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AAbbssttrraacctt  

The present study aimed to identify the psychological structure behind the crime of sexual 

harassment and also to identify the personality pattern and its dynamic micro motor. The 

study sample consisted of 100students divided into 50 females and 50males aged 18-25.This 

study uses a multi-faceted personality test to measure each characteristic separately (immoral-

psychopathic-aggressive- psychotic disorders) as well as the use of the person's personality 

list to measure the trait characteristic the self-assessment test translated by Ahmad Abdul 

khaleq and the Rasmussen self-Assessment Scale Falah Al-Manizel,And a Test to measure 

the basic phenomenon of the study, sexual harassment by the researcher .  The results 

showed that there was no significant Correlation between males scores in some psychological 

traits and their degrees of harassment .in addition ,there is a positive and statistically 

significant correlation between female scores in the (psychopathic,aggressive,psychotic,self-

esteem,immoral/neurotic disorders/identity crisis)sexual harassment , in addition to the 

existence of statistically significant differences between the average scores of females and 

males in ( psychopathic- psychotic- aggression)while there are no differences between 

females and males in the disorders of immorality-self-esteem-neurosis – identity crisis),and 

there are differences of statistical significance between female and male average scores in 

sexual harassment in favor of males ,while sexual harassment of males, and females can 

bepredicted through their scores in some psychological characteristics .predictability of sexual 

harassment in males is neurotic, and the predictive ability of sexual harassment in females is 

aggression  
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 بعض السمبت النفسية المنبئة ببلتحرش الجنسى

 

ريهام حممود حسن بدرالدين .د  
 جامعة األسكشجرية -كمضة الحقػؽ  -أخرائى ثاف

 دكتػراه الفمدفة فى اآلداب تخرز عمع الشفذ

 عمع نفذ –كمضة اآلداب  –جامعة ششصا 

rere_flower2013@yahoo.com 

 

 السمخص: 

متعخؼ عمى البشاء الشفدى القائع وراء جخيسة التحخش الجشدى وأيزا التعخؼ لىجفت الجراسة الحالضة      

( شالب تع تقدضسيع إلى 011وتكػنت عضشة الجراسة مغ )عمى نسط الذخرضة ومحخكاتيا الجيشامضة الجقضقة 

ختبار الذخرضة اـ استخجاوألغخاض ىحه الجراسة تع ( ، 50-01مغ ) ع( ذكػر تتخاوح أعسارى01(إناث و)01)

الحىانضة(  –العجوانضة  –الدضكػباتضة  -خالقضة أضصخابات الالالوىى )ا ةالستعجد األوجو لقضاس كل سسة عمى حج

ختبار تقجيخالحات تخجسو وإعجاد/ أحسج ايدنظ لمذخرضة لقضاس سسة العرابضة ، أستخجاـ قائسة اباإلضافة إلى 

ختبار لقضاس الطاىخة اعبجالخالق ، ومقضاس لقضاس اليػية الحاتضة لخاسسػسغ تخجع/عبجهللا فالح السشضدؿ ، و 

عالقة إرتباشضة دالة بضغ  عجـ وجػدوأعيخت الشتائج اسة وىى التحخش الجشدى مغ إعجاد الباحثة ، األساسضة لمجر 
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رتباط مػجب وداؿ ادرجات الحكػر فى بعس الدسات الشفدضة ودرجاتيع فى التحخش ،باإلضافة إلى وجػد 

ضصخابات الا -لحاتتقجيخ ا –الحىانضة  –العجوانضة  –إحرائضا بضغ درجات اإلناث فى سسة )الدضكػباتضة 

خالقضة / العرابضة / أزمة اليػية( ودرجاتيع فى التحخش الجشدى ، باإلضافة إلى وجػد فخوؽ ذات داللة أالال

العجواف ( بضشسا التػجج فخوؽ بضغ  –الحىانضة  –إحرائضة بضغ متػسصات درجات اإلناث والحكػر فى )الدضكػباتضة 

أزمة اليػية ( ، ويػجج فخوؽ ذات  –العرابضة  –تقجيخ الحات  –ضصخابات الالاخالقضة الاإلناث والحكػر فى ا

داللة إحرائضة بضغ متػسصات درجات اإلناث والحكػر فى التحخش الجشدى لرالح الحكػر ، بضشسا يسكغ التشبؤ 

بالتحخش  لتشبؤيةفالقجرة ابالتحخش الجشدى لجى الحكػر واإلناث مغ خالؿ درجاتيع فى بعس الدسات الشفدضة 

 العجواف  ػبالتحخش الجشدى لجى اإلناث ى والقجرة التشبؤيةالعرابضة ،  ىالجشدى لجى الحكػر ى

 

 

 

 السقجمة :

يشجرج التحخش الجشدي  تحت فخع عمع الشفذ الجشائى الحى ييتع بجراسة أسباب الجخيسة والعػامل 

وىػ يعج مغ ،( 2003)عبج الخحسؽ العيدؾى ،.   جخيسة التحخش التى تجفع الفخد إلرتكاب

القزايا التي تؤرؽ العالع أجسع مسا دفع بعس الجوؿ لدغ القػانضغ الخادعة لمستحخشضغ، وتعج ىحه 

عمى سسعة األسخة أو العار  ا  جتساعضة التي يتع التكتع عشيا حفاضإلالقزضة مغ أخصخ القزايا ا

)إسالم لتقمضل مغ أضخارىا فى مجتسعاتشا العخبضة. جتساعي دوف بحؿ جيػد كبضخة لمحج مشيا واإلا

فطاىخة التحخش الجشدي بذكل عاـ بجأت تتفاقع في مجتسعشا بل ىي األقخب  (2006الذخابى ،

لتحػيميا إلى صػرة ممفتة  لمشطخ،ولعل وقع كمسة التحخش عمى اآلذاف ثقضل فتمظ الكمسة رغع ثقل 

ساية أبشائشا مغ ذلظ الخصخ. ومسا ىػ ججيخ بالحكخ وقعيا تفخض نفديا عمى واقعشا مسا يدتمـد ح

 ا  كبضخ  ا  ىتسامإ ىتسػا إ أف العمساء والباحثضغ وصانعػا الدضاسات والجسيػر العاـ أيزا في الغخب 
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بطاىخة التحخش الجشدي، التى لع تحع بشفذ اإلىتساـ في ثقافتشا العخبضة بذكل عاـ والسرخية 

لضذ  ا  صارخ ا  اليجسات واالعتجاءات يذكل انتياكعمى وجو الخرػص ألف التعخض لتمظ 

جتساعضة واألخالقضة التي يتسدظ بيا السجتسع السرخي وتعتبخ إللذخز األنثى ولكغ لمقضع ا

 .(2004)طخيف شؾقي وعادل ىخيجي، مؤشخا  سمبضا  لشجاح عسمضة التشذئة االجتساعضة بو.

. وإلقاء  ىحا البحثمغ عشاية فى  عصاء تمظ السذكمة ما تدتحقوتقػـ الباحثةبإولحلظ سػؼ 

 .جوؿ المغ  الكثضخالسديج مغ الزػء عمى مذكمة التحخش الجشدي التي تدػد 

أشار "جاف جضغ" إلى أف التحخش الجشدي لضذ ضاىخة حجيثة وال نادرة . فقج عانت السخأة مغ  لقج

مذكمة التحخش الجشدي في مكاف العسل بدبب سضصخة الحكػر عمضيا وتيجيجىع ليا في مكاف 

عسميا،وىحا يعج مغ جػانب ىضسشة الحكػر والدضصخة عمى الشداء حضث يشطخ بعزيع لمسخأة كأداة 

  Jaseph.J.andومشيا دراسة " تتفق معووىشاؾ دراسات  ((jane.j,2008لجشدضة.لمستعة ا

Michael Begany,2001 بعشػاف "نفدضة الستدابقضغ مغ التحخش الجشدى " التى أشارت "

بالتفػؽ الحكػرى والدضصخة عمى السخأة بإعتباره عسل مغ يتسضد إلى أف الجافع لمتحخش  ،يانتائج

أعساؿ العجواف الجشدى نحػ السخأة التى يسكغ ترشضفيا تحت أكبخ فئة مغ العجواف الدمصػى .، 

 Anne)وأيزا دراسة 

G.Sadler,R.n,Brenda,and others,2003) بعشػاف "العػامل البضئضة العدكخية السختبصة

إلى أف التحخش واإلعتجاء فى أماكغ العسل يديج لجى الشداء  نتائجياوالتى أشارت باإلغتراب "

 .فى السيغ التى ييضسغ عمضيا الحكػر 
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لشسط سمصة الخجل عمى السخأة في السجتسع،  امغ جػانب العشف الجشدي، وتجدضج اوىػ يسثل جانب

وىػ نتضجة لسسارسة أي صالحضة أو سمصة أعمى مغ قبل شخز في اليضكل 

 .(Jane.J, 2008)التشطضسي.

