  ثث  ااسثثلا ال ة،لثث،ل 
 رد ن عفع  الطىثا لع ل ث   أسثللةال  فل اث  ا ااسلا ال ة،ل،لا ها الر  تحده شوا الرفاا  اااتبلج

 ا  قوثثثث  أن ترح ثثثثا اا ولع ثثثثلو  رسثثثث       ثثثث  بثثثثللقثةعاو الحسثثثث   الق شثثثثط  لارىل ثثثثا اا  ثثثثلزا  الد ثثثث 
 .ت(Bruce, p , 2006, 12ال قل    الىطعي  لارفاا  اااتبلج الس،ت الر   ،لد كا اافىل     ه   با 

 عظثثعا  هق ثث  الرفاثثا  اسثثرقعاايرا  اثثا  ثثع الثث     اثثثلا  القسثثر  ا   فثث  شو ثث   الىثثعه 
أارف  أعقثلج  (Bartholomew, & Horowitz, 1991 )ف د ف،ا ت،اف ا ال ىس   االرقل ا  

ا  ها الرفاثا اا ث   يرقةث  أفثعاه هثوا الث ق  ز ظثع  ا  لز ث  لاثواو  ااخثعي     الرفاا ال،لداعا
 يرضثق  عظثع    الرفاثا القشثي، ا  الرفاا العافم  رضق  عظثع  ا  لز ث  لاثواو  سثا    لألخثعي 
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 يرقةثثث  ز ظثثثع  سثثثا    لاثثثثواو   ااخةثثثثع  الرفاثثثا القعتفثثثالا  عظثثثع  ا  لز ثثث  لألخثثثعي  لاثثثواوسثثثا    
 ت.252ا 2014ا فا، ا  ااخعي   فل.  أز،   ا 

 ثقل أن ه لك  د   ،ا ا  قو  أن تيثع تثأثةعا  اضثحل  اثا عشثأ   تطث،ا نثدااو الرفاثا
اا شس،ن ت شسرا  ا ل را  تفا قا  النلو الرىل ا أ  الر ل ا زة  الطىا  ال ل قة    فف د ل تورا

. ا  ال ةسثثث   ال ثثثل قة   اثثثا الع ل ثثث  رفثثثوا ز ثثثلء خ ثثثعاو الرفاثثثا السثثث،ي    ثثث  هثثثو  الف،ا ثثثا الطىثثث
 Jennifer, N, & Donna, F, and Horbury, A, 2001, 127.ت 

 .ه ببعض المتغيرات النفسيةوعالقت الدراسات السابقة التي تناولت االبتزاز العاطفي
    دراسةةةة ليةةةوA. 2005) Laung, (   الرثثث  ت ل لثثثت  النثثث  اازرثثث ا   الرال ثثثال الفثثثلفى

 ا ضثحت عرثل   الدااسث  الثا أن ه ثلك  ث  القث،حىة  فث  ا   النرا بللشعاء لدت القسر اكة 
 الفقالء أث لء الشعاء.  ي ر  ن    لاو الرس،يا  سريا،ن 

 دراسة شينShen, S. 2009)  (  الرث  ت ل لثت تحد ثد أعث،ا  الفقثالء فث    ثلاو الوثد لو
ا القلل ثثث  الثثثو    ر  ثثث،ن أعقلفثثثل  وراىثثث   ثثث  اازرثثث ا  ااعىفثثثللا عحثثث،  ثثث،حى  خد ثثث  الفقثثثالء

ت  ثثث   ثثث،حى  خد ثثث  الفقثثثالء ف ثثثا  اثثثة ا الق ثثثلبالو الشو ثثث   23 تك،عثثثت الفة ثثث   ثثث   
قثثلج  ثث  الفقثثالء الثثو    سثثرود ،ن  أشثثلاو عرثثل   الدااسثث  ان ه ثثلك خقسثث  أعا  ااسثثربلعلو

 اازر ا  الفلفى  لاح ،   اا ةللر ا  اغبلت ا.

 بللق ثثثلخ ااسثثثعت  الرثثث  ت ل لثثثت اازرثثث ا  الفثثثلفى    النرثثثا (2010) دراسةةةة ى يةةةن الةةةد ن
لثاة  و ث تا   رفم القريةعاو الشو    لثدت فللبثلو القثدااا الثلع،يث   هااسث  سث و،  رعيث 

فللبثث  فثث  القعةاثث  الثلع،يثث ا  أ ضثثحت عرثثل   الدااسثث   200   و،عثث   ثث  كلعثثت  ة ثث  البحثث 
سثثعت  الفقا ثثلو الثثا  لثث،ه  النثث  هالثث  اة ثثل  ل زثثة  اازرثث ا  ااعىفثثللا ال،الثثد   الق ثثلخ اا

كثثولا  لث،ه  النثث  هالثث  اة ثل  ل زثثة  اازرثث ا  الفثلفى  ال،الثثد    ريةثثعاو ا ااسثعي  السثثا   
 ثثثلء ال ىسثثث  لاق وىضثثثلو اازرثثث ا  الفثثثلفى   رثثثة   كثثثولا اخثثثرالف ال  الشو ثثث   اا  لز ثثث 

 .  الدااس  اإلثاة  و  القعتىفلو ف  اازر ا  الفلفى     خال

  دراسةةة شةةيوليو(Shu, liu, 2010)   الرثث  ت ل لثثت الفالنثث  زثثة  اهااك القثث،حىة  لالزرثث ا
 كثثلن  الوات ثث  لثثدت  ة ثث   ثث  القثث،حىة  الفثثل اة  بشثثعك  فثث   د  ثث  تثثل ،ان الفثثلفىا  افثثلهر ا
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ها   ت  ثثث  الثثثوك،ا  ااعثثثلق  أشثثثلاو عرثثثل   الدااسثثث  الثثثا  لثثث،ه ااتبثثثلج سثثثللال299 ثثثدهها  
ا  ،لثد  :ثقثل الوات ث   افثلهةر ا ثأةثد  و،عثلو اازرث ا  الفثلفىا الر د د  الا،  اة ل  ل زة 

 –ال ثثث،   ا ت،لثثثد فثثثع ق تبفثثثل لقريةع ا  العفله ثثث  ااتبثثثلج ها  اة ثثثل  ل زثثثة  الشثثثف،ا بللثثثوعال
 .الحلل  االرقلع  ت –ت الرفا ق  ، القسر

 دراسة شةين(Shen, S, 2010)    الرث  ت ل لثت هااسث  الق وثل فةا ث  كسثق   ث  سثقلو الق رث
ت فثثثعها  ثثث  الثثثوك،ا  ااعثثثلق  ثثث    ثثثد ر  234لرح ةثثثا ال  ثثثل   تك،عثثثت  ة ثثث  البحثثث   ثثث   

وثثل فةا ثثث   نثثد أ ضثثحت عرثثثل   الدااسثث  لالثثا  لثثث،ه  النثث  هالثث  اة ثثثل  ل زثثة  الق ا الق  فثثلو
 ا ت،لثثثثد فثثثثع ق تبفثثثثل لاقريةثثثثعاو ا ثسثثثثق  سثثثثا     ثثثث  سثثثثقلو الشو ثثثث    اازرثثثث ا  الفثثثثلفى 

 . تالقولع  االرقلع   –القسر،ت االرقل ا  –الس   –الد ق، عا     ال ،  

 (  2012دراسةةة هةةةاد) زثثثبفم  لثثدت القرثثث  لة    النر ثثل الرثث  ت ل لثثت اازرثثث ا  ااعىفثثللا
ت   ج    لثثث   ثثث  القثثث،حىة   الق،حىثثثلو  تثثثثا 300و،عثثث   ثثثث    كلعثثثت الفة ثثث    القريةثثثعاو

الر، ا الا  ل،ه فع ق هال  اة ل  ل    القر  لة  ف  اازر ا  الفلفىا  ف ثل لقريةثع  ثد  
 كاقل نات  د  ال  اج  اه اازر ا  الفلفى   الفوس  ح  . أتال  اجا 

 ( 2014دراسة ى ين الد ن)   النرثا   ل     ن ا الث  جالر  ت ل لت اازر ا  ااعىفللا لا  
  ل  تعا ةت أ قثلاها  ثل  102  كلعت الفة    و،ع    ا زبفم  ريةعاو شو    ال  ل 

 أسثثىعو عرثثل   الدااسثث  الثثا  لثث،ه  النثث  ااتبلف ثث  سثثللب  زثثة  اازرثث ا   ت سثث  62-21زثثة   
 –له  السثثف -ت ثثد ع الثثواو  ريةثثعاو الشو ثث   اا  لز ثث    لا  لثث   ثث  ن ثثا الثث  ج ااعىفثثللا

زة قثثثثل ت،لثثثثد فثثثثع ق هالثثثث  اة ثثثثل  ل زثثثثة   ر،سثثثث  هالثثثثلو   وىضثثثثلو اازرثثثث ا  ت ااسثثثثر الل  
 ثث  ال  لثثلو   عتىفثثلو اازرثث ا  ااعىفثثللا  ثث  ال  لثثلو فثث   ريةثثعاو الشو ثث    ااعىفثثللا

