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دادإـع
  

 مـــــد بالقســاعـــــدرس املســـــامل
إـشراف

 
 أستـــاذ الصحــة النفسيــة 

 جامعة بنها -كلية الرتبية 

  
 أستـــاذ الصحـــة النفسيـــة 

 جامعة بنها –وعميد كلية الرتبية 

مدددنره    اددد  رافي ددد   اددد  راهددد ال را ةرادددل راإلا دددل فاددد  رارقدددن    ددد  را دددن   ددد   
رضددانرا رام دد تك نت أدددل النرا را ةراددل ادد  ا  ددلس رضددانرا رام دد ت  ف دد رل را ل  ددل ك 

 50  طلاب نطلا ل ام  ي ةاأن ا  راصف رألنل را لدأي  100      يل را ةرال  رشرم ل
ذكددأة ادد  ا ةاددل را لدأيددل  يدد     ي ددل   50ا لدأيددل  يددلا   ي ددلك فدددلم ادد  ا ةاددل ام رامدد اي   ر

اديل  ندد  ءدلنا دردللد را ةرادل تلد ن فاد  نءدأل ادنن  ذرا  16-15نتنرن ل ا ملةهم ادل  د   
لالادل ف صددلل ل  دد   ارأاددا  ةتدب لةءددلا راددعكأة نرادددلم   د  ا  ددلس رضددانرا رام دد ت ادد  

 رتفله راعكأة 

   الكلمات املفتاحية:
 رام  تك رامنره أن رضانرا 
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تلدد ا رالضددانرالا را دد أك ل اصدد ل  لاددل ادد ق رامددنره    د  ددلن الاسددلن ا أرادد ي  نرألادددن ك 
نرضددانرا رام دد ت اصدد ل عل ددل ًقدد  دماددلن عا ددنرن ادد  رالضددانرالا را دد أك ل راردد  تدد  ن ادد  لن 

دد ،  أادد ك د ددنرن امددل ًقلد دد  رامنرهددَ ادد  ان    ددل رامنره ددل ادد  ا دد رن ا  أيددل نتمددنل   دد  رامنرهددَ ناح
ن  م ت  ا ا ناي رآلعنك امن  ل رامنره ل تمرلز ا  ن  فم ل نرت لع ا ل ر ل را   أاأء ل ن  دا 

 ءرمل  ل ا  لل ل رال
 :Tani & Hans, 2012) تاكي وهااكي ك (Baker, 2010: 75) باكر نا د  ادد  

ت ان اصد ل عل دل رارادأة رالد        ان "رضانرا رام  ت نرا  أك لا رامرق  ل ا  (659
ا  نل نرادعي يديق ب  د نةه   د  رألادن  نرامفرمدن   د  دادل  انادنك ا دأ اد أمب ا دلافب ام دلل  
ندأر ددد  نددددأرد   رامفرمدددن ناددد  عراددد  ً ددد ن را دددنل دإدددأ   دددل  اددد  رار صددد ن راصددد  لد  نرا  دددن 

 راءنرا " 
ان "شدد أع  (Liabo & Richardson, 2012: 33) ليااك ووهتشاركتونااو ونذكددن 

رضدددانرا رام ددد ت ن دددا فاددد   ددد  انت دددن نندددلألع   ددد   رامدددنره   ك اً دددلن ادددد  را ل  دددلن   ددد  
رعدرر  رامقد الا راميرلددن   دأل راقدلام الضددانرا رام د تك ا لددل راي دد ل كمدل دنةت دل رافمق ددل 

%  كمدددددل ادددددد ا   ددددد  ان هدددددعر 10% : 1  هددددد  ادددددل  ددددد    2000رألاني  دددددل ا ادددددب راي  ددددد   
% 8.8% فادد  2.1   راددعكأة اد ددن ادد  رادددلم نترددنرنت رار دد ينرا اددل  دد   رالضددانرا ًلدد ن  دد

 % اإلدلم"  2.3% فا  1ا عكأة نا  
فاد  ان "رضدانرا  (Hodgins et al., 2008: 979) اووجنسوهآخ ه واً لن اشدلة 

%  ناقددد ل رالدرلدددلة يرأددددف   ددد   ددد   11% : 5رام ددد ت ييرلدددن  ددد   رألادددنرل  ي ددد ل ادددل  ددد    
ايأع نراقمن رازاي  نش ا را  أمك ايف  ان ردرلدلة رضدانرا رام د ت اد  ان  دل ارس نرا ا ا ر
  ايل ً دأن 11:  4%ك نا  ان  ل راا أال ا   7  ايل ً أن  أرا  16:  12رامنره ل ا   

 %"  4 أرا  
 و(1087 و2011( و)حنااك ومانااك  و160"و2008)اكلااخوخياا   ودددعات اشددلةا كددا ادد  

ان "رضدددانرا رام ددد ت ايرلدددن لرعدددا اددد رةس ءم أةيدددل  فاددد  (140:و2012)حناااك وماناااك  و
ادنن  (Nelson et al, 2011: 45) ييلسو وهآخا ه واصن راقنن ل امق ل انت ن"  ننا لن اناي 
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"اقددد الا رضدددانرا رام ددد ت اددد ق ا دددل رامدددنره    انت قدددل دأ دددلن ادددلك ا ددد  رادددرنرا ل ن ددد ل هدددعه 
 % ا  ااني ل"  30% ا  ني ز ن 42% ا  را ر ي ر ن 36% ن37رامق الا فا  
ان "رضانرا رام  ت ا  ا   (Mash & Walfe, 2008: 599) مكشوههلفنذكن 

رامنره ددل ًصدد و اصددأة  ت  لل ددل اد ددن عاددأة ك نيم دد  ان يدد لي فادد  ا مددلل فءنرا ددلك نينءددن ذاددت 
فادد  ان ان  ددل رامنره ددل ادد  ا ددقب رامنر ددا راردد  ًمددن   ددل را ددنلك ألددد  ددد  ير دد   ا يددلن اإلناددل 

ردد  نتيد دد  ذرتدد   دد   رامإ ادد   ادد  نرام ددلاا   ادد ك نالادد مل ا  ددلن ااددنت  راددعي  ددد  تإ يدد  هأي
ً ا دددأن اددد  ت  ددد ن عصدددلل  دمدددأه راق دددأي نرالد قدددلا  نرالءرمدددل  ك ندددد  ي فدددي اقددد  اادددنرل 
رألان  فا  االا ب غ ن تننأيل ا  تقلا  م ادن رامنرهدَ ا دا را دأم ان راردأن ا ان رار  يد  نراأ  د  

رار  ت  ة اي  نال تنضد  مك لنن ان ًإدلنل اي ادي م ا دل  ت    د  تقد ي  ل ان ا  ب ا أك لت  
ت  ي  ل امل هأ اا ا اي لك امل ير  ب ا  راي ا ا  كنرار  نءنت الل نه نطمث اقلام هأير ك 
اعات ًف  رامنرهَ ا أك لت  لرلملن اناأضل ا  ةؤيل راأرا ي ك   يمل ًف  ا أك لا ادنردد  راممل  دل 

ل ا  ةؤيل رانا لنك امل ًفق   ًم ا فا  م نيقريَ اا لة علط ل امفنل اد دل ترملشد  ادن ا ل ا  أا
رانا دلنك كددا ذادت ادد  اءدا ردر ددلا رال ردنر   عرتدد  ادد  فطدلة ءمل ردد ك كدا اددل اد َ ًفقددا ادد  