وأشار "دويشد" إلى أف مذكمة التحخش الجشدي ليا أبعاد وبائضة في السجارس وقاعات الجرس،     

في الحفالت والسسخات والقاعات الخياضضة والفرػؿ الجراسضة والسالعب في غالبا  فيػ يحجث 

يتشاقس مع التحرضل كثضخ مغ األحضاف. كسا أف وقػعو داخل ىحه السؤسدات خمق مشاخا  معاديا  

الجراسي وشخرضة الزحضة ولحلظ فإف ارتكابو يخمق العقبات الخئضدضة لتحقضق األىجاؼ التعمضسضة 

     (Dawkins.S, 2008) ،ويزضف مذقة تؤدى إلى إعاقة العسمضة التعمضسضة .

، ولحلظ 0791ومسا ىػ ججيخ بالحكخ أف  مرصمح التحخش لع يكغ مػجػدا  حتى مشترف عاـ 

الباحثػف والعمساء والسشطخوف بيحا الذكل مغ أشكاؿ العشف السػجو لمسخأة والحى يؤكج عمى  اىتع

خأة فضشطخ إلى السخأة عمى أنيا مػضػع األدوار التقمضجية لمخجل التي تذضخ إلى أنو أكثخ قػة مغ الس

حمة أو كضاف جشدي أوال  ثع عمى اعتبار أنيا عاممة أو شالبة حضث أف التحخش يبجأ مغ السخ 

فضشجرج مرصمح ( 2003)ىبة دمحم عمي حدؽ، االبتجائضة والثانػية ويدتسخ حتى الجامعة والعسل.

، واالنحخافات (2004)عبج اليادى مرباح،التحخش الجشدضتحت فئة اضصخاب إدماف الجشذ

وىشاؾ أشكاؿ ( 2004)محسؾد حسؾدة، و اضصخاب التحكظ (2003)أحسج فائق،الجشدضة

تعمضقات لفطضة ذات شابع جشدي، تتزسغ الفئات الدمػكضة التالضة:متعجدة لمتحخش الجشدض

تمسضحات، عبارات مغازلة، مصالبة لفطضة ذات شابع جشدي، عبارات تشصػي عمى شمب أو الدعي 

أفعاؿ غضخ لفطضة ذات شابع جشدي، لسذ جدج الصخؼ اآلخخ أو جدء مشو ، إلقامة عالقة جشدضة

ألنيا لع تجج تخحضب مغ  اتحخش المفطضة المفطضة وغضخ ألسباب جشدضة، فتربح ىحه الدمػكضات
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وىحا ما أكجتو دراسة (2004)طخيف شؾقي وعادل ىخيجي،  الزحضة.

Richard.J.Harris,ph,D,2011))يابعشػاف " التحخش فى العدكخية األمخيكضة وتذضخ نتائج 

إلى أف الشداء ىع أكثخ عخضو لمتحخش مغ الخجاؿ ويكػف عمى شكل اإلعتجاء الجشدي والمسذ 

ولقج بضشت كثضخ مغ الجراسات أف ىخمػنات الغجد التشاسمضة ىي العامل والسكالسات الياتفضة ، 

فالجافع الجشدي الحي يطيخ في  (1981)إبخاىيؼ مظاوع،  الخئضدي في ضيػر الجافع الجشدي.

سخاىقة يؤدي في نياية مخحمة الكسػف إلى حجوث تغضخات فدضػلػجضة سخيعة في جدع الصفل فتخة ال

وأىع ما في ىحه  (2003)أحسج فائق، ويدداد نسػه فجأة وتشذط فضو الخغبة الجشدضة نذاشا  قػيا .

السخحمة نذاط الغخيدة الجشدضة واستضقاظ الحاسة الجشدضة عشج الشاشئ ويراحبيا تغضخات شجيجة 

في إفخازات الغجد مسا يراحبيا مغ مذاعخ وانفعاالت ججيجة وتحاط الغخيدة الجشدضة بالتكتع 

لجشدضة ضيػر مسا يدبب ىحا الكبت لمغخيدة االخصضئة واإلجخاـ، بوالغسػض والخػؼ والذعػر 

 (1952)عبج العديد القؾصي، . العجيج مغ السذكالت فى مخحمة السخاىقة والبمػغ

تعقضب الباحثة : مسا سبق يتزح لشا أف التحخش الجشدي لضذ بالزخورة أف يكػف مغ دافع 

الخغبة الجشدضة ولكغ يسكغ أف يكػف مغ دافع التدمط والقػة والخغبة فى اذالؿ واىانة الصخؼ 

لتحخش يكػف مغ الجشدضغ ولكغ األغمب واألعع أف يكػف مغ الصخؼ األقػى وىػ الخجل اآلخخ وا

الى األضعف وىى السخأة أو الصفل ويأخح أشكاؿ مختمفة مغ األلفاظ أو التمسضحات الغضخمخغػب 

فضيا مسا يدبب ايحاء نفدى وجدسى لمستحخش بو وعمى الخغع مغ خصػرة ىحه القزضة ورفزيا 

سجتسع والقانػف لكشيا لع تحطى باإلىتساـ الكافى فى مجتسعشا بدبب ما يالقضو مغ جية الجيغ وال

 الستحخش بو مغ اىانات وتعمضقات جارحو.



271 | P a g e 
 

ثابتة ندبضا  وتعصضشا  ا  دائس ياأن دمحم عبج الخحسؽ"يخى "وعشج التعخض لجراسة الذخرضة فيى كسا 

شكل ىػيتشا الفخدية مغ خالؿ نسط سمػكشا الثابت يجعمشا نتشبأ بدمػكشا في السدتقبل وعشجما ال 

فالذخرضة ال تتغضخ تغضخ فجائي  ،يدتجضب الشاس في الساضي تقػؿ أف شخرضتيع قج تغضخت

مخرائز ولكغ تدتغخؽ فتخة شػيمة مغ الػقت.حضث أف الذخرضة ىي التفاعل الستكامل ل

الجدسضة والعقمضة واإلنفعالضة واإلجتساعضة التي تسضد الذخز وتجعل مشو نسصا فخيجا في سمػكو 

وىحا أكجتو دراسة مخكد دراسات الخميج والجديخة (2006)دمحم عبج الخحسؽ،  ومكػناتو الشفدضة.

ى أن  بعشؾان "تحجيج السكؾنات األساسية الكبخى لمذخرية وأشارت نتائجيا إل1998العخبية 

ىشاك اختالفا واضحا بيؽ الحكؾر واإلناث فى سسات الذخرية وبالتالى فإن التخكيب العاممى 

 لمدسات يختمف بإختالف الجشذ 

 –وىشاؾ مجسػعة كبضخة مغ العػامل السعقجة التي تدبب مذكالت الذخرضة تذسل الػراثة 

السجرسة أو األسخة أو الحي  سػاء في الفخدوالخرائز العزػية والخبخات البضئضة التي تؤثخ عمى 

،وتتفاعل الؾراثة مع البيئة لتذكيل شخرية (2006،ريدوروبخت.زايل )جؾزيف أو السجتسع.