 .تالشف،ا بللوعال –ت،ها القع   – ال  عت  ااس، ال،  –السا     ال اا 

 ( 2016دراسةةةة ى مةةةد) النثثث  زثثثة  اازرثثث ا  الفثثثلفى   أ ثثثعا  الشو ثثث   الحد ثثث  الف الرثثث  ت ل لثثثت
أعثثثثا  ثثث  ا   اج  ت، ثثثات عرثثثل   الدااسثثث  للثثثا أن ه ثثثلك  119ا ذكثثثع 128  تك،عثثثت الفة ثثث   ثثث 

زثثثة  هالثثثلو اازرثثث ا  الفثثثلفى   هالثثثلو أ ثثثعا  الشو ثثث     النثثث   ،لبثثث  ذاو هالثثث  اة ثثثل   
 . اج  ال  للو ف   ريةعاو الدااس    كولا  د   ل،ه فع ق ذاو هال  اة ل    زة  ا  الحد  
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 ( 2018دراسةةةة ىوسةةةن)  لثثثدت  الرثثث  ت ل لثثثت اازرثثث ا  الفثثثلفى    النرثثثا بلاعح ثثثل  القفعفثثث
ف ثثثثا  اثثثثة ا   ق، ثثثث   ثثثث    فاثثثثا   فاقثثثث  317القفاقثثثثة  بللقثثثثدااا . تك،عثثثثت الفة ثثثث   ثثثث  

ل    ق ثثثثثلا القسثثثثثس،  – ق ثثثثثلا ااعح ثثثثثل  القفعفثثثثث   –الق ثثثثثل  س   ق ثثثثثلا اازرثثثثث ا  الفثثثثثلفى  
أن  ة   الدااسث  ا تفثلعا  ث  اازرث ا  ااعىفثللا   ند أشلاو عرل   الدااس  الاا االرقلع  

بللقسثثس،ل   االرقلع ثث   أن ه ثثلك  النثث  هالثث  اة ثثل    سثثا    زثثة  اازرثث ا    اع ثثا  رقرفثث،ن 
 الفلفى   القسس،ل   االرقلع    ااعح ل  القفعف .

  :الوجدا ن وعالقته ببعض المتغيرات النفسية الدراسات التي تناولت أ ماط التعلق

 ( 2008دراسة عا دي) لدت  ة    ث   اعقلج الرفاا ال،لداعا   النرا بلاثرسل  الر  ت ل لت
زثثة    أسثثىعو ال رثثل   الثثا  لثث،ه  النثث  ااتبلف ثث ا ت فللثثال  فللبثثا  ثث  القثثدااا الثلع،يثث 500 

ال  ثلء   ل  لدت  ة   الدااس  كقل  وراث هاللو ااثرس هاللو كال    أعقلج الرفاا ال،لداعا
 .ال ىس   ه  ل ةرل الشو    ةسال اعقلج الشو     ذلا    خال  الدااس  اإلثاة  و  

 ( 2010دراسة العتيبن)  أعقلج الرفاا فث  ضث،ء عظعيث  زاث،ر    النر ثل ب ث،ه  الر  ت ل لت
أعقثثثثلج الرفاثثثثا بثثثثل   الح ثثثثل  لثثثثدت فللبثثثثلو القعةاثثثث  الثلع،يثثثث  بقد  ثثثث  العيثثثثل   الفالنثثثث  زثثثثة  

 -الق شثثثثثيا -الوثثثثثل  تا  أعقثثثثثلج الرفاثثثثثا بللقفاقثثثثث   ا  ثثثثث  -الق فثثثثث   -الق شثثثثثيا - ا  ثثثثث 
الوثثثثثل  ت  لثثثثث،ه  الح ثثثثثل   الوات ثثثثث ا  القداسثثثثث  ا  ال ثثثثثف  ا  ا سثثثثثعي ا  الشثثثثثف،ا  -الق فثثثثث  

بللسثثفله ا  ال ثث،ه  الد   ثث ت لثثدت فللبثثلو القعةاثث  الثلع،يثث .  كثثولا تحد ثثد  ثثدت لسثث ل  أعقثثلج 
السثث     -الرفاثثا فثث  الر  ثثي ب ثث،ه  الح ثثل ا  اسثثرود ت الدااسثث  القثث    ال، ثثى   اااتبثثلف 

الق لانت.     أها عرل   الدااس ا  ل،ه  الن  ن،ي   ،لب  هالث  لة ثل  ل زثة  أعقثلج الرفاثا 
 -الق شثثيا -الوثثل  ت  أعقثثلج الرفاثثا بللقفاقثث   ا  ثث  -الق فثث   -الق شثثيا -بثثل    ا  ثث 

لوثثل  تا   لثث،ه  النثث   ربل  ثث  اات ثثل  هالثث  لة ثثل  ل زثثة  أعقثثلج الرفاثثا بثثل   ا -الق فثث  
 لثثث،ه  الح ثثثل  لثثثدت فللبثثثلو القعةاثثث  الثلع،يثثث ا ةةثثث  كلعثثثت الفالنثثث   ر،سثثثط  ال ثثث،   ،لبثثث  
اات ل  زة  عق  الرفاا ا     ل،ه  ة ل  الطللب ا   ر،سط  ال ،  سللب  اات ل  زثة  أعقثلج 

ق ف لثثث   الول ىثثث   لثث،ه  الح ثثثل . كقثثثل أح ثثثعو ال رثثل    لثثث،ه  النثثث  هالثثث  الرفاثثا الق شثثثيا   ال
 .لة ل  ل زة  أعقلج الرفاا بل    رفم أبفله ل،ه  الح ل 
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 ( 2014دراسة ابو غزال، فلوه)  كلعثت  بحثا القشثوالو عقلج الرفاا   النرثاأت ل لت  الر 
أن لثثا لت عرثثل   الدااسثث   ضثثح أا ت  ثث  الطابثث  القثثعاه ة   ثث  ااعثثلق  الثثوك،ا627الفة ثث   

 ان أثثثثع اسثثللةال ةثثا القشثثوالو هثث،  عقثثلج الرفاثثا شثثة، لاأالثث ق  الرفاثثا اا ثث   ثث  أثثثثع 
 .سا،  ةا القشوالو الف الع أ

 ( 2015دراسةةة أبةةو راسةةةين)  ر ثثل   البحثث  الحثثلل  الفالنثثثلو زثثة   ريةثثعاو أعقثثلج الرفاثثثا 
ي بللثوكلء ال،لثداع   اإلزثدا  ال،لثداع   الوكلء ال،لداع   اإلزدا  ال،لثداع ا كثولا كشث  الر  ث

   خال  أعقلج الرفااا لضثلف  للثا للثعاء   لاعثلو لقفعفث  الىثع ق فث  تاثا القريةثعاو ز ثلء 
فللبثـل  فللبث   ث  ال ث  الثللث   315 اا ال ،   الرو ف.  اسرود ت  ة    و،عث   ث  

داه البلةث : أعقثثلج فللبثث تا ف ثا  اثثة ا ثالثث    ثثل  س  ث  ل ثث 156فللبثـلا   159الثثلع،   
الرفااا  الوكلء ال،لداع ا  اإلزدا  ال،لداع . تا الر، ا للا  ل،ه فع ق هال  لة ل  ـل زة  
الطاب   الطللبلو ف  اإلزدا  ال،لداع  بلت ل  الوك،اا زة قل ا ت،لد فع ق زة  قل ف  كا    

ق هالثث  لة ثثل  ـل فثث  الثثوكلء ال،لثثداع   أعقثثلج الرفاثثا.    قثثل  رفاثثا بل بفثثله ف ثثد  لثثدو فثثع  
 -عقثثث  الرفاثثثا ال اثثثا بلت ثثثل  الثثثوك،اا  فثثث  بفثثثم أبفثثثله الثثثوكلء ال،لثثثداع   الدافع ثثث  الوات ثثث 

ال ثثدا   اثثا الرك ثث ت بلت ثثل  الطللبثثلوا كثثولا فثث  أةثثد أبفثثله اإلزثثدا   -الق ثثلااو االرقلع ثث 
 لو الفاق ث  ال،لداع   ال د ت بلت ل  الوك،ا.  أعا ا ت،لد فع ق هال  لة ل  ـل زة  الرو 

 الرو  لو اإلعسلع   ف  كا    أعقلج الرفااا  الوكلء ال،لداع ا  اإلزدا  ال،لداع  س،اء 
  قثثثل  رفاثثثا بللدالثثث  الكا ثثث  أ  ا بفثثثله  ل ثثثدا بفثثثد ال ثثثد   ثثث   اإلزثثثدا  ال،لثثثداع ت  رلت ثثثل  

  الرو ف الفاق ا  ال ق  ا        أعقلج الرفاات  رلت ل  الرو ف اإلعسلع .