 هعه رامن  ل تننل عص ل ييمأ ا  ل رضانرا رام  ت نيزلهن" 
  (Dadds et al ,2005:404)نآعدننن ننا دل انؤيدل راق يد  اد  را دل     اا دلل لرلس 

هيلم رعدرر   دأل  (Isen et al ,2010:220)   نإً   نآعننن  134:2008نهلال ع نق  
اق ل ردرللة رضانرا رام  ت ناش لا      رادعكأة نراددلم ا د  ً دأن اد دن ردرلدلةرن  د   رادعكأة 

رادددلم. هددعر اددل لاددن نراق ددب ددد  ً ددأن ا  دد   يدد  رادددلم كددعات ت ر ددف ا ددلهنه ادد ق راددعكأة ن 
را ل  ل فا  را  لم   ةرار ل راإلا ل ا رقن      را نن      ادنره    اد  رافي د   اد  رضدانرا 

 رام  ت 

يرقددددنم رامددددنره    ادددد  رافي دددد   ادددد  ا يددددلن ان  ددددل رامنره ددددل ا ق يدددد  ادددد  رالضددددانرالا 
 دددلمك نرضدددانرا رام ددد ت ًقددد  ا ددد  ت دددت  را ددد أك ل نرارددد  تددد  ن   ددد  ا دددر    م ن  دددلت م الددد ا

رالضانرالا رار  تيلل ا  رامنره    ند  ت رمن اق م ا رن  اطأل نتراأة الضانرا رال ص ل 
رام دلل  ا مفرمددنك نييرلددن رضدانرا رام دد ت  دد   رامدنره    ادد  رافي دد   امقد الا ا ر  ددل ا دد  
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ددددلم ان دددد  ير دددلنق اقددد ل ت دددأن راي ددد ل انت قدددل اددد ق رادددعكأة ندددد  ً دددأن اد دددن ردرلدددلة اددد ق را
رالدرللة     راعكأة نرادلمك اعات تر  دأة الد  ل را ةرادل هيدل اد  اإلنادل رارقدن    د  را دنن  

     رافي    ا  رضانرا رام  ت 
 نرداردلن امل ا َ ًم     لغل ال  ل را ةرال ا  رار لؤل رانل    رارلا  :

ولنسلك؟مكومدىوتأثي ويوعوالنفحوصوملىومنكتناهوالضط ابوا

هدددد ال را ةراددددل راإلا دددددل فادددد  رارقدددددن    دددد  را ددددنن   ددددد   اددددنره    اددددد  رافي دددد   اددددد  
 رضانرا رام  ت 

  تر و اهم دل هدعه را ةرادل اد  عدرل تيلنا دل ا  دل  منيدل هلادل نرامرم  دل هيدل اد  ان  دل
راق يدد  ادد  را صددلل  نرام ددلهن راردد   رامنره ددل رامرأاددالك ت ددت رامن  ددل راردد  ير    ددل

تفق  ل ان  ل  نءل ا    ل  را نل فال ان ًمن اي ل ا درم ان ً دنم اي دل املد را دد  
 ت رمن اق  ا مل اق  

  اً لن ت م  اهم دل هدعه را ةرادل اد  عدرل اإ  دل اد  ا د  رالضدانرالا را د أك ل را لادل
ه ك نهددأ رضددانرا رام دد ت نراددعي نرا ا ددن  نراردد  تيرلددن  دد   رامددنره    ادد  راأدددل راددنر 

ا ددد و ذر تدددي  ن اددد    ك  دددن   ددد  اددد أك لا رامدددنره    ادددأرن ذكدددأةرن ان فدل دددلن ناددد  هيدددل 
 ارإلنل را ل  ل رارقن      را نن  رار  ت  ن     رافي    ا  هعر رالضانرا 

 :Conduct Disorderاضطراب املسلك -1
 ل نةل اددددد  راددددد ا ا رارلددددد    نرا صدددددلل  رانرادددددنًقدددددن  رضدددددانرا رام ددددد ت كمددددد

 DSM. IV, 1994 : 96 ارضددانرا راي  دد ل نرألاددنرم راق   ددل نراصددللة  دد  رافمق ددل  
رألاني  ل ا اب راي        اد  "دم  لرلم ا  را  أم نرادعي ا د  يدرم ردر دلم راإ دأ  رألالاد ل 

 ل ا   ل راقمنيل" اآلعني  نرامقلي ن نرا أر   رالءرمل  ل رانل   ل راميلا 
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 :Adolescents with Conduct Disorderاملراهقون مضطربي املسلك -2
ني ص    م اانرل   يل را ةرال ا  رامنره     رادعكأةك نراددلم  امد  تردنرنت ا مدلةهم ادل 

   ايل 16 – 15     

 أواًل: اضطراب المسلك :
 المسلك : تعريـف اضطراب

:و2006لااو)ياك اواليك سا  وًقن  رضدانرا رام د ت اد  رامقفدم رارنندأي ن  دم رادي ب 
    اد  " لال ت  ن ا  ل ااقلل را نل غ ن انغأنل ناز فل ند  ت أن ضدلة  فاد   د  ًقدأ   (87

  م  ل رارق مك امل ًفق   اإلءل فا  ع الا عل ل امأرء ر ل" 
ن      اد  "دأ لن ا  رالضانرالا را  أك لك دمل ينق آعننن ان رضانرا رام  ت ًق

رضدددانرا رام ددد ت   ددد  ادددد  "ددددأع اددد   (Curistis, 2002: 16) ر شسااااس  دددث  دددن  
رالضانرالا را  أك ل نرارد  ت دأن نرضدإل اد  رام ةادل ناد  راميدزل ناد  عرا دل تير دت   دأ  

عر رايم      ند  ًلرما هرآلعني ك كعات را أر   رالءرمل  ل رألالا ل نرامرلمل ا   ل راقمنيلك 
 ا ملل   نرن ء م " 
فادددد  ان "رضددددانرا رام دددد ت هددددأ ا دددد   (Jian, 2011: 10) جيااااك اً ددددلن اشددددلة 

رالضددددانرالا را دددد أك ل راردددد  ترم ددددز  دددديم  طأيددددا رامدددد ق ادددد  رالدر لدددددلا ا  أر دددد  نرا دددد أك لا 
  رع دد    دد   رام ددلل  ا مفرمددن كلا ددعا نرا ددندل نرا ددننا ادد  رام ةاددل نراميددزل كمددل اددد  يياددأي 

 اق  را  أك لا رافي  ل"  
ان رضددانرا (وHughes et al., 2009: 1اااوجيسوهآخاا ه و)هددعر نددد  انضددو 

رام  ت هأ "رارصي ف رارل  ص  راعق ييا َ     رألط لل راعي  ً  ننن دم  الل  نا درمن 
   " ا  را  أم رامل ا راعق ير م الاق نرد ل نرار ا ن نرا  رع نرالدر لم را ا ن ا  أرد

(وLiabo & Richardson, 2012: 14لياك ووهتشاركتوناو و)اً دلن رت دَ كدا اد  
  دد  ان "رضددانرا رام دد ت هددأ   ددلة   دد  "ادد أم راددر زرزق يرم ددز الالاددرمنرة نرار ددنرة نيلددما 
    ااقدلل نتصدنالا غ دن رءرمل  دل نرارد  اد  عرا دل تدرم ردر لددلا ا مقدلي ن رالءرمل  دل  د  

     ا  رايعرن راا أا  راقللق ان تمنل رامنره   "  من ارلم نت أن اد ن 
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 ك: ــــراب المسلــــواع اضطــــأن