الفخد وتشتج صفات الذخرية عؽ مديج مؽ التأثيخات الؾراثية والبيئية فتخى الؾراثة والبيئة 

 (2002تعسالن معا في تفاعل.)أحسج عبجالخالق،

في بضئتو وتعتبخ مغ أسباب ضاىخة التحخش الجشدي ىي :  الذخزفسغ العقبات التي يػاجييا 

 -تأخخ سغ الدواج –البصالة  –إدماف مذاىجة السػاقع اإلباحضة واإلنتخنت  –)إدماف الكحػؿ 

 وىحا تع تأكضجهالسخاىقة( –السعاممة الػالجية  –التشذئة االجتساعضة الدمبضة –ضعف الػازع الجيشي 

(بعشػاف " أنساط الدمػؾ اإلجخامى فى مخحمة الخشج وعالقتيا ببعس 5110بجراسة )أحسج حشتػؿ،

إلى أف  ياالستغضخات الذخرضة لجى عضشة مغ السػدعضغ فى سجػف السشصقة الغخبضة وأشارت نتائج
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الفخد الحى يقع فى جخيسة السخجرات قج تجعمو يقع فى الجخيسة الجشدضة وأف متعاشى السػاد 

، كسا أف الجافع الجشدي لجى اإلنداف خجرة يتدع بعجـ القجرة عمى تأجضل إشباع الخغبات  الس

( 2003)عبج الخحسؽ العيدؾي، يجب أف يذبع بصخيقة ُتخضي قضع مجتسعو عمى عكذ الحضػاف.

ألف ىحا الجافع بالخغع مغ أنو قػة بضػلػجضة  فإنو يحتاج إلى رقابة ويتذكل وفقا لمسجتسع الحى 

 ((Jimmie.M,2009ضو. يعضر ف

تعقضب الباحثة :أف الذخرضة مغ أكثخ مفاىضع عمع الشفذ تعقضجا ألنيا ىى التفاعل الستكامل 

لمخرائز الجدسضة والعقمضة واإلنفعالضة واإلجتساعضة التى تسضد الذخز وتجعل مشو نسصا فخيجا 

الذخرضة، فيى  فى سمػكو ومكػناتو الشفدضة فإف عجـ إتداف الذخرضة ىػ نػع مغ إضصخابات

الذىء الحى يشبئشا بدمػؾ الفخد فى مػاقف مختمفة ونتضجة لسا أثبتتو الجراسات أف الذخرضة ىى 

التفاعل بضغ الػراثة والبضئة وما يتعخض لو اإلنداف فى نذأتو مغ إيحاء جشدى تطيخ نتائجو فى 

لتشبؤ بسا سضقػـ بو السخاحل التالضة مسا يؤدى إلى إضصخاب عاـ فى الذخرضة مسا يداعجنا عمى ا

الفخد فضسا بعج ويؤدى إلى ضيػر بعس الدسات الشفدضة السشبئة بالتحخش الجشدي التى تطيخ 

لجى الستحخش فيحه الدسات تعتبخ ىى أحجار البشاء التى تتكػف مشيا الذخرضة وتكػف ثابتة 

ت ىى ويرعب تغضضخىا لجى الفخد وعغ شخيقيا ندتصضع أف نسضد بضغ شخز وآخخ وىحه الدسا

 -أزمة اليػية –تقجيخ الحات  –العجواف  –العرابضة  -الحىانضة –)اإلضصخابات الالاخالقضة 

سضكػباتضة( وىى التى تشبئشا بإنحخاؼ الفخد عغ الدمػؾ الدػى واإلنخخاط فى الدمػؾ السزاد 

لمسجتسع فيحه الذخرضات تكػف عخضو لإلغخاءات واالنحخافات نتضجة لمتأثضخات السحضصة 

تسضدوا باألنانضة السفخشة وعجـ السباالة بآالـ اآلخخيغ ومحاوالتيع إشباع رغباتيع بصخؽ غضخ بيسػي

 مذخوعة ال يخضى عشيا السجتسع والجيغ والقانػف.
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 مذكمة الجراسة :

بشاء عمى ما سبق تتحجد مذكمة الجراسة الحالضة فى التعخؼ عمى البشاء الشفدى القائع وراء جخيسة 

ا التعخؼ عمى نسط الذخرضة ومحخكاتيا الجيشامضة الجقضقة، وىحا يتع مغ التحخش الجشدى وأيز

لتى تتسثل فى ، اخالؿ التعخؼ عمى بعس الدسات الشفدضة السشبئة بالتحخش الجشدى 

 –تقجيخ الحات  –العجواف  –الدضكػباتضة  –العرابضة  –الحىانضة  –اإلضصخابات الالأخالقضة )

وسػؼ يتع عخض  ما أكجتو دراسات مختمفةحه الدسات بشاءا عمى ، وقج تع إختضار ى (أزمة اليػية

كل سسة عمى حجه بالجراسة التى تصابق معيا وتؤكجىا كجراسة )أحسج بغ مػسى دمحم 

"أنساط الدمػؾ اإلجخامى فى مخحمة الخشج وعالقتيا ببعس الستغضخات  بعشؾان(5110حشتػؿ،

 التى أشارت نتائجيا إلى أنالذخرضة لجى عضشة مغ السػدعضغ فى سجػف السشصقة الغخبضة " 

مجخمى القتل والجشدضة حرمػا عمى متػسصات أعمى مغ مجخمى الجخائع األخخى عمى متغضخ 

أف الذخرضة الدضكػباتضة تذسل نػعضات الذخرضة الغضخ الدضكػباتضة وتخجع ىحه الشتضجة إلى 

متػافقة إجتساعضا وميشضا وتعانى مغ اضصخابات خصضخة فى السقػمات االجتساعضة والخمقضة فيحه 

الشتضجة أشارت إلى أف ىشاؾ عالقة بضغ الدمػؾ اإلجخامى والعجوانضة ويسكغ تفدضخىا عمى أساس 

صبعو نتائج مؤذية وتخخيبضة ، وقج تعػد تمظ الشتضجة إلى أف الدمػؾ العجوانى يعج سمػكا يحجث ب

أف ىشاؾ عالقة وشضجة بضغ الجفعات الجشدضة والعجوانضة حضث أشار العالع فخويج إلى أف جسضع 

الرػر العجوانضة ذات مرجر جشدى مػجو نحػ الدضصخة عمى دفعات الجشذ أو السػضػعات 

 الجشدضة .



212 | P a g e 
 

شػاف " تحجيج نسط التعامل الدمبى لإليحاء الجشدى " ( بعEmily J.Rastall,2008ودراسة )

التى أشارت نتائجيا إلى اف التحخش الجشدى يشتج عشو ضخر عمى الترػر الحاتى وعجـ قبػؿ 

 لمحات مسا يؤدى إلى عجـ الثقو بالشفذ ويعػؽ تذكضل اليػية .

: أثخ ضبط سبكخة ( بعشػاف " التعخض لمعشف فى مخحمة السخاىقة ال5119ودراسة )حسػد بغ ىداع،

الشفذ ومذاىجة العشف واإليحاء عمى العجواف وتعاشى :العػامل الشفدضة ذات الرمة بإستعساؿ 

السخجرات" وأشارت نتائج الجراسة إلى أف محػر الحىانضة والعرابضة قج ييضىء لشذػء بعس 

ة السختبصة اإلضصخابات الدمػكضة وربسا تؤدى تمظ اإلضصخابات الى زيادة حجة السطاىخ الدمػكض

بتمظ األبعاد فتذضخ الشتائج إلى أف عػامل الذخرضة قج تكػف مغ أقػى العػامل إرتباشا بتصػر 

 .بعس اإلستجابات غضخ السخغػبة إجتساعضا كالدمػؾ الجشدي الغضخ مأمػف 

نضة تتزسغ سمػكضات تتسثل فى العشاد وعجـ الخزػع أما اإلضصخابات الالأ خالقضة العجوا

واالخفاؽ فى األداء وإستعساؿ السػاد السخجرة واإلنحخاؼ الجشدى والسػاجية العشضفو مع اآلخخيغ 

 .التى تذسل اإلعتجاء الجدجى أو اإلعتجاء الجشدى العشضف ) اإلغتراب( 

 (5112، ريدوروبخت.زايل)جػزيف

 ق مع نتضجة دراستيا الحالضة ،وىحه الجراسةتػصمت الباحثة إلى دراسة تتف

(Selin,Salman,2007) بعشػاف "التشبؤ بالسػاقف تجاه التحخش الجشدى" وأشارت الشتائج إلى

أف ىشاؾ فخوؽ بضغ الجشدضغ فى السػاقف تجاه التحخش الجشدى فالخجاؿ أكثخ تقبل لدمػكضات 