 سيرين  دراسة(2017, Şirin, H,)  ت ل لت أعقلج الرفاثا   النر ثل بللرشث،هلو القفع  ث  الر 
اتبفثثت     فللثثال  فللبثثت 413  لثثدت فابثث  لل فثث  ال  ثثل  ال،ف  ثث   تك،عثثت  ة ثث  الدااسثث   ثث 

 ت أعقثلج الرفاثا ال،لثداعاالدااس  الق    ال، ثى  اااتبثلف أ أشثلاو ال رثل   للثا أن اسثرطل 
الر   ثا  الثالق أ كقل أشلاو ال رثل   للثا أن عقطث  الرفاثا لقفع    بأبفلههلتىسةع الرش،هلو ا

 . ال اا اسرطل ل الر  ي زرش،   فعف   ةع  انف  ف  الفالن   تش،  س،ء الى ا زة  ا فعاه

 الرثثث  ت ل لثثثت أعقثثثلج الرفاثثثا القر  سثثث  بللدافع ثثث  ااثله ق ثثث  لثثثدت فابثثث   (2018) دراسةةةة لةةةوزاتن
 أشثلاو عرثل   الدااسث  ا فللبثل  ث  ال ل فث  اااهع ث  152ه الفة    و،ن    ال ل ف  .  كلن  د
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 أن ا بشثثوا ل  ثثلز   عتبطثثلن بثثللر  ي بللدافع ثث  ااثله ق ثث  اللثثا ان الثث ق  الرفاثثا اا ثث   الر   ثث
 لدت فاب  ال ل ف .   ال اا ا  عتبطلن بللر  ي بللدافع   ااثله ق   ال ق  القشي،  البل 

  الرثث  ت ل لثثت هااسثث  أعقثثلج الرفاثثا   النر ثثل بللرشثث،هلو القفع  ثث (2020ل )دراسةةة أبةةو هةةال  
كشثثث   ثثث  الىثثثع ق فثثث  أعقثثثلج الرفاثثثا كقثثثل هثثثدف للثثثا ال الثثثدت فابثثث  لل فثثث  ال  ثثثل  ال،ف  ثثث 

اسثثثثرود ت البلةثثثث  القثثثث     ا ريةثثثعاو: ال ثثثث س  الرعتةثثثال ال،الثثثد الرشثثث،هلو القفع  ثثث  تفثثثث ت   
  ق ثلا الرشث،هلو  ا اسثرود ت  ق ثلا أعقثلج الرفاثاا   ى  ازا ارلف  ف  للثعاء الدااسثال، 

 فللبث   ث  لل فث   فللبثل ت280  تك،عثت  ة ث  الدااسث   ث  ا   ف  ال، ،  للا عرل  ثاالقفع 
ال ق  ال اا  الرشث،هلو  أشلاو ال رل   للا  ل،ه  الن  ااتبلف   ل  لز   زة   اال  ل  ال،ف   

 إلثثثا  ثثثد   لثثث،ه  ا ق  ا  ثثث   الرشثثث،هلو القفع  ثثث الثثث   النثثث  ااتبلف ثثث  سثثثا    زثثثة ا القفع  ثثث 
كقثثل أشثثلاو للثثا  لثث،ه فثثع ق فثث   ا ق  الر   ثثة   الرشثث،هلو القفع  ثث  النثث  ااتبلف ثث  زثثة  الثث

 الثث ق     ثثد   لثث،ه فثثع ق فثث  الثث ق  ا  ثث  ال ثث س ل ثثلل  الثثوك،االثث ق  ال اثثا تفثث ت للثثا ا
 االرفاثثا تفثث ت للثثا الرعتةثثال ال،الثثد   ثثد   لثث،ه فثثع ق فثث  أعقثثلج  االر   ثثة  تفثث ت للثثا ال ثث س

  د   لث،ه  ا    تف ت للا ال  س ل لل  الوك،ا أشلاو للا  ل،ه فع ق ف  الرش،هلو القفع 
 فع ق ف  الرش،هلو القفع    تف ت للا الرعتةال ال،الد  لدت فاب  لل ف  ال  ل  ال،ف   .

السثلب    لثثدو البلةثثث  عثدا  الدااسثثلو  البحثث،ق الرث  تر ثثل   اازرثث ا   دااسثثلو ث  سثثعه ال
ت الر  ت ل لت 2010  الفلفى  بأبفله  الثالث    النرا زبفم القريةعاو  ثا هااس   حةا الد  

ا ت2014 هااس   حةا الثد    ا اازر ا  لدت ااز لء   النرا بللق لخ ا سعت  الفقا لو ا سعي 
 ثث  ن ثثا الثث  ج   النر ثثل زثثبفم  ت الرثث  ت ل لثثت اازرثث ا  الفثثلفى  لا  لثث 2016د  هااسثث   حقثث

لثثدت القفاقثثة   اازرثث ا  ااعىفثثللا ت الرثث  ت ل لثثت2018   هااسثث   ،سثثاا اضثثطعابلو الشو ثث  
دت الىسثثثلو القوراىثثث   ثثث  الق رقثثثع لثثث فثثثلفىاا رضثثث   ثثث  ذلثثثا الرعكةثثث   اثثثا هااسثثث  اازرثثث ا  ال

  اج  ال  لثثثثلوت عظثثثثعا  هقةرثثثثا فثثثث  كثثثثا  عاةثثثثا ال قثثثث، ااعسثثثثلع  اا -القفاقثثثث،ن  -القعاه ثثثث،ن  
،لثثثداعا  ثثثثا هااسثثث   ه ثثثلك هااسثثثلو ت ل لثثثت أعقثثثلج الرفاثثثا الا  الفالنثثثلو  الرىل ثثثا االرقثثثل ا

هااسثث  سثثةعي  ا ت2015تا هااسثث  أزثث، ااسثثة   2014هااسثث  ازثث،  ثث ا ا فاثث،    ات2010الفرة ثثا  
(Şirin, H, 2017) ت.2020أز، هال    ا  هااس 
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 ثد   لث،ه هااسث   اةثد  ت ل لثت هثو   القريةثعي   اازرث ا    رض   ث  الدااسثلو السثلب  
أعقثثلج الرفاثا ال،لثثداعات  اثثا ةثد  اثثا البلةثث  فاثثولا اخرثثلاو البلةثث  فثثال  القعةاثث   افثلفىاال

  أعقثثلج الرفاثثا ال،لثثداعا  تثثأثةع بفثثم القريةثثعاو فثثلفىاالثلع،يثث  لدااسثث  الفالنثث  زثثة  اازرثث ا  ال
 الد ق،لعا     ال  سا القسر،ت الرفا ق  لا،الد  ت  اا كا    القريةعي . 

 

 ،لثثد  النثث  ذاو هالثث  اة ثثل    زثثة  اازرثث ا  الفثثلفى   أعقثثلج الرفاثثا ال،لثثداع  لثثدت  -1
  ة   البح .

  ل  سر،ت اازر ا  الفلفى  لدت  ة   البح ؟ -2
 ، ل لدت  ة   البح ؟ال،لداعا شة  ل أثثع أعقلج الرفاا -3
ت،لثثد فثثع ق ذاو هالثث  اة ثثل    زثثة   ر،سثثطلو هالثثلو الطللبثثلو   ر،سثثطلو هالثثلو  -4

 . سر،ت اازر ا  الفلفى  الطاب  ف 
ت،لثثد فثثع ق ذاو هالثث  اة ثثل    زثثة   ر،سثثطلو هالثثلو الطللبثثلو   ر،سثثطلو هالثثلو  -5

 الطاب  ف   ق لا أعقلج الرفاا ال،لداع .
ل    زة   ر،سطلو هاللو أفعاه الفة ث  فث   سثر،ت اازرث ا   ،لد فع ق ذاو هال  اة  -6

 اليةع ال ل ف ت. – ال ل ف   الفلفى   ف ل لقريةع القسر،ت الرفا ق  لا،الد  
 ،لثثثثثد فثثثثثع ق ذاو هالثثثثث  اة ثثثثثل    زثثثثثة   ر،سثثثثثطلو هالثثثثثلو أفثثثثثعاه الفة ثثثثث  فثثثثث  أعقثثثثثلج  -7

اليةثثثثثثثثثع  –  ف ثثثثثثثثثل لقريةثثثثثثثثثع القسثثثثثثثثثر،ت الرفا قثثثثثثثثث  لا،الثثثثثثثثثد   ال ل ف  الرفاثثثثثثثثثا ال،لثثثثثثثثثداعا
 ال ل ف ت.