  ي ال درإ م    ادأرع رضانرا رام  ت دف  ان هيلم رتفله   ا  هعر رامفلل: 
الاي ددد ل ارتفدددله رألنل ا دددأ نا دددلن امدددل  ددد ة اددد  راددد ا ا رارل  صددد  نرا صدددلل  رانرادددن 

نيقرمدد  هددعر رالتفددله   دد  ت  دد م رضددانرا  (DSM-IV, 1994: 88)ارضددانرالا راي  دد ل 
 رام  ت ا    ث  ندل راإ نم  فا  دأ   : 

وينطوالطفولخ:وأ(و
هعر رايأع اد  رضدانرا رام د ت ًإد م د دا  مدن راقلدن اديأراك نال د  اد  ان ً درأا  

اا دا راا ا ا   راإ  رأللد  ا  رامقلي ن رارل  ص ل رارزادل الضدانرا رام د تك نا د  ً  دن ر
 دددد نردلن  دددد د لن تفددددله زارلدددد  نتددددرإام  ردلتدددد  اق ددددمك نيإرمددددا ان ًصدددد و ادددد ق هدددد الن رألط ددددلل 
رضددانرا ا دد ت ا ددرمنك نهددم اد ددن  نضددل الاي دد ل ا ر دد م ادد  رضددانرا رام دد ت را   ددف فادد  
رال ي  ان ادننة راأددلك ندد  يرادأة اق دم ذادت فاد  رضدانرا رال صد ل رامقللًدل ا مفرمدن اد  

نرا را دد   ل الضددانرا رام دد ت ادد  هددعر رايددأع ددد  ت ددرمن اددن را ددنل ا ددا راقدد نرن رانشدد ك الارددي  
 نرالد ال  ل نرار أة ن  أا رالدر له نراريعن رألدللًم  كعات رالد إلا نرا  َ نرالدر لا  

وينااطوالن اايااخ:و(ب
نهعر رايدأع اد  رضدانرا رام د ت ي د ا  يد  اد  راإللًدل  لدن  رد  را دلاقل  لدن نهدأ 

رللةرن ا  رايأع را دل َ د دنرن ا صدلل  رامنرهدَ نط  قدل ان  دل رامنره دلك ناد  هدعر رايدأع اد ن رد
ت  ددن  أضددأت رامقددلي ن رارل  صدد ل الضددانرا رام دد تك نةغددم ان ر رملا ددل راددرمنرة رضددانرا 
رام دد ت اددن رامددنره    ان تإأادد  فادد  رضددانرا رال صدد ل رام ددلل  ا مفرمددن ً ددأن ادددا ادد  هددعر 

أع را دل َك فال ان اقد ل رالدرلددلة رامنت دن الضدانرا رام د ت اد  هدعه رامن  ددل رايدأع ا لةددل ادلاي
 ًفقا هعر رايأع اد ن عاأة  ناهم ل  

 ,Whatleyهاتلاىو)اال الاي  ل ارتفدله را دلد  ا يدلم ةؤيدل ا ق يد  اد  را دل     اا دلل 

( وو)يعنااك وDesoto, 2004: 45(وهو سااوتوو)Giles, 2003: 32(وهجيلاا و)55 :2000
(وBaker, 2010: 74( وهباااكر و)130:و2008( و)اكلاااخوخيااا ى و180:و2007بك  وشاااع

نهدعه رانؤيدل دللمدل   د  اادلس ان "رضدانرا رام د ت ًم د  (وShort, 2010: 365هشاوت و)
ت  دد م  فادد  ادد أك لا ء نيددل  وددلهن  ك نادد أك لا ع  ددل  دلايددل ك ااددل  دد  را دد أك لا را ددلهن  

 نل ا  اأرء ل ا لشن  ان رآلعني  ا ا : رألاقدلل راق نرد دل ا   ت ت را  أك لا رار  ً أم   ل را
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نرامددزرم راإددلل نرافدد رل ناقلةضددل رآلعددني  ك ااددل را دد أك لا را لايددل ا دد  ت ددت را دد أك لا راردد  
تإ م ا  را  لن لنن ان ينرهل رآلعننن ا ا  را ندل ك فشقلل راي نرنك نرا ننا ا  را  ل ا رنك 

  را عاك را ننا ا  رام ةال "
نتر ددددددَ را ل  ددددددل اددددددن رالتفددددددله رألنل الضددددددانرا رام دددددد ت  يأ  دددددد  راملددددددلة فا  مددددددل ادددددد  
رالتفدددددددددله رألنل  دمددددددددد  راا أادددددددددل ندمددددددددد  رامنره دددددددددل  ير دددددددددميلن  ددددددددد رع  مل   ددددددددد  را ددددددددد أك لا 
را دددددلهن  اددددد  رضدددددانرا رام ددددد ت كدددددعات را ددددد أك لا را   دددددل اددددد  رضدددددانرا رام ددددد تك نندددددعات 

 ً أن هعر رالتفله هأ رأل م نرألشما  
 يات اضطراب المسلك: مستو

رعر  دددددل ا دددددرأيلا رضدددددانرا رام ددددد ت اددددد    دددددث رالددددد   امددددد  نرددددددن راددددد ا ا رارل  صددددد  
ادنن  (DSM-IV, 1994: 88)نرا صلل  ارضانرالا راي  د ل نرألادنرم راق   دل راا قدل رانراقدل 

 رضانرا رام  ت ً  م فا   ر ل ا رأيلا  
و:Mildاضط ابومسلكوخفيفوأ(و

ا  رامقلي ن رارل  ص ل     رألدا عرل را ديل را دلا ل ان اق دلة  ال   ان يرأران  ر ل
 نر   عرل را رل اش ن را لا لك الامل را را  أك ل هيل ت أن د   ل نت   الارل     

و:Moderateاضط ابومسلكوماونطوب(و
 د ل رامقددلي ن رارل  صد ل راردد  ال د  ادد  تأرانهددل هيدل هدد  اد  اةنقددل فاد  ت ددقل اقددلي نك 

ا را  أك ل ا  هدعر رام درأق تزيد   د  رام درأق را دل َك نال ًلدرنل ا  دل را  دلم امق دلة الامل ر
 اق  ك الارل    ييا َ نا لن اق ل رامقلي ن 

و:Severeاضط ابومسلكوشديدووب(و
  اق دددددلةك 15-10ًصددددد و رضدددددانرا رام ددددد ت شددددد ي   يددددد ال يردددددأران اددددد ق را دددددنل اددددد   

 را   ف نرامرأا  نتي  نهل را     ً أن ادأق   الامل را را  أك ل هيل تزي     رام رأي  
       رافي    ا  رضانرا رام  ت:را ن 

هيددلم رعددرر  ادد  رآلةرن  ددأل را ددن   دد   رافي دد   ادد  رضددانرا رام دد ت اددلا ق  ادد  
 Essau( وهإ ساىوهآخا ه و)Dadds et al., 2005: 404واوسوهآخا ه و)را دل     اا دلل 

et al., 2006: 456( وكوانوهبيكي هو)134:و2008 ( و)اكلخوخي ىوCohen & Piqero, 

 Isen et( وهإ سنوهآخ ه و)Hengeler et al., 2009: 21( وهاينجيل وهآخ ه و)30 :2009
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al., 2010: 220(وهبي كاو وهآخا ه و )Berkout et al., 2012: 506)دد  ادد نر   د  ان و
املددد را رام ددد ت  "راددعكأة ضدددق لن ان  ر دددل اضدددقل  راددددلم اددد  تلددد    رضدددانرا رام ددد تك