الحالضة التى تؤكج عمى وجػد فخؽ بضغ الحكػر التحخش مغ الشداء ،التى تتفق مع نتضجة دراستشا 

 واالناث فى التحخش الجشدى لرالح الحكػر
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ومغ ىشا نبجأ التعخؼ عمى بعس العػامل الشفدضة وذلظ مغ خالؿ قضاس ىحه العػامل وإرتباشيا 

الدؤاؿ الخئضدى التالى : ما الدسات الشفدضة السشبئة بالتحخش  عغبالتحخش الجشدي وذلظ لالجابة 

 شدى ؟الج

 ويسكششا ىشا صياغة مذكمة الجراسة مؽ خالل التداؤالت اآلتية : 

 بضغ درجات الحكػر فى بعس الدسات الشفدضة جالة إحرائضا الرتباشضة اإلعالقة ماال

العرابضة  –تقجيخ الحات  -العجواف -الحىانضة -الدضكػباتضة -خالقضةأ)االضصخابات الال

 ؟الجشدىأزمة اليػية( ودرجاتيع فى التحخش  -

 بضغ درجات اإلناث فى بعس الدسات الشفدضة  جالة إحرائضاالرتباشضةقةاإلما العال

العرابضة  –تقجيخ الحات  -العجواف -الحىانضة -الدضكػباتضة -)االضصخابات الالأخالقضة

 ؟أزمة اليػية( ودرجاتيع فى التحخش الجشدي  -

 لدسات الشفدضة ما الفخوؽ بضغ متػسصات درجات اإلناث والحكػر فى بعس ا

العرابضة  –تقجيخ الحات  -العجواف -الحىانضة -الدضكػباتضة -)االضصخابات الالأخالقضة

 ؟أزمة اليػية(  -

 ما الفخوؽ بضغ متػسصات درجات اإلناث والحكػر فى التحخش الجشدي ؟ 

 الدسات الشفدضة )االضصخابات الالاخالقضة فى مقضاساإلناث  لجرجاتما القجرة التشبؤية- 

بالتحخش أزمة اليػية(  -العرابضة  –تقجيخ الحات  -العجواف -الحىانضة -الدضكػباتضة

 الجشدى ؟
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 الدسات الشفدضة )االضصخابات الالاخالقضة فى مقضاسالحكػر  لجرجاتما القجرة التشبؤية- 

بالتحخش أزمة اليػية(  -لعرابضة ا –تقجيخ الحات  -العجواف -الحىانضة -الدضكػباتضة

 ؟الجشدي

 أىسية الجراسة : 

 تشبع أىسية الجراسة الحالية مؽ عجد مؽ السبخرات نجسميا فيسا يمى : 

  ضاىخة التحخش الجشدي  وىىتتسثل أىسضة ىحه الجراسة في أنيا تتشاوؿ مذكمة حقضقضة

ألف التعخض  سذكمة اجتساعضة تتختب عمضيا آثار نفدضة تؤثخ عمى شخرضة الفخدك

 لمتحخش جشدضا يؤثخ سمبا عمى الذخرضة والحالة البجنضة والشفدضة .

 . التعخؼ عمى بعس الدسات الشفدضة السشبئة بالتحخش الجشدى 

  قمة الجراسات العخبضة التى لتجعضع الترػرات الشطخية لستغضخ التحخش الجشدى نطخا

 تشاولت ىحا الستغضخ فى حجود عمع الباحثة .

  الجراسة إحجى دراسات عمع الشفذ الجشائى الحى ييتع بجراسة أسباب جخيسة تعتبخ ىحه

 التحخش الجشدى والعػامل التى تجفع الفخد إلرتكابيا .

 The study Lerteratureأدبيات الجراسة : 

 مفاىيؼ الجراسة :

 Sexual Harassmentالتحخش الجشدي:أوال: 
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وفضو  ا  أو ضسش ة  مخحب بو إما صخاحىػ سمػؾ يحجث مغ أى شخز عاقل بأسمػب جشدى غضخ 

إلحتضاج الفخد لمعسل مسا يؤدى إلى خمق بضئة تتسضد بالتخىضب والعجاء واليجػمضة  إستغالال  

(Kristina .R, B, 2009) 

سمػؾ غضخ مخغػب فضو وغضخ الئق فيػ شكل مغ بأنو  وقج عخفت الباحثة التحخش الجشدى  :

الذخرضة ويسذ خرػصضة الجدج ويكػف عمى شكل أشكاؿ العشف الجشدي الحى يسذ الكخامة 

قج يتع بالشطخة أو بالمسذ واإلحتكاؾ فى جسضع مخاحل العسخ  ا  وعاشفض ا  ونفدض دجيا  جو ا  جشدض ء  عتجاإ 

السخاىقة مسا يعخضيع لمخصخ الستدايج مغ اإليحاء الجشدي في سغ  ومخحمة الصفػلة  ا  وخرػص

 نفدضة وجدجية خصضخة . ا  البمػغ ويكػف لو آثار 

 The Harasserالستحخش:ثانيا : 

أف مغ الرعب تحجيج مفيػـ محجدا لكمسة متحخش فيػ مغ السسكغ أف يكػف  بيشت "رشا دمحم"

 )رشا دمحم حدؽ،بجون تاريخ(    أو أنثى أو متحخش بو مغ قبل. ا  ذكخ 

 personalityثالثا : الذخرية :

ىى إسمؾب عام مشغؼ ندبيا لشساذج الدمؾك واإلتجاىات والسعتقجات والقيؼ والعادات والتعبيخات 

لذخص معيؽ وىحا اإلسمؾب اليام ىؾ محرمة خبخات الذخص فى بيئة ثقافية معيشة ويتفق 

ىحا الشؾع مؽ التعخيفات مع وجية نغخ السجرسة الدمؾكية فكل شخص لجيو سسات معيشة وىحه 

ىا تحجد طخيقة سمؾك الفخد فى أى مؾقف " فالذخرية دائسا ثابتة ندبيا وتعظيشا الدسات بجور 

. ) دمحم شكل ىؾيتشا الفخدية فسؽ خالل نسط سمؾكشا الثابت يجعمشا نتشبأ بدمؾكشا فى السدتقبل 

 200الديج عبجالخحسؽ ،
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 Traitsالدسات :رابعا :

األفخاد فتسيد بعزيؼ عؽ بعض أى أن الدسة ىى صفة ذات دوام ندبى يسكؽ أن يختمف فييا 

ىشاك فخوق فخدية فييا وقج تكؾن الدسة وراثية أو مكتدبة ويسكؽ أن تكؾن جدسية أو معخفية 

أو إنفعالية أو متعمقة بسؾاقف إجتساعية واألخيختان ىسا مجال اإلىتسام فى بحؾث 

 (2004الذخرية.)أحسج عبج الخالق،

 .Psychopathالديكؾباتية :خامدا : 

نحخاؼ الفخد عغ الدمػؾ الدػى واإلنخخاط فى الدمػؾ إالدضكػباتضة أنيا  أحسج حشتؾلعخف 

السزاد لمسجتسع والخارج عمى قضسو ومعايضخه ومثمو العمضا وقػاعجه وىى أيزا حالة مخضضة تطيخ 

أو تبجأ فى جتساعضة وقج تالـز الفخد مشح نذأتو إلضصخابات فى الدمػؾ يكػف مزاد لمسعايضخ اإك

)أحسج بؽ مؾسى دمحم ضصخاب فى فتخات متقصعة أو برفة مدتسخة. مبكخة ويحجث ىحا اإلسغ 

 (2005حشتؾل،

بأنيا اضصخابات سمػكضة يعبخ عشيا صاحبيا بسقاومة الدمصة  وقج عخفت الباحثة الديكؾباتية

ة عتخاؼ بسعايضخ وتقالضج وقضع السحضط الحي يعضر فضو، فيي شخرضإلوالثػرة عمى الجساعة وعجـ ا

أوعػاشف فجة متسخدة مشح الصفػلة. و يسكغ  ا  شاذ ا  شاذة حضث يعتاد الذخز الدضكػباتى سمػك

تعخيفيا كحلظ بأنيا الجرجة السختفعة التي يحرل عمضيا السفحػص خالؿ إجاباتو عمى إختبار 

 الذخرضة متعجد األوجو لقضاس الدضكػباتضة.
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 .Aggressionالعجوانسادسا: 

العجواف بأنو كل سمػؾ يؤدى إلى إيقاع األذى باألخخيغ سػاء بصخيق مباشخ عخفت زيشب شقضخ 

نعتبخ أى ضخر أال ستستاع بشػاتج الدمػؾ وبحلظ يجب عمضشا إلأو غضخ مباشخ مع تػفخ عامل ا

 (5110مغ العجواف )زيشب شقضخ، ا  أو أذى نػع

دية التي تيجؼ إلى إحجاث ستجابات المفطضة والساإلمجسػعة مغ ا بأنو وقج عخفت الباحثة العجواف

 األذى والزخر باآلخخيغ أو بسستمكاتيع. 