توراثث  الق ثثله  البحث ثث  بثثلخرالف  ،اضثث ع البحثث   ثث  ةةثث  ت ثث،  القريةثثعاو القدا سثث  
 لقل كلن  ،ض،  الدااس   رقثا ف  هااس  الفالن  زة  اازر ا  الفلفى   أعقلج الرفاا ال،لداع  

لثثثوت   ثثث،   اثثثا تحاةثثثا القريةثثثعاو هثثث، القثثث    ال، ثثثى  ابحثثث  الا فثثثإن القثثث    الثثثوت   لسثثثال هثثثو
 الق ،ج با البح    النرا بللقريةعاو القيثع  فة ل.
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ترحده ةد ه البح  بللفة   الر   ط ا  اة ل أه او البحث   هثا فثال  القعةاث  الثلع،يث  
 زثثة   ثثل  ثث  فثثال  ال ثث  ا    الثثثلع،  أ قثثلاها 210 ثث  ال  سثثة  الثثوك،ا  ااعثثلق   ثثدهها 

ف   د    2020- 2019    لافل  الدااس ت س  ا تا الرط ةا ف  الى ا الدااس  ا 15-17 
فللثثال  210 ثث   بحثث تك،عثثت  ة ثث  ال فثث   حلفظثث  الق قفثث   ثثدااا بللققاكثث  الفعر ثث  السثثف،ه  

 . فللب   ،     اا ال ح، الرلل 
 بحثألعداد الذكور واالناث يف عينة ال ( توضح التوزيع النسيب1جدول )

 ورــــــــذكــــــــال اثــــــــــــــــاالن ةــــــــدرســــــــم املــــــــاس

 - 32 الثانوية االوىل للبنات باجملمعة
 - 42 الثانوية الثانية للبنات باجملمعة

 - 46 الثانوية السادسة للبنات باجملمعة
 49 - امللك عبد اهلل الثانوية بنني باجملمعة

 41 - الثانوية بنني باجملمعة امللك فهد

 .90وعدد الذكور ، 120( أن عدد اال اث 1 تضح ىن الجدول)

 من إعداد الباحثة :العاطفيمقياس االبتزاز  -1

 :اســــداد المقيــــبررات اعــــمأ( 

زر ا  ااعىفثللا بثلا بلافال   اا الرعاق ال ظع   الدااسلو السثلب    الق ثل  س الول ث 
لاقفاقثثثثة   هااسثثثث   حةثثثثا الثثثثد    فثثثثلفىاالرثثثث  ت ل لثثثثت اازرثثثث ا  ال ت2018 ،سثثثثا    ثثثثثا هااسثثثث 

ت الرثثث  2016 هااسثثث   حقثثثد  ا ت ت ل لثثثت اازرثثث ا  ااعىفثثثللا لثثثدت القرثثث  لة 2014  ت2010 
ىا لثدت الرث  ت ل لثت اازرث ا  الفثلف  هااسث   حةثا الثد  ا لدت ال  لث  ت ل لت اازر ا  ااعىفللا

 لثثدو البلةثثث  أن ه ثثلك اخثثرالف فثثا ت ثثق ا أبفثثله القق ثثلا  كثثولا  فللبثثلو القعةاثث  الثلع،يثث ا
العبلااو القو،ع  لكثا بفثد  ذلثا  سثبل  ترفاثا بللفة ث   خ ل  ث ل فاثولا الر ثدو البلةثث  فث  
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ت لسثثال  ة ثث  البحثث   ثثع ا بفثثله الول ثث  لاق ثثل  س سثثلب   الثثوكعا  كثثولا   ضثثع أبفثثله  شثثرعك 
 نثثثد تقثثثت  ثثث ل   عبثثثلااو  ات  رسثثثا بثثثللرحىا  االرثثث ا  الثثثد   الثثثو السثثثف،ه  لسثثثال الق رقثثثعلر 

الرثثث  تحثثثدثت  ثثث  ا   الشثثثف،ا بللثثثوعالت هثثثا  الوثث،ف  االثثث ا أبفثثثله   ثثثثالق  القق ثثلا  اثثثا أسثثثلا
 ت ف  كرلز ل سلزا الوكع.1997 اه    ف،ا 

 :اســـــــف المقيـــــــوصب( 
ا  شثثثثثقا  اثثثثثا  شثثثثثع  عبثثثثثلااو بفثثثثثدكثثثثثا ا ذكثثثثثعثقثثثثثل  أبفثثثثثله ركثثثثث،ن القق ثثثثثلا  ثثثثث  ثثثثثثالق 

بأارفثثثثثث  اخر ثثثثثثلااو    ط ثثثثثثا  ثثثثثثثا عبثثثثثثلا  عبثثثثثثلا ا ت ثثثثثثح  30  وثثثثثث،ن   قثثثثثث،  عبثثثثثثلااو القق ثثثثثثلا
الثثثثثداللو  ترثثثثثعا     ط ثثثثثا  اثثثثثا عثثثثثلهـاات   ط ثثثثثا  اثثثثثا أة لـعثثثثثلا  اثثثثثا تقلـ ثثثثثلا   ط ثثثثثا  اثثثثثا  للـبثثثثثلا

 ت.40-10لكا بفد     

 :ساـــللمقي ةـــريـــومتـــص السيكـــائـــالخصج( 
تثثثثثا الرح ثثثثثا  ثثثثث   ثثثثثدق  ثبثثثثثلو القق ثثثثثلا  ثثثثث  خثثثثثال  تط ةثثثثثا القق ثثثثثلا  اثثثثثا الفة ثثثثث  

 بللطعق الرلل  . ت فللال  فللبا42ااسرطالع    و،ع      
 ين:ــــــدق المحكمــــــص -1

فثثثا بفثثع  القق ثثثلا فثث   ثث،اتا ا  ل ثث   اثثثا   ق، ثث   ثث  القحوقثثة  نل ثثت البلةثثث  
لاحوثا  اثا  ثدت  ثالة   الى ثعاو ا ء هةس  تدايستأ ضل   ل  الرعر     اا ال ىس  خقس    

 ثدت اعرقثلء كثا ف ثع  للثا البفثد الثو  أهاج تحرثاا  إ ولع ث  لضثلف  أ  ةثوف أ  تفثثد ا  ث  ةةث  
بفثثثم الى ثثثعاوا لضثثثلف  أ   الةظثثثلو أ  ت،لة ثثثلو  ع ع ثثثل ضثثثع اي  ل ثثثدق ااسثثثربلع .  لثثثلء 

 عر    ذلا أن تا تفد ا ال  ل   الاي،ي  لبفم الى عاو.
 ي:ــــداخلـــاق الـــاالتس -2

 ذلثثا  ثث  خثثال  ةسثثل  الفالنثث  اااتبلف ثث  نل ثثت البلةثثث  بثثللرح ا  ثث   ثثدق القق ثثلا 
زة  هاللو أفعاه الفة    اثا كثا ف ثع   ث  الى ثعاو  البفثد الثو   ق سث ل  ث  خثال   فل ثا ااتبثلج 

ر،يلو هالثثث  زةعسثثث،نا  نثثثد لثثثلءو لق ثثثع  فثثثل الو اااتبثثثلج القحسثثث،ر  هالثثث  لة ثثثل  ـل   ثثثد  سثثث
    ،ل ا  قل  شةع ذلا للا  دق القق لا كقل  ،ض  بلل د   الرلل 
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 درجات أفراد العينة على كل فقرة معامالت االرتباط ( 2جدول )
 ملقياس االبتزاز العاطفى الذي يقيسه بعدمن الفقرات وال

 ى الداللةمستو الفقرة بالبعد الذي يقيسها معامل ارتباط البعد الذي يقيسها رقم الفقرة
1 

 وفــــــــــاخل

0.792** 0.01 
2 0.743** 0.01 
3 0.840** 0.01 
4 0.738** 0.01 
5 0.770** 0.01 
6 0.737** 0.01 
7 0.702** 0.01 
8 0.734** 0.01 
9 0.811** 0.01 
10 0.746** 0.01 
11 

 زامـــــــــاالل

0.766** 0.01 
12 0.804** 0.01 
13 0.811** 0.01 
14 0.774** 0.01 
15 0.789** 0.01 
16 0.847** 0.01 
17 0.687** 0.01 
18 0.807** 0.01 
19 0.818** 0.01 
20 0.828** 0.01 
21 

 ور بالذنبــــــالشع

0.668** 0.01 
22 0.861** 0.01 
23 0.729** 0.01 
24 0.797** 0.01 
25 0.865** 0.01 
26 0.861** 0.01 
27 0.786** 0.01 
28 0.841** 0.01 
29 0.754** 0.01 
30 0.753** 0.01 

 0.01** دالة عند ىستو  
 اس:ـــــات المقيـــــثب

 ذلثثثا بلسثثثرودا  كوثثثا  اابفثثثله القو،عثثث  لثثثا   القق ثثثلاالبلةثثث  بثثثللرح ا  ثثث  ثبثثثلو  تنل ثثث
  ذلا  اا ال ح، الرلل : ا  فل ا ألىل لكع  عبلخ
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 مقياس االبتزاز العاطفى معامل ألفا لكرونباخ حلساب ثبات( 3جدول )
 اخــــرونبــــا لكــــل ألفــــامــــة معــــقيم اســــة باملقيــــاصــــاد اخلــــاألبع

 0.92 اخلوف
 0.93 االلزام

 0.93 الشعور بالذنب
 0.96 ككل قياسامل

   ،لثث ا  بفثثله   القق ثثلا كوثثا ت أن ق قثث   فل ثثا ألىثثل لكثثع  عبثثلخ 3 رضثث   ثث  لثثد    
 القق لا. قل  د  ذلا  اا ثبلو 