ايرلددن  الدد ا اد ددن  دد   راددعكأة عددرل ان  ردد  راا أاددل نرامنره ددلك الاددعكأة غلا ددلن اددل ً  ددننن 
را دد أك لا راق نرد ددل نت  يدد  رآلعددني  نرارإددنع رافي دد  اددن رادددلم نراملددلءنرا نددد  ً ددأن ذاددت 

رادعكأة اددأق اد  ا  ايأرا ا  ن  ا    لت مك اً لن اد  را ل  أن     ان راننت راق نرد دل  يد  
رادلم نرامأردف نرا  أك لا رامقللًل ا مفرمن نانل راإنكل نرامقلا ل را لاد ل  يد  رادعكأة اد دن 
ادد  رادددلمك ازيددلل  اقدد الا رضددانرا رام دد ت ادد  راددعكأة دلتفددل  دد  راددر  رم راق ددلا راقي ددف 

ة ًفق  ددم اق ددم ن دد م شددقأةهم الادد  ن رألاددنقك كددعات وددنن  رامفرمددن نرارإ ددز را  ددلا  ا ددعكأ 
اد دددن  نضدددل املدددلدا رام ددد تك ادددلامفرمن ً  دددا اقددد  را ددد أك لا اددد  رادددعكأة نال ً    دددل  يددد  
  نةهل ا  رادلم ا ا رالرللم نرامللءنرا نرا ننم ا  را  دل اد رن ان د دلةرن نرادد رم نرامسدلان  

إذر كدلن نراقيف   يمل تلفن اق دم رامفرمقدلا نرألادن راددلم   د  را د نن نراإنكدلا رامرزددلك ن 
ا   دلنك كدا هدعر ًلدفن رادعكأة   د  رادد الع فاد  الدلدا رام د ت  هيلم   نرن ا   ً دأن  د نردل ن

 اصأة  اد ن ا  رادلم"  
(وهموفياا وSimonoff, 2001: 217نااينويو)و)نادد  ءلدددب آعددن رت ددَ كددا ادد  

(وهموجاك وهتهتا وHill, 2002: 140(وهايا و)Moffitt et al., 2002: 199هآخا ه و)
(Moughan & Rutter, 2005: 519(وهوهوهو)Dudu, 2004: 32وهكاااك و و)
(Kazdin, 2007: 415(وهتاكيىوهااكي و)Tani & Hans, 2011: 657و)  د  ادد  "اقد  

راأ دددأل فاددد  اددد  را  دددأال تر دددلنق اقددد الا رضدددانرا رام ددد ت  ددد   رادددعكأة نراددددلم نذادددت ألن 
الدد ا ع دد  كددلأل نرم  رادد ق  ددد  ًس ددا  دد  ان رادددلم ددد  تملةادد  ا ددنرم رضددانرا رام دد ت

را   ددل ا قدد نرن ا ددا راقدد نرن را   دد  نرا دد د  غ ددن رامر دداك ا دد أك لا را رددل  راق نرد ددل ا  دددل 
وددددلهن  ا ددددا ادددد أك لا رألناللك اً ددددلن را ددددعا نرا ددددندل لنن اأرء ددددل ندلددددن رالددددللقلا نتلددددأي  

لك اددعات ًإددلل را ددمقلك نادد   ددم ال تددرم ار  ددل را يددلا نإ ددلار م ا قددرم ا دد أال ا لةدددل اددلألنال
رألنالل ا قددرم اد ددن ادد  را يددلاك نا دد   يدد ال د ددن ادد  رال ر ددلة را دد أك لا را   ددل الضددانرا 

عكأة نراددددلم اددد  رام ددد ت رارددد  ت دددأم   دددل راددددلم ا ددد  هدددعه راإلادددل دددد  تر دددلنق راي ددد ل  ددد   راددد
 رضانرا رام  ت" 
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انرا رام د ت     د  ان "رادعكأة رامصدل    الضدReilly, 2009: 43 تشلىوونا   ادد  
نراددددعي  ت ددددرمن اق ددددم هددددعه راملدددد را  ردددد  را  ددددأال ً دددد  أن راددددر  رم هددددعه راملدددد را نييمددددأن 
رضدددانرا رال صددد ل رام دددلل  ا مفرمدددنك ن  ددد  رافلددددب رآلعدددن الاددددلم رامصدددلالا الضدددانرا 

 رام  ت رام رمن ييمأن رضانرالا لرع  ل ا ا را  َ نرا  لل نرال ررل راف  ي"  

 ون:ــــــقــراهــثانيًا: امل
  د  ان "لةرادل اد  أاأء ل  (Apsche & Bass, 2006: 383أبرا وهباكسو)ادد  

رامنرهَ ا     ء رن ا ب ا   ا منره     ا اً لن ا أرا ي  نرامنن   نا ا اد  يرقلادا ادن رامنرهدَك 
  ن ددإر  نامددل ال ءدد رل ا دد  ان راصددإل راي  دد ل ا  ددنل ط ددرن امنره ددلن ذرا اهم ددل الاسددل ادد    لتدد

 اي   ل ةرش رن ال  لن" ر
فا    ل ا  عصدلل  رامدنره    نرارد  ًم د   (43:و2007) شنبونكلم ونا   اشلةا 

 تأض إ ل ا  راي لل رارلا ل:
رار دددد م راأرضددددو دإددددأ راي ددددد ادددد  كلاددددل ا ددددلهن نءأردددددب رال صدددد لك اددددأرن راف ددددم لك  -1

 رافي  لك راق   لك رالءرمل  لك رالد قلا ل 

نذاددت  رقددن  رامنرهددَ   دد  د ةرتدد  نإا لدلتدد  نتم يدد  ادد  تإمددا ا دد أا ل تأء دد  راددعرا  -2
 رار   ن نرت لذ را نرةرا  ي    اي     

 د ن  رالننل نا رم را   ل   -3

 را  ة      ت   ا را  ًم نت  ا راف ي    -4

 راي   نرارمنل   -5

 را أة      را  م نرامقلي ن را لل     -6

  ال راأرا ي   راقص لن نتإ ي  لام را  لة نرانغ ل ا  رارإنة ا  ا -7

 رانغ ل ا  ف  رن راناي نرارق  ن    راعرا   -8

 را إث ا  اعالن رآلعني    -9

 را ق  ار أي   ردلا ء ي   ان رأل  دلن  -10

 ش   راإ لا ل ا ق رامنرهَ امل ً مق  نال ينره نان ل رارفل ر    -11

 ةنل رالداأرن نراقزال نرالقأة الا  لل ا  لدلن در فل ال ًإب ا  ا  رد قلالا ار ل -12
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راصنرع راي    رادعي يرف د  اد  تاناد  رالد قدلا  ا د ب  د م ا مد  اي  د  نن د ب د دن   -13
 رآلعني  ا      اد  غ ن دلضد 

 رالقأة الا  َ نرا أ  الاي  ل األاأة راسلا ل رامرق  ل الا نل ان رامفرمن   -14

 زيلل  راأ   را يي  در فل دمأ ا رأيلت  رالةرد ل راق   ل   -15

دلاددل را ل  ددل اددلالطرع   دد  راق يدد  ادد  را ةراددلا نرا إددأم راردد  تيلناددل را ددنن   دد   
 رافي    ا  رضانرا رام  ت نيم    نض ل     رايإأ رارلا :

 : (Giles, 2002)دراسة جيلز  -1
ومنوا والدتانخ:و"الف قو ينوالجنسينولدىوم اايينوذه واضط ابوالنسلك".

