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 1                                                    ..........  انًقذيت  -      

 عزابهإ فٍ جاء بًا يقابهت انكشاف فٍ انشجاج آراء بعط -

 يحًىد هللا عبذ سالو د....... دالنُت نحىَت دراست انًنسىب

 4 عاشىر

 َىسف نهذكخىر يسُزحٍ و سُزحٍ كخاب: حىل نقذَت نظزاث -

 دَت. أبى

 45 ساَذة ابى احًذ انفخاح عبذ أ.د

 أنفارابٍ. نهعاليت وانقىافٍ انعزوض فٍ انىافٍ انًقصذ كخاب   -

 55 عًزو هللا عبذ د.عهٍ

ُْجَ          -  . انفُْصَحً اْنَعَزبُِ تِ  انهَُّغتِ  فٍِ َونََعم   نَ

 103 انقطاوٌ يصطفً يحًذ د.

 فٍ انخحصُم عهً االسخقصاء أسهىب اسخخذاو أرز         -

 كهُت طهبت نذي االسخذالنٍ انخفكُز وحنًُت انخزبىٌ اإلحصاء

 انخهُم بجايعت انخزبُت

 136    عقُم ابى ابزاهُى د.              

 حزبىَت رؤَت اإلساليٍ" انخصىر فٍ انُخُى رعاَت         -

 165        انجزجاوٌ يحًىد بن عهٍ بن سَاد د.

 يخعاطٍ نذي انشخصُت بانًهاراث وعالقخه انذاث حقذَز         -

 . بفهسطُن انغزبُت انضفت فٍ انًخذراث

 200 عقُم أبى ُىإبزاه د.                           يزق أبى سكً  جًال د.

 

-e Peace for Learning-e Team Collaborative  -

 Beyond and Vision Learning

                                                                                    .    

                       Harazin-EL M. Fouad D.    

         D. Yousef Mustapha Abu Dayyah                          

     D. Mohammad A. Mikki                       1 

 : محتىٌبت انعذد
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 بحـىث مجـهة

ّّ  عهًُت يجهت  يتيحّك

  

 األول تشرٌن انخبمس انعذد  

0202   

  

 انتحرٌر: هٍئة

 انعبو انمشرف      

 دَّت أبى يصطفً َىسف  أ.د

 نهبحىث انقىمً انمركس رئٍس  

  

 انتحرٌر رئٍس  

 ساَذة أبى أحًذ انفخاح عبذ أ.د

 وانبحذ نهذراساث انعاو انًذَز

 انقىيٍ انًزكش فٍ انعهًٍ

 نهبحىد

  

 انتحرٌر سكرتٍر   

 شالَم إسًاعُم عصاو أ.

 نهبحىث انقىمً انمركس

  

 االستشبرٌة: انهٍئة

 "رئُسزكً شفٍق محمذ أ.د  

 نذراساث انقىيٍ         انًزكش

 األوسظ" انشزق

  

 "جايعت  حفنً قذري أ.د     

 شًس" عُن

  

 أبى أحمذ أ.د     

 انقاهزة" "جايعت انعٍنٍن

  

  انمكبرو أبى عهى أ.د     

 انقاهزة" "جايعت

  

 أبى خبنذ نبٍم أ.د    

 "انجايعتاإلساليُت"عهً

  

 انٍمنً رببح أ.د.    

 األقصً" "جايعتمفتبح
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 تقدير الذات وعالقته بالمهارات الشخصية لدى متعاطي المخدرات
 في الضفة الغربية بفمسطين

 
 

 الممخص :
 ػػاطح تدر ةاػػع تػػيف ت ػػدير سػػ ا دردردسػػع رة راػػع تداػػت دتعاطػػاا ةت ػػاطح درةتػػدردا   ػػت درت

درػػػذدا تدرةاػػػاردا درلتىػػػيع رػػػدخ ةت ػػػاطح درةتػػػدردا اػػػح درنػػػ ع در رتيػػػع لػػػرؽ ا سػػػطيف  
تكػػػذرؾ ة راػػػع در ػػػرتؽ اػػػح كػػػؿ ةػػػف لدر ةػػػر  ةسػػػتتخ درػػػدتؿ  درةسػػػتتخ درت  يةػػػح  در ارػػػع 
دالعتةاعيػػع  درةا ػػع   ػػتع درةتػػدر  ةػػد  درت ػػاطح  ةكػػاف درسػػكف    ةسػػتتدةا  عي ػػع اتدةاػػا 

 جةت اطيػػا   طتػػؽ ع ػػياـ قةقػػع ة ػػاييس د تؿج ة يػػاس درعػػاا ت ػػدير درػػذدا رتسػػ تير   381ل
  تدرقػػػا ح درت ػػػد در رعػػػح ةػػػف ة يػػػاس 3888  ترعةػػػع عتػػػد درسػػػةـ   طػػػاطر ل Rosenbergل

   تأةػػػا د تيػػػر ة يػػػاس 3881درىػػػ ع در  سػػػيع ر لػػػتاد ةػػػف وعػػػددد ةرسػػػح  تعتػػػد درسػػػةـ ل
   ت ػد درتككػد ةػف قتػاا تىػدؽ 1003تت تكػر ةرسػ لدالتعاه   ت ت اطح درةتدردا وعددد أ
  ةت اطيػا  ةسػػتتدةا  درة ات ػع درلتىػيع درة ة ػػع  18د دتدا ع ػ  عي ػع دسػػتطةعيع ت  ػا ل

تأس را دردردسع عف تعتد دتعاه ديعاتح  عت درت اطح ردخ درةت ػاطيف   كةػا أظاػرا تعػتد 
عػدـ تعػتد اػرتؽ اػح كػؿ ةػف  عةاع طرديع تيف ت ػدير درػذدا تدرةاػاردا درلتىػيع   تتتػيف

لدر ةػػػر   ػػػتع درةتػػػدر  درةا ػػػع   ةكػػػاف درسػػػكف   اػػػح  ػػػيف تتػػػيف تعػػػتد اػػػرتؽ اػػػح كػػػؿ ةػػػف 
لةستتخ درػدتؿ   درةسػتتخ درت  يةػح  تدر ارػع دالعتةاعيػع   تةػد  درت ػاطح  تاػح نػت  طػذه 

 در تائج تـ طرح ت ض درتتىياا  
 

---------------------------------------------------- 
 عةيد ك يع درترتيعلسات ا  عاة ع درت يؿ 

 عاة ع درت يؿ -درة اطج تطرؽ تدريس  -أستاذ 
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Abstract: 
 Self-esteem and its relationship with personal skills of druggies in 

the West Bank/Palestine 

The study aims at investigating Self-esteem and its relationship with 

personal skills of druggies in the West Bank east to Palestine. It also 

tried to identify the difference in each of age, level of living, level of 

education, social status, profession, kind of drugs, duration of 

addiction and place of residence. 183 druggies were used as a sample 

in this study. Three scales were used: the scale of self –esteem 

degrees by Rosenberg(1984), the scale of attitudes towards taking 

drugs by Mursee (2001), and the scale of minor dimension of 

psychological health of the young by Mursee (1983).  The researcher 

interviewed about 28 subjects to make sure of reliability and validity 

of the instrument.  Results of the study showed a relationship 

between self-esteem & personal skills. There were no differences 

with regard to age, king of drugs, profession and place of residence. 

However, there were differences with regard to level of living, level 

of education, social status and duration of addiction. In the light of 

results some recommendations were stated. 
 مقدمة :

تةقػػؿ درةتػػدردا تطػػر ددطػػـ ع ػػ  درةعتة ػػاا تاتدطػػا درتلػػريع تدرةاديػػع ت يػػ  يت طػػؿ در ةػػا  
   درعاػػػتد تكااػػػع سػػػ  رػػػذرؾ تأتػػػرختدرتػػػدطتر ةػػػف  ا يػػػع  دإلىػػػاتع أتتدرتطػػػتر ةػػػف  ا يػػػع 

رة اتالا در ػد ةػف درظػاطر  تد تتدئاػا  تةػت ذرػؾ رػـ ت  ػو اػح د تػتد  درظػاطر   رتةػا  ألكاراا
در  ي يػػع اػػح     طػػع درتػػد ورػػ ت  ػػد درظػػاطر  تتلػػاتكاا ةػػف زدتيػػع  تدالات ػػار  رػػ وي ػػتد ذرػػؾ 

  أترخدرت اةؿ ةت درظاطر  ةف زدتيع 
تر ػػػػػد تػػػػػياف در ػػػػػردف دركػػػػػريـ أف درتةػػػػػر تسػػػػػي ع ر لػػػػػيطاف   ت ػػػػػذر ةػػػػػف و رد دتػػػػػ  تىتىػػػػػا 

 دالست طاد ور  طريؽ درةتدردا درذي طت تدديع درنياع  تذرؾ اح اتر  ت ار ج
 ت   تفرتةر تدرةيسر تد  ىاد تد زالـ رعس ةف عةؿ درليطاف ااعت تته ر  كـ و ةا د   
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   تأف درةتدردا عةي اا ة ارتع ةف اتؿ دإلسػةـ   اار اعػد  درلػرعيع ت كػد  99ل درةائد    
ع ػ  أف كػؿ ةػا ي يػػد در  ػؿ تي عتػ  عػػف دإلدردؾ درسػ يـ تيتا ػ  ايةػػا ي ذيػ  تيػ ذي  يػػره   

  دإلسػػةـ اػػح درةتػػدردا ةػػف درت ػػريـ   ف درةتػػدردا تعةيػػت أ تدعاػػا ي طتػػؽ ع يػػ  ةػػا لػػرع
 عػةت  عػف أف دإلدةػاف د ت ػار تاتػؿ ر ػ  س درتػح  اػ  دع ت ػار  عػفتسػ د دإل سػاف رلػده 

 "      ردـ ج "ةا أسكر كقيره ا  ي   دررستؿ  تؿةىدداا  ر    دإلنردر تاا ةف اريد أت ت يد
درػػذي تتركػػ  ظػػاطر  درتطػػر  عػػـ ورػػ    Guy.et , 1994ل ت يلػػير عػػتي تنتػػرتف   

أت در ػػرد  خةسػػتت ع ػػ  سػػتد     ت ػػاطح درةتػػدردا ع ػػ   يػػا  در ػػرد تدرةعتةػػت درػػذي ي ػػيش ايػػ 
  دآلتػريفف ةدةف درةتدردا ي  د عةاات  تىةت  دالعتةاعيع ةػت ع   ةستتخ درعةاعع  اإ

ف أاىػػػػ  درعػػػػاا   رديػػػػ در  سػػػػيع  ةلػػػػاعر درت ػػػػد  زدداةػػػػا زدد درت ػػػػاطح ر ةتػػػػدردا ك ا  ت تد 
 ف  أ   1999لدرلػػػرعع  تي كػػػد تطػػػـ اػػػح  ارػػػع ت اػػػؼ ر ةػػػاد  درةتػػػدر   درت ػػػد  تظاػػػر رػػػدياـ

 ورػػػ    يػػػ  ي ػػػتد ع ػػػ  درعا ػػػد دالاتىػػػادي  عسػػػية  أنػػػردر ورػػػ ت ػػاطح درةتػػػدردا يػػػ دي 
رزاػػ  تسػػتد طتػػتط ك ايتػػ  در   يػػع  ةىػػدر  تكقيػػرد  ةػػا ي  ػػد در ػػرد دإل سػػاسدرتةػػتؿ تتػػةد  

ورػػ  أف درتنػػت دالاتىػػادي يػػ دي ورػػ     1981اػػح طػػذد درىػػدد ألػػار عيػػد ل  ت تدرعسػػةيع
زياد   عـ ظاطر  درةتدردا  تت  يؿ ذرؾ ور  أف دررتا  درة ػاع  اػد يػ دي ورػ  تاػر  درةػاؿ  
درػػذي يػػ دي تػػدتره ورػػ  دإلاتػػاؿ ع ػػ  درةتػػدردا  ا ػػد عراػػا دتؿ درت ػػيج ت ػػاطح درةتػػدردا 

   يػػ  دت ػػا درةتػػدردا سػػتؽ دالسػػتيردد أت درتعػػار  ع ػػ  أيػػدي در ةػػاؿ درػػذيف طػػاعرتد ورياػػا
كسػػ  ع ت  ػػؽ أكتػػر عائػػد ةػػف د رتػػاح اػػح أاػػؿ تاػػا تتكاػػؿ ةعاػػتد  تةػػف عاػػع أتػػرخ ااةػػا 

   ػػػتؿ ةت ػػػاطح درةتػػػدردا ع ػػػ  2010أكاديةيػػػع د ةيػػػر  ػػػايؼ تارريػػػاض تػػػإعرد  دردسػػػع ل
 سػػػتع زيػػػاد   ةسػػػتتخ درةة كػػػع در رتيػػػع درسػػػ تديع تةػػػف نػػػةف  تائعاػػػا أ اػػػا تتىػػػ ا ورػػػ  أف

%  تدف أكقػػػػر أ ػػػػتدع درةتػػػػدردا د تلػػػػارد  لدر لػػػػيش    9درت ػػػػاطح رػػػػدخ درسػػػػ تدييف سػػػػ تيا  ل
 تة ظـ ةف يت اتؿ طذد در  ار طت ةف ائع در زدد  

 Gosop andل تعتسػػػػتد تعرد ػػػػا  1994ل در راستسػػػػحتيتنػػػػو كػػػػؿ ةػػػػف    

Grant,1990   تتػر درت ػاطح ي ؛ وذةف در ا يع درىػ يعةدخ درتطر در اعـ عف درت اطح 
  ك  ػددف درػذدكر  در ػاتج عػف ت ػؼ تةيػا درةػ   تنػ ؼ ضد ةردةدتة  ر  ديد ةف  تدإلدةاف
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 white andل ا ػد أتنػو  تديػا تالتػتؼ حسػ  أةػا ع ػ  درىػ يد درت    د ةػردضة اتةػع 

labouvie,1994  ف ةت اطح درةتدردا يل ر اػح درتدديػع تاررد ػع تدرسػ اد   تركػف ع ػد أ
تدركآتػػع تدر زرػػع  دتاالنػػطاايع أترزطػػا درلػػ تر درزدئػػؼ سػػتآقػػار    سدرةتػػدر ي ػػ دتت ػػا  تػػكقير

  ردال ت ػاةيػتؿ   ػت  ورػ  د ةػراا  تاد يىؿ سط ت  ور  تاإلنااعح ستدرتتتر در ىتح تدر  
  
  ورػػ  أف درةػػدةف Trojanowic,1987   تترتعػػا تؾل1988تألػػار  كػػؿ ةػػف در سػػف ل  

در ىػتؿ ع ػ  درةتػدردا  ا ػد ي عػك  ي سػ تؾ ري ىػؿ يدات ةا ية ؾ ةف ةاد  تاػيـ ة اتػؿ 
  ورػػ  1992ع ػػ  درةتػػدردا  تي تتػػر درةػػدةف ةرت عػػا  ر ةتػػدردا   كةػػا ألػػار عتػػد در طيػػؼ ل

أف ت كيػػػر درةػػػدةف تدطتةاةاتػػػ  ي  ىػػػر اػػػح ولػػػتاع ر تاتػػػ   تذرػػػؾ تار ىػػػتؿ ع ػػػ  درةػػػاد  
ف اػػدت   سػػيئع  اػػردد درةتػػدر    ترػػت كػػاف ذرػػؾ ع ػػ   سػػاد   سػػ  تأسػػرت    تاػػد يىػػتو درةػػدة