 (2009قياس أمناط التعلق الوجدانى للمراهقني: إعداد أبو غزال وجردات )م -2
عبثلا   ،  ثث  للثا ثالثثث  أعقثلج  ثث  أعقثلج الرفاثثا ال،لثداعا تثثرا  20 ركث،ن القق ثلا  ثث  

الفل ثا اا   الث ق  الرفاثا اا ث   اااللب     ل  ث  خثال  أسثا،  ل وثعو ذ  الرثداج الوقلسث 
 يركث،ن  ث   الث ق  ال اثا الث ق  الثثلع ا 30الثا  6 ل زثة   ف عاو ترعا   الداللو 6 يرك،ن    

 6 يركثثث،ن  ثثث    الثثث ق  الثللثثث  الثثث ق  الر   ثثثاا 35الثثثا  7عبثثثلااو ترثثثعا   الثثثداللو  ثثثل زثثثة   7
 .30الا  6 ل زة   ترعا   الداللوا عبلااو

 : دق القق لا  ثبلو القق لا بللطعق الرلل   ند تا الرح ا    

 ين:ــــــدق المحكمــــــصأ( 
القفثثد  لارط ةثثا  اثثا   ق، ثث   ثث  ا سثثلتو  فثثا   عضثثت البلةثثث  القق ثثلا فثثا  ثث،اتا

العبثلااو  لاحوا  اثا  ثدت  ثالة   أ ضلء هةس  تدايست   ل  الرعر     اا ال ىس  خقس    
%ا  هثوا  ف ثا   لسثب  85 كلعت عسب  ااتىلق أثثع  ث  الول   بللقق لا لاق رقع السف،ه ا 

 لارط ةا  اا  ة   الدااس .  ق لا أعقلج الرفاا ال،لداعا

 ي:ـــــداخلـــــاق الـــــاالتسب( 
 ذلثثا  ثث  خثثال  ةسثثل  الفالنثث  اااتبلف ثث  نل ثثت البلةثثث  بثثللرح ا  ثث   ثثدق القق ثثلا 

 البفثد الثو   ق سث ل  ث  خثال   فل ثا ااتبثلج  زة  هاللو أفعاه الفة    اثا كثا ف ثع   ث  الى ثعاو
زةعسثثث،نا  نثثثد لثثثلءو لق ثثثع  فثثثل الو اااتبثثثلج القحسثثث،ر  هالثثث  لة ثثثل  ـل   ثثثد  سثثثر،يلو هالثثث  

    ،ل ا  قل  شةع ذلا للا  دق القق لا كقل  ،ض  بلل د   الرلل .
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 الذي يقيسها دالبعدرجات أفراد العينة على كل فقرة من الفقرات ومعامالت االرتباط ( 4جدول )
 مستوى الداللة الفقرة بالبعد الذي يقيسها معامل ارتباط البعد الذي يقيسها رقم الفقرة

1 

 قـــــــالقل

0.679* 0.01 
3 0.547** 0.01 
8 0.369** 0.01 
9 0.628** 0.01 

13 0.654** 0.01 
15 0.576** 0.01 
16 0.632** 0.01 
2 

 ىـــــــالتجنب

0.768** 0.01 
5 0.547** 0.01 
6 0.515** 0.01 
12 0.510** 0.01 
17 0.672** 0.01 
18 0.595** 0.01 
20 0.724** 0.01 
4 

 نـــــــاألم

0.644** 0.01 
7 0.447** 0.01 
10 0.287** 0.01 
11 0.380** 0.01 
14 0.517** 0.01 
19 0.386** 0.01 

 0.01** دالة عند ىستو  

 اس:ــــــات المقيــــــثب
 ذلا بلسثرودا   فل ثا كوا  لألبفله  القق لانل ت البلةث  بللرح ا    ثبلو ااسربلع  

  ذلا  اا ال ح، الرلل : ا ألىل لكع  عبلخ
 معامل ألفا لكرو نباخ حلساب ثبات املقياس( 5جدول )

 اخــــنب روــــا لكــــل ألفــــامــــة معــــقيم ادـــــــــــــــــاالبع

 0.71 القلق
 0.72 التجنبى

 0.71 األمن
 0.70 االستبانة ككل

   ،ل ا  قل  د   لألبفله  القق لات أن ق ق   فل ا ألىل لكع  عبلخ 5 رض     لد    
 ذلا  اا ثبلو القق لا. 
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   :ولاالرض ــــالف جــــائــــنت
   زة  اازر ا  الفلفى   أعقلج الرفاا  ،لد  الن  ذاو هال  اة ل"  علنوالذي  نص 

ال،لثثثداع  لثثثدت  ة ثثث  البحثثث "ا  لإلللبثثث   ثثث  هثثثوا الىثثثع  لة ثثثل  ـل تثثثا ةسثثثل   فل ثثثا ااتبثثثلج 
 .ت6زةعس،ن.  يرض  ذلا ف  لد    

 معامل ارتباط بريسون بني االبتزاز العاطفي وأمناط التعلق الوجداني (6جدول )
 مستوى الداللة ة معامل ارتباط بريسون مع االبتزاز االنفعاليقيم األمناط

 0.391 0.060 - القلق
 0.603 0.036 - التجنبى

 0.906 0.008 األمن
 0.368 0.062 - مقياس أمناط التعلق الوجداني ككل

زة  اازر ا  ااعىفللا  أعا ا ت،لد  الن  ااتبلف   هال  اة ل  ل ت6 رض     ال د    
ج الرفاا ال،لداعا لدت  ة   البح   هوا  شةع الا  د  ااتبلج اازر ا  ااعىفللا بأ  عق   أعقل

الثث ق  ال اثثات لثثدت القثثعاه ة   ة ثث  ا الثث ق  الر   ثثاا  الثث ق  اا ثث   ثث  أعقثثلج الرفاثثا ال،لثثداعا
ةةثثثث  ا  ،لثثثثد هااسثثثثلو  عر ثثثث  أ  ال   ثثثث  ت ل لثثثثت هثثثثو   القريةثثثثعي   رللرثثثثللا ا  ،لثثثثد  البحثثثث ا

  اا ةد  اا البلةث . لو ترىا أ  تورا   ع هو  ال ر   هااس
اازر ا  ااعىفثللا  شثفع الق رث  بثللحةع   اعفثدا  ال ث،    اا أن  يقو  تىسةع هو  ال ر   

خل ثثث  هثثثا فثثث   عةاثثث  القعاه ثثث  الرثثث  ترسثثثا بو ثثثل ف ال قثثث،  ت أ ثثثل  هثثثياء اافثثثعاه   الق رثثث ي 
فثثإع ا  ثثدخا،ع ا ةللثث   ثث  الضثثف  الحثثعج االرقثثل ا القعهثث   الحسلسثث   ااعىفلل ثث     ااعىفثثللا

  ثثع ا خثثعي  ت فا ثثا  ةثثع نثثلهاي   اثثا الرفثثعف أت  ثث   ال ىسثثا  ى ثثدها الر،ا ثثا  ثثع أعىسثث ا
 أ  عق  تفاا  شفع ن بثا  هثوا تىسثةع لفثد  ااتبثلج اازرث ا  الفثلفى  بثأ  عقث   الفالنلو   ق 

  ل   عظع البلةث .    هوا     أعقلج الرفاا اا   أ  ال اا أ  الر   ا

 :ىـــــانـــــثرض الـــــالف
" ثثل  سثثر،ت اازرثث ا  الفثثلفى  لثثدت  ة ثث  البحثث ؟"ا  لإلللبثث   ثث  هثثوا  والةةذي  ةةنص علةةن

لة ل  ـل تا ةسل  القر،سثطلو الحسثلز    ااعحعافثلو القع لايث  لقسثر،ت اازرث ا  الفثلفى   الىع 
  :الرللةة بللقق لا كقل ه،  ،ض  بلل د لة   ف ل لدال  ال طع لكا بفد    اابفله الول   
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 توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف مقياس االبتزاز االنفعاىل (7جدول )
 مدى املتوسطات درجة االنطباق

 4.00 – 3.26 تنطبق متاما
 3.25 – 2.51 تنطبق غالبا
 2.50 – 1.76 تنطبق نادرا

 1.75 – 1.00 ال تنطبق متامًا

 توسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية ملستوى االبتزاز العاطفيامل (8جدول )
 الرتتيب مستوى االنطباق االرحراف املعياري املتوسط احلسابي األبعاد

 2 تنطبق غالبا 0.657 2.57 اخلوف
 1 تنطبق غالبا 0.675 2.59 االلزام

 3 تنطبق غالبا 0.605 2.50 الشعور بالذنب
  تنطبق غالبا 0.607 2.55 املقياس ككل

   ال د   السلزا أن ه لك  سر،ت  عتىع    اازرث ا  ااعىفثللا  أبفثله  الثالثث    رض 
لثدت  ة ث  البحث  الثو    قثاث،ن فثال   ث  القعةاث   بللرعتةال  االث ا   الوث،ف  الشثف،ا بللثوعالت