 دددل فاددد  را لدددف  ددد  را دددنن  رافي ددد ل اددد  رضدددانرا رام ددد ت اددد ق هددد ال را ةرادددل راإلا
 80اديل   18-16ت م دعرن انره دلن ا مدلةهم ادل  د    150رامنره   ك نرشدرم ل   يدل را ةرادل   د  

اد   ك رار  رم ا  هعه را ةرال رار  لن الضانرا رام  ت ا ق رامدنره    تدم تا   د   70ذكن ن
ك نتأ دد ل دردددللد را ةراددل فادد  تأءددد  اددنن  ذرا لالادددل   دد    يددل را ةرادددل ادد  راددعكأة نراددددلم

ف صددلل ل  دد   ارأادد  لةءددلا راددعكأة نارأادد  لةءددلا رادددلم   دد  ا  ددلس رضددانرا رام دد ت 
اصددلاو ارأادد  لةءددلا راددعكأةك نت كدد  درددللد را ةراددل   دد  ان رآلاددلن غ ددن راًفددل     نرا   ددلا 

را رام دد ت ادد ق راددعكأة نرادددلم را ددق  ل هدد  ادد  اهددم  أراددا را اددأة  راردد  تدد لق فادد  رضددان 
  ددد   ددد  ادددأرنك يددد لق رضدددانرا رام ددد ت فاددد  راق يددد  اددد  رآل دددلة را ددد   ل رامرم  دددل اددد  را لدددا 

 را ةرا  نرالالن نرا لا رام ي  نا  اق  رأل  لن ًصا الا نل اإ  رالدرإلة 

 :(Finzi et al., 2011)دراسة  فينزي وآخرون  -2
والنسلكولدىوالن اايينووهتواألنلوبوالوالد وهاوشخواأليك".ومنوا والدتانخ:و"العدها وهاضط اب

هدد ال را ةراددل راإلا ددل فادد  رارقددن    دد  لنة رألادد أا راأرادد ي نلنة رألدددل ادد   دد نم 
انرهَ  119راق نرن نرضانرا رام  ت نرالقأة الاعدب ا ق رامنره   ك نشلةم ا  هعه را رةال 

ملل رالادددر  لدلا رارلا دددل رادددر  لن ت  ددد م ا دددرأق ادد  اةندددن اددد رةس   أا دددلك ددددلم رامنره دددأن الادددر 
راق نرنك نرا  لس الاعدبك نرضدانرا رام د تك نهأيدل رألددل نرألاد أا راأراد يك تأ د ل دردللد 
را ةرادل فادد : تلددرل هأيددل رألددل ًقر ددن ا شددن دددأق ا قد نرن نرالددقأة الاددعدب نرضددانرا رام دد تك 
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 ددد   رألاددد أا راأراددد ي را لاددد  نرضدددانرا نتأءددد   رددددل رةت لط دددل اأء دددل ذرا لالادددل ف صدددلل ل 
رام  ت نراق نرنك نتأء  انن  ذرا لالال ف صلل ل  د   ارأادا  لةءدلا رادعكأة نراددلم   د  

 ا  لس رضانرا رام  ت اصلاو راعكأة 

 (:2008دراسة  هالـــة خيـــري ) -3
ومنوا والدتانخ:واضط ابوالنسلكوهمالقاهو بعضوالناغي ا و)وتانخوتابعيخ(.

ل ت ت را ةرال فا  رارقن      راقردل  د   كدا اد  رارإصد ا را ةراد  نرضدانرا ه ا
رام ددد تك كدددعات راقرددددل  ددد   رام دددلةرا رالءرمل  دددل نرضدددانرا رام ددد تك نراقرددددل  ددد   اادددلا ب 
رامقلا ددل راأرا ًددل نرضددانرا رام دد تك كددعات رارقددن    دد  را ددنن   دد   رافي دد   ادد  رضددانرا 

  ت م دددعرن نت م دددع  الامن  دددل را  رلًدددل ام ييدددل ديدددلك 76ا ةرادددل اددد   رام ددد تك نا ددد  ت أددددل   يدددل ر
نرادددر  ال را ل  دددل ا  دددلس رضدددانرا رام ددد ت اددد  ف ددد رلهل نا  دددلس رعر دددلة اادددلا ب رامقلا دددل 
راأرا ًل نا  لس ت   م رام دلةرا رالءرمل  دل ا صدسلةك نا د  تأ د ل رايردللد فاد  ان هيدلم  رددل 

 دد ت ننقدد  ااددلا ب رامقلا ددل راأرا ًددل راراددأيلك كددعات هيددلم رةت لط ددل اأء ددل  دد   رضددانرا رام
 ردددددل رةت لط ددددل اأء ددددل  دددد   رضددددانرا رام دددد ت نرام ددددلةرا رالءرمل  ددددل رامي   ددددلك نا ددددرأق 
رارإصدد ا رامددي   ك اً ددلن تأ دد ل درددللد را ةراددل فادد  نءددأل اددنن  ذرا لالاددل ف صددلل ل  دد   

 اصلاو راررا ع راعكأة  ارأاا  لةءلا راررا ع راعكأة نرار م عرا رادلم

 تعقيب على الدراسات السابقة :
رت ددددو ادددد  را ةراددددلا را ددددلا ل راردددد  تددددم  نضدددد ل اد ددددل ءم قددددلن تر ددددَ ادددد  د اددددل نر دددد   
نهددددد  ان رضدددددانرا رام ددددد ت ايرلددددددن  ددددد   رادددددعكأة اد دددددن ادددددد  راددددددلم نان رادددددعكأة ًملةاددددددأن 

ا   ددددددل اد ددددددن ادددددد  رألشدددددد لل را ددددددلهن  نرا   ددددددل ارضددددددانرا   يمددددددل رادددددددلم تمددددددلةس رألشدددددد لل ر
رادددددعكأة نهدددددعه رايردددددللد ايا  دددددل نتريلادددددب ادددددن نرددددددن راإ دددددل  نرامفرمدددددن رادددددعي دقددددد   ا ددددد  اددددد  
راأدددددددل راددددددنره  الاددددددعكأة ا ددددددم ار ددددددن ادددددد  راإنيددددددلا ًقا  ددددددل ا ددددددم رامفرمددددددن نرألاددددددن تفق  ددددددم 

  نضل الدرللة هعر رالضانرا امق ل اد ن ا  رادلم 

  تأء  انن  ذرا لالال ف صلل ل     ارأاا  ةتب لةءلا راعكأة نرادلم     ا  لس
 رضانرا رام  ت ا  رتفله راعكأة 
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 عينــــة الدراســــة: أ( 
  طلاددددب نطلا ددددل ادددد  رامددددنره    ذني رضددددانرا 100ت ددددميل   يددددل را ةراددددل راإلا ددددل  

اددد  راددددلم امددد  ي ةادددأن الاصدددف رألنل را دددلدأي نتردددنرنت  50اددد  رادددعكأةك  50رام ددد ت  أرددددن 
   ايل 16-15ا ملةهم ال      

 أدوات الدراســـة: ( ب
واناخدم والبكحاخوف واذهوالدتانخواألوها واآلتيخ:

   ا  لس رضانرا رام  ت ا ق رامنره     ف  رل را ل  ل 

 نا مل ي    نم رام  لس ال ا ا صا 

 منره     ف  رل را ل  ل ا  لس رضانرا رام  ت ا ق را 
وإلمداوواذاوالنييكسواتبع والبكحاخوالخطوا والاكليخ:

رالطددرع   دد  راق يدد  ادد  را ةراددلا را ددلا ل راردد  تيلناددل رضددانرا رام دد ت ادد ق رامددنره     -1
 نا ق غ ن رامنره    نذات ارار لل  اي ل ا   يلن رام  لس 