 أسرت  تؿ  ىداائ  تة ف يت اةؿ ة اـ   
   أستاد ت اطح درةتدردا ور  اسةيف طةاج1988تاد اسـ عتد در اؿل  

ج أستاد تت  ؽ تةت اطح درةتدردا تتكقير درتردقع اػح تكػتيف طتاعػ  تأتةاػ  تسػ تك   د تؿ
تتكتي ػ  در نػتي   يػ  تػيف أف  تتتدر  دالست ددد درتكتي ح در طري ردي ؛ الرتكاد درعريةػع

نالؼ د ط ػػػػاؿ اػػػػح در ػػػػارـ يترػػػػدتف ةػػػػدة يف ر ايػػػػرتيف؛ تذرػػػػؾ تسػػػػتد ودةػػػػاف أةاػػػػاتاـ راػػػػذد 
درةتػػدر  تأف درلػػح  درػػذي ي رات ػػ  اػػح در ػػارـ طػػت د رػػـ در ػػاد رة  طػػاع عػػف ت اطيػػ   تاػػد 

 يرعت درستد ترد  ت اطح درةتدردا  ارع دإللتاع درع سح 
  أف  سػػػتع ت ػػاطح در لػػػيش تةدي ػػػع 1981را  تػػػائج دردسػػع عيػػػدلتاػػح طػػػذد درىػػدد أسػػػ    

%  ةف أاردد در ي ع  كةا اػررتد أ اػـ اػد تػدأتد ت ػاطح در لػيش سػ يا  ترد  25در اطر  ت  ا ل
%  ةػػػف عي ػػػع درت ػػػ  درػػػذي أعرتػػػ  درعة يػػػع درةركزيػػػع رة ػػػت 66در ػػػذ  درع سػػػيع  كةػػػا اػػػررل

ةػػػف تػػػيف در تدةػػػؿ دررئيسػػػع درتػػػح دا ػػػتاـ  درةسػػػكردا تةكاا ػػػع درةتػػػدردا أفا درر تػػػع درع سػػػيع
ر ت ػػػاطح   تأةػػػا درتكػػػتيف در  سػػػح درػػػذي يىػػػ   ع ةػػػا  درػػػ  س در اةػػػؿ در اسػػػـ اػػػح ت ػػػاطح 
درةتػػدردا  تأف قةػػع دتداػػت   سػػيع تػػدات در ػػرد ع ػػ  درت ػػاطح  تةػػف لػػاف ت اطياػػا أف ي  ػػؽ 

 ر ةت اطح تتدز ا    سيا   رـ ي در ع   ت  ي   تدتف درةتدر 
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كارطت ػػع درػػد يا  حتاد تت  ػػؽ تاإلطػار دالعتةػػاعح درق ااح ارتةػػا يكػػتف درت ػا  درطت ػػج أسػػدرقػا ح
اح درةعتةت درتح ال تتةتت تتىائص تتةتت تاا درطت اا د ترخ  اد يػ دي ورػ  زيػاد   عػـ 
درظػػػاطر  تػػػيف أت ػػػا  طػػػذه درطت ػػػع  تاػػػح طػػػذد و تػػػاط لػػػديد تدر كػػػس ىػػػ يو  تاػػػح   ػػػس طػػػذد 

ت تػؿ تدنػطردد دالسػت ردر اػح عػت د سػر  تتػكـز درتةاػاا   أف ت1981دإلطار أكػد عيػد ل
تػػيف درتدرػػػديف  تعػػػدـ دالطتةػػػاـ تارتيػػػا ت تتدعتػػاا كػػػؿ ة اةػػػا ت درتسػػػ ط تدإلطةػػػاؿ تدرتسػػػاطؿ 

  ورػ  1986درلديد  ةف در تدةؿ درتح اد ت دي ور  ت اطح درةتدردا   كةػا ألػار درط ػافل
تػػيف دآلتػػا  تد ت ػػا ؛ وذ ال ي تػػرؼ دآلتػػا  أف ت ػػض د دتدر درسػػ تيع ر سػػر  تدرىػػردع در يةػػح 

أف أت ػػػا طـ ي تةػػػتف ورػػػ  ةر  ػػػع زة يػػػع تتت ػػػؼ اػػػح ايةاػػػا عػػػف درةر  ػػػع درتػػػح  لػػػكتد اياػػػا         
  أف در ػػػػردغ يػػػػ دي دترد كتيػػػػرد اػػػػح د ػػػػدااع د اػػػػردد ورػػػػ  ت ػػػػاطح 1985تأتنػػػػو عػػػػرعس ل

ر ػػػاح د  ػػػددد ت ػػػد دالسػػػتطةع أت در ةعػػػارد  أت درةتاطػػػا  درةتػػػدردا  تػػػؿ تعاةػػػؿ در نػػػتؿ تد 
تدرىػػػ تع درسػػػيئع ةػػػف أطػػػـ  ػػػتداز دإلاػػػددـ ع ػػػ  درتعرتػػػع  ككسػػػ تد ةػػػف أسػػػاريد درةلػػػاركع 

ػف رػدياـ دالسػت ددد در  سػح 1984درتعدد يع   تيلير ستيؼ ل   ور  أف ط اؾ أت ادد  ت يع  ةةا
%  ةػف  10تدالعتةاعح  ف يت اطتد وذد سة ا درظػرتؼ تػذرؾ  وذ ت  ػا  سػتتاـ  ػتدرح ل

   عاةا  19 – 16ط تع  ير درةت اطيف درذيف تتردتح أعةارطـ ةف لدر
ةةػػا سػػتؽ اػػاف ظػػاطر  ت ػػاطح درةتػػدردا تػػرتتط تار يػػا   در  سػػيع تدالعتةاعيػػع تػػار رد  تةػػف   

درعتد د در  سيع درتػح اػد تػرتتط تارةتػدردا طػح ت ػدير درػذدا تدرةاػاردا درلتىػيع  تألػارا 
  ورػ  أف ت ػدير در ػرد Murphy and Kupshik,1992دردسع كؿ ةف ةتراح تكتتلؾ ل

رذدت  يتد   وذ يتدأ تاال س اد درتدريعح وذد ل ر تتدٍف اتترػ  دالعتةػاعح  تاػد تعػد كػؿ ةػف 
  أف د اػػردد درػػذيف يلػػ رتف تنػػ تط Geist and Borecki,1982عيسػػا تتترسػػكحل

اػػع ت اع يػػع تعزرػػع دعتةاعيػػع ت  سػػيع اػػد دظاػػرتد ةسػػتتخ ةتػػدٍف اػػح ت ػػدير درػػذدا  تط ػػاؾ عة
دةػػاف درةتػػدردا تكػػؿ ةػػف ت ػػدير درػػذدا تدرةاػػاردا دالعتةاعيػػع   تاعتتػػار أف  تػػيف ت ػػاطح تد 

 طذه درعتد د درقة  تلترؾ تكىتؿ دعتةاعيع تد د  
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  أف  درت ػػرض رق ااػػع درةتػػدردا عػػف طريػػؽ درسػػةاع ع اػػا  تدرر يػػع 1990تي كػػد وسػػةاعيؿ ل
ذدعيع دإلعةةيع اػح ت ػؽ دالتعػاه   ػت درت ػاطح   درةتالر  راا تدردتر درذي ت  ت  درتردةج دإل

   تعتد عةاع تيف درت اطح تت اطح أ د د تتيف  2000تيتيف عتد درة تةد ل
  ورػػ  أف در سػػتع دركتػػرخ رةت ػػاطح درةتػػدردا تتػػردتح أعةػػارطـ ةػػا 1981تاػػد ألػػار عيػػد ل  

تةسػػػيف عاةػػػا     تػػػيف د رت ػػػيف تدرتةسػػػيف عاةػػػا    ي ػػػح ذرػػػؾ درتػػػار تف ةػػػف در ةػػػر أكقػػػر ةػػػف
  سػ ع   تطػت 22  سػ ع ت ل16تيلير دينا  ور  أف ت اطح درةتػدردا  ارتػا  يتػدأ تػيف سػف ل

در ةػػر درػػذي ي  ػػد أف يتػػدأ درلػػتاد ايػػ  تػػدتيف درسػػعائر   تت ػػاطح در  ػػااير در  سػػيع   تأف 
 د  د ةت اطح درةتدردا تدى تد ت اطياا ة ػذ أف تػدأته أتؿ ةػر  ترػـ يسػتطي تد دإلاػةع ع ػ 

  ور  أف أكقر د  يػا  دتعػارد  ر ةتػدردا تدسػتاةكا  راػا 1986  اح  يف يتنو درة رتح ل 
طح د  يا  درل تيع   تأف در ستع دركتير  ةف درةت اطيف ي تةتف ورػ  أ يػا  ا يػر  درتػدةاا   
 تأف در ستع دركتير  ةف درةت اطيف وةا أةيتف أت ي تةتف ور  ةستتياا ة ت نع اح درت  يـ   

 كمة الدراسة وأسئمتها:مش
 ظػػرد  رتىتىػػيع درظػػرتؼ درتػػح ي يلػػاا درلػػ د در  سػػطي ح تدرةتةق ػػع تػػاال تةؿ دإلسػػردئي ح 
ر  سػطيف  تةةارسػات  اػح دس كااػع أ ػتدع درسػةـت درػذي ياػدد كيػاف درةعتةػت در  سػطي ح ةػف 

ةػف  ي  د تلػار درعريةػع وقػر ت ػاطح درةتػدردا درك ي ػع تتاديػد درةػتدطف  ت ع ػ  ت ػؽ عػت 
ػػردع تدرتػػدطتر ع ػػ  كااػػع درىػػ د  تيػػرخ درةػػتدطف أف د تلػػار درةتػػدر تتدسػػطع دال ػػتةؿ  درى 
تدرةت ػػات يف ة ػػ  تدر ااػػديف رةتػػادئاـ د تةايػػع تدالعتةاعيػػع تدردي يػػع طػػت أ ػػد ألػػكاؿ تاتيػػد 
درل د تتت     ت ي  ال تسةو  ارت  تػارت كير اػح د ةػتر درااةػع  تةػف ط ػا د تق ػا ةلػك ع 

ذدا تارةاػػػاردا درلتىػػػيع رػػػدخ ماااا عالقاااة تقااادير الاػػػح درسػػػ دؿ درػػػرئيس درتػػػارح " دردردسػػػع 
 ةت اطح درةتدردا اح درن ع در رتيع ت  سطيف "؟

 تيت رع ةف درس دؿ دررئيس ةعةتعع أسئ ع ارعيع طح ج
 ةا تدات دتعاطاا ةت اطح درةتدردا   ت درت اطح اح درن ع در رتيع /ت  سطيف ؟   1
 ر درذدا تدرةااردا درلتىيع ردخ ةت اطح درةتدردا؟ طؿ ط اؾ عةاع تيف ت دي  2
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طػػؿ ط ػػاؾ اػػرتؽ ددرػػع و ىػػائيا تػػيف ت ػػدير درػػذدا تدرةاػػاردا درلتىػػيع رػػدخ ةت ػػاطح   3
درةتػػػدردا ت ػػػزخ ورػػػ  كػػػؿ ةػػػف درةت يػػػردا درةسػػػت  ع لدر ةػػػر  ةسػػػتتخ درػػػدتؿ  درةسػػػتتخ 

 ف درسكف ؟ درت  يةح  در ارع دالعتةاعيع  درةا ع   تع درةتدر  ةد  درت اطح  ةكا
 أهمية الدراسة:

ت تت أطةيع دردردسع أ اا تت ػاتؿ ةتنػتعا  دعتةاعيػا  طاةػا   يكةػف اػح تداػت دتعاطػاا ةت ػاطح 
درةتػػػدردا اػػػح درتيئػػػع در  سػػػطي يع  تت  ػػػح درنػػػت  ع ػػػ  ة راػػػع در ةاػػػع تػػػيف ت ػػػدير درػػػذدا ت 

ة سسػػاا درةاػػاردا درلتىػػيع رػػدخ ةت ػػاطح درةتػػدردا   تتنػػ ح لػػيئا ةػػف د طةيػػع رػػدخ در
در اةع تدرتاىع انة عف تتياف د نردر در اعةع ةف در ا يع دردي يػع تدر  سػيع تدالعتةاعيػع 
تدالاتىاديع ردخ ةت اطح درةتػدردا   تتتىػير طػذه درة سسػاا تكي يػع در ػد ةػف دإلدةػاف   

 تي د ذرؾ ةتررد كاايا  طةيع وعرد  طذه دردردسع  
 أهداف الدراسة:

 : راعتادؼ طذه دردردسع ور  ة
 تدات دتعاطاا ةت اطح درةتدردا   ت درت اطح     -

در ةاع تيف ت دير درػذدا تدرةاػاردا درلتىػيع رػدخ ةت ػاطح درةتػدردا اػح درنػ ع  -
 در رتيع ت  سطيف  

در رتؽ تيف درعاا ت دير درذدا تدرةاػاردا درلتىػيع رػدخ ةت ػاطح درةتػدردا اػح  -
تنػػػت دردردسػػػع لدر ةػػػر  درنػػػ ع در رتيػػػع ت  سػػػطيف اػػػح نػػػت  كػػػؿ ةػػػف درةت يػػػردا ة

ةسػػتتخ درػػدتؿ  درةسػػتتخ درت  يةػػح  در ارػػع دالعتةاعيػػع  درةا ػػع   ػػتع درةتػػدر  ةػػد  
 درت اطح  ةكاف درسكف   

 
 

 حدود الدراسة:
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داتىرا  تائج طذه دردردسع ع   عي ػع ةػف ةت ػاطح درةتػدردا اػح درنػ ع در رتيػع ت  سػطيف 
ـ  دسػػتت اد ةدي ػػع در ػػدس   ف  ةردكػػز درلػػرطع  اػػح در ػػدس تتتػػت درسػػ طاا دإلسػػردئي يع  كةػػا  تتػػ

تت ػػدد تار تػػائج درتػػح أسػػ را ع اػػا دردردسػػع  تكػػذرؾ تػػا دتدا درةسػػتتدةع لدسػػتتياف دالتعػػاه 
   ت ة يػاس درةاػاردا درلتىػيع 2001  ت ت اطح درةتدردا ةف وعػددد أتػت تكػر ةرسػ  ل

ير درػذدا ترعةػع    ت ة يػاس رتسػ تيرج رت ػد1983ةف وعددد كؿ ةػف ةرسػح تعتػد درسػةـ ل
    اح دردردسػع در اريػع تػةؿ در ىػؿ دردردسػح درقػا ح ةػف عػاـ 1988عتد درسةـ   طاطر ل

2009   
 الدراسات السابقة:

ر د تـ دالطةع ع ػ  ةػا تيسػر ةػف ت ػض دردردسػاا در رتيػع تد ع تيػع تدإلا يةيػع تتػـ دتتيػار 
 دردردساا در ريتع ةف ةت يردا دردردسع در اريع تة اا ج 

  درتػػػػح طػػػػداا ورػػػػ  ة راػػػػع أسػػػػتاد ت ػػػػاطح درةتػػػػدردا تأنػػػػردرطا  2007ردسػػػػع در ةػػػػاد  لد
ةستتدةا ة اج ت  يؿ درة تػتخ اػح درةعتةػت درسػتري تةدي ػع   ػد  تتتىػ ا ورػ  ةعةتعػع 
ةػػف د سػػتاد ة اػػا ةػػا ي ػػتد ورػػ  در ػػرد تدرػػ  د سػػر  تدرػػ  درةعتةػػت عػػةت  ع ػػ  تعػػتد ت ػػض 