ااعىفثللا  اازرث ا  ت الر  أ ضثحت أن1997 هو  ال ر    ترىا  ع  ل   عظع ف،ا اه   الثلع،ي 
 شثثوا  الرقلع ثث  ت ثثده ااتىثثلق القشثثرعك زثثة  ال،الثثد    از ثثل  ا بشثثأن ال،انثثع  الثثوت  حثثلفا  اثثا 

 وضثثثف،ن لق ثثثدأ الوضثثث،    لكثثثا  حثثثلفا القعاه ثثث،ن  اثثثا هثثثو  الفالنثثث ا اسثثثرقعاا الرىل ثثثا زة  قثثثل
ل  ثث    ا ثعها  يحثثعس ال،الثدان  اثثا   ث،  أز ثثلءها القعةاث  الضثثبلز   الرث   قثثع ز ث  ااذ ثلن

 فعيا الو،ف  االر ا   الشف،ا بللوعال اذ  فقا،ا  اا اثلا  هو  الف،ا ا لةرأثد ا    أن الضح  
 رثثلالر ا  بقثثل  ثثعاه  ثث  ا  شثثف،ا   ااز ثثلءت س شثثفع ن بوثث،ف  ثث  ف ثثد الفالنثث  االرقلع ثث  زة  قثثل

 .ت9ا 1997  ف،ا اها بللوعال اذ لا   ىو  ل  عاه    ا.
لرىل ا الع    سا،ك  رفاا    خال   قا ث  الر شثس  االرقلع ث    ن  اازر ا   ف ل ل ظعي  ا

  ثثد ل  و،عثث،ن  ةثثع ا الق رثث ي  الفثثلفىة   ر ثثعف،ن  ثث    طاثثا الوثث،ف خل ثث  فثث   عةاثث  الطى،لثث 
هثثثوا الف ثثث   واثثثا ذ ثثثعا  ثثث  ال  ثثثع   ثثثلةال  نثثثلهاي   اثثثا ال  ثثثل  ه ن  سثثثل د   قثثث   فر ثثث،ن ز ثثثا.

 ت.Atudorei, 2011, 11الا  عةا  القعاه        ،ل ا بفم ال لا ةرا بفد زا،  ا
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 ث:ــــالــــالثرض ــــالف
ال،لداعا ا ثثع شة، ل لدت  ة   البح ؟"ا  لإلللب   " ل عق  الرفاا والذي  نص علن

   هوا الىع  لة ل  ـل تثا ةسثل  القر،سثطلو الحسثلز    ااعحعافثلو القع لايث   بفثله  ق ثلا 
 .ت9ف  لد     الرفاا ال،لداعا.  يرض  ذلا

 املتوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية ألبعاد مقياس التعلق الوجدانى( 9جدول )
 يبــــرتتــال مــوى احلكــمست اريــراف املعيــاالرح يــابــط احلســوســـاملت ادـــــاألبع

 2 متوسط 0.558 3.20 القلق
 1 متوسط 0.591 3.32 التجنبى

 3 توسطم 0.502 3.14 األمن
  متوسط 0.550 3.22 املقياس ككل

 يثأت   ت أن أثثع ااعقلج شة، ل لدت  ة   البحث  الث ق  الر   ثا9 رض     ال د    
ز ظثثع    الثث ق  الر   ثثا الثثوت  رقةثث ا فثث  الرعتةثثال اا    يا ثثا الثث ق  ال اثثا ثثثا أخةثثعا الثث ق  اا ثث 

 ل ر  ثث   ثثع هااسثث  ازثث،  ثث ا   فاثث،  توراثث  هثثو  ا ا  لز ثث  عحثث، عىسثثا  عظثثع  سثثا     ثثع ااخثثعي 
تالهثثل  ت الرثث  أ ضثثحت أن أثثثثع ااعقثثلج الرفاثثا ال،لثثداعا لثثدت القثثعاه ة  الثث ق  اا ثث 2014 

 ت. 2009و  ا ذلا هااس  أز،   ا   لعاها ال ق  ال اا تالهل ال ق  الر   ا
ىسث ا ت ةث ا أع  يقو  تىسةع هثو  ال ر  ث   اثا أن  ة ث  البحث  الحثلل   قةاث،ن أثثثع للثا

 يقو      ذلا للا أن عسب  اعرشلا أعقلج الرفاا  بطعي   ا  لز    ت ة ا ااخعي  بطعي   سا   
القثثعاه ة   ة ثث  البحثث  الثث ق  السثثل د   رشثثلز   فثث  الفد ثثد  ثث  الث لفثثلو االرقلع ثث  كقثثل   ثثد  أن

ع ن بفد  الث   ةة   شف لد  ا ال ق  الر   ا عر    تفعض ا لالزر ا  ااعىفللا    ن ا ال،الد  
 ثث  الرفل ثثا  ف ثثا   تكثث،ن  النثثر ا االرقلع ثث   حثثد ه  لدالثث  الر  ثثالا فثث  ال،الثثد    ااخثثعي 

 ا  و،ن  عض  لالزر ا  ااعىفللا. ةرا

 :عــــرابــــرض الــــج الفــــائــــنت
" ،لثثد فثثع ق ذاو هالثث  اة ثثل    زثثة   ر،سثثطلو هالثثلو الطللبثثلو  والةةذي  ةةنص علةةن

لثلو الطابث  فث   سثر،ت اازرث ا  الفثلفى ."ا  لإلللبث   ث  هثوا الىثع  لة ثل  ـل   ر،سطلو ها 
 ت.10تا اسرودا  اخربلا "و" لحسل  هال  الىع ق زة  القر،سطلو.  يرض  ذلا ف  لد    
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 اختبار "ت" حلساب داللة الفروق بني متوسطات درجات  (10جدول )
 از العاطفيالطالبات ومتوسطات درجات الطلبة يف مستوى االبتز

 مستوى الداللة درجة احلرية قيمة اختبار ت االرحراف املعياري املتوسط احلسابي العدد اجلنس األبعاد

 اخلوف
 6.55 27.53 120 إناث

5.048 208 0.01 
 5.75 23.16 90 ذكور

 االلزام
 6.58 27.56 120 إناث

4.210 208 0.01 
 6.39 23.74 90 ذكور

الشعور 
 بالذنب

 6.18 26.98 120 اثإن
6.002 208 0.01 

 4.71 22.29 90 ذكور
املقياس 

 ككل
 18.06 82.05 120 إناث

5.406 208 0.01 
 15.68 69.19 90 ذكور

ت زة  01أ0ت أعا ت،لد فع ق ذاو هال  لة ل      د  سر،ت  10 رض     ال د    
له اازرثث ا  الفثثلفى   القق ثثلا  ر،سثثطلو هالثثلو الطللبثثلو   ر،سثثطلو هالثثلو الطابثث  فثث  أبفثث

الرثث  أ ضثثحت أن ااعثثلق  ت2010ا هثثوا  رىثثا  ثثع هااسثث   حةثثا الثثد     ثوثثا ل ثثلل  الطللبثثلو
 ف  فثثث  الر شثثثس    ثثث  الثثثوك،ا  هثثثوا  علثثثع للثثثا ف  فثثث  ااعثثثلق فثثثلفىاأثثثثثع تفعضثثثل لالزرثثث ا  ال

و ااعثثثثلق القىع ضثثثث   اثثثثا عشثثثثلفل ااعثثثثلق  ثثثث    ثثثثداا ال ةثثثث،ه الرثثثث   رعرثثثثا  اة ثثثثل االرقلع ثثثث 
 االرقلع ثثث  فثثث  الق رقثثثع السثثثف،ه   الرثثث ا  ااعثثثلق  ثثث  ال لة ثثث  الد   ثثث   ااخالق ثثث   اع ثثث ل  ا

 اذ لا   ، ،ا ز وا  شفع ن زرأعةال الضقةع  رللرللا الشف،ا بللوعال.  هوا  ىسع ا   ا ع ال،الد  
 الق رقع السف،ه .  د ااعلق أ اا    الوك،ا ف   بفله  الثالث أبالفلفى  أن  سر،ت اازر ا  

 س:ـــامـــرض اخلـــج الفـــائـــنت
" ،لثثثثثثد فثثثثثثع ق ذاو هالثثثثثث  اة ثثثثثثل    زثثثثثثة   ر،سثثثثثثطلو هالثثثثثثلو  والةةةةةةذي  ةةةةةةنص علةةةةةةن

الطللبثثثثثلو   ر،سثثثثثطلو هالثثثثثلو الطابثثثثث  فثثثثث   ق ثثثثثلا اعقثثثثثلج الرفاثثثثثا ال،لثثثثثداع "ا  لإلللبثثثثث   ثثثثث  
ر،سثثثثثثطلو. لة ثثثثثثل  ـل تثثثثثثا اسثثثثثثرودا  اخربثثثثثثلا "و" لحسثثثثثثل  هالثثثثثث  الىثثثثثثع ق زثثثثثثة  الق هثثثثثثوا الىثثثثثثع 

 ت.11 يرض  ذلا ف  لد    
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 اختبار "ت" حلساب داللة الفروق بني متوسطات درجات  (11جدول )
 .الطالبات ومتوسطات درجات الطلبة يف مقياس امناط التعلق الوجداني