 Psychosisسابعا: الحىانية:

الحىانضة بأنيا استعجاد الفخد أو تعخضو لإلنيضارالحىانى تحت وشأة الزغػط  عخف عادل شكخى 

البضئضة التى تفػؽ تكػيشة الشفدى. فالحىانضة لضدت ىى السخض العقمى، ولكشيا تزع مجسػعة مغ 

الػضائف الشفدضة، وفى ضػء ىحا البعج نعسل عمى تحجيج الدسات التى تسيج لإلصابة بالحىانضة 

 (2005ادل كخيؼ، )ع وتيضىء ليا.

 ولضدت العقمضة ووىى مغ األمخاض الشفدضة  وقج عخفتيا الباحثة بأنيا سسة كامشة فى الذخرضة

 .األفخادتػجج بجرجات متفاوتة لجى 

 .Neuroticismثامشا : العرابية :

عخؼ أحسج عبجالخالق العرابضة بأنيا بعج أساسى لمذخرضة ثشائى القصب يجسع بضغ مطاىخ 

نفعالى وأنيا لضدت ىى إلنفعالى فى مقابل عجـ الثبات اإلوالشزج أوالثبات احدغ التػافق 

ستعجاد لإلصابة بالعراب )السخض الشفدى (، وال يحجث العراب الحقضقى إال إلالعراب بل ا
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بتػافخ درجة مختفعة مغ العرابضة والزغػط الذجيجة نتضجة لحػادث وخبخات الحضاة. 

 (1993)أحسجعبجالخالق ،

و الباحثة : أنو بعج مغ أبعاد الذخرضة وىى الجرجة السختفعة التى يحرل عمضيا وقج عخفت

 السفحػص خالؿ إجاباتو عمى قائسة إيدنظ لقضاس العرابضة .

 .Disorders Immoralتاسعا:اإلضظخابات الالأخالقية:

 نتياؾ حقػؽ اآلخخيغ.إعخؼ جػزيف االضصخابات الالاخالقضة بأنيا أنساط سمػكضة تتزسغ 

 (5112)جػزيف ؼ. ريدوروبخت.زايل ، 

صحابو بالتجمضخ واإلنجفاعضة والعجواف والخخوج عغ أوقج عخفتيا الباحثة بأنيا الدمػؾ الحى يتدع 

 السعايضخ اإلجتساعضة

 Self Esteemعاشخا: تقجيخالحات:

فتخاضى شامل يتزسغ جسضع األفكار والسذاعخ عشج إعخؼ أيسغ دمحم تقجيخ الحات بأنو مفيػـ 

الفخد والتى تعبخ عغ الخرائز الجدسضة والعقمضة لجيو ويذسل معتقجات الفخد وقشاعاتو وقضسو 

 (5117)أيسغ األحسج، ومذاعخه وأفكاره وخبخاتو الدابقة وشسػحاتو السدتقبمضة.

إدراكات الفخد لشفدو وتقضضسو ليا، وىي تتكػف  وقج عخفت الباحثة تقجيخ الحات بأنو مجسػعة مغ

عتبار أنو مرجر لمخبخة ولمدمػؾ ولمػضائف إنفعالضة تتسخكد حػؿ الفخد بإاكضة و مغ خبخات إدر 

 تجاىو نحػىا. إوتقضضسو ليا و 
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 Identity Crisisالحادى عذخ: أزمة اليؾية:

ىتداز كل مفاىضع السخاىق عغ إ عخؼ حدغ عبجالعاشى أزمة اليػية أنيا األزمة التى تؤدى إلى 

إلى إكتذاؼ الذاب ليػيتو ، وإذا فذل فإنو يؤدى إلى تذتضت  ترػره لحاتو فالشجاح فضيا يؤدى 

 اليػية .

 (5110)حدغ عبجالعاشى،

ستسخار، والتي إلبرػرة لحاتو فضيا التساثل وا حتفاظ الفخدإوقج عخفت الباحثة أزمة اليػية بأنيا 

إلى ستسخار الحي يكػنو اآلخخوف عشو، وتداعج السخاىق في التػصل إلتتصابق مع التساثل وا

لتداـ بالعسل في ميشة معضشة إللتدامات الذخرضة الزخورية في مجاالت الحضاة السختمفة مثل اإلا

 عتشاؽ أفكار أيجيػلػجضة محجدة. إ و 

 إجخاءات الجراسة :

 أوال: مشيج الجراسة : 

تعتسج الجراسة الحالضة عمى السشيج )الػصفي( الحى يفى بسا ىػ قائع فى الػاقع ومحاولة تفدضخه ، 

حضث يدتخجـ فى ىحا السشيج أسالضب القضاس والترشضف والتفدضخواستشتاج العالقات ذات الجاللة 

بالشدبة لمسذكمة السصخوحو لمبحث وتحمضميا لمػصػؿ الى إدراؾ شبضعتيا والسحاولة فى وضع 

 الحمػؿ التى تداىع فى حميا .

 ثانيا :عيشة الجراسة :

( 01( شالب مقدسة إلى )011تألفت عضشة الجراسة االستصالعضة مغ )العيشة اإلستظالعية :

جامعة  –( إناث تع اختضارىع بصخيقة عذػائضة مغ بضغ شمبة وشمبات كمضة الحقػؽ 01ذكػر و)
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سشة شبقت عمضيع كل مغ السقضاس السدتخجمة في  50-01ششصا حضث تخاوحت أعسارىع بضغ 

ت السذكال عمىدوات الجراسة والتعخؼ ألية البحث بيجؼ التأكج مغ الخرائز الدضكػمتخ 

 والسػاقف التى قج تتعخض ليا الباحثة مغ أجل تفادييا عشج التصبضق الشيائي 

( 11( إناث و)11( شالب تع تقدضسيع إلى )021تألفت عضشة الجراسة مغ ):العيشة األساسية

كمضة التخبضة  –كمضة الصب جامعة السشرػرة  –ذكػر )مغ شالب كمضة الحقػؽ جامعة ششصا 

( شالب لػجػد بعس 21شالب السجارس الثانػي(، وقج تع استبعاد ) –جامعة اإلسكشجرية 

السذكالت بدبب رفزيع اإلجابة عمى الكثضخ مغ األسئمة التي قج تؤثخ في درجة التحخش 

الجشدي، وقج تع استبعادىغ مغ خالؿ تصبضق بعس السقايضذ واالستبضانات التي تػضح تمظ 

( إناث تتخاوح 01( ذكػر و)01( شالب )011وبيحا أسفخ حجع العضشة الشيائي عمى ) السذكالت،

 (.07,50(،وانحخاؼ معضاري =  07,10()بستػسط = 50-01أعسارىغ مغ )

ثالثا: أدوات الجراسة: لتحقيق األىجاف واإلجابة عمى أسئمة الجراسة استخجمت الباحثة األدوات 

 التالية 

 تعجد األوجو مقياس اختبار الذخرية السMMPI. 

ماكضمى وأعجه لمبضئة العخبضة/ عصضة محسػد ىشا  ودمحم  –وضع ىحا اإلختبار فى األساس ىاثػاى

 عساد الجيغ إسساعضل  ولػيذ كامل ممضكو.