ا لن امل   ة ا  را ا ا رارل  ص  رالطرع     رامقلي ن رارل  ص ل الضانرا رام  ت ن  -2
   ارضانرالا راي   ل نرألانرم راق   ل DSM- TVنرا صلل  رانران  

رالطدددرع   ددد  راق يددد  اددد  رام دددلي ب رارددد  تيلنادددل رضدددانرا رام ددد ت ارادددر لل  اي دددل ا يدددلن  -3
 را  رل ا م  لس ناي ل:

  (2007)يعنك وشعبك  وا  لس رضانرا رام  ت ا ق رألط لل  

  (2008)اكلخوخي   ورضانرا رام  ت ا ق رامنره    ا  لس  

    حناااك وماناااك  وا  دددلس رضدددانرا رام ددد ت اددد ق رألط دددلل اددد  ان  دددل راا أادددل رامرددديعن(
2011)  

     بكر وا  لس رضانرا رام  ت ا ق رامنره(Baker, 2010)  

     فين  وهآخ ه  وا  لس رضانرا رام  ت ا ق رامنره(Finzi et al., 2011)  

ا ل  ل ان  رل ا رل ا رأت نذات      رارقدن    د  ا دلهن رضدانرا رام د ت اد ق دلال ر -4
  70ترا ع رامن  ل را لدأيلك   ث دلال را ل  ل  را  َ را  رل رام رأت       يدل دأرا دل  
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ادد قأن طلا دددلن طلادددب اددد  طدددرا رامن  دددل را لدأيددل ذكدددأة  امددد  ي ةادددأن اددد  راصدددف رألنل 
 ام ييل  ي لك نتم   لغل را  رل رام رأت كمل ي  : را لدأي ام ةال   لن     ل ل

  ال را  أك لا رار  الةار ل     زارلدت ندمدل اد  عرا دل ام دلً ر م نرال رد رن   د  م
 ن    امر  لت م؟

ا  عرل رالارفلالا نرالطرع     رام لي ب را لا لك نكعات ال تأان ا  ل  ل ا  لةرالا  -5
 م  ت ا ق رامنره    نه      رايإأ رارلا :رار نا     ااقلل ا  لس رضانرا را

  نهدأ دمد  اد  ادمدلل را د أم را د    نا د  البعدواألهل:والعدها وملىوالبرا وهالحيواياك :
ً أم را نل الالفلة راف  ي نراقنرم ان رآلعني  نرال ر رن   د  راإ أرددلاك ندد  ً در  م 

   ا  ذات اق  رأللنرا رار  ت  ب اذق ء  ي ا ا: رااأا نراقصل

 هأ اد أم ً دأم اد  عراد  را دنل  ر نيدب نإتدر  البعدوالاكي :وتدمي ومنالكك واآلخ شن :
امر  ددلا رآلعددني  ا ددا: راناددم   دد   ددأرل  نءدد ةرن رام ةاددل نت ا ددن را أ ددلا نت  دد ن 

 ا ل   را صألك كعات فشقلل راي نرن ايعرن رآلعني   

 ط دل نرارد  تر دم  ادندل اغدنرم : هدأ ا د  را د أك لا را لالبعدوالاكلث:والكذبوهالس قخ
 رآلعني ك نرالار رن     امر  لت مك نكعات را عا نرالارنرن     راس ن 

 هدأ ذادت رايدأع اد  را د أم را د    رادعي ير دم  اياهككواليوامدوهالياوايين: البعدوال ابع :
د لم را نل اياقدلل ا لا دل ام دلل  ندأر د  رامفرمدن نرام دلن رادعي ًقد   ا د  ا دا:  ةا د  
را  لم  أرء لت  رام ةا لك ن  م املع انران راأرا ي ك نرارإ م ان را  لة اصدأا انت دنك 

 نرا ننا ا  راميزل   

  عم دل ن لدني  25تم ف  رل راصأة  رألنا ل ام  لس رضانرا رام  ت ا ق رامنره    اد    -6
 اأد لن اأز ل     اةنقل ااقلل كمل ي  :

 ارل اأردف  6أردلا نير م   : راق نرن     را لن نراإ البعدواألهل   

  ا قل اأردف  7: ت ا ن امر  لا رآلعني  نير م   البعدوالاكي   

 ارل اأردف 6: را عا نرا ندل نير م   البعدوالاكلث   

 ارل اأردف  6: ردر لم را أر   نرا أرد   نير م   البعدوال ابع   

ك راصد   را دلهنيك : اإ لا     رام  دلسك تدم رادر  رم  د   رامإ مد  صدقوالنييكس -7
     رام لةدل راانا لك     رالت ل  را رع  ك ن    رامإت  
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 ن:ـــــــدق احملكميــــــــصـج( 
تدم  دنم رام  دلس اد   دأةت  رألنا دل   د  افمأ دل اد  را دلل  رامإ مد   اد  اادلتع  

   ا دد   لددن اإ مددلنك نذاددت ا إ ددم   دد  رام  ددلس ادد 11راصددإل راي  دد ل ن  ددم راددي ب ن دد لهم  
   ث ارال ن  لغل رامأردفك نا ق ردرملن كا اأدف ا  ق  را لص ا   

ندر فدددل ادددعات ادددم يدددرم رادددر قلل اي اأددددف اددد  اأرددددف رام  دددلس ألن د ددد ل رت دددل  را دددلل  
 % ان تق يا ا  راص لغل رار  ال ت  ن     رامأدف رامصلال  80رامإ م   ال ت ا    

عم ددل ن لددني  اأد ددلن اأز ددل   دد    25ننددعات راددر ن رام  ددلس اقدد  رامإ مدد     دد   
 رألاقلل رألةنقل رامأضإل الا لن  

 ـري:ــــــــدق الظاهــــــــالصد( 
  اةنقدأن طلا دلن اد  40دلال را ل  ل  را  َ رام  لس   د    يدل رار يد   نرارد  دأرا دل  

 دل طرا رامن  ل را لدأيل  ذكأة  ام  ي ةاأن ا  راصف رألنل را لدأي ام ةادل   دلن  د   ل
ام ييددددل  ي ددددلك نرت ددددو ان رارق  مددددلا را ل ددددل الام  ددددلس ارلمددددل نان رامأردددددف تر ددددم الاأضددددأت 

 نا أال را  م  

 ة:ـــــــة الطرفيـــــــدق املقارنـــــــص هـ( 
تم   لا     رام لةدل راانا لك نذات ا رإ َ اد  را د ة  رارم  زيدل ا م  دلس امقيد  فذر 

 د   رام درأي   رام دزرد   رأل  د  نرأللدد ك اي دد ة  رام  دلس   د   دلن رام  لس ًم ز تم  زرن الةدلن 
رارم  ز     رألدأيلن نرا ق لن ا  راص ل رار  ً    لك نا   ت د   ان د مدل  ن  رارفني  دل ت دلني 

 ك نهدأ ادل ًقيد  ان رام  دلس يرمردن   ةءدل  لا دل 0.01نه  لرال ف صدلل لن  يد  ا درأق   8.02
 ل ا      رام لةدل راانا 

 صـدق االتسـاق الداخلـي: و( 
  دددث دلادددل را ل  دددل اإ دددلا اقدددلارا رالت دددل  راددد رع   ا م  دددلس اددد  عدددرل   دددلا 

  0.02اقلاددا رالةت ددلل  دد   كددا   ددلة  ادد    ددلةرا رام  ددلس نرا ةءددل را   ددلك نتددم اعددع اق ددلة  
عه را  مدل يدرم اإلا لن     راق لةراك ا      ان راق لةرا رار  ً أن اقلادا رةت لط دل اددا اد  هد