 مستوى الداللة درجة احلرية قيمة اختبار ت االرحراف املعياري املتوسط احلسابي العدد اجلنس األبعاد

 القلق
 3.85 22.33 120 ناثإ

0.219 208 0.827 
 3.99 22.44 90 ذكور

 التجنبى
 4.07 23.25 120 إناث

0.067 208 0.946 
 4.25 23.29 90 ذكور

 األمن
 3.02 18.76 120 إناث

0.284 208 0.777 
 3.00 18.88 90 ذكور

املقياس 
 ككل

 5.56 64.33 120 إناث
0.348 208 0.728 

 5.94 64.62 90 ذكور

ت أعا ا ت،لد فع ق ذاو هال  لة ل    زة   ر،سطلو هاللو 11 رض     ال د    
 الطللبثثلو   ر،سثثطلو هالثثلو الطابثث  فثث  أبفثثله  ق ثثلا أعقثثلج الرفاثثا ال،لثثداع   القق ثثلا كوثثا

 ثثع هااسثث  أزثث،   هثثو  ال ر  ثث  توراثث   هثثوا  ف ثثا  ثثد  هالثث  ال ثث س فثث  أعقثثلج الرفاثثا ال،لثثداعاا
ت الرث  أ ضثحت أن ه ثلك فثع ق هالث  اة ثل  ل تفث ت لقريةثع ال ث،  فث  عقث  2014 فا،     ا  

 فثا عقثث  الرفاثثا الر   ثثا ل ثلل  الثثوك،اا زة قثثل ا  ،لثثد فثثع ق ا الرفاثا الر   ثثا ل ثثلل  ااعثثلق
هال  لة ل  ل ف  عق  الرفاا ا     تعلع البلةث  تىسةع  ثد  هالث  ال ث س للثا أن عقث، اابطث  

ب  بللفالن  ال،لداع    الرىل ا اا  لزا عح، ااز لء بفةثدا  ث  ال ث س فثإذا  ثل  لثدو الرفاا تعت
هثثو  العابطثث    ثثو ال ثثيع ت ثثب  بقثلبثث  نل ثثد  ا ثث  تثث،فع العاةثث   ا  ثث  لالزثث    طاثثا ل ورشثث  

 ل ولعلتا  فلنلتا  الفللا القح   با.

 ادس:ــــرض الســــج الفــــائــــنت
 ق ذاو هالثثثثث  اة ثثثثثل    زثثثثثة   ر،سثثثثثطلو هالثثثثثلو أفثثثثثعاه " ،لثثثثثد فثثثثثع  والةةةةةذي  ةةةةةنص علةةةةةن

الفة ثثثثث  فثثثثث   سثثثثثر،ت اازرثثثثث ا  الفثثثثثلفى   ف ثثثثثل لقريةثثثثثع القسثثثثثر،ت الرفا قثثثثث  لا،الثثثثثد  ."ا  لإلللبثثثثث   ثثثثث  
هثثثثثثثثوا الىثثثثثثثثع  لة ثثثثثثثثل  ـل تثثثثثثثثا اسثثثثثثثثرودا  اخربثثثثثثثثلا "و" لحسثثثثثثثثل  هالثثثثثثثث  الىثثثثثثثثع ق زثثثثثثثثة  القر،سثثثثثثثثطلو. 

 .ت12 يرض  ذلا ف  لد    
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 داللة الفروق بني متوسطات درجات  اختبار "ت" حلساب (12جدول )
 أفراد العينة يف مستوى االبتزاز العاطفي وفقا ملتغري املستوى التعليمي

 مستوى الداللة درجة احلرية قيمة اختبار ت االرحراف املعياري املتوسط احلسابي العدد املستوى التعليمي األبعاد

 اخلوف
 5.78 23.93 103 اجلامعي

3.853 208 0.01 
 6.89 27.32 107 اجلامعي دون

 االلزام
 6.09 24.20 103 اجلامعي

3.732 208 0.01 
 6.97 27.58 107 دون اجلامعي

السعود 
 بالذنب

 4.78 22.90 103 اجلامعي
5.136 208 0.01 

 6.49 26.95 107 دون اجلامعي
املقياس 

 ككل
 15.19 71.04 103 اجلامعي

4.497 208 0.01 
 19.21 81.85 107 دون اجلامعي

ت زة  01أ0ت أعا ت،لد فع ق ذاو هال  لة ل      د  سر،ت  12 رض     ال د    
 ر،سثطلو هالثلو أفثعاه الفة ث  فث  أبفثله اازرث ا  الفثلفى   القق ثلا كوثا  ف ثل لقريةثع القسثثر،ت 

لا أثع ل  ثلز  ل لل  ه ن ال ل ف ا  هوا  ف ا أن القسر،ت الرفا ق  لا،الد    الرفا ق  لا،الد  
ف   د  اسرودا  اشول  ااسلء  ااعىفلل    ثا اازرث ا  ااعىفثللا  ترىثا هثو  ال ر  ث   ثع هااسث  

ت الرثثث  أ ضثثثحت ان ه ثثثلك  النثثث  فعه ثثث   ،لبثثث  زثثثة  أسثثثللةال القفل اثثث  ال،الد ثثث  2002سثثثللا  
 فا قث  لا،الثد   القسثر،ت الر الس،ي  الرث  تسثل د  اثا انل ث   النثلو سث،ي  زثة  ال،الثد    ااز ثلء

ابقف ا كاقل  اه القسر،ت الرفا ق  لا،الد    يثع تأثةعا ا  لز ل  اا  د  اسرودا  ااسللةال اليةع 
 توراث  هثو  ال ر  ث   ثع هااسث    ثد ا  أشول  ااسلء  ااعىفلل       ل اازر ا  ااعىفثللا الس،ي 

 سثثثللةال القفل اثثث    لالرثثث  أ ضثثثحت أعثثثا ا  ،لثثثد فثثثع ق هالثثث  اة ثثثل  ت2015  ةسثثث  الق ةثثثدا
 .ت للا القسر،ت الرفا ق  لا،الد  تف   ال،الد       ل ااسلء  ااعىفلل  

 ع:ــــابــــرض الســــج الفــــائــــنت
" ،لثثثثثد فثثثثع ق ذاو هالثثثثث  اة ثثثثثل    زثثثثة   ر،سثثثثثطلو هالثثثثثلو أفثثثثثعاه  والةةةةةذي  ةةةةةنص علةةةةةن

لرفا قثثثثثث "ا  لإلللبثثثثثث   ثثثثثث  الفة ثثثثثث  فثثثثثث   ق ثثثثثثلا أعقثثثثثثلج الرفاثثثثثثا ال،لثثثثثثداع   ف ثثثثثثل لقريةثثثثثثع القسثثثثثثر،ت ا
هثثثثثثثوا الىثثثثثثثع  لة ثثثثثثثل  ـل تثثثثثثثا اسثثثثثثثرودا  اخربثثثثثثثلا "و" لحسثثثثثثثل  هالثثثثثثث  الىثثثثثثثع ق زثثثثثثثة  القر،سثثثثثثثطلو. 

 ت.13 يرض  ذلا ف  لد    
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 اختبار "ت" حلساب داللة الفروق بني متوسطات درجات  (13جدول )
 أفراد العينة يف مقياس امناط التعلق الوجداني وفقا ملتغري املستوى التعليمي

 مستوى الداللة درجة احلرية قيمة اختبار ت االرحراف املعياري املتوسط احلسابي العدد املستوى التعليمي بعاداأل

 القلق
 4.06 22.56 103 اجلامعي

0.680 208 0.497 
 3.76 22.20 107 دون اجلامعي

 التجنبى
 4.44 23.56 103 اجلامعي

1.019 208 0.310 
 3.83 22.98 107 دون اجلامعي

 االمن
 2.99 18.60 103 اجلامعي

0.981 208 0.328 
 3.03 19.00 107 دون اجلامعي

املقياس 
 ككل

 6.19 64.73 103 اجلامعي
0.685 208 0.494 

 5.23 64.19 107 دون اجلامعي

ت أعا ا ت،لد فع ق ذاو هال  لة ل    زة   ر،سطلو هاللو 13 رض     ال د    
أبفثثثله  ق ثثثلا اعقثثثلج الرفاثثثا ال،لثثثداع   القق ثثثلا كوثثثا  ف ثثثل لقريةثثثع القسثثثر،ت أفثثثعاه الفة ثثث  فثثث  

ف  اعقلج الرفاا ال،لداعا لثدت  ة ث   القسر،ت الرفا ق  لا،الد    هوا  ف ا  د  هال  الرفا ق ا
 يقو  تىسةع هو  ال ر    أن أعقلج الرفاا ال،لداعا اا   أ  اليةع اا    رأثع بللثد ا ا البح 

سثث،اء أثثثلع،ا  ثث   سثثر،يلو تفا ق ثث   وراىثث   ااز ثثلء تك،ي ثثل الرقلع ثثل ا،الثثد   فثث  تكثث،ي الرعرثث،  ل
 ثع   لك   و،ن الرعكة   اثا ال ظثل  ااسثعت  الفدالث  ال،الد ث  زثة  ااز ثلء  الفالنثلو االرقلع ث 

 ت.91ا 2011  ةال  ا .ااخعي 

 هاا  القداسثثث   خل ثثث    ثثثد  لثثث،ه  شثثثوالو عىسثثث   الر،ا ثثثا القبلشثثثع زثثثة  ال،الثثثد    اا
  الرقلع   لألز لء لاردخا القبوع لفد  تىلنا القشوالو.