   اريع درةت   ع تا تتار درسار  ت ير درسار  د ستاد در  سيع تدالنطردتاا دال 
  دردسػػػع طػػػداا ورػػػ  تلػػػتيص تداػػػت ت ػػػاطح درةتػػػدردا اػػػح در ػػػدس 2006تأعػػػرخ عةػػػردف ل

تدرعع د تلارطا تتداػت درةػدةف ت ظػر  درةعتةػت رػ  ت ظرتػ  ر  سػ   طت ػا دردردسػع ع ػ  عي ػع 
دطا درتا ػػ   تتتىػػ ا   ةػػدة ا  تػـ عةػػت درتيا ػػاا درةط تتػع عػػ اـ تاسػػتتا ع أعػ230اتدةاػا ل

در تػػػػائج ورػػػػ  أف  ارتيػػػػع درةػػػػدة يف طػػػػـ ةػػػػف درلػػػػتاد ت ػػػػارتيتاـ در ظةػػػػ  ةػػػػف درػػػػذكتر  يػػػػر 
درةتػػػزتعيف تيسػػػػك تف درةػػػدف تة ظةاػػػػـ ةػػػف ذتي درترتيػػػػد درتسػػػط اػػػػح در ائ ػػػع  كةػػػػا تي ػػػػا 

 دردردسع ور  أف  ظر  درةدةف ور  در يا  ت ظر  درةعتةت ر   ظر  س تيع 
  ورػػػ  درت ػػػرؼ ع ػػػ  ة تاػػػاا درتػػػتتر درػػػذدتح Francis,2005لتطػػػداا دردسػػػع ارد سػػػيس  

ر ةػػدة يف ع ػػد دسػػتتددةاـ رةػػاد  دالسػػتيرتيد " تطػػح ةػػاد  ةركتػػع ةػػف ةعةتعػػع ةػػف درةركتػػاا 
دركيةائيع ت تي دركترسترتؿ تد  ةاض درى ردتيع رت  يؿ  عػـ د تردـ تدال ت ػاخ  اػإذد أتػذطا 

" تنريػػػاا دررااتػػػع ر  ػػػد ةػػػف دسػػػتتددةاا  ا ػػػد يت كػػػر درةػػػزدج  درةػػػريض ع ػػػ  عرعػػػاا عاريػػػع
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  ةسػتتدةا ر ةػاد  درةتػدر  تأينػا أسػ تد 42دستتدـ درتا   أس تد درة ات ع درة ة ع ع   ل
  ةػػػػػف ةرتعياػػػػػا  تتتىػػػػ ا در تػػػػػائج ورػػػػػ  أف ط ػػػػػاؾ ة تاػػػػػاا 22درة ات ػػػػع درة ة ػػػػػع ع ػػػػػ  ل

عػاد  دعتةاعيع طح درتكيؼ ةت درسةاا درةت   ع تاإلدةاف  تدرت  ػد ع ػ  ة تاػاا  درتةتيػؿ تد 
درةاػػاردا درةط تتػػػع اػػح تيػػػت درةتػػدر تلػػػردئ   تع ػػد درت  ػػػد ع ػػ  طػػػذه درة تاػػاا اػػػؿ تػػػكقير 

 دررااتع دالعتةاعيع رةستتدةح دالستيرتيد 
  تدرتػػػح طػػػداا ورػػػ  ة ار ػػػع  أ ػػػةـ 2003تةػػػف دردردسػػػاا عتػػػر در نػػػاريع دردسػػػع  ػػػا ـ ل

تعػػػ  درلػػػت  تدالتػػػتةؼ تي اةػػػا  درةػػػدة يف درسػػػ تدييف تدرةػػػدة يف درةىػػػرييف ر تاػػػتؼ ع ػػػ  أ
 يػ  تي ػا در تػائج أف درةػػدةف ي  ػـ تت ػاطح درةتػدر  تكقػػر  أ ػةـ د رػـ تدركػتدتيس تدررعػػد 

اػػح در ػػـت  ترتةػػا تىػػؿ أ ةةاػػـ ورػػ  ويػػذد  درػػ  س  اتدرتػػتؼ تدر  ػػؽ تىػػ تتاا تدنػػطردتا
يػػذد  در يػػر تتػػد ح ةسػػتتخ درػػذدا  تتي ػػا أينػػا أف درةػػدةف درةىػػري أاػػؿ عدتد يػػ ع تدكتئاتػػا تد 

تسػػػػيطر  درةلػػػػاعر لد سػػػػ  تدر ػػػػزف تدريػػػػكس تدر ػػػػد   تأف  ارتيػػػػع در دتد يػػػػع ع ػػػػد درةػػػػدةف 
درسػػػ تدي تتعػػػ  ورػػػ  درػػػذدا ةقػػػؿج دال ت ػػػار  تأتػػػذ عرعػػػاا ةتتدىػػػ ع  تػػػ  درةػػػتا درسػػػريت 

 تدرتلتي  درعسدي 
  درتػػػح طػػػداا  ورػػػ   دست ىػػػا  دتعاطػػػاا طػػػةد ك يػػػع 2002تاػػػح دردسػػػع عتػػػد درىػػػتتر ل 

  طارتا  تطارتػع ةػف طػةد 447تتترس يد   ت دإلدةاف   تتكت ا عي ع دردردسع ةف ل درترتيع
ك يػػػع درترتيػػػع تتترسػػػ يد ةػػػف عةيػػػت درلبػػػ د در اةػػػع تلبػػػ تع درت  ػػػيـ دالتتػػػددئح  تتػػػـ دست ىػػػا  
دتعاطاا در ي ع درك يػع   ػت دإلدةػاف   قػـ تػـ ت ديػد تدتتيػار عي ػع دردردسػع درتعريتيػع تعػددطا 

در ي ع درك يع   د كقػر ديعاتيػع اػح دالتعػاه   ػت دإلدةػافل درعةاعػع درالػع      طارتا ةف30ل
تعةي اـ ةف درذكتر  ظرد   ف عةيت درطةد ذتي دالتعاه درةرت ت   ػت دإلدةػاف ةػف درػذكتر 
تذرؾ ة اتؿ ةعةتعع ةةاق ػع رػـ تت ػرض  ي تػدتؿ تعريتػح  تاػد تػـ تطتيػؽ ة يػاس دالتعػاه 

   ت ت اطح درةتدردا 
دةػػاف   ةػػف وعػػددد درتا ػػ  ت تر ػػاةج ورلػػادي رت ػػديؿ دتعاطػػاا درطػػةد   ػػت دإلدةػػاف ل دإل

ةف وعددد درتا   أينا   تأظاػرا  تػائج دردردسػع أف دتعاطػاا طػةد ك يػع درترتيػع تتترسػ يد 
تتسػػـ تارسػػ تيع   ػػت دإلدةػػاف   تتي ػػا در تػػائج أينػػا عػػدـ تعػػتد اػػرتؽ اػػح دتعاطػػاا درطػػةد 
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درةعةتعػػػػع در  ةيػػػػع   –رتتىػػػػص دردردسػػػػح لدرةعةتعػػػػع د دتيػػػػع   ػػػػت دإلدةػػػػاف تػػػػاتتةؼ د
  تػػػيف ةتتسػػػطاا درعػػػاا درػػػذكتر تتػػػيف 0.01 تتعػػػتد اػػػرتؽ ددرػػػع و ىػػػائيا  ع ػػػد ةسػػػتتخل

ةتتسػػػطاا درعػػػاا دإل ػػػا  اػػػح دالتعػػػاه   ػػػت دإلدةػػػاف  تتعػػػتد اػػػرتؽ ددرػػػع و ىػػػائيا  ع ػػػد 
ةج ع ػػػح ة يػػػاس دالتعػػػاه   تار سػػػتع ر ةعةػػػتعتيف درتعػػػريتيتيف اتػػػؿ تت ػػػد درتر ػػػا0.01ةسػػتتخل

  ػػت دإلدةػػػاف  تركػػػف ال تتعػػد اػػػرتؽ تػػػيف ةتتسػػط درعػػػاا در يػػػاس در ت ػػح تةتتسػػػط درعػػػاا 
 در ياس درت دي تار ستع ر ةعةتعع درناتطع  

  درتػػح  االػػا تعاػػاا  ظػػر د تىػػائييف اػػح تسػػائؿ Taylor,2001تاػح دردسػػع تػػاي تر ل 
ةعةتعػػػع ةػػػف ةعةتعػػػاا تػػػ ر   12درػػػتت ص ةػػػف درةتػػػدردا  تتكت ػػػا عي ػػػع دردردسػػػع ةػػػف ل

در  ػػػاش ةػػػف تػػػةؿ درةعةتعػػػاا درةركػػػز  اػػػح دسػػػتردريا تع ػػػ  ةػػػددر أرت ػػػع ألػػػار لػػػارؾ اياػػػا 
  أتىػػائح ىػػ ع  تأعةػػت د طتػػا  ع ػػ  نػػرتر  تزتيػػد 9  طتيتػػا تل43  اػػردد ةػػ اـ ل52ل

تنػػػاعاـ رػػػدتردا تدريتيػػػع تتزتيػػػد طػػػذه درتيػػػتا تػػػكدتدا  تيػػػتا درةػػػدة يف ت لػػػردا تتعيػػػع تد 
  ةج درةدة يف  نرتريع ر

  درتػػح طػػداا ورػػ  ة راػػع د ت ػػاد در  سػػيع رىػػتر  د د رػػدخ 2000أةػػا اػػح دردسػػع عتػػده ل 
ةػػػدةف درايػػػرتيف اػػػػح درسػػػ تديع  تدركلػػػػؼ عػػػف كي يػػػع ودردؾ درةػػػػدةف تدرسػػػتي رىػػػػتر  د د 

  51تأت ادطا درس تكيع  تاد اسةا عي ا دردردسع ورػ  ةعةػتعتيف د ػدطةا نػاتطع اتدةاػا ل
  أت ػػاد ةػػف د ت ػػاد 10    يػػ  أعػػد درتا ػػ  دتتتػػارد يلػػةؿ ل54ريتيػػع اتدةاػػا لتد تػػرخ تع

درسػػ تكيع درتاىػػع تػػادردؾ ىػػتر  د د تطػػح لدر ةايػػع تد ةػػاف  تدر تػػذ تدإلطةػػاؿ  تدركردطيػػع  
تدر ػػد  تدرتةػػرد  تدرلػػؾ  تدال  ىػػاؿ  تدرت ػػرد  تدرنػػ ؼ  تدر ػػت    تتي ػػا در تػػائج أف ط ػػاؾ 

ةيػػػت د ت ػػػاد ن  ػػػع درػػػذكر رىػػػارو درةعةتعػػػع درتعريتيػػػع لرةػػػرض اػػػرتؽ ددرػػػع و ىػػػائيا اػػػح ع
 ودةاف درايرتيف   ي  يدركتف أف  نتا طـ ألد است  ع ياـ 

  طػػداا ورػػ  درت ػػرؼ ع ػػ  ت ػػدير 1999تاػػح دردسػػع أتػػرخ اػػاـ تاػػا درلػػرعع تأتػػت درتيػػش ل 
اػػح  درػذدا تدرلػػ تر تارت ػػد  رػػدخ ةت ػػاطح درةتػػدردا تأتػت   يػػر ةت ػػاطيف ةػػف   ػػس د سػػر 
  73د ردف  ي  طتؽ ة ياس ت دير درذدا تة ياس درل تر تارت د  ع   عي ػع ة ر ػع ةػف ل

  اػػردد  ةػػف وتػػتتاـ  يػػر درةت ػػاطيف  23  ةت اطيػػا ر ةتػػدردا اػػح د ردف تل50اػػردد ةػػ اـ ل
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  اػػػردد ةػػػف درةت ػػػاطيف ع ػػػ  وعػػػرد  درة ار ػػػع   يػػػ  أظاػػػرا در تػػػائج ورػػػ  تعػػػتد 23تتداػػػؽ ل
تػػػتتاـ  يػػػر اػػػرتؽ ددرػػػع و ىػػػائيا ع  ػػػ  ت ػػػدير درػػػذدا تدرلػػػ تر تارت ػػػد  تػػػيف درةت ػػػاطيف تد 

درةت ػػاطيف أي أظاػػر درةت ػػاطتف ةسػػتتخ ةتػػد يا اػػح ت ػػدير درػػذدا تلػػ ترد تارت ػػد   تكلػػ ا 
%  تأف  48  سػػػ ع ت  ػػػا ل26-21در تػػػائج أف  أع ػػػ   سػػػتع ةت ػػػاطيف ر ةتػػػدردا ةػػػف ائػػػع ل
%   70قا تيػع در اةػع اػكد   ت  ػا لأع    ستع راـ ةػف  يػ  درةسػتتخ درت  يةػح ةػف ائػع در

تأع ػػ   سػػتع ةت ػػاطيف ر ةتػػدردا ةػػف  يػػ  در ارػػع دالعتةاعيػػع طػػـ ةػػف ائػػع  يػػر درةتػػزتعيف 
  12-7%   تأع    سػتع ةت ػاطيف ر ةتػدردا ةػف  يػ  عػدد أاػردد د سػر  ائػع ل52ت  ا ل

 %  56اردد ت  ا ل
اػػػع سػػػت  دسػػػتتددـ   اػػػح أةريكػػػا ر  ػػػص عةKinnier,1994تاػػػح دردسػػػع اػػػاـ تاػػػا ك يػػػر ل

در  ػػار ت ػػدد ةػػف درةت يػػردا ة اػػا ت ػػدير درػػذدا تدالكتئػػاد تدإل سػػاس ت ػػدـ أطةيػػع در يػػا   تػػـ 
  ةت اطيػػا ةػػف 48  ةػػدة ا تةت اطيػػا ر ةتػػدردا ةػػ اـ ل61تطتي اػػا ع ػػ  عي ػػع ةكت ػػع ةػػف ل

  ةػدة ا ةػف ةىػ تيف عةعيتػيف   يػ  تي ػا در تػائج أف درةػدة يف أكقػر 13ةدرسع قا تيػع ل
ئاتػػا تةسػػتتخ ت ػػدير ذتدتاػػـ ةػػ ت ض تةسػػتتخ و ساسػػا عاريػػا ت ػػدـ أطةيػػع در يػػا   تأينػػا دكت

ك ةػا دزدددا درلػات  تدالرتتػاط تارةتػدردا  اتي ا در تائج ور  أ   ك ةا اؿ ةستتخ ت دير درػذد
 تدإلدةاف ع ي  

  ػػػت  ع  دركلػػػؼ عػػػف دتعاطػػػاا د اػػػردد درسػػػ تيع أت دإليعاتيػػػ1994تي ةػػػا  ػػػاتؿ أتػػػت تكػػػر ل 
  ا ػػر  ت طػػح قػػة  ةعػػاالا ج  51اطح درةتػػدردا    يػػ  تػػـ وعػػددد دسػػتتياف يتنػػةف لت ػػ

درة راػػػح تدال   ػػػارح تدرةت  ػػػؽ تػػػار تد ح درتد يػػػع تدرع سػػػيع طتػػػؽ طػػػذد دالسػػػتتياف ع ػػػ  عي ػػػع 
  اردد   تاد كل ا در تػائج عػف أف  سػتع ذتي دالتعػاه داليعػاتح   ػت درت ػاطح 194اتدةاا ل

ف  سػػػتع ذتي دالتعػػاه داليعػػػاتح   ػػت درت ػػاطح تػػػيف دإل ػػا    تاػػػد تػػيف درػػذكتر اريتػػػع عػػدد ةػػ
درلتىػػيع اػػح ولػػار  ورػػ  أف  األػػارا در تػػائج ورػػ  أف ط ػػاؾ رتػػط تػػيف دإلدةػػاف تدالنػػطردتا