ختبار مغ عجة عبارات لقضاس بعس الدسات فقسشا باختضار األسئمة الخاصة بقضاس إلويتكػف ىحا ا

 01الدضكػباتضة وعجدىا   –بشػد  2كل سسة عمى حجه وىي )االضصخابات الالأخالقضة وعجدىا 

بشػد تيجؼ إلى ما يذعخ بو الفخد  2بشج(.  79الحىانضة وعجدىا  -بشج 52العجوانضة وعجدىا  –بشج 
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يترل بجوافعو وغاياتو ودوافع وغايات اآلخخيغ وىػ صخيح ومتحفع ويشكخ الذعػر بالقدػة فضسا 

ختبار مغ عجة عبارات، اقخأ كل عبارة وقخر ما إذا كانت تشصبق عمضظ أـ إلبالحنب.، يتكػف ىحا ا

ال تشصبق، ثع ضع إجابتظ عمى ورقة اإلجابة التي أعصضت لظ مع ىحه الكخاسة وتعصى درجة 

 ة تشصبق عمضظ واحجة عغ كل إجاب

ختبار قج سبق استخجامو وتحقق صجقو في العجيج مغ الجراسات إلونطخا ألف ا صجق السقياس:

ختبار عمى عجد مغ السحكسضغ لمتحقق مغ صالحضتو إلالعخبضة، فقج قامت الباحثة بعخض ا

السفخدات  صجؽلمتصبضق عمى أفخاد عضشة البحث وقج جاءت ندبة اتفاؽ السحكسضغ مختفعة عمى 

 لقضاس ما أعج لقضاسو. صجقو%مسا يؤكج عمى 011 -% 11تتخاوح بضغ و 

تع حداب معامل ثبات اختبار الذخرضة بصخيقة اعادة التصبضق فقج تع تصبضق ثبات السقياس:

إناث( وبعج أسبػعضغ أعضج  01و -ذكػر 01فخد )011ختبار عمى أفخاد العضشة االستصالعضة إلا

حداب معامل االرتباط بضغ درجات األفخاد في السختضغ وكاف تصبضقو عمى نفذ أفخاد العضشة وتع 

ختبار عمى درجة عالضة إل( وىػ معامل ارتباط مختفع بضغ أف ا1,100معامل االرتباط الشاتج ىػ)

مغ الثبات ، ومعامل الثبات السختفع يذضخ إلى استخجامو فى البحث الحالى ، والػثػؽ بالشتائج 

 التى سضدفخ عشيا البحث.

  ايدنػ لمذخرية:قائسة 

ختبار مغ إعجاد دمحم فخخ اإلسالـ وجابخ عبج الحسضج جابػخ، تتكػف ىحه القائسة لقضاس إلكاف ىحا ا

بشج تيجؼ إلى  50)سسة العرابضة( فقج تع اختضار البشػد الخاصة بقضاس ىحه الدسة تتكػف مغ 

جيخ الحات والتػتخ التعخؼ عمى ما يذعخ بو الفخد مغ قمق واكتئاب وشعػر بالحنب وانخفاض تق

 وأنو غضخ عقالني وخجػؿ ومتقمب السداج.



212 | P a g e 
 

ختبار قج سبق استخجامو وتحقق صجقو في العجيج مغ الجراسات إلصجؽ السقضاس: ونطخا ألف ا

العخبضة فقج قامت الباحثة بعخض االختبار عمى عجد مغ السحكسضغ لمتحقق مغ صالحضتو لمتصبضق 

السفخدات وتتخاوح  صجؽاتفاؽ السحكسضغ مختفعة عمى عمى أفخاد عضشة البحث وقج جاءت ندبة 

 االختبار لقضاس ما أعج لقضاسو. صجؽ%مسا يؤكج عمى 011-% 11بضغ 

ثبات السقضاس: تع حداب معامل ثبات اختبار الذخرضة بصخيقة إعادة التصبضق فقج تع تصبضق 

وبعج أسبػعضغ أعضج إناث(  01و -ذكػر 01فخد ) 011ختبار عمى أفخاد العضشة االستصالعضة إلا

تصبضقو عمى نفذ أفخاد العضشة وتع حداب معامل االرتباط بضغ درجات األفخاد في السختضغ وكاف 

ختبار عمى درجة عالضة إل( وىػ معامل ارتباط مختفع بضغ أف ا1.190معامل االرتباط الشاتج ىػ)

ى ، والػثػؽ بالشتائج مغ الثبات ، ومعامل الثبات السختفع يذضخ إلى استخجامو فى البحث الحال

 التى سضدفخ عشيا البحث.

 :اختبار تقجيخ الحات 

كاف ىحا االختبار تخجسة وإعجاد "أحسج عبج الخالق"، يتكػف ىحا االختبار مغ عجة عبارات لقضاس  

بشج تيجؼ إلى التعخؼ عمى مجى انخفاض أو ارتفاع تقجيخ الحات لجى  51سسة تقجيخ الحات مغ 

ة تقجيخ الحات لسعخفة مجى رضا أو عجـ رضا الفخد عغ ذاتو حضث الفخد. لمتعخؼ عمى سس

يدتصضع أي فخد تصبضقو عمى نفدو كسا أف ىحا االختبار تع استخجامو في العجيج مغ الجراسات 

بشج عمضظ أف تزع دائخة حػؿ الخقع  51والبحػث وأثبت صالحضتو، يتكػف ىحا السقضاس مغ 

فاإلجابة "أبجا تقخيبا":يعبخ عشيا بجرجة ضئضمة حضث )عاـ.السشاسب لتبضغ ما الحي تذعخ بو بػجو 

 (.0وتأخح الجرجة )
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يعبخ عشظ ، اإلجابة "كثضخا" :(5اإلجابة "أحضانا":يعبخ عشظ في أغمب األحضاف وتأخح الجرجة )

 (.7(، اإلجابة "دائسا تقخيبا":يعبخ عشظ برفة مدتسخة وتأخح الجرجة )0بكثخة وتأخح الجرجة )

ختبار قج سبق استخجامو وتحقق صجقو في العجيج مغ الجراسات إلنطخا ألف ا صجؽ السقضاس:

العخبضة فقج قامت الباحثة  بعخض االختبار عمى السحكسضغ لمتحقق مغ صالحضتو لمتصبضق عمى 

السفخدات متخاوحة بضغ  صجؽأفخاد عضشة البحث وكانت ندبة اتفاؽ السحكسضغ مختفعة بضشيع عمى 

 ختبار لقضاس ما أعج لقضاسو.إلاصجؽ عمى  % مسا يؤكج011 -%  11

ختبار عمى أفخاد إلثبات السقضاس: ثبات اختبار الذخرضة بصخيقة إعادة التصبضق فقج تع تصبضق ا

إناث( وبعج أسبػعضغ أعضج تصبضقو عمى نفذ  01و -ذكػر 01فخد ) 011العضشة االستصالعضة 

فخاد في السختضغ وكاف معامل االرتباط أفخاد العضشة وتع حداب معامل االرتباط بضغ درجات األ

ختبار عمى درجة عالضة مغ الثبات ، إل( وىػ معامل ارتباط مختفع بضغ أف ا1,977الشاتج ىػ)

ومعامل الثبات السختفع يذضخ إلى استخجامو فى البحث الحالى ، والػثػؽ بالشتائج التى سضدفخ 

 عشيا البحث.