 ددعا لك ننقدد  تي  ددع ذاددت ت دد   ان ءم ددن راق ددلةرا رام ددر  ال ادد  رام  ددلس كددلن اقلاددا رةت لط ددل 
  عمدب ن لدننن 25  ارم راا لن     ءم ن راق دلةرا ن د لهل  0.02دأي نال ً ا    را  مل  
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   ادأللر    لة ك نراف نل رارلا  يأضدو ذادتك فضدلال فاد  ادد  تدم رادر نرم اقلادا رالت دل  راد رع
ادد  عددرل   ددلا د مددل اقلاددا رالةت ددلل  دد   كددا اقدد  ادد  رألاقددلل رألةنقددل نرامقدد ل را  دد  نندد   

 رألاقلل رألةنقل ننق  ل اق لن كمل ي  :
 (1جــدول )

واالتساق الداخلي بني املعدل الكلي وأبعاد املقياس وبني األبعاد وبعضها بعضًا
 البعد الرابع البعد الثالث الثانيالبعد  البعد األول املعدل الكلي األبعــاد

 0.925 0.741 0.925 0.825 1 املعدل الكلي
 0.810 0.801 0.762 1 0.825 البعد األول

 0.798 0.698 1 0.762 0.925 البعد الثاني
 0.861 1 0.698 0.801 0.741 البعد الثالث
 1 0.762 0.689 0.732 0.825 البعد الرابع

 صــدق احملــك : ز(
را ل  دددل اإ دددلا  ددد   رام  دددلس ااني دددل  ددد   رامإدددتك نذادددت  را  دددَ ا  دددلس  دلادددل

  دد    يددل رار يدد  ك ن  ددلا  (2008)إمااداوهواكلااخوخياا   ورضددانرا رام دد ت ادد ق رامددنره    
اقلادددا رالةت دددلل  ددد   لةءدددلا راادددرا   ددد  ا  دددلس رضدددانرا رام ددد ت اددد ق رامدددنره     ف ددد رل 

  2008 ت ادد ق رامدنره     ف دد رلة هلادل ع ددنيك را ل  دل  نلةءدلت م   دد  ا  دلس رضددانرا رام د
  نهدددعر يددد ل   ددد   ددد   0.01  نهدددأ رةت دددلل لرل  يددد  ا دددرأق  0.96نكدددلن اقلادددا رالةت دددلل  

 ا  لس رضانرا رام  ت ا ق رامنره     

 ثبـــات املقيــاس: ح( 
دلال را ل  ل اإ لا   لا رام  لس اق   طن  نه  طني ل ف دلل  تا  دَ رالعر دلةك اادل 

 اني ل را لد ل ا لدل رارفزلل رايص  لك نرااني ل را لا ل ا لدل   لا اقلاا اا ل كنند لخ  را
 :ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيق المقياس 

  اةنقدددأن طلا دددلن اددد  طدددرا 40تدددم تا  دددَ رام  دددلس   ددد  اادددنرل   يدددل رار يددد   ن ددد لهل  
ل   لن     ل ل ام ييدل  ي دلك  دم رامن  ل را لدأيل ام  ي ةاأن ا  راصف رألنل را لدأي ام ةا

  عم ددل  لددن يأاددلن  دد   رارا  ددَ رألنل نرا ددلد    دد  15ا  دد  تا  ددَ رام  ددلس ا ل ددا زايدد   
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  0.795د ب راق يلك ا لن اقلاا رالةت لل  د   لةءدلا رألادنرل اد  رارا  دَ رألنل نرا دلد  هدأ  
    0.01نهأ لرل ف صلل لن  ي  ا رأق  

 جزئة النصفية:ثبات المقياس بطريقة الت 
تدددددددم   دددددددلا   دددددددلا ا  دددددددلس رضدددددددانرا رام ددددددد ت ااني دددددددل رارفزلدددددددل رايصددددددد  ل انت دددددددلع 

 را اأرا رآلت ل:
    تا  َ رام  لس       يل رار ي   نتصإ إ 

   تفزلددددل رام  ددددلس فادددد  د ددددم  ك ير ددددم  را  ددددم رألنل رام ددددنلرا را نلًددددل نرا  ددددم را ددددلد
 رام نلرا رازنء ل ا ا ا إأص       ق 

 0.754ا رالةت دددددلل  دددد   لةءدددددلا دصدددد   رام  دددددلس نن سددددل د مرددددد   تددددم   دددددلا اقلادددد  
  تدددددر ذادددددت   دددددلا اقلادددددا   دددددلا رام  دددددلس 0.01نهدددددأ لرل ف صدددددلل لن  يددددد  ا دددددرأق  

نهدددددددددددأ لرل  0.921+ اقلادددددددددددا رالةت دددددددددددلل   1اقلادددددددددددا رالةت دددددددددددلل ة  × 2ني دددددددددددلني  
 ك امددددددددل ي كدددددددد  ان رام  ددددددددلس ادددددددد   ددددددددأةت  راي لل ددددددددل 0.01ف صددددددددلل لن  يدددددددد  ا ددددددددرأق  

 قلارا     ن  لا ايلا ل يرمرن ام

 :ثبات المقياس بطريقة معامل ألفا كرونباخ 
 ك امدل ًق دب تمردن رام  دلس   ةءدل 0.905  ث   د  اقلادا رةت دلل اا دل اق يدل رار يد    

  لا ل ا  را  لا  

 تصحيـح املقيـاس:ط( 
وقكم والبكحاخو احديدومفاكحوالاصحيحوملىوالنحووالاكل :

 ددرم  دد رلا رعر لةيددل اراددرفلالك   ددث تيعددع رالاددرفلال دددا   ددلة  تم ددا اأد ددلن ادد  
را رال     راالاب راعي يرقم  رال ر رن     را لن نراإ أردلاك ني  م لنن تنلل     ا أم 
تدد ا ن راممر  ددلا نيرقمدد  را ددعا ناددندل رآلعددني  نال ي رددزم الا أر دد  نرا ددأرد   راميلادد ل ا ددي  

م لةءلا"ك   يمل رالارفلال را رال     راالاب راعي نا م لن راعي يرأرء  ان ًق   ا   " ر
ًإلنل راد رم     را  أم ان ءدزن ايد ك ندد  يردنلل اد  ذادت كمإلنادل رال رد رن   د  را لدن 
نراإ أردددلا ناإلناددل فتددر  امر  ددلا راس ددن ان ءددزن اي ددلك نكددعات ددد  ًإددلنل اددندل رآلعددني  

نرا أرد   تيعع "لةءر  "ك اال رالارفلال را رال  نيرنلل ا  ذات اً لن يرنلل ا  رالارزرم الا أر  
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  دد  راالاددب راددعي ال ً دد م   دد  ت ددت را دد أك لا اي ال يرقدد ق   دد  را لددن نراإ أردددلا نال 
ًيعددع شدد  لن ادد ب ادد    دد  نال يدد      دد  رآلعددني  نيإددلاا   دد  امر  ددلا رآلعددني  نيإرددنم 

 ني رزم الا أر   نرا أرد   ًيعع "لةءل نر   "  
  25  ددد  ذادددت ت دددأن راي لًدددل راصدددسنق ا ةءدددل رام إدددأص   ددد  رام  دددلس هددد   ننيدددلنن 

   75نراي لًل را  نق ا ةءل رام إأص     رام  لس ه   

 األساليب اإلحصائية املستخدمة :ي( 
 (SPSS)نذادت الادر  رم را نددلاد را صدلل   (T. test)رار  ال را ل  ل رعر دلة ا 