 ت اطح درةتدردا يب د  تعا ةف ورنا   درذدا  
  دردسع ة ار ع طداا دركلػؼ عػف لتىػيع ةت ػاطح درةتػدردا 1993كةا أعرخ عتد دع ل

تىػػػػياا ت اطػػػػا درةتػػػػدردا سػػػػات ا تةػػػػت لتىػػػػياا رػػػػـ تت ػػػػاط  درةتػػػػدردا ةط  ػػػػا ةػػػػت ل
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  لتىػا  ر يػاس ةػدخ درىػ ع 81تدركلؼ عف تدات طذه درلتىياا  اػاـ درتا ػ  تة ات ػع ل
در  سػػػيع درتػػػػح يتةت ػػػتف تاػػػػا تت ػػػدير درػػػػذدا تدررنػػػػا عػػػف در يػػػػا  تةركػػػز درنػػػػتط درىػػػػ ح  

درةتػػدردا تتت ػػؼ عػػف درسػػةاا  تأظاػػرا در تػػائج أف ط ػػاؾ سػػةاا لتىػػيع رػػدخ ةت ػػاطح
درتػػػػح يتةتػػػػت تاػػػػػا درػػػػذيف ال يت ػػػػػاطتف درةتػػػػدردا   أي أف درػػػػذيف ال يت ػػػػػاطتف أكقػػػػر تتدا ػػػػػا  

 دعتةاعيا تةا يا ت  سيا ت عا ا  اح در يا   
  ت ػض درسػةاا درلتىػيع ع ػد درةت ػاطيف ت يػر  1990تةف عا ػد نتػر درس درةػاركح ل

  30  اػردد ةت اطيػا تل30  اػردد ةػ اـ ل60ا لدرةت اطيف اح اطر  طت ا ع   عي ع اتدةا
اػػردد ةػػف  يػػر درةت ػػاطيف تدرػػذي يتػػرددتف ع ػػ  ةستلػػ    ةػػد ر  ػػةج   تتي ػػا در تػػائج ورػػ  

 تعتد ةستتخ ةتد يا اح ت دير درذدا ردخ درةت اطيف ة ار ع ةت  ير درةت اطيف 
درةسػػػػتتييف ع ػػػػ   ا  تدردسػػػػع درةتػػػػدردا تأ تدعاػػػػا تةػػػػدخ د تلػػػػارط1988تاػػػػاـ عتػػػػد در ػػػػاؿ ل

در ارةح تدر تةح تأستاتاا تدتر درترتيع اح ةتدعاع ظاطر  درةتدردا  ةسػتتدةا ةػ اج ت  يػؿ 
د سػػػتاد ة اػػػا ةػػػا ي ػػػتد ورػػػ  ةت ػػػاطح  فدرة تػػػتخ اػػػح ةىػػػر  تتتىػػػؿ ورػػػ  ةعةتعػػػع ةػػػ
درق ااح    تيتػيف د ت ػاد درترتتيػع  درتػح  حدرةتدردا   س  تأترخ ت تد ور  دإلطار دالعتةاع

تتدعػػػػ  ظػػػػاطر  درةتػػػػدردا   ة اػػػػا ةػػػػا ي ػػػػتد ورػػػػ  درترتيػػػػع تأتػػػػرخ ورػػػػ  درت ػػػػاعةا  يةكػػػػف أف  
 دالعتةاعيع تدر ردؾ دالعتةاعح  

 التعريفات المفاهيمية واإلجرائية:
ورػػػ    (Cooper smith,1967يلػػػير كػػػتتر سػػػةي ج  Self-esteemتقااادير الاااذات:

ة ااظػػع ع يػػ  تيتنػػةف ينػػ   در ػػرد ر  سػػ  تت  سػػ  تي ةػػؿ ع ػػ  در ت ػػدير درػػذدا تك ػػ  ت يػػيـ
ت درسػػ تيع   ػػت ذدتػػ   كةػػا يتنػػو ةػػدخ دعت ػػاد در ػػرد داليعاتيػػع أ ت ػػدير درػػذدا دتعاطػػاا در ػػرد

  ت ظر  در رد تدتعاط    ػت ذدتػ  تةػدخ 1993  تي را  كاةؿ لتكؼ  تك   اادر تطاـ ت اعو
دتدر درتػح ت دير طذه درذدا ةف درعتد د درةتت  ػع كارػدتر تدرةركػز د سػري تدرةا ػح تت يػع د 

  ع   د   " كـ در ػرد ع ػ  1999يةارساا در رد اح ةعاؿ در ةاع تارتدات  تي را  درلرعع ل
تدرػػذي يتنػػو ةػػف تػػةؿ دالتعاطػػاا درتػػح يتةسػػؾ تاػػا تي ػػااظ  ؽذدتػػ  ةػػف  يػػ  دالسػػت  ا
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در اريع ي رؼ وعردئيا تاردرعع درتح ي كساا در ػرد ع ػ   عع ياا   ت طذه درذدا "  تاح دردردس
 اس رتس تيرج رت دير درذدا درةستتدـ اح طذه دردردسع ة ي

دردؾ Personal Skills المهارات الشخصية:  تطح درتةتت تارت اةؿ ةت دآلتػريف ت عػاح تد 
دتدا اػػػـ تدر ػػػرص ع ػػػ  ةىػػػار اـ تدر ةػػػؿ ع ػػػ  أف يكػػػتف  در ػػػرد رت ػػػا  ةػػػت درعةيػػػت تي ػػػتؿ 

   1983ةرسح دتعاطات  درذدتيع رتكتف اح تدةع  اعاا رااا  تأ لطتاـ ل
تي ػػرؼ وعردئيػػا تاردرعػػع درتػػح ي ىػػؿ ع ياػػا درةت ػػاطح ع ػػ  ت ػػد درةاػػاردا درلتىػػيع درػػذي 

   اح ة ياس درى ع در  سيع ع د درلتاد  1983تن   ةرسح ت عتد درسةـ ل
طػػت درلػػتص درػػذي يت ػػاتؿ أي ةػػاد  ةتػػدر  سػػتد  كػػاف ة كتةػػا تػػذرؾ  Abuserالمتعاااطي: 

ح تدرتكطيػؿ أت يردعػت ةردكػز در ػةج درةتتىىػع لدرلػرعع  درس تؾ أي ة يةا تةردكز دإلىة
    تيتت   درتا قاف طذد درت ريؼ  1999

  ورػػػ  درت ريػػر درػػػذي ترد عػػف درىػػػ ع در ارةيػػػع 2003يلػػػير درلػػةري ل  Drugالمخاادرات: 
  تػػكف درةتػػدر أيػػع ةػػاد  ت ةػػؿ كتػػديؿ  يػػع تظي ػػع طتي يػػع اػػح عسػػـ دركػػائف در ػػح WHOل

 ع ػ  أ اػا أي ةػاد  طتي يػع أت ةست نػر  1986تي رااػا درة رتػح ل ع دةا يةتىاا درعسـ 
ةف لك اا دذد دستتدةا اح  ير أ ردناا درةتعاع أف ت دي ور   ارع ةف درت ػتد تدإلدةػاف 

 ينر تارى ع درعسةيع تدر  سيع تدالعتةاعيع ر  رد تدرعةاعع 
در  ػػااير أت  ع ػػ  د ػػ  سػػت  دسػػت ةاؿ (Burke,2005ي راػػ  تػػارؾ  Addictionاإلدمااان: 

تكقيرطا اح عةيت تىرااا  يات  تال يةك   دالسػت  ا  ع اػا  درةدةف ت ا درك ترياا تيىتو
تتةعػػرد   ػػاذ ة  تراػػا ي عػػك ورػػ  درت ػػ  ع اػػا تتىػػتو لػػ    درلػػا ؿ ةتعػػاطة  أي لػػ  طػػاـ 

دإلدةػػا ح ع ياػػا تدرػػذي يتىػػؿ رػػ  درلػػ تر تارسػػ اد   نتػػر أت دالرت ػػاا ورػػ    ي ػػع دعتةػػاده
د تػػرخ تيػػرخ اػػح ىػػتر  ة ةتسػػع ةػػف تػػدةير ةسػػت ت    اط درػػذي يتػػرعـ ةػػف در ا يػػعتدال تسػػ

  تك ػػ   ارػػع تسػػةـ دتريػػع أت ةزة ػػع  ت  ػػؽ 1986تعائ تػػ  ت ياتػػ  تككة ػػ   تي راػػ  درة رتػػحل
درنرر تار رد تدرةعتةػت  تت ػتج ةػف ت ػاطح ع ػار طتي ػح أت ةىػ ت  تةػف تىػائص  ارػع 

اػح ت ػاطح در  ػار  تدرةيػؿ ورػ  زيػاد  درعرعػع درةت اطػا   ردإلدةافج در اعع در اريػع رةسػتةرد
 ة    تيتت   درتا قاف ت ريؼ درة رتح اح كؿ ةف درةتدردا تدإلدةاف  
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  تك ػػػ   ارػػػع ةػػػف دالسػػػت ددد أت 2003ي راػػػ  درتػػػرا اػػػح درلػػػةري ل Directionج االتجاااا 
ح أت درتكطػػػد در ىػػػتح تدر  سػػػح ي ػػػتظـ ةػػػف تػػػةؿ تتػػػر  درلػػػتص تيكػػػتف ذد تػػػكقير تػػػتعيا

دي ػػػاةيكح ع ػػػ  دسػػػتعاتع در ػػػرد رعةيػػػت درةتنػػػتعاا تدرةتداػػػؼ درتػػػح تقيػػػر طػػػذه دالسػػػتعاتع  
  تك ػ  ة اػـت ةركػد ال ي  ػح ةلػاعر در ػرد أت 2005  تدرتيػش ل2008تي را  أتت ةػرؽ ل

 كةػػ  درت ػػػتيةح ر لػػيا  ا سػػػد تػػػؿ يتنػػةف ةكػػػت يف نتػػػريف  طةػػا ج درةكػػػتف درة راػػػح ت  
تة ت ددتػ  عػف ةتنػتع دالتعػاه   تدرةكػتف درسػ تكح   درػذي  درذي يلير ور  أاكار درلػتص

يلير ور  ةيؿ درلػتص أت دسػت ددده رةسػتعاتع   ػت ةتنػتع دالتعػاه أي  تديػاه أت ة اىػده 
درس تكيع   أت ي رره در رد د   ستؼ ي     أت ي ـت ت    ت ةتنتع دالتعاه   اػح  ػيف ي راػ  

اةف أت ةتتسػػػػط ي ػػػت ايةػػػػا تػػػيف درةقيػػػػر   تك ػػػ  تكػػػػتيف ارنػػػح أت ةت يػػػػر كػػػ1977زطػػػردف ل 
تدالستعاتع تطت عتػار  عػف دسػت ددد   سػح أت تايػ  ع  ػح عىػتح ةػت  ـ رةسػتعاتع درةتعتػع 
أت درسػػػػارتع   ػػػػت ألػػػػتاص أت ألػػػػيا  أت ةتنػػػػتعاا أت ةتداػػػػؼ أت رةػػػػتز اػػػػح درتيئػػػػع درتػػػػح 

 تستقير طذه دالستعاتع  
عردئيا   ي رؼ تك   ةعةتع دستعاتاا أاردد در ي ع  ع   د دتدا درةستتدةع اح دردردسع  تد 

 مجتمع الدراسة وعينتها:
  ةت اطيا تت ا ر سعةا دررسػةيع تدرةىػ اا در  سػيع اػح درنػ ع 214ل عت غ ةعتةت دردردس

تتػتااـ ةػف  ع  ةت اطيا  ر دـ ر تتاـ اػح دإلعاتػع ع ػ  أدد  دردردسػ31در رتيع  تتـ دستت اد ل
 عدـ درسريع اح درت اةؿ 

ع ىر در سا  ر  ػع در ػدد درةػدتف اػح درسػعةا دررسػةيع رػدخ دتدئػر درلػرطع  د اكةا تـ دستت
تدرةىػػ اا در  سػػيع  ترتةػػا ي ػػتد ذرػػؾ ورػػ  عػػاددا تت اريػػد درةعتةػػت تدرةػػترت  درق ػػااح درػػذي 

ة اػا اػح درت  يػػؿ   درتػح تػـ دالسػػت اد عي تةػح وريػ  د اػردد درةت اطيف تتاػػذد تكػتف عي ػع دردردسػػ
  تػػـ دتتيارطػػا تارطري ػػع ع%  ةػػف ةعتةػػت دردردسػػ85اطيػػا  أي ت سػػتع ل  ةت 183دإل ىػػائح ل

درة ىػػػػتد   تدرعػػػػدتؿ درتػػػػارح يىػػػػؼ أاػػػػردد در ي ػػػػع  سػػػػد درةت يػػػػردا درديةت ردايػػػػع لدر ةػػػػر  
درت  يةػح  در ارػع دالعتةاعيػع  درةا ػع   ػتع درةتػدر  ةػد  درت ػاطح   خةستتخ دردتؿ  درةستت 

 ةكاف درسكف  
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 ( متعاطياً 183ينة حسب المتغيرات الديموغرافية) ن = ( يوضح أفراد الع1جدول )
 

 درةت يردا در دد در ستع درةئتيع 

ةر
در 

 

 25داؿ ةف -15 61 33%
 35داؿ ةف   -25 39 21%
 45داؿ ةف  -35 45 25%
 اكع    -45 38 29%

تؿ
 درد

تخ
ةست

 

ليكؿ اةا 2999 81 44%
 دتفلةتدف 

 -2999ةف  53 29%
 لةتتسط 3599

 اكع   لعاؿ  3599ةف  49 27%

تخ 
ةست

در
ةح
  ي
درت

 

 أةح 54 39%
 ةدرسح 61 33%
 عاة ح 68 37%

عيع
تةا
الع

ع د
 ار
در

 

 أعزد 73 49%
 ةتزتج 43 23%
 ةط ؽ 38 21%
 أرةؿ 29 16%

ا ع
درة

 

 طارد 71 39%
 ةتظؼ 39 16%
 عاةؿ 36 29%
 تدتف 46 25%

ع  ت  در ة ت د   ليش 62 %34 ر
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 أدوات الدراسة:
 دآلتيعجدلتة ا دردردسع ع   درة اييس 

   تيتكػتف 2001دستتياف دالتعاه   ػت ت ػاطح درةتػدرداج ةػف وعػددد أتػت تكػر ةرسػ  ل -1
  ا ر   تلير دردرعع درةرت  ع ور  تكييد ت اطح در رد ر ةتػدردا  تي ةػا تلػير دردرعػع 44ةف ل

درة ت نػع ورػػ  ة ارنػػت  ت ػػاطح درةتػػدردا   تتػـ  سػػاد قتػػاا دالسػػتتياف تطػػري تيف طةػػا ج 
  تػػػيف ا ػػػردا دالسػػػتتياف تدردرعػػػع درك يػػػع  0.82ددت ح وذ ت ػػػغ ة اةػػػؿ دالرتتػػػاط لدالتسػػػاؽ درػػػ

    تتػػـ تىػػ يو دالسػػتتياف تا ػػا 0.81  ت ػػغ لCronbach Alphaتة اةػػؿ كرت تػػاخ در ػػال
 رت ػػػػع ةسػػػػتتياا ريعاتػػػػع تطػػػػح ج ةتداػػػػؽ تلػػػػد  ت طػػػػ  قػػػػة  درعػػػػاا   تةتداػػػػؽ ت طػػػػ  