 :مقياس لقياس اليؾية الحاتية 

ختبار فى األساس مغ وضع راسسػسغ وأعج لمبضئة العخبضة عبج هللا فالح السشضدؿ، إلكاف ىحا ا

بشج لقضاس ىحه الدسة فتيجؼ لمتعخؼ عمى ما يذعخ بو الفخد إلى  95يتكػف ىحا السقضاس مغ 

مجى االستقخار،ومجى ثقتو بشفدو، ومجى قجرتو عمى إنجاز شيء ذو قضسة، يتكػف ىحا السقضاس 

أ كل عبارة وتقخر ما إذا كانت اإلجابة تتفق مع شخيقتظ السعتادة في مغ عجة عبارات اقخ 

( Xالترخؼ والذعػر، فتكػف اإلجابة بسػافق أو غضخ مػافق فضتع اختضار)مػافق( بػضع عالمة )
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( Xفي السكاف السخرز لحلظ إذا كانت العبارة تشصبق عمضظ، أو )غضخ مػافق ( بػضع عالمة )

 كانت العبارة ال تشصبق عمضظ.في السكاف السخرز لحلظ إذا 

صجؽ السقضاس: نطخا ألف االختبار قج سبق استخجامو وتحقق صجقو في العجيج مغ الجراسات 

العخبضة فقج قامت الباحثة بعخض االختبار عمى محكسضغ لمتحقق مغ صالحضتو لمتصبضق عمى أفخاد 

% 011 -%  11ضغ السفخدات متخاوحة ب صجؽعضشة البحث وكانت ندبة االتفاؽ بضشيع عمى 

 االختبار لقضاس ما أعج لقضاسو. صجؽمسا يؤكج عمى 

ختبار عمى أفخاد إلثبات السقضاس: ثبات اختبار الذخرضة بصخيقة إعادة التصبضق فقج تع تصبضق ا

إناث( وبعج أسبػعضغ أعضج تصبضقو عمى نفذ  01و -ذكػر 01فخد ) 011العضشة االستصالعضة 

االرتباط بضغ درجات األفخاد في السختضغ وكاف معامل االرتباط  أفخاد العضشة وتع حداب معامل

ختبار عمى درجة عالضة مغ الثبات ، إل( ( وىػ معامل ارتباط مختفع بضغ أف ا1,172الشاتج ىػ )

ومعامل الثبات السختفع يذضخ إلى استخجامو فى البحث الحالى ، والػثػؽ بالشتائج التى سضدفخ 

 عشيا البحث .

 الطاىخة األساسضة لمجراسة: اختبار لقضاس

 :اختبار لقضاس التشبؤ  بالتحخش 

كاف ىحا االختبار مغ إعجاد/ الباحثة فأعجتو لقضاس التشبؤ بالتحخش الجشدى فقامت باالستعانة 

، واختبار مغ إعجاد/ MMPIببعس األسئمة مغ اختبار مشضدػتا متعجد األوجو لقضاس الذخرضة 

التحخش وبعس األسئمة مغ تكػيغ الباحثة، يتكػف ىحا أمل السخدومي مغ اختبار لزحايا 

بشج( لقضاس ىحه الطاىخة فتيجؼ لمتعخؼ عمى سبب التشبؤ بيحا الدمػؾ الستعسج  77السقضاس مغ )
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الغضخ مخغػب بو مغ قبل الستحخش وغضخ مخغػب بو قبل ضحضة الستحخش،  يدتخجـ لمتعخؼ 

الشفدضة واالجتساعضة ودوافعو لمقضاـ بيحا الدمػؾ  عمى أسباب مضل الفخد لمقضاـ بيحا الدمػؾ ومضػلو

الغضخ مخغػب بو قبل ضحضة الستحخش. يتكػف ىحا السقضاس مغ عجة عبارات اقخأ كل عبارة لتقخر 

ما إذا كانت اإلجابة تتفق مع شخيقتظ السعتادة في الترخؼ والذعػر فتكػف اإلجابة )بشعع( أو 

( تحت العامػد )نعع( ويحرل Xعمضظ بػضع عالمة ))بال(، فإذا كانت العبارة تشصبق عمضظ ف

 ( تحت العامػد )ال( X(، وإذا كانت العبارة ال تشصبق عمضظ فعمضظ بػضع عالمة )0عمى الجرجة )

ختبار عمى السحكسضغ لمتحقق مغ صالحضتو لمتصبضق إلصجؽ السقضاس: فقج قامت الباحثة بعخض ا

السفخدات مختفعة متخاوحة  صجؽعمى أفخاد عضشة البحث الشفدي وكانت ندبة االتفاؽ بضشيع عمى 

 االختبار لقضاس ما أعج لقضاسو. صجؽ%مسا يؤكج عمى 011 -%  11بضغ 

ختبار عمى أفخاد إلبضق اثبات اختبار الذخرضة بصخيقة إعادة التصبضق فقج تع تص ثبات السقضاس:

إناث( وبعج أسبػعضغ أعضج تصبضقو عمى نفذ أفخاد  01ذكػر و 01فخد ) 011العضشة االستصالعضة 

العضشة وتع حداب معامل االرتباط بضغ درجات األفخاد في السختضغ وكاف معامل االرتباط الشاتج ىػ 

لضة مغ الثبات ، ومعامل ختبار عمى درجة عاإل( وىػ معامل ارتباط مختفع بضغ أف ا1,151)

الثبات السختفع يذضخ إلى استخجامو فى البحث الحالى ، والػثػؽ بالشتائج التى سضدفخ عشيا 

 البحث .

 السؤشخات الديكؾماتخية لالختبار:

 :االتداؽ الجاخمي لمسفخدات 
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        التحخش الجشدي ( االتداؽ الجاخمي لسفخدات اختبار0ججوؿ )

 معامل االرتباط رقم المفردة االرتباطمعامل  رقم المفردة

 7,00 32 معامل االرتباط رقم المفردة

1 7,03 32 7,,0 

3 7,,1 32 7,,2 

2 7,,0 3, 7,01 

2 7,00 30 7,,1 

2 7,01 3, 7,,2 

, 7,02 30 7,02 

0 7,0, 27 7,02 

, 7,,0 21 7,02 

0 7,,, 23 7,0, 

17 7,,1 22 7,00 

11 7,00 22 7,0, 

13 7,,0 22 7,,2 

12 7,00 2, 7,01 

12 7,02 20 7,,3 

12 7,03 2, 7,00 

1, 7,0, 20 7,0, 

10 7,02 27 7,01 

1, 7,,1 21 7.0, 

10 7,,2 23 7.,2 

37 7,02 22 7.02 

31 7,0, 22 7.00 
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الرجؽ العاممي: يعتسج الرجؽ العاممي عمي أسمػب التحمضل العاممي وىػ أسمػب يكذف مجي 

( والسيسة األساسضة لمتحمضل 0770االختبار بالعػامل التي يتكػف مشيا. )صفػت فخج،تذبع 

العاممى ىي تحمضل بضانات الستغضخات لمتػصل إلى مكػنات تتزسشيا تمظ الستغضخات. حضث يقجـ 

التحمضل العاممى نسػذج عغ التكػيغ الشطخي، ويتحجد ىحا الشسػذج مغ العالقات الخصضة بضغ 

(، وُيعج الرجؽ العاممى مغ أقػي أنػاع الرجؽ حضث أنو 5100)صالح مخاد،الستغضخات.   

يدتخجـ أسمػب التحمضل العاممى لقضاس مجي تذبع االختبار بالدسة مػضع القضاس، ويػضح 

 (2ججول )الججوؿ األتي نتائج التحمضل العاممي ألسئمة اختبار التحخش الجشدي.

 جنسًنتائج التحلٌل العاملى الختبار التحرش ال

 العوامل

 الجذور المستخلصة من عملٌة التحلٌل الجذور الكامنة األولٌة

 القٌمة
نسبة التباٌن المفسر 

% 
 نسبة التباٌن المفسر % القٌمة

1 1,,12 02,23 1,,12 02,23 

 

%( مغ تبايغ أداء الصالب فى 90.05ويتزح مغ الججوؿ الدابق وجػد عامل واحج فقط ُيفدخ )

الجشدي حضث أف جسضع أسئمة االختبار قج تذبعت بو برػرة جػىخية؛ لحا يسكغ اختبار التحخش 

أف نصمق عمضو عامل التحخش الجشدي، وعمضو يتستع االستبضاف بجرجة مختفعة مغ الرجؽ، مسا 

 يذضخ إلى إمكانضة استخجامو في البحث الحالي، والػثػؽ بالشتائج التي سضدفخ عشيا البحث.

 دتخجمة :األسالضب اإلحرائضة الس 

تع استخجاـ بعس السعالجات اإلحرائضة السدتخجمة في تحمضل بضانات البحث واختبار الفخوض 

 وىي كاآلتي:
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  اختبار "ت" لجاللة  -الستػسصات الحدابضة،االنحخافات السعضارية،معامل ارتباط بضخسػف

أسمػب تحمضل اإلنحجار الستعجد، حدمة  -الفخوؽ بضغ الستػسصضغ لعضشتضغ مدتقمتضغ

( وذلظ إلجخاء السعالجات SPSS 51البخامج اإلحرائضة لمعمػـ االجتساعضة )

 اإلحرائضة .