   لا،الثثد   لارفثثعف  اثثا  ثثدت تثثأثةع اازرثث ا  ااعىفثثللا  اثثا سثثقلو  ا ثثداه زثثعا   ااشثثله
 الشو    لدت أز ل  ا.

  القر،سثثثثط   ااا ا ثثثثداه  عاثثثثث  لالسرشثثثثلا  ال ىسثثثث   فثثثثا القثثثثد ااهرقثثثثل  بقعةاثثثث  القعاه ثثثث
 تحت لشعاف كا لو الرعر     عاث  الر،ل ا  اااشله ال ىسا.  الثلع،ي 

 أعقلج الرفاا ال،لداعا  ااعقلج ا   ا الر   ت ق ا زعا   ااشله   لا،الد   لارفعف  اا
 ت،فد الفالن  ال،الد   زة  ا  رة  أز ل  ا لكا  ع ش،ا ة ل  اسعي  س،ي .

  ق ث  ت ثد ع الثواو لثدت الطابث  ذ    تسثر دف ااات ثلء أ  ت ضع ا  ت ثق ا زثعا   تداي  ث
 . الر     عق  الرفاا ال اا
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 ة:ـــــربيـــــع العـــــراجـــــامل
  ت.أ عقلج الرفاا ف   النر ل بوا    الوكلء ال،لداع   اإلزدا  2015   حقد ز  ةس . اأز، ااسة

 .221-133تا 31 1ا ا  الثلع،ي .   ا  اااشله ال ىس ال،لداع  لدت  ة      فاب  القعة

 ت. أعقثلج الرفاثا  ةثا القشثوالو االرقلع ث  لثدت 2014   ل ثد . فاث، ا  فل يث ا أز،  ث ا ا
. الق اثث  اااهع ثث  فثث  الفاثث،  ال ثث،  االرقثثل ا  الىسثث  الفقعيثث  الطابثث  القثثعاه ة   ف ثثل لقريةثثع  

 .368 -351تا 3  10 الرعر،ي ا
 زر ثثد ع  ت. أعقثثلج تفاثثا العاشثثد     النر ثثل2009  ثثد الكثثعيا.    فل يثث   لثثعهاوا أزثث،  ثث ا ا

  .188-145تا1  5الواو  الشف،ا بلل،ةد . الق ا  ا اهع   ف  الفا،  الرعر،ي ا 
 لثدت فابث   ت. أعقلج الرفاا   النر ثل بللرشث،هلو القفع  ث 2020 لسقة  ةس .   أز، هال ا

 .174-155 ات8 4،  الرعر،ي   ال ىس   لل ف  ال  ل  ال،ف      ا  الفا
 أعقلج الرفاا فث  ضث،ء عظعيث  زاث،ر    النر ثل ب ث،ه   ت.2010اسقلء ز ت فعاج.   الفرة اا

 لل ف  القاا سف،ه.ا اسللا الدكر،اا   الح ل  لدت فللبلو القعةا  الثلع،ي  بقد    العيل 
 القى ثثث،      اازرثثث ا "بحثثث،ق عثثثد –القى ثثث،   ال،انثثثع  "اازرثثث ا  ت2011 ثثثلل    زثثث  ةقةثثثدا– 

  ورب  القاا ف د ال،ف   . . العيل .الفالج-ااسبل  

 ه ا ال،الد   ف  تكث،ي  الشو ث   االرقلع ث    ثد ا ز ثلء "هااسث  ت2011بلسق    ةال  ا .
 .109-71 تا3 27 ةداع   ف   د    ه شا".   ا  لل ف  ه شا. 

 الد   كقل  داك ل ا ز لء   النر ل بللر،افا ت. أسللةال القفل ا  ال2002خا،ه   د هللا   سللاا،
 لل ف  أ  ها لن.ا لدت فال  ال   السلبع  الثل   .اسلل   للسرةع ال ىسا

  أعقثثثثثثثثلج الرفاثثثثثثثثا   النر ثثثثثثثثل بلاثرسثثثثثثثثل  ال ىسثثثثثثثثا لثثثثثثثثدت ت2008  أ ةثثثثثثثثع  فكثثثثثثثثعت. ا ل ثثثثثثثثد .
   ف طل.لل ف ثا   الرعر  ا كاة  و ات. اسلل  القللسرةعا -القعاه ة  هااس  س و،  رعي 

 الرىعنثثث  فثثث  القفل اثثث   .ت2015  عفقثثثلو   ثثثد الثثثعةق . ا ةسثثث  افثثثل     ،سثثث    ثثثد الق ةثثثدا
ال،الد   كقل  داك ل ا ز لء   النر ل زبفم القشوالو السثا،ك   لثدت  ة ث   ث  اافىثل   ث  

 .78- 73تا 67  18 س  .   ا  هااسلو الطى،ل ا ت12-9س   
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 اازر ا  الفلفى : ةة قل  سرود     ة،لثا الوث،ف ت. 2015  ه عل. فعا  ا س، انا ف،ا اها
  الشف،ا بللوعال لارال ال با. العيل .  ورب  لعيع.  اال ا 

 ه ا ااسثثثثثع  فثثثثث  ز ثثثثثلء شو ثثثثث   الطىثثثثثا  ت قةرثثثثثا بحثثثثث،ق  ثثثثثيتقع  ت.2001لةاثثثثثا   ثثثثثثع  الثثثثثد  ا
-27 ثثثثثلهع   ثثثثث  الىرثثثثثع  الت  ثثثثة  شثثثثثقس بف ثثثثث،ان  ه ا تعر ثثثثث  الطىثثثثثا فثثثث  اا ثثثثثال  الحضثثثثثلا  

 .11ا ،لة، 29
 هاا  –ال لهع   –ال  ء اا    –ت.  ،س،    اا ال ىس الرأهةا  2006 الء الد     ثىلن ا

 الىكع الفعر .

   أعقثثثلج الرفاثثثا القر  سثثث  بللدافع ثثث  ااثله ق ثثث  لثثثدت فابثثث  ت2018لثثث، اتاا فلفقثثثا ال هثثثعاء .
 .439-429ا ت4  14الق ا  اااهع   ف  الفا،  الرعر،ي ا  ال ل ف .

 الشو ث   كقريةثعاو  سث ط  فث  الفالنث  زثة  اازرث ا   ت. سقلو2016حق،ه  هبا    حقدا
 الفثثثلفى  أ ثثثعا  اضثثثطعا  الشو ثثث   الحد ثثث  لثثثدت  ة ثثث   ةثثثع اثاة  و ثثث   ثثث  القرثثث  لة ا

 .84-1 تا26  27 هااسلو عىس  ا
 ت. اازرثثثثث ا  ااعىفثثثثثللا   النرثثثثثا بوثثثثثا  ثثثثث  الق ثثثثثلخ ااسثثثثثعت 2010اي ثثثثثل     حةثثثثثا الثثثثثد  ا

هااسثثثثث   : ثثثثث   لثثثثثدت فللبثثثثثلو القعةاثثثثث  الثلع،يثثثثث  رفثثثثثم  ريةثثثثثعاو الشو ي  الفقا ثثثثثلو ااسثثثثثع 
اسثثثثلل  هكرثثثث،اا ا لل فثثثث  ال ثثثثلهع ا  ف ثثثثد الدااسثثثثلو الرعر،يثثثث ا نسثثثثا  سثثثث و،  رعيثثثث  كاة  وة ثثثثا.

 اااشله ال ىسا.

 اازرثثث ا  ااعىفثثثلل  لا  لثثث   ثثث  ن ثثثا الثثث  ج   النرثثثا زثثثبفم  .ت2014اي ثثثل ت   حةثثث  الثثثد  ا
 .311-267تا 2  13 ا  هااسلو  عر  ا ريةعاو شو    ال  ل    

 اازرثثثثث ا  الفثثثثثلفى   ااعح ثثثثثل  القفعفثثثثث    النر قثثثثثل بللقسثثثثثس،ل    ت.2018 لشثثثثث،ا   ا ،سثثثثثا
 كا   الرعر  .ا لل ف  بيداها الشو    لدت القفاقة . اسلل  هكر،اا  

   ا  ااسرلذا كا ث  زث  اشثد لافاثا ت. اازر ا  ااعىفللا زة  ال  لة 2012هلهتا أع،اا    ،
 .36-1 تا301ااعسلع  ا الفده  

 ال ظعيثثثث  القفل ثثثثع  فثثثث   اثثثثا االرقثثثثل  تعلقثثثث  ت2012 السثثثث،ن    اقا   لثثثث ا ا  الثثثثس .
 هاا   دا   لا شع  الر، يع.  قلن. اااهن. الح،ااع ا  حقد   د الكعيا.
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