ت يػػر ةتداػػػؽ ت طػػ  لىػػػ ر    تةػػف قػػػـ  لدرعتػػاف    ت يػػػر ةتككػػد ت طػػػ  لدرعػػع تد ػػػد    
  درعػػػع   تتلػػػير دردرعػػػع 132تتػػػردتح دردرعػػػع درك يػػػع ع ػػػ  دالسػػػتتياف ةػػػا تػػػيف درىػػػ ر ت ل 

 درةرت  ع تعتد دتعاه ديعاتح   ت ت اطح درةتدردا 

 أايتف 33 18%
 طرتيف 28 15%
 ة تةاا 31 17%
 ةسك اا 29 16%

طح
ت ا
  در
ةد

 

 داؿ ةف س ع 77 42%
 س تدا 5داؿ ةف  -1 46 25%
 19داؿ ةف  -5 31 17%
 19أكقر ةف  29 16%

كف
درس
ف 
ةكا

 

 لةاؿ 55 31%
 تسط 76 42%
 ع تد 52 28%
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  ت     ر  رتيػع كػؿ ةػف  Rosenbergة ياس رتس تيرج رت دير درذداج وعددد رتس تيرج  -2
  ا ػػػردا أةػػػػاـ كػػػؿ ا ػػػر  أرتػػػػت 10ةػػػف ل س    تيتػػػػكرؼ درة يػػػا1988عتػػػد درسػػػةـ  طػػػاطر ل

لةتداػػؽ عػػدد   ةتداػػؽ  ة ػػارض  ة ػػارض عػػدد   تيػػتـ تىػػ يو درة يػػاس تإعطػػا   ادسػػتعاتا
ة ػػارض  ع  درعػػاا  تدالسػػتعات3ةتداػػؽ ل ع  درعػػاا  تدالسػػتعات4دالسػػتعاتع ةتداػػؽ عػػدد  ل

  ديعاتيػػػػع 7  6  4  2  1درعتػػػػيف  تدالسػػػػتعاتع ة ػػػػارض عػػػػدد  درعػػػػع تد ػػػػد   تدر  ػػػػردا ل
تدردرعػػػع  40  سػػػ تيع  تتت ػػػغ دردرعػػػع در ىػػػتخ ع ػػػ  درة يػػػاس19  9  8  5  3تدر  ػػػردا ل

دالتسػػػػاؽ  ـ  تاػػػػح دردردسػػػع در اريػػػػع تػػػػـ  سػػػاد درعػػػػاا قتػػػػاا درة يػػػاس تاسػػػػتتدد 10درػػػد يا 
 درة ياس   ـ  تطذه در يةع تسةو تاستتدد0.83درددت ح ر ة ياس  ات غ ة اةؿ كرت تاخ در ا ل

   تطػػت د ػػد 1983ة يػػاس درةاػػاردا درلتىػػيع جوعػػددد كػػؿ ةػػف ةرسػػح تعتػػد درسػػةـ ل -3
  ا ػر  أةػاـ كػؿ ا ػر  تةػس 20ع ػ  ل سأت اد ة ياس درى ع در  سيع ر لػتاد تيلػةؿ درة يػا

دسػػتعاتاا لةتداػػؽ تلػػد   ةتداػػؽ  ة ايػػد  ة ػػارض  ة ػػارض تلػػد   تيتةتػػت تػػدالالا قتػػاا 
ةتداػػؽ تلػػد   عا ػػردا درة يػػاس تدردرعػػع درك يػػع  تت طػػ  دالسػػتعات تػػيف 0.89ت 0.87تػػيف ل

 عة ايػد قػة  درعػاا  تدالسػتعات ع  درعػاا  تدالسػتعات4  درعاا  تدالستعاتع ةتداػؽ ل5ل
ة ػػارض درعتػػاف  تدالسػػتعاتع ة ػػارض تلػػد  درعػػع تد ػػد   تعةيػػت در  ػػردا ديعاتيػػع    تاػػح 

تاسػػػتتددـ ة ػػػادالا دالتسػػػاؽ درػػػددت ح دردردسػػػع در اريػػػع تػػػـ  سػػػاد درعػػػاا قتػػػاا درة يػػػاس 
   تتػػػـ  سػػػاد درىػػػدؽ تاسػػػتتددـ درة ػػػؾ 0.86ر ة يػػػاس   يػػػ  ت ػػػغ ة اةػػػؿ كرت تػػػاخ در ػػػال

      2005درتارعح لدتتتار درةااردا درلتىيع تدالعتةاعيع ةف وعددد درةتةاح ل 
  28 ػع ؿ لج رزيػاد  درتككػد ةػف ىػة يع أدتدا دردردسػع تػـ دسػتتددـ درة ات ػع درة ة  المقابمة

ةت اطيا  ر ةتدردا ةف  زال  درسعتف  تةف در اط يف اح درةى اا در  سػيع  تاػدؼ درت ػرؼ 
ع   درة ي ػاا درتػح اػد تتدعػ  درتا قػاف أق ػا  وعػرد  دردردسػع درةيدد يػع  تدالسػت اد  ةػف عة يػع 
درت سػػػػير ترزيػػػػاد  دالطةئ ػػػػاف   تاإلنػػػػااع ورػػػػ  ر ػػػػا دا ةتكػػػػرر  ةػػػػت د اػػػػردد درةسػػػػ تريف عػػػػف 

 درةت اطيف اح درةى اا تذرؾ تةساعد  دإلتت  درةتتىيف 
 المعالجات اإلحصائية:
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تةا درة ارعع دإل ىائيع درةزةع ر تيا اا تاستتردج د عػددد تدر سػد درةئتيػع  تدرةتتسػطاا 
  تدتتتػػػار ANOVAدر سػػػاتيع  تدال  رداػػػاا درة ياريػػػع تدتتتػػػاردا ت  يػػػؿ درتتػػػايف د  ػػػاديل

  Scheffe testلي ي  ل
 Contingency  تة اةػػؿ درتتداػػؽ لCronbach Alphaتة ادرػػع قتػػاا در ػػا كرت تػػاخ ل

Coefficient  تذرؾ تتطتيؽ تر اةج دررـز دإل ىائيع  spss  ع   در استد 
 النتائج المتمثمة بالسؤال األول الذي ينص عمى:
 ةا تدات دتعاطاا ةت اطح درةتدردا   ت درت اطح ؟ 

تسػػطاا در سػػاتيع ركػػؿ ا ػػر  تر درعػػع درك يػػع رةسػػتتياف   ت ظػػرد رت ديػػد ذرػػؾ تػػـ دسػػتتددـ درةت
  1.5    ا ػػػد دعتةػػػد درةتتسػػػط در سػػػاتح ل3  2  1  9الف سػػػ ـ دالسػػػتعاتع يتكػػػتف ةػػػف ل 

  ر دالرػػػػع ع ػػػػ  دالتعػػػػاه درسػػػػ تح  1.5اػػػػككقر ر دالرػػػػع ع ػػػػ  دالتعػػػػاه داليعػػػػاتح   تداػػػػؿ ةػػػػف ل
   يتيف ذرؾ  2تدرعدتؿ راـ ل

 م الفقرات حسب المتوسط واالتجا  والدرجة الكمية .( يوضح أرقا2جدول )
 

راـ 
 در  ر 

 دالتعاه درةتتسط راـ در  ر  دالتعاه درةتتسط

 س تح 9158 23 ديعاتح 2111 1
 س تح 1198 24 ديعاتح 2173 2
 س تح 9132 25 س تح 1132 3
 ديعاتح 1186 26 ديعاتح 2191 4
 س تح 1136 27 ديعاتح 1152 5
 ديعاتح 1169 28 س تح 1197 6
 س تح 1199 29 س تح 1123 7
 ديعاتح 2143 39 ديعاتح 2149 8
 ديعاتح 1168 31 ديعاتح 1171 9
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 ديعاتح 2192 32 س تح 1138 19
 ديعاتح 2193 33 س تح 9171 11
 س تح 9182 34 ديعاتح 2141 12
 س تح 9161 35 س تح 9182 13
 ديعاتح 1187 36 س تح 1132 14
 ديعاتح 2116 37 اتحديع 1165 15
 ديعاتح 1186 38 ديعاتح 1159 16
 ديعاتح 1175 39 س تح 1138 17
 ديعاتح 2114 49 ديعاتح 1189 18
 ديعاتح 1162 41 س تح 9197 19
 ديعاتح 1177 42 س تح 9131 29
 س تح 9157 43 ديعاتح 1163 21
 ديعاتح 1192 44 س تح 1149 22

 ديعاتح 1152 دردرعع درك يع
 

  يتتػػيف أف دتعاطػػاا ةت ػػاطح درةتػػدردا   ػػت 2ف تػػةؿ درة طيػػاا درػػتدرد  اػػح درعػػدتؿ لةػػ
  ا ػػػػر     يػػػػ  كػػػػاف درةتتسػػػػط 44  ا ػػػػر  ةػػػػف أىػػػػؿ ل26درت ػػػػاطح كا ػػػػا ديعاتيػػػػع ع ػػػػ  ل

    تاػػػد تتػػػيف أف أع ػػػ  قػػػة  ا ػػػردا ت ةػػػؿ دتعاطػػػا ديعاتيػػػا   ػػػت 115در سػػػاتح دكتػػػر ةػػػف ل
  تدرتػػح تػػ ص ع ػػ  " درتتدعػػد اػػح ع سػػاا 2راػػـ ل  ت ػػاطح درةتػػدردا رػػدخ درةت ػػاطيف در  ػػر 

  8    تةطػا در  ػر  راػـ ل2173ت اطح درةتدردا يع د درل تر تارت د  " تةتتسط  ساتح ل
درتػػػح تػػػ ص ع ػػػ  " ال ةػػػا ت ةػػػف ت ػػػاتؿ أي ةتػػػدر رتت يػػػؼ ت ػػػض دآلالـ درتد يػػػع " تةتتسػػػط 

د أف درةتػػدردا تسػػي ع   تدرتػػح تػػ ص ع ػػ  " دعت ػػ39    تأتيػػرد در  ػػر  راػػـ ل2149 سػػاتح ل
    2143ا ارع رةسترتا  ت سياف دراةـت " تةتتسط  ساتح ل
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  درتػػح 29اػػح  ػػيف أف  أد ػػ  قػػة  ا ػػردا رةتعػػاه   ػػت ت ػػاطح درةتػػدردا كا ػػا در  ػػر  راػػـل
ت ص ع   "ط اؾ ةتار ػع ةػف أعاػز  دإلعػةـ اػح وتػردز تطػتر  درةتػدردا " تةتتسػط  سػاتح 

  درتػػح تػػ ص ع ػػ  " رػػيس ط ػػاؾ ت ػػريـ دي ػػح اػػاطت ركػػؿ 25ل    تةطػػا در  ػػر  راػػـ 9131ل
  تدرتػػح تػػ ص ع ػػ  " 43    أتيػػرد در  ػػر  راػػـ ل9132أ ػػتدع درةتػػدردا " تةتتسػػط  سػػاتح ل

    9157در ة ع ع   درةتدردا ةتارغ اياا " تةتتسط  ساتح ل
 النتائج المتمثمة بالسؤال الثاني الذي ينص عمى:

 تدرةااردا درلتىيع ردخ ةت اطح درةتدردا؟ طؿ ط اؾ عةاع تيف ت دير درذدا
 Contingencyتريعاتػػػػع ع ػػػػ  طػػػػذد درسػػػػ دؿ اػػػػاـ درتا قػػػػاف ت سػػػػاد ة اةػػػػؿ درتتداػػػػؽ ل

Coefficient   تػػيف درعػػاا ت ػػدير درػػذدا ةػػف عاػػع ت درعػػاا درةاػػاردا درلتىػػيع ةػػف  
 4-3ةتتسػػػػطع   3-2ةتد يػػػػع   2-1عاػػػػع أتػػػػرخ   يػػػػ  اسػػػػةا درعػػػػاا ت ػػػػدير درػػػػذدا ل

ةتتسػػطع   3.66- 2.33ةتد يػػع   2.33-1اسػػةا درعػػاا درةاػػاردا درلتىػػيع لعاريػع  ت 
 عاريع   تكاف ة اةؿ درتتداؽ كةا اح درعدتؿ درتارحج 5 – 3.66

 
 
 
 
 
 

لممصفوفة   Contingency Coefficient( يوضح نتائج معامل التوافق  3جدول )
 درات.االرتباطية بين تقدير الذات والمهارات الشخصية لدى متعاطي المخ

 المهارات الشخصية 
                    

 تقدير الذات 
 المجموع متدنية متوسطة عالية



 تقدير الذات وعالقته بالمهارات الشخصية لدى متعاطي المخدرات      د . جمال  زكى أبو مرق  د. إبراهيم أبو عقيل       

 
220 

 

 71 5 12 54 عالية 
 37 11 9 17 متوسطة 
 75 65 6 4 ضعيفة 

 183 81 27 75 المجموع 
 *تنت درت دير  سد ة تاح درتى يو  

   } /ج  1 –ل  ج {ر " ة اةؿ درتتداؽ " = درعذر درترتي ح ؿ 
ترةزلج  ور  درةعةتع درك ح رتتدرج اسةع ةرتػت درتكػردر اػح كػؿ تا ػع ع ػ   اىػؿ نػرد 
ةعةتعح درتكػردريف دررأسػح تد ا ػح درة ػات يف ر تا ػع درتػح اياػا درتكػردر   وذ ت  ػا ايةػع ج ل 

1.57    
  تػػيف ت ػػدير درػػذدا    Contingency Coefficientتت ػد  سػػاد ايةػػع ة اةػػؿ درتتداػؽ ل

تىػػػيع رػػػدخ ةت ػػػاطح درةتػػػدردا تتػػػيف أف در يةػػػع ددرػػػع و ىػػػائيا   وذ ت  ػػػا تدرةاػػػاردا درل
  تطذد يلير ور  تعتد عةاػع طرديػع ةتتسػطع  أي ك ةػا زددا درعػاا ت ػدير درػذدا 0.60ل

زددا ةسػػتتياا درةاػػاردا درلتىػػيع رػػدخ ةت ػػاطح درةتػػدردا تدر كػػس ىػػ يو   تطػػذد يت ػػؽ 
 لدرةػػاركح    Murphy and Kupshik,1992ةػػت دردسػػع كػػؿ ةػػف ةػػتراح تكتتلػػؾ ل

  درتػػح أسػػ را اػػح ةعة اػػا ورػػ  أف دإل سػػاس تت ػػدير درػػذدا يزيػػد ةػػف 1999  لدرلػػرعع   1990
 درةااردا درلتىيع تدالعتةاعيع ردخ د اردد  

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث والذي ينص عمى انه:
ردخ ةت اطح درةتػدردا ت ػزخ طؿ ط اؾ ارتؽ ددرع و ىائيا تيف ت دير درذدا تدرةااردا درلتىيع 

ورػػػ  لدر ةػػػر  ةسػػػتتخ درػػػدتؿ  درةسػػػتتخ درت  يةػػػح  در ارػػػع دالعتةاعيػػػع  درةا ػػػع   ػػػتع درةتػػػدر  ةػػػد  
درت ػػػػاطح  ةكػػػػاف درسػػػػكف   ي  تػػػػـ دسػػػػتتددـ ت  يػػػػؿ درتتػػػػايف د  ػػػػادي ر  ػػػػرتؽ تػػػػيف ت ػػػػدير درػػػػذدا 