 ا رإ َ ا   إل را ننم 

يي  انم را ةرال    : تأء  انن  ذرا لالال ف صدلل ل  د   ارأادا  ةتدب لةءدلا 
 راعكأة نرادلم     ا  لس رضانرا رام  ت ا  رتفله راعكأة 
نيأضددو رافدد نل ةدددم  (T. Test)نا رإ ددَ ادد   ددإل هددعر را ددنم تددم راددر  رم رعر ددلة 

   د مل  ا  نا رأق را الال 1 
 (2جدول رقم )

 روق بني متوسطي رتب درجات الذكور واإلناث على مقياس اضطراب املسلكيوضح الف

 مستوى الداللة )ت( االحنراف )ع( املتوسط )م( عدد األفراد )ن( العينة
 7.26 52.1 50 الذكور

2.08 
دالة إحصائية عند 

 6.53 37.4 50 اإلناث 0.05مستوى 

   ددددددد   0,01أق    نءدددددددأل ادددددددن  لرل ف صدددددددلل لن  يددددددد  ا دددددددر1ير دددددددو اددددددد  رافددددددد نل  
ارأاددددا  ةتددددب لةءددددلا راددددعكأة نرادددددلم   دددد  ا  ددددلس رضددددانرا رام دددد ت ادددد  رتفددددله راددددعكأة 

 ننعات يرإ َ را نم 

 تفسيـــــر النتائــــج:
ءلنا درللد هعه را ةرال ار كد  ادل ادد ه رآلعدننن ا مدل ً د  را دنن   د   رافي د   اد  

ملةادددل الضدددانرا رام ددد ت اددد  رضدددانرا رام ددد تك ارأضدددو دردددللد را ةرادددل ان رادددعكأة اد دددن ا
رادددلمك نتنءددن را ل  ددل هددعه راير فددل اقدد   اادد لا ن أراددا اي ددل   لاددل رامفرمددن نااددلا ب رارنن ددل 
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نراريل ل رالءرمل  دل رامر قدل   دث ان راأراد ي  ك  دنرن ادل ً در  اأن ااد أا رار دعيب راف د ي ان 
مك كمددل ان راأرادد ي  ً أاددأن راق ددلا راف دد ي اددن راددعكأة ني أدددأن اد ددن لا ددلن ن لط ددل اددن رادددل

 ي   ش ي  ا   أك لا راق نرد ل راصللة     رادلمك نةنمل ير   أن اقد  رايمدلذم راق نرد دل اد  
راعكأةك كعات ا ل ل راإنيل نراأدل رام مأت ا  ا ا اد  رادعكن نرألد د  ا م دأم عدلةم راميدزلك 

  يمددل رألد دد  ً ددأن راأدددل    ددث ًقادد  راددعكن ا ددل ل  نيددل نندددل اطددأل ا  ددننم ادد رن ان د ددلةرن 
اإددد ل نرام دددل ل اإددد ل  نانرد دددل طدددأرل راأددددلك ننلاردددلا  ً دددأن هيدددلم ادددنص ك  دددن   يددد  رادددعكأة 
ارلقب  ردلت م ن  ردلت م ال     رام ةال نراللةع نرايدأرلي نرام دله  نغ دن ذادت امدل ًفق  دم 

 لاك اً دلن راددعكأة  نضدل ارد دملم ا فمل دلا رافلدإدل امدل ًفق  ددم ً أادأن ام دا هدعه را د أك
اإ م ت أيي م را   أاأء  هم اد ن دد ة  نا دلة    د  را  دلم الا د أك لا راق نرد دل نراقي  دل نةلنل 
ااقددلا م اد ددن رد قلا ددل نءددنا   دد  رادددلمك كددا هددعر ً ددل   ك  ددنرن   دد  ءقددا اق ددم رالضددانرالا 

 م  ت را  أك ل اق ل ردرللةهل  ي  راعكأة ا    ا  رادلم ناي ل رضانرا را

ادددددددد  ضددددددددأن اددددددددل اادددددددد نا  يددددددددل را ةاددددددددل ادددددددد  درددددددددللد ن ت ددددددددم يلا ًم دددددددد  را ددددددددننم 
   :الارأ  لا رارلا ل

ضدددددننة  رالهرمدددددلم اقمدددددا دددددد نرا فةشدددددللًل ا ا  دددددل ارقدددددني  م ا صدددددلل  ان  دددددل رامنره دددددل  -1
 نا ل  ت م     ت  ا رارس نرا رار  تانا     م ا  هعه رامن  ل  

   ت ق ا لنة را رم ا  رام دل      د  راإد  اد  ردرلدلة رالضدانرالا را د أك ل راقما   -2
ا ق رامنره    ا  عرل رامأرل را را ل رام  ال نرار  ًلرنل ا  ل ان ت أن هللالك نت د م 
األان  نا منرهَ دملذم ا أك ل فًفل  دل نندنراد فةشدللًل ن رء دل ت دل     د  ا دم نت اد  

 ا  ل ا  ازالا نال را ا أك ل ند   ل  ان  ل رامنره ل امل 

رالهرملم ا ننة  رارل    راصإ و ا ارا ذني رضانرا رام  ت ألن ذادت ًقر دن انل   -3
 طنيَ راقرم  

تقددددلنن فلرة  رام ةاددددل اددددن را ددددل     نتددددأا ن كلاددددل راا لدددددلاك ارا  ددددَ را ددددنراد راقرء ددددل   -4
  أك لا رامنغأنل  نراةشللًل ا    را  أك لا غ ن رامنغأنل نتيم ل را 
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 أواًل: املراجــع العربيــة:
   شدددعنذ ءي ددد  -   انره دددأن   ددد  كناددد  رال ردددنر : فلادددلن ا ددد ةرا2007زييدددب ادددلام- 

  ك  لام را ربك را لهن   1عأ   ل   -غ ب -د َ
    نرارأزيددددنك لرة   : رامقفددددم رارننددددأي ن  ددددم راددددي ب  لرة ااددددلال ا يلددددن2006دددددلًق را لً دددد

 راملن  را  لا ك  ملن  
   ت يأاأء ددل راعصددلا عددلةم راددن م ن ردر ددل الضددانرا رام دد ت : 2007دقمددلا شددق لن   

لةراددل   دد    يددل ادد  اط ددلل رألدل  ددب ادد  اإلا ددل غددز ك اف ددل ك  ددل رارنن ددلك ءلاقددل  دد   
   212-167ك رافزن رألنلك  ص ص 31شمبك راق ل 

   ا رام ددد ت ن ردرددد   ددد ق  رامرس دددنرا  اف دددل ك  دددل رارنن دددلك    رضدددانر2008هلادددل ع دددنق
  172-115ك رافزن رألنلك رامف   رانران  لنك ص ص 2ءلاقل   أرنك راق ل 
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Abstract 
The present study aimed to know differences between adolescents 

(males & females) in conduct disorder, the researcher of the present 

study used the following tools scale of conduct disorder among the 

adolescents, which  was developed by the present study researcher, the 

sample of the present study consisted of (100) male and female 

adolescents (50 male- they studes in first year from Benha General 

Secondary School for Boys in Benha City- 50 female they were studed 

in Om Elmoemenin Secondary School for Girls in Benha City), they age 

ranged from (15 – 16) years old. The study results indicate there was a 

statistically significant difference between males and females 

adolescents on the conduct disorder scale, in favour of males.  

Key words:  

Conduct disorder, adolescents.  
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