ةسػتتخ درت  يةػح  در ارػع تدرةااردا درلتىيع ردخ درةت اطيف ت زخ ورػ  لدر ةػر  ةسػتتخ درػدتؿ  در
 دالعتةاعيع  درةا ع   تع درةتدر  ةد  درت اطح  ةكاف درسكف  تدرعدتؿ درتارح يتيف ذرؾ 

( نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين تقدير الذات والمهارات الشخصية لدى المتعاطين 4جدول )
تماعية، المهنة، نوع المخدر، مدة تعزى إلى )العمر، مستوى الدخل، المستوى التعميمي، الحالة االج

 التعاطي، مكان السكن(.
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مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات  متوسط المربعات
 حرية

مستوى  قيمة ف
 الداللة

غير  0.739 3 0.79 2.37 بين المجموعات العمر
 180 1.068 192.3 داخل المجموعات دالة

مستوى 
 الدخل

 0.01* 6.19 2 128.33 256.67 بين المجموعات

 181 20.72 3751.6 داخل المجموعات

توى سالم
 التعميمي

 0.01* 6.23 2 5.65 11.3 بين المجموعات

 181 0.906 164.13 داخل المجموعات

الحالة 
 االجتماعية

 0.02* 3.30 3 3.163 9.49 بين المجموعات

 180 0.956 172.09 داخل المجموعات

غير  0.877 3 0.436 1.31 موعاتبين المج المهنة
 180 0.497 89.54 داخل المجموعات دالة

نوع 
 المخدر

غير  1.651 4 1.997 7.99 بين المجموعات
 179 1.209 216.55 داخل المجموعات دالة

مدة 
 التعاطي

 0.01* 5.85 3 4.06 12.18 بين المجموعات

 180 0.694 125.03 داخل المجموعات

مكان 
 نالسك

غير  0.354 2 0.34 0.68 بين المجموعات
 181 0.96 173.89 داخل المجموعات دالة

  α< 0.05*ددرع ع د ةستتخ ل
يتتػػيف ةػػف  تػػائج ت  يػػؿ درتتػػايف د  ػػادي أف در ػػرتؽ تػػيف ت ػػدير درػػذدا تدرةاػػاردا درلتىػػيع 

ىػائيا     تطػح  يػر ددرػع و 0.739ردخ درةت ػاطيف تا ػا رةت يػر در ةػر أف ايةػع ؼ ت  ػا ل
  تطػػح ددرػػع 0.01 ع ػػد ةسػػتتخ دالرػػع ل6.19تاػػح ةت يػػر ةسػػتتخ درػػدتؿ ت  ػػا ايةػػع ؼ ل

 ع ػػد ةسػػتتخ دالرػػع 6.23و ىػػائيا   تايةػػا يت  ػػؽ تارةسػػتتخ درت  يةػػح ا ػػد ت  ػػا ايةػػع ؼ ل
  تطػػػح ددرػػػع د ىػػػائيا   تكػػػذرؾ اػػػح ةت يػػػر در ارػػػع دالعتةاعيػػػع ا ػػػد ت  ػػػا ايةػػػع ؼ 0.01ل
  تطػح ددرػع د ىػائيا   أةػا ايةػا يت  ػؽ تةت يػر درةا ػع ا ػد 0.02 ع د ةستتخ دالرع ل3.30ل

  تطػػػح  يػػػر ددرػػػع د ىػػػائيا   تكػػػذرؾ اػػػح ةت يػػػر  ػػػتع درةتػػػدر ا ػػػد 0.877ت  ػػػا ايةػػػع ؼ ل
  تطح  ير ددرع د ىائيا    أةػا اػح ةت يػر ةػد  درت ػاطح ا ػد ت  ػا 1.651ت  ا ايةع ؼ ل

ىػػػائيا    اػػػح  ػػػيف اػػػح ةت يػػػر   تطػػػح ددرػػػع د 0.01 ع ػػػد ةسػػػتتخ دالرػػػع ل5.85ايةػػػع ؼ ل
  تطح  ير ددرع و ىائيا   0.354ةكاف درسكف ا د  ت  ا ايةع ؼ ل
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( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية)بين الدرجات الكمية  5والجدول رقم )
المستوى عمى المقياسين (لدى متعاطي المخدرات تعزى إلى ) العمر، مستوى الدخل، 

 االجتماعية، المهنة، نوع المخدر، مدة التعاطي، مكان السكن(. التعميمي، الحالة
 

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 المتغيرات العدد

 25اقل من -15 61 1.93 1.17

مر
الع

 35اقل من   -25 39 1.88 1.22 
 45اقل من  -35 45 1.92 0.98
 فأعمى -45 38 1.96 1.07
 متدن 81 2.62 0.29

وى 
اااااات

اااااااا
ساااا

م
خل

الد
 متوسط 53 2.87 0.37 

 عال 49 2.91 0.21
 أمي 54 2.32 0.57

وى 
ساااات

الم
مي

عمي
الت

 

 مدرسي 61 2.97 0.59
 جامعي 68 3.03 0.71
 أعزب 73 2.04 0.73

اة 
اااااااا

اااااااا
اااااااا

لااااااا
لحا

ا
عية

تما
الج

ا
 

 متزوج 43 3.43 0.52
 مطمق 38 2.71 0.77
 أرمل 29 2.98 0.83
 طالب 71 2.79 1.01

هنة
الم

 وظفم 30 3.10 0.87 
 عامل 36 2.99 1.21
 بدون 46 3.07 0.78
ناااو  حشيش 62 2.87 0.37 ع  ال م خ  در
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 أتال ج در تائج تت ا رةت ير در ةرج
  α =0.05  أ ػػ  ال تتعػػد اػػرتؽ ذدا دالالا و ىػػائيع ع ػػد ل4يتنػػو ةػػف درعػػدتؿ راػػـ ل

  5خ ورػ  در ةػػر  تدرعػدتؿ راػػـ لاػح ت ػػدير درػذدا تدرةاػػاردا درلتىػيع رػػدخ درةت ػاطيف ت ػػز 
يتيف درةتتسطاا در ساتيع تدال  ردااا درة ياريع اح ت دير درػذدا تدرةاػاردا درلتىػيع رػدخ 
درةت اطيف ت زخ ور  در ةر  تتلير طذه در تيعع ورػ  ت ػاتؿ د اػردد ةػف ةتت ػؼ د عةػار اػح 

 درةتدردا 
ةػػػف درلػػػتاد  تاػػػح دردسػػػع    ورػػػ  أف  ارتيػػػع درةػػػدة يف 2006ا ػػػد ألػػػارا دردسػػػع عةػػػردف ل

  س ع    اػح  ػيف  26 – 29  كا ا أع    ستع ع د درةت اطيف ةف ائع ل1999درلرعع ل
 س ع  59 – 49  ور  أف أع    ستع ر ةت اطيف كا ا ةف ائع 1986تيف عيد ل 

 قا يا ج در تائج تت ا  رةت ير ةستتخ دردتؿج
  ورػػ  تعػػتد اػػرتؽ ددرػػع 4راػػـ ل ألػػارا  تػػائج ت  يػػؿ درتتػػايف د  ػػادي ةػػف تػػةؿ درعػػدتؿ 

  اػػح ت ػػدير درػػذدا تدرةاػػاردا درلتىػػيع رػػدخ درةت ػػاطيف ت ػػزخ α  =0.05و ىػػائيا ع ػػد ل

 أفيون 33 2.86 0.48
 هروين 28 2.91 0.42
 منومات 31 2.83 0.47
 مسكنات 29 2.96 0.57
 اقل من سنة 77 2.79 0.82

طي
تعا

ة ال
مد

 

 سنوات 5اقل من  -1 46 2.83 0.51
 10اقل من  -5 31 2.47 0.86
 10أكثر من  29 1.93 0.62
 شمال 55 3.16 1.13

كن
لس

ن ا
مكا

 

 وسط 76 3.07 0.53
 جنوب 52 3.11 0.62
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  يػػػتف درةتتسػػػطاا در سػػػاتيع تدال  رداػػػاا درة ياريػػػع اػػػح 5ورػػػ  ةسػػػتتخ درػػػدتؿ  تدرعػػػدتؿ ل
 ت دير درذدا تدرةااردا درلتىيع ردخ درةت اطيف ت زخ ور  ةستتخ دردتؿ 

  كةػا طػت تدنػو Scheffe test تػائج دتتتػار لػي ي  ل جدر در ػرتؽ تػـ دسػتتردترة راع ةىػ
 -  ج6ةف درعدتؿ راـ ل

( لممقارنات البعدية في تقدير الذات Scheffe test( نتائج اختيار شيفيه)6جدول )
 والمهارات الشخصية لدى المتعاطين تعزى إلى مستوى الدخل.

 حةتد  ةتتسط عاؿٍ  درةتتسط در ساتح درةت ير
 *0.11 0.01  2.91 عاؿٍ 
 *0.85  0.01 2.87 ةتتسط
  *0.85 *0.11 2.62 ةتد ح

  α< 0.05*ددرع ع د ةستتخ ل
  تتػيف أف در ػرتؽ ع ػ  طػذد درةت يػر كا ػا 6ةػف تػةؿ درة طيػاا درػتدرد  اػح درعػدتؿ راػـ ل

سػػتتخ  يػػر ددرػػع تػػيف درةػػدة يف درػػذيف رػػدياـ ةسػػتتخ دتػػؿ عػػاٍؿ تتػػيف درةػػدة يف درػػذيف رػػدياـ ة
دتػػؿ ةتتسػػط  تكا ػػا در ػػرتؽ ددرػػع تػػيف درةػػدة يف درػػذيف رػػدياـ ةسػػتتخ دتػػؿ ةتتسػػط تتػػيف 
درةػػدة يف درػػذيف رػػدياـ ةسػػتتخ دتػػؿ ةتػػد ح تأينػػا  كا ػػا در ػػرتؽ ددرػػع تػػيف درةػػدة يف درػػذيف 
رػػػدياـ ةسػػػتتخ دتػػػؿ عػػػارح تتػػػيف درةػػػدة يف درػػػذيف رػػػدياـ ةسػػػتتخ دتػػػؿ ةتػػػد ح  ترةػػػا كػػػاف 

دتؿ درةتػػد ح ةػػف درةػػدة يف داػػؿ ةػػف  يػػره ةػػف درةتتسػػطاا  اػػإف درةتتسػػط در سػػاتح رػػذتي درػػ
 طذد يلير أف در رتؽ رىارو ذتي دردتؿ درةتد ح ةف درةدة يف  تيت ؽ ذرؾ ةت درة رتح

  درػػذي تػػيف أف در  ػػرد  طػػـ د كقػػر دتعػػارد تدسػػتاةكا ر ةتػػدردا   ػػ  اػػح درتاػػا  1986ل  
 يرطا   س  ي تتر ةترد رزؽ تطرتتا ةف ت ض درن تطاا ت 

 قارقا ج در تائج تت ا  رةت ير درةستتخ درت  يةحج
  α =0.05ألػارا  تػػائج ت  يػػؿ درتتػػايف د  ػػادي ورػػ  د ػ  تتعػػد اػػرتؽ ددرػػع و ىػػائيا ع ػػد ل

اػػح ت ػػدير درػػذدا تدرةاػػاردا درلتىػػيع رػػدخ درةت ػػاطيف ت ػػزخ ر ةسػػتتخ درت  يةػػح  كةػػا طػػت 
سػػػػطاا در سػػػػاتيع تدال  رداػػػػاا   يتػػػػيف درةتت  5    تدرعػػػػدتؿ راػػػػـ ل4ةة ػػػػظ اػػػػح عػػػػدتؿ ل
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درة ياريػػع اػػح ت ػػدير درػػذدا تدرةاػػاردا درلتىػػيع ت ػػزخ ر ةسػػتتخ درت  يةػػح  ترة راػػع ةىػػدر 
  ذرػؾ كةػا طػت تدنػو ةػف درعػدتؿ Scheffe testدر ػرتؽ تػـ دسػتتردج  تػائج دتتتػار لػي ي ل

 -  ج7راـ ل
تقدير الذات ( لممقارنات البعدية في Scheffe test( نتائج اختبار شيفيه)7جدول )

 والمهارات الشخصية لدى المتعاطين تعزى لمتغير المستوى التعميمي.
 جامعي مدرسي أمي المتوسط الحسابي المتغير
 *0.15 *0.32  2.32 أةح
 0.00  *0.32 2.97 ةدرسح

  0.00 *0.15 3.03 عاة ح
  α< 0.05*ددرع ع د ةستتخ ل

ةت يػػػػر كا ػػػػا ددرػػػػع و ىػػػػائيا تػػػػيف تتػػػػيف  تػػػػائج دتتتػػػػار لػػػػي ي  أف در ػػػػرتؽ ع ػػػػ  طػػػػذد در
درةػػػدة يف د ةيػػػيف تدرةػػػدة يف درػػػذيف رػػػدياـ ت  ػػػيـ ةدرسػػػح  تأينػػػا  كا ػػػا در ػػػرتؽ ددرػػػع 
و ىائيا تيف درةدة يف د ةييف تدرةدة يف درػذيف رػدياـ ت  ػيـ عػاة ح  تتي ػا در تػائج أ ػ  

يف درػػذيف ال تتعػػد اػػرتؽ ددرػػع و ىػػائيا تػػيف درةػػدة يف درػػذيف رػػدياـ ت  ػػيـ ةدرسػػح تدرةػػدة 
رػػػدياـ ت  ػػػػيـ عػػػػاة ح؛ ت ف درةتتسػػػػط در سػػػػاتح ر ةػػػدة يف د ةيػػػػيف داػػػػؿ ةػػػػف  يػػػػره ةػػػػف 
درةتتسطاا  اا   يلير ور  أف در رتؽ رىارو درةدة يف د ةيػيف  تيت ػؽ ذرػؾ ةػت  تػائج 

  درتػح تي ػا أف  1999   تيتت ؼ ةػت  تػائج دردسػع درلػرعع ل  1986دردسع درة رتح ل
 كا ا نةف درةستتخ درت  يةح درقا تي أع    ستع ةف درةت اطيف 

 ردت ا ج در تائج تت ا  رةت ير در ارع دالعتةاعيعج
 αألػػػارا  تػػػائج  ت  يػػػؿ درتتػػػايف د  ػػػادي ورػػػ  أ ػػػ  تتعػػػد اػػػرتؽ ددرػػػع و ىػػػائيا ع ػػػد ل

  اػػػػػػح ت ػػػػػػدير درػػػػػػذدا تدرةاػػػػػػاردا درلتىػػػػػػيع رػػػػػػدخ درةت ػػػػػػاطيف ت ػػػػػػزخ ر  ارػػػػػػع 0.05=
  يتػيف درةتتسػطاا در سػػاتيع 5   تدرعػػدتؿ ل4دالعتةاعيػع كةػا طػت ةة ػػظ اػح عػدتؿ ل

تدال  رداػػػػػاا درة ياريػػػػػع اػػػػػح ت ػػػػػدير درػػػػػذدا تدرةاػػػػػاردا درلتىػػػػػيع ت ػػػػػزخ ورػػػػػ  در ارػػػػػع 
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  Scheffe test تػائج دتتتػار لػي ي ل جدالعتةاعيع  ترة راع ةىدر در ػرتؽ تػـ دسػتترد
   8تذرؾ كةا طت تدنو ةف درعدتؿ ل

( لممقارنات البعدية في تقدير الذات والمهارات Scheffe test( نتائج اختبار شيفيه)8جدول )
 الشخصية لدى المتعاطين تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.

المتوسط  الحالة االجتماعية
 أرةؿ ةط ؽ ةتزتج أعزد الحسابي

 *0.56 *0.13   2.04 أعزد
     3.43 ةتزتج
    *0.13 2.71 ةط ؽ
    *0.56 2.98 أرةؿ

  α< 0.05*ددرع ع د ةستتخ ل
تلػػػير درتيا ػػػاا اػػػح درعػػػدتؿ درسػػػاتؽ أفا در ػػػرتؽ كا ػػػا ددرػػػع تػػػيف درةػػػدةف د عػػػزد تدرةػػػدةف 
درةط ؽ تكذرؾ تيف درةدةف د عزد تدرةػدةف د رةػؿ  تتلػكؿ عػاـ تتػيف أف درةػدةف د عػزد 
ي ا ح ةف تد ح اح ت دير درذدا تيةتاز ت  ع درةااردا دالعتةاعيػع تدرلتىػيع  تطػذه در تػائج 

    2996  تدردسع عةردف ل1999 تائج دردسع كؿ ةف درلرعع لتت ؽ ةت 
 تاةسا ج در تائج تت ا  رةت ير درةا عج

  ورػػػ  أ ػػػ  ال تتعػػػد اػػػرتؽ ددرػػػع 4ألػػػارا  تػػػائج ت  يػػػؿ درتتػػػايف د  ػػػادي اػػػح عػػػدتؿ راػػػـ ل
  اػػح ت ػػدير درػػذدا تدرةاػػاردا درلتىػػيع رػػدخ درةت ػػاطيف ت ػػزخ α  =0.05و ىػػائيا ع ػػد ل
  يتنػػػو درةتتسػػػطاا در سػػػاتيع تدال  رداػػػاا درة ياريػػػع اػػػح ت ػػػدير 5ؿ راػػػـ لر ةا ػػػع  تدرعػػػدت 

 درذدا تدرةااردا درلتىيع ردخ درةت اطيف ت زخ ر ةا ع 
 سادسا ج در تائج تت ا  رةت ير  تع درةتدرج

  تدرتػاص ت تػائج ت  يػؿ درتتػايف د  ػادي ورػ  أ ػ  ال تتعػد اػرتؽ 4يتنو ةف درعدتؿ راـ ل
  اػػػح ت ػػػدير درػػػذدا تدرةاػػػاردا درلتىػػػيع رػػػدخ درةت ػػػاطيف α  =0.05ددرػػػع و ىػػػائيا ع ػػػد ل

ت ػػػزخ ورػػػ   ػػػتع درةتػػػدر  تدرةتتسػػػطاا در سػػػاتيع تدال  رداػػػاا درة ياريػػػع اػػػح ت ػػػدير درػػػذدا 
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تدرةااردا درلتىيع ردخ درةت اطيف ت ػزخ ورػ   ػتع درةتػدر كةػا طػت تدنػو اػح عػدتؿ راػـ 
  درتػح 2999 ػؼ ةػت دردسػع عتػده ل   تيتت1981    تيت ؽ ذرؾ ةت  تائج دردسع عيػد ل5ل

 كا ا أع    ستع ةف درةت اطيف درذيف يت اطتف درارتيف 
 سات ا ج در تائج تت ا رةت ير ةد  درت اطحج

=  αأ ػػػ  تتعػػػد اػػػرتؽ ددرػػػع و ىػػػائيا  ع ػػػػد ل  ألػػػارا  تػػػائج ت  يػػػؿ درتتػػػايف د  ػػػادي  ػػػػار
رةػد  درت ػاطح  كةػا طػت   اح ت دير درذدا تدرةااردا درلتىيع ردخ درةت اطيف ت زخ 0.05

   تدرةتتسػػػطاا در سػػػاتيع تدال  رداػػػاا درة ياريػػػع اػػػح ت ػػػدير درػػػذدا 4ةة ػػػظ اػػػح عػػػدتؿ ل
   ترة راػػػع 5تدرةاػػػاردا درلتىػػػيع رػػػدخ درةت ػػػاطيف ت ػػػزخ رةػػػد  درت ػػػاطح نػػػةف درعػػػدتؿ ل

   كةػػا طػػػت تدنػػو ةػػػف Scheffe testةىػػدر در ػػرتؽ تػػػـ دسػػتتردج  تػػائج دتتتػػػار لػػي ي ل
   9درعدتؿ ل

 
 
 
 
 
 

( لممقارنات البعدية في تقدير الذات Scheffe test( نتائج اختبار شيفيه )9جدول )
 والمهارات الشخصية لدى المتعاطين تعزى لمدة التعاطي.

الوسط  مدة التعاطي
 الحسابي

أقل من 
 سنة

اقل من  -1
 سنوات5

 10أقل من  -5
 سنوات

أكثر من 
 سنوات 10

     2.79 أاؿ ةف س ع
 *1.02    2.83  تداس5داؿ ةف  -1

 19أاؿ ةف -5
 *0.71    2.47 س تدا

  *0.71 *1.02  1.93 س تدا 19أكقر ةف 
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  α< 0.05*ددرع ع د ةستتخ ل
تلير درتيا اا درسات ع ورػ  أف در ػرتؽ كا ػا ددرػع تػيف درةػدة يف درػذيف راػـ ةػد  ت ػاطح  ت ػؿ 

ع ػػ  درت ػػاطح  تكػػذرؾ   سػػ تدا 19  سػػ تدا تتػػيف درةػػدة يف درػػذيف راػػـ أكقػػر ةػػف ل5عػػف ل
  سػ تدا تتػيف درةػدة يف درػذيف 19كا ا در رتؽ ددرع تيف درةدة يف درذيف راـ ةػد  ت ػؿ عػف ل

 سػػ تدا ع ػػ  درت ػػاطح  تتلػػكؿ عػػاـ تتػػيف وف درةػػدة يف درػػذيف راػػـ أكقػػر 19راػػـ أكقػػر ةػػف ل
دا ةف علر س تدا ع   درت اطح  ردياـ ةستتخ ت دير رذتدتاـ ةتد ح تيةتازتف ت  ػع درةاػار 

   يػ  تػيف أف در ػرد يتػدأ 1981درلتىيع تدالعتةاعيػع  تطػذد يت ػؽ ةػت  تػائج دردسػع عيػد ل
   س ع ترـ يستطيت دررعتع عف ذرؾ 22 – 16درت اطح ةف سفل 

 قاة ا ج در تائج تت ا  رةت ير ةكاف درسكفج
  α  =0.05تلير  تائج ت  يؿ درتتايف د  ادي ور  د   ال تتعد اػرتؽ ددرػع و ىػائيا  ع ػد ل

اح ت دير درػذدا تدرةاػاردا درلتىػيع رػدخ درةت ػاطيف ت ػزخ رةكػاف درسػكف كةػا طػت ةة ػظ 
  درةتتسػػطاا در سػػاتيع تدال  رداػػاا درة ياريػػع اػػح ت ػػدير 5   تيتػػيف درعػػدتؿ ل4اػػح عػػدتؿ ل

درػػذدا تدرةاػػاردا درلتىػػيع رػػدخ درةت ػػاطيف   يػػ  كا ػػا أع ػػ  درةتتسػػطاا ع ػػد درةػػدة يف 
    2996   تيت ؽ ذرؾ ةت  تائج دردسع عةردف ل3.16ل ةف سكاف درلةاؿ تت غ

 
 مناقشة نتائج الدراسة : 

ألػػارا  تػػائج درسػػ دؿ د تؿ درػػذي يػػ ص ع ػػ  " ةػػا تداػػت دتعاطػػاا ةت ػػاطح درةتػػدردا   ػػت 
درت اطح " ور  أف دالتعاطاا   ت ت اطح درةتدردا كا ا ويعاتيػع تلػكؿ عػاـ   تطػذد ي  ػح 

درسػػػػ تؾ سػػػػت ت  ةنػػػػاةيف ة رايػػػػع تتىػػػػتردا ذط يػػػػع تت  ػػػػؽ  أف  ايػػػػاـ درةت ػػػػاطح تةقػػػػؿ طػػػػذد
تارةتػػػدردا   تتةقػػػػؿ ىػػػػي ع ة رايػػػػع ر ت اةػػػػؿ ةػػػػت درظػػػػاطر  تت كػػػػس دتعاطػػػػا نػػػػة يا ر تػػػػتؿ 
درت اطح   ااذد طت دالتعاه داليعاتح درذي ي  ح تعػتد  ارػع ةػف درتايػت  درة راػح ت ةػؿ اػح 

ا ي ػػػتد ذرػػػؾ ورػػػ  دالسػػػت ددد ىػػػتر  أاكػػػار تة ت ػػػددا تسػػػتؽ درسػػػ تؾ در   ػػػح ر ت ػػػاطح  ترتةػػػ
رػػ  در  ػػتدا دالعتةاعيػػع درتػػح ت لػػر ق ااػػع درت ػػاطح اػػح كػػؿ ة ػػزؿ    در  سػػح تدالعتةػػاعح  تد 

  تدرتػح أعة ػا ع ػ  أف تسػائؿ 1984  تستيؼ ل 1999تطذد يت ؽ ةت دردسع وسةاعيؿ ل
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درت ػاطح دالعةـ  تدال تر ا تدر  تدا در نائيع ت لػر ق ااػع درت ػاطح تدالتعػاه داليعػاتح   ػت 
  انة عػف أف ط ػاؾ نتػريف رػدياـ دسػت ددد ديعػاتح رت ػاطح درةتػدردا تركػف رتةػا در رىػع 

  ور  أ   رتةػا يكػتف ط ػاؾ دتعػاه 2999 ير ةتدتيع   اح  يف ألارا دردسع عتد درة تةد ل
   ت درت اطح وذد كاف أ د د تتيػف ةت اطيا   

ع تػيف ت ػدير درػذدا تدرةاػاردا درلتىػيع تألارا  تائج درس دؿ درقا ح ور  تعتد عةاع طرديػ
  تطػػػػذد ي  ػػػػح د ػػػػ  ك ةػػػػا زددا درعػػػػاا ت ػػػػدير درػػػػذدا رػػػػدخ درةت ػػػػاطيف ك ةػػػػا زددا درعػػػػاا 
درةاػػػاردا درلتىػػػيع رػػػدخ درةت ػػػاطيف   تدر كػػػس ىػػػ يو   تطػػػذد يت ػػػؽ ةػػػت دردسػػػع كػػػؿ ةػػػف 

  ل درلػرعع   1999   ل درةػاركح  Murphy and Kupshik,1992ةػتراح تكتتلػؾ ل
 يػػ  تي ػػا أف ت ػػدير در ػػرد رذدتػػ  يتػػد   دذد لػػ ر تتػػد ح اتترػػ  دالعتةػػاعح   تاػػح   1999

 Geist and    عيسػا تتترسػكح ل2993   ل ػا ـ  1993دردسػع كػؿ ةػف لعتػد دع  

Borecki,1982ك يػػر ل   Kinnier,1994 يػػ  تي ػػا أف ط ػػاؾ عةاػػع تػػيف درسػػةاا   
ةت ػػاطح درةتػدردا تتت ػػؼ عػػف  درلتىػيع تت ػػدير درػذدا   تدف ط ػػاؾ سػةاا لتىػػيع رػدخ

درسػػػةاا درلتىػػػػيع درتػػػح يتةتػػػػت تاػػػػا درػػػذيف ال يت ػػػػاطتف درةتػػػػدردا ةقػػػؿ ج ا ػػػػؽ   رعػػػػد   
ى تتاا تدنطردتاا اح در ـت   ويذد  در ير   در دتد يع درتح تتع    ػت درػذدا   نػ تط   

يكػػتف  عزرػػع   عػػدـ أطةيػػع در يػػا    دزديػػاد درلػػات  تدالرتتػػاط تارةتػػدردا   اارلػػتص درةػػدةف
طة  درت يػد طػت در ىػتؿ ع ػ  درةتػدردا   تتظاػر أد ػ  درعػاا درةاػاردا درلتىػيع تطػت 

 اح  ارع ت اؼ ر ةاد  درةتدر   
أةا تار ستع ر س دؿ درقار  ا د ألارا در تػائج ورػ  عػدـ تعػتد اػرتؽ ددرػع و ىػائيا اػح ت ػدير 

ر ةػػر تدرةا ػػع درػػذدا تدرةاػػاردا درلتىػػيع رػػدخ ةت ػػاطح درةتػػدردا ي ػػزخ ورػػ  كػػؿ ةػػف ل د
ت ػػتع درةتػػدر تةكػػاف درسػػكف   تر ػػؿ ذرػػؾ يلػػير ورػػ  أف ت ػػاطح درةتػػدردا تدإلدةػػاف ع ياػػا 

   25 – 15رػػيس رػػ  عةػػرد ة ػػددد تاػػد كا ػػا أع ػػ   سػػتع ةػػف درةت ػػاطيف ةػػف نػػةف ائػػع ل 
  ورػػ  أف  ارتيػػع درةػػدة يف  2996%    ا ػػد ألػػارا دردسػػع عةػػردف ل33سػػ ع  يػػ  ت  ػػا ل

 29  كا ا أع    سػتع ع ػد درةت ػاطيف ةػف ائػع ل1999ع درلرعع ل ةف درلتاد  تاح دردس
  ور  أف أع    ستع ر ةت ػاطيف كا ػا ةػف ائػع 1981  س ع    اح  يف تيف عيد ل  26 –
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سػػػػ ع   تتار سػػػػػتع رةت يػػػػػر درةا ػػػػػع اػػػػيةكف ر ةتػػػػػدردا دتتػػػػػردؽ أي ةا ػػػػػع   ا ػػػػػح  59 – 49
ا أع ػػ   سػػتع ةػػف درةت ػػاطيف طػػـ درةػػددرس تدرعاة ػػاا   تاػػح د سػػتدؽ تدر ا ػػاا   تاػػد كا ػػ

%    39ةػف درطػػةد سػػتد  أكػا تد طػػةد ةػػددرس أت طػػةد عاة ػاا  يػػ  ت  ػػا در سػػتع ل
تأينػػا رػػـ ي تىػػر درت ػػاطح ع ػػ   ػػتع ة ػػدد ةػػف درةتػػدردا   تػػؿ ي نػػؿ ةت ػػاطح درةتػػدردا 
تعريػػػد عةيػػػت أ ػػػتدع درةتػػػدردا   يػػػ  كا ػػػا أع ػػػ   سػػػتع ةػػػف درةت ػػػاطيف درػػػذيف يت ػػػاطتف 

  تيتت ػؼ ةػت دردسػع 1981%    تيت ؽ ذرؾ ةت  تػائج دردسػع عيػد ل  34ستع لدر ليش ت 
  درتػػح كا ػػػا أع ػػ   سػػػتع ةػػف درةت ػػػاطيف درػػذيف يت ػػػاطتف دراػػرتيف  تتي ػػػا 2999عتػػده ل 

  أف أكقػػػر أ ػػػتدع درةتػػػدردا د تلػػػارد  لدر لػػػيش    2919أكاديةيػػػع د ةيػػػر  ػػػايؼ تارريػػػاض ل
ر تإةكا اػػا تتطػػح در ػػدتد تدرتىػػتؿ ورػػ  عةيػػت تةػػف درتدنػػو أف درةتػػدردا رػػدياا عػػتدز سػػ 

درسكاف ستد  كا تد اح ع تد أت تسط أت لػةاؿ درػتةد   تكا ػا أع ػ   سػتع ر ةت ػاطيف اػح 
%    ترتةػا ي ػتد ذرػؾ ت كػـ درتنػت درػذي يلػاده تسػط درػتةد 42تسط درتةد  ي  ت  ػا ل

ر درةد يػػػع   ةػػف ت يػػػردا ت ػػػردؾ تداتىػػػاد   تت كػػػـ تعػػػتد درة سسػػػاا تاػػػرص در ةػػػؿ تظاػػػت 
   2996تيت ؽ ذرؾ ةت  تائج دردسع عةردف ل

ةػػػػف عا ػػػػد نتػػػػر ا ػػػػد ألػػػػارا در تػػػػائج ورػػػػ  تعػػػػتد اػػػػرتؽ ددرػػػػع و ىػػػػائيا اػػػػح ت ػػػػدير درػػػػذدا 
تدرةااردا درلتىيع ردخ ةت اطح درةتدردا ي ػزخ ورػ  كػؿ ةػف ل ةسػتتخ درػدتؿ تدرةسػتتخ 

تػػػائج رىػػػارو ذتي ةسػػػتتخ درت  يةػػػح تدر ارػػػع دالعتةاعيػػػع تةػػػد  درت ػػػاطح      يػػػ  كا ػػػا در 
رػػ  ا ػػع ةػػتدرد درػػرزؽ  درػػدتؿ درةتػػد ح   تر ػػؿ ذرػػؾ يرعػػت ورػػ  درتنػػت دالاتىػػادي درسػػي    تد 
تستد دال ةااا تدر ىار درة رتض ع   درلػ د در  سػطي ح   تيت ػؽ ذرػؾ ةػت درة رتػح ل 

    درذي تػيف أف در  ػرد  طػـ د كقػر دتعػارد تدسػتاةكا ر ةتػدردا   ػ  اػح درتاػا   سػ 1986
ي تتر ةترد رزؽ تطرتتا ةف ت ض درن تطاا ت يرطا   أةا تار سػتع ر ةسػتتخ درت  يةػح ا ػد 

   1986كا ا در رتؽ رىارو درةت ػاطيف د ةيػيف   تيت ػؽ ذرػؾ ةػت  تػائج دردسػع درة رتػح ل
  درتح تي ا أف أع    سػتع ةػف درةت ػاطيف كا ػا 1999تيتت ؼ ةت  تائج دردسع درلرعع ل 

يةػػح درقػػا تي   تأينػػا كا ػػا در ػػرتؽ رىػػارو درةػػدةف د عػػزد   تر ػػؿ نػػةف درةسػػتتخ درت  
ذرػػؾ يرعػػت ورػػ  أف د عػػزد رػػيس رديػػ  ةسػػ ترياا ت ػػد تتة  ػػ  ةػػف دإلاػػددـ ع ػػ  درت ػػاطح   
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   2996  تدردسػػع عةػػػردف ل1999تطػػذه در تػػائج تت ػػؽ ةػػت  تػػائج دردسػػع كػػؿ ةػػف درلػػرعع ل
ة ظػـ ةػف يت ػاتؿ درةتػدردا طػـ ةػف    تػكف2919تدردسع أكاديةيػع د ةيػر  ػايؼ تارريػاض ل

ائع در زدد   أةػا تار سػتع رةت يػر ةػد  درت ػاطح كا ػا در ػرتؽ رىػارو درةػدة يف درػذيف ةنػ  
  سػػ تدا   ترتةػػا يرعػػت ذرػػؾ ورػػ  د ػػ  ةػػف درىػػ تتع درتار ػػع  19ع ػػ  ودةػػا اـ أكقػػر ةػػف ل 

در ػرد يتػدأ     يػ  تػيف أف1981دررعتع عػف درت ػاطح   تطػذد يت ػؽ ةػت  تػائج دردسػع عيػد ل 
   س ع ترـ يستطيت دررعتع عف ذرؾ   22 – 16درت اطح ةف سفل 

 التوصيات:
 ةف  تةؿ در تائج درتح أس را ع اا دردردسع  تـ طرح درتتىياا دآلتيعج 

ورلػػػاد تتتعيػػػ  دآلتػػػا   تد ةاػػػاا تق ااػػػع أنػػػردر درةتػػػدردا دي يػػػا ت  سػػػيا تىػػػ يا   -
 تداتىاديا تدعتةاعيا  

يف تدرةتتىػػيف اػػح وعػػددد ترش عةػػؿ رة االػػع أسػػتاد درت ػػاطح دالسػػت ا ع تػػارةرت  -
رلػػاديع تكي يػػع دسػػت ةؿ  تدر ةػػؿ ع ػػ  ويعػػاد درتػػديؿ داليعػػاتح ةػػف تػػردةج ترتي يػػع تد 

 درتاا اح د ةتر در اا ع 

در ةؿ ع   ىػ ؿ لتىػيع تت ػا  درلػتاد در  سػطي ح تتتىػيرطـ تػك اـ ةسػتاداتف   -
 ةف دركياف در اىد  

 بحوث مقترحة:
دردسع عتػر  نػاريع  تت ػاتؿ عي ػاا أكتػر تةت يػردا أتػرخ؛ رة راػع درػدتدات  وعرد  -

 در  سيع  تدرق اايع تدر ناريع ردخ درةت اطيف 
در يػػػاـ تدردسػػػع ة ار ػػػع   ػػػت ة اػػػـت درػػػذدا رػػػدخ درةت ػػػاطيف ت يػػػر درةت ػػػاطيف ةػػػف   -

 درلتاد در سطي   

 اطيف ةف درع سيف ردخ درةت  عدردسع دإل عاز دالكادية  تعةات  تارسةاا درةزدعي -

 دردسع أقر والا   درسر ع   درىدداع تدرس اد  ردخ درةت اطيف   -
 المراجع العربية واألجنبية:

 در رنف دركريـ    1
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  ج دتعاطػػاا ط تػػع درعاة ػػاا در  سػػطي يع اػػح درنػػ ع  2998أتػػت ةػػرؽ   عةػػاؿ ل   2
ر ػػدد     د ةع ػع دت ػػاد درعاة ػاا در رتيػعدر رتيػع   ػت ةسػاؽ ع ػػـ درػ  س درترتػتي   

   عةاف  د ردف  49

  ج درةتػػدردا تدرةػػ قردا در   يػػع تػػيف درددا يػػع تدرتػػكقير 1999وسػػةاعيؿ   اػػارتؽ ل   3
ةكا يػػػػػع در ػػػػػةج تدرتاايػػػػػع        2 ةع ػػػػػد ل ةركػػػػػز درتقػػػػػائؽ تدردردسػػػػػاا دإل سػػػػػا يعتد 

      2عددل

  درةتػػدردا تدرةػػتدد درةلػػاتاع درةسػػتتع ريدةػػاف   1988در سػػف  ة ةػػد وتػػردطيـ  ل  4
   ةكتتع درتريعح   دررياض 1ط

 ج ت ريػػؼ درةتػػدردا تأ تدعاػػا  أسػػتاد ت اطياػػا  أنػػردرطا 2997در ةػػاد   ع ػػح  ل  5
رسػارع ةاعسػتير  يػر تنقار ت اطياا  طرؽ در ةج تأساريد درتاايع ةػف درةتػدردا  

   ستريا  ة لتر  عاة ع   د
درػػذدا  ج دردسػػع ة ار ػػع اػػح ت ػػدير 1999   سػػيف   أتػػت درتيػػش  ة ػػ   لعدرلػػرع  6

تػػت   يػر ةت ػاطيف ةػػف   ػس د سػػر   فتدرلػ تر تارت ػد  رػػدخ درةت ػاطي ر ةتػدردا تد 
  ص ص 8  درسػػ ع ل6  در ػػدد لةع ػػع درت ػػت  درترتتيػػع  عاة ػػع اطػػراػػح د ردف  

25-55  
در تدةػؿ تدآلقػار –أطتدؿ درةتدردا اح درةعتة اا در رتيع  ج 2993درلةري  عايدل  7

 درة ارؼ  دإلسك دريع  ةىر      ة لك  تدرتاايع تةلكةا در ةج

ةع ػع د ةػع  ج ةلكةا درلتاد در  سػيع تةطارػد تكػي اـ  1986درط اف  تارد  ل  8
  13  درس ع درسادسع  ص79  در دد لدر طريع

 ع  ة سسػػػػػةلػػػػػكةا درلػػػػػتاد درع سػػػػػيع  ج1994در راستسػػػػػح   ة ةػػػػػد أةيػػػػػر   ل  9
 دررسارع  عةاف 

سػةاا درلتىػيع ع ػد درةت ػاطيف  ج دردسع ة ار ػع رػت ض 1999درةاركح  ةريـ  ل  19
رسػارع ةاعسػتير  يػر ة لػتر   عاة ػع عػيف ت ير درةت اطيف اح درةعتةت در طري  

   ةىر لةس
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ا اريػع تر ػاةج ورلػادي اػح ت ةيػع ت ػض درةاػاردا   ج 2995درةتةاح   ىػادؽ ل  11
   درلتىػػػيع تدالعتةاعيػػػع رػػػدخ عي ػػػع ةػػػف د ط ػػػاؿ درىػػػـ اػػػح درعةاتريػػػع درية يػػػع

 دريةف   عاة ع ى  ا   

  درايئػػع درةىػػريع ت ػػاطح درةتػػدردا ج درةلػػك ع تدر ػػؿ ج 1986درة رتػػح  سػػ د  ل  12
 در اةع ر كتاد   در اطر   

  درايئػع درةىػريع سػيكترتعيع ت ػاطح د ايػتف تةلػت ات  ج 1986درة رتح  س د  ل  13
 در اةع ر كتاد   در اطر   

ئػػػع درةىػػػريع   درايدرسػػػةـت درتينػػػا  تدرسػػػ تؾ درتلػػػري ج 1985عػػػرعس  ةػػػةؾ  ل  14
 در اةع ر كتاد  در اطر   

ج أسسػػ  تتطتي اتػػ     ع ػػـ درػػ  س دالعتةػػاعح  ج  2995درتيػػش   زيػػف در اتػػديف ل  15
   ددر در كر در رتح   در اطر     3ط 

  عػارـ دركتػد   در ػاطر  3  ط  ع ػـ درػ  س دالعتةػاعح  ج  1977زطردف    اةػد ل  16
  

ت ػػاطح درةتػػدردا اػػح    ج درتس ةسػػت اد  ةػػف ت ػػت 1984سػػتيؼ  ةىػػط  ل   17
   در دد درسادس  ددر درة ارؼ   در اطر    دركتاد درس تي ر  ـ دالعتةاعةىر   

  درايئػع درةىػريع در اةػع أسػطتر  درةتػدردا تدرعػ س ج 19885لتاح  ةػد ا  ل  18
 ر كتاد  در اطر    

 ج  أسػػػػاريد درة اة ػػػػع درتدرديػػػػع 1988عتػػػػد درسػػػػةـ   اػػػػارتؽ   تةيسػػػػر    طػػػػاطر ل  19
  عاة ػػػع أـ در رخ ةكػػػع ةركػػػز درت ػػػت  درترتتيػػػع تدر  سػػػيعتت ػػػدير درػػػذدا   تعةاتاػػػا
 درةكرةع 

  ج ت ػػػػديؿ دتعاطػػػاا درطػػػةد   ػػػت دإلدةػػػػاف    2992عتػػػد درىػػػتتر  ة ىػػػترل   29
   ص ص ج 12   درةع ػد ل59  در ػددل ةع ػع ك يػع ترتيػع ت اػا   عاة ػع درزاػازيؽ

87-122    
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ةع ػع رسػارع ع ظػاطر  درةتػدردا   ج درترتيػع اػح ةتدعاػ1988عتد در ػاؿ   سػف  ل  21
  59-34   ص ص 8   درس ع ل25  در دد لدرت يج در رتح

آلقػػار دالعتةاعيػػع رت ػػػاطح درةتػػدردا   ت ػػػدير   ج د1992عتػػد در طيػػؼ   رلػػػاد ل  22
  ددر در لػػػر تػػػارةركز در رتػػػح ر دردسػػػاا د ة يػػػع  درةلػػػك ع تسػػػتؿ در ػػػةج تدرتاايػػػع

 تدرتدريد   دررياض 
ةع ػػع دردسػػاا درت ػػيج  ج درةتػػدردا أ تدعاػػا  تةلػػت اتاا  1993عتػػد دع  االػػع  ل  23

  45-15   ص ص279  در دد لتدرعزير  در رتيع
  ج د ت ػػػػػػاد دالعتةاعيػػػػػػع دالاتىػػػػػػاديع إلدةػػػػػػاف 2999عتػػػػػػد درة تةػػػػػػد   ع ػػػػػػاؼ ل  24

درةتػػػدردا جت ػػػ  ةيػػػدد ح ع ػػػ  عي ػػػع ةػػػف طػػػةد تطارتػػػاا عاة ػػػع د زطػػػر تعػػػيف 
    18  عدد ل  يع   عاة ع د زطرةع ع ك يع دردردساا دإل سالةس   

 ج د ت ػػػػاد در  سػػػػيع رىػػػػتر  د د رػػػػدخ ةػػػػدة ح دراػػػػرتيف 2999عتػػػػده   دلػػػػرؼ  ل  25
  162-149    ص ص55  در ددلةع ع ع ـ در  ستارةة كع در رتيع درس تديع  

 ج ت ػػػػاطح درةتػػػدردا اػػػػح در ػػػػدس تة تر ػػػاا ر  ػػػػد ةػػػػف 2996عةػػػردف  ة ةػػػػد  ل  26
-168   ص ص 1  ل29  ةع ػػػػػد ل ت ػػػػػا ةع ػػػػػع عاة ػػػػػع در عػػػػػاح رد تلػػػػػارطا  

299  
 ج عريةػػػع ت ػػػاطح درةتػػػدردا اػػػح در ػػػا تف درةىػػػري 1981عيػػػد  ة ةػػػد ات ػػػح  ل  27

   ةىر رسارع دكتترده  ير ة لتر   عاة ع در اطر تدر ا تف درة ارف  
 ج أ ػػػةـ درةػػػػدة يف  دردسػػػػع دسػػػتطةعيع  نػػػػاريع ة ار ػػػػع  2993 ػػػا ـ ة ةػػػػد  ل  28

  148-134ص ص    68  در دد لةع ع ع ـ در  س
  تيػػرتا    ةتسػتعع ع ػػـ درػ  س تدرت  يػػؿ در  سػح  ج  1993كاةػؿ   ةىػػط   ل   29

 ددر س اد درىتاح  

 ج دي اةيػػاا دالتعػػاه   ػػت ت ػػاطح درةتػػدردا    1994ة ةػػد   أتػػت تكػػر ةرسػػح ل   39
   ةىر    رسارع دكتترد   ير ة لتر    عاة ع درزاازيؽ
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   التعػػػاه   ػػػت ت ػػػاطح درةتػػػدردادسػػػتتياف د  ج 2991ة ةػػػد   أتػػػت تكػػػر ةرسػػػ  ل  31
 عاة ع درزاازيؽ   ةكتتع در انع درةىريع   در اطر  

ة يػػاس درىػػ ع  - ج كردسػػع ت  يةػػاا 1983ةرسػػح  سػػيد  عتػػد درسػػةـ  اػػارتؽ  ل  32
  عاة ػع أـ در ػرخ  ةكػع ةركز درت ػت  درترتتيػع تدر  سػيعدر  سيع ر لتاد تدرردلديف  

 درةكرةع 
ت اطح درةتدردا ردخ عي ػع ةػف  ج 2919ؼ د ة يعلة لتردا أكاديةيع د ةير  اي  33
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