 نتائج الجراسة ومشاقذتيا :

 يتشاوؿ ىحا الجدء عخض الشتائج ومشاقذتيا فى ضػء األىجاؼ كسا يمى : 

 نتائج الفخض األول ومشاقذتيا : 

بة بضغ درجات الحكػر فى بعس يشز الفخض األوؿ عمى أنو " يػجج عالقة إرتباشضة دالة مػج

الدسات الشفدضة )الدابق ذكخىا( ودرجاتيع فى التحخش الجشذ "لمتحقق مغ صحتو قامت الباحثة 

بإستخخاج معامالت إرتباط بضخسػف بضغ درجات أفخاد العضشة عمى مقضاس الدسات الشفدضة 

( تحرمت الباحثة عمى الشتائج التالضة spssوالتحخش الجشدى وبعج السعالجة اإلحرائضة بشطاـ )

 ( 0بالججوؿ ) 

 (2جدول )

 (01الحكػر )ف= السرفػفة االرتباشضة بضغ بعس الدسات الشفدضة والتحخش الجشدي لجي

 
االضطرابات 

 خالقٌةأالال
 العدوان الذهانٌة السٌكوباتٌة

تقدٌر 

 الذات
 العصابٌة

أزمة 

 الهوٌة

التحرش 

 الجنسً
7.712 

7.72, 7.7,3 7.7,3 7.110 7.122 7.172 

 .(7,302(= )7,72( ومستوى داللة ),2قٌمة "ر" الجدولٌة عند درجات حرٌة )*    

 (.7,222(= )7,71( عند مستوى ),2قٌمة "ر" الجدولٌة عند درجات حرٌة )* * 
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يتزح مغ الججوؿ  "عجـ وجػد عالقة إرتباشضة دالة بضغ درجات الحكػر فى بعس الدسات 

وعمضو يسكغ  .(10والتحخش الجشدى وىى قضسة غضخ دالة إحرائضا عشج مدتػى داللة )الشفدضة 

 رفس الفخض األوؿ .

تبعا لتمظ الشتائج حػؿ عجـ وجػد عالقة بضغ ىحه الدسات الشفدضة والتحخش الجشدى لجى الحكػر 

خش دضة والتحلع تتسكغ الباحثة مغ الػصػؿ ألى دراسة تػضح العالقة بضغ ىحه الدسات الشف

 الجشدى لجى الحكػر 

 نتائج الفخض الثانى ومشاقذتيا : 

يشز الفخض الثاني عمى أنو " تػجج عالقة إرتباشضة بضغ درجات االناث فى بعس الدسات 

الشفدضة )الدابق ذكخىا ( ودرجاتيع فى مقضاس التحخش الجشدي ، لمتحقق مغ صحتو قامت 

أفخاد العضشة عمى مقايضذ الدسات الشفدضة  الباحثة بإستخخاج معامل إرتباط بضخسػف بضغ درجات

( تحرمت الباحثة عمى spssوالتحخش الجشدي لجى اإلناث وبعج السعالجة اإلحرائضة بشطاـ )

 (7الشتائج التالضةبالججوؿ رقع )

 (3جدول )

المصفوفة االرتباطية بين بعض السمات النفسية 
 (45والتحرش الجنسي لدي اإلناث)ن=

 
االضطرابات 

 خالقٌةأالال
 العدوان الذهانٌة السٌكوباتٌة

تقدٌر 

 الذات
 العصابٌة

أزمة 

 الهوٌة

التحرش 

 الجنسً
-7.701 

7.2,,** 7.222* 7.220** 7.222* 7.121 7.7,3 

 .(7,302(= )7,72( ومستوى داللة ),2قٌمة "ر" الجدولٌة عند درجات حرٌة )*    

 (.7,222(= )7,71مستوى )( عند ,2قٌمة "ر" الجدولٌة عند درجات حرٌة )* * 
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وجػد عالقة دالة إحرائضا بضغ درجات اإلناث عشج مدتػى داللة ( 4رقؼ ) يتزح مغ الججوؿ    

العجواف ( والتحخش الجشدى ، وقضسة دالة إحرائضا عشج مدتػى داللة  –.( بضغ ) الدضكػباتضة 10)

اليػجج عالقة دالة إحرائضا بضغ تقجيخ الحات ( والتحخش الجشدى ، بضشسا  –.( بضغ )الحىانضة 10)

وعمضو أزمة اليػية ( ودرجاتيع فى التحخش الجشدى . –العرابضة  –)اإلضصخابات الالاخالقضة 

 يسكغ قبػؿ الفخض الثانى 

 Emilyكسا جاءت نتضجة ىحا الفخض متدقة مع نتائج الجراسات الدابقة مع دراسة )

j.Rastall,2008" التى أكجت عمى بالتحخش الجشدى ليؾيةوأزمة ا تقجيخ الحات( فى عالقة "

أف ما يشتج عغ اإلساءات الجشدضة ضخر عمى الترػر الحاتى وعجـ قبػؿ الحات مسا يؤدى إلى 

عجـ الثقة بالشفذ ويعػؽ تذكضل اليػية ويزعف األداء اإلجتساعى فضػلج أيزا مذاعخ العجد 

عغ الدضصخة وبتعامميا مع اإلعتجاء وزيادة التػتخ العاـ وسػء الرحة الشفدضة ألف السخأة عاجدة 

عتجاءات الجشدضة بسثل ما إلبدمبضة يؤدى إلى زيادة الرخاعات فى السدتقبل والقضاـ بالتقجـ با

 حجث ليغ فى الصفػلة والسخاىقة .

ىشاؾ عالقة وشضجة بضغ  ألف" ىحه الشتضجة مشصقضة العجوان بالتحخش الجشدىأما بالشدبة لعالقة "

العجوانضة كسا أوضحت ذلظ نطخية التحمضل الشفدى حضث أشارالعالع) فخويج (إلى الجفعات الجشدضة و 

أف جسضع الرػر العجوانضة ذات مرجر جشدى مػجو نحػ الدضصخة عمى دفعات الجشذ أو 

 (1998)رشاد عمى عبجالعديد مؾسى ،  السػضػعات الجشدضة .

دى وأف القػة الجافعو فى كسا أوضح "مرصفى فيسى " أف نطخية المضبجو تقػـ عمى أساس جش 

" غخيدى وأف الصاقة الغخيدية تيجؼ دائسا إلى اإلشباع وىشا يحجث الرخاع بضغ دوافعشا العراب"

 (1995.) مرظفى فيسى، الغخيدية ورغبتيا العسضاء فى اإلشباع وبضغ البضئة السانعة 
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لعالقة بضغ بعس أما بالشدبة لباقي الدسات لع تتسكغ الباحثة مغ الػصػؿ ألى دراسة تػضح ا

 الدسات الشفدضة والتحخش الجشدى لجى اإلناث 

وجػد عالقة إرتباشضة دالة مػجبة بضغ درجات اإلناث فى بعس الدسات  ويتزح مسا سبق

العرابضة  –تقجيخ الحات  –العجواف  –الحىانضة  –الدضكػباتضة  –الشفدضة )اإلضصخابات الالخالقضة 

وعمضو يسكغ قبػؿ الفخض الثانى وليحا أزمة اليػية ( ودرجاتيع فى مقضاس التحخش الجشدى  –

 فخض كإضافة ججيجة لسا اغفمتو الجراسات الدابقة .صاغت الباحثة ىحا ال

 نتائج الفخض الثالث ومشاقذتيا :

يشز الفخض الثالث عمى أنو " تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائضة بضغ درجات اإلناث والحكػر فى 

 بعس الدسات الشفدضة )الدابق ذكخىا(

لمسجسػعات غضخ السختبصة لحداب  t-testلمتحقق مغ صحتو قامت الباحثة بإستخجاـ إختبار ت 

داللة الفخوؽ بضغ متػسصى درجات اإلناث والحكػر فى بعس الدسات الشفدضة بإستخجاـ نطاـ 

(spss)( 0تحرمت الباحثة عمى الشتائج التالضة بالججوؿ رقع) ( داللة 0ويػضح ججوؿ رقع )

 الفخوؽ بضغ متػسصي درجات اإلناث والحكػر فى بعس الدسات الشفدضة.
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 (4جدول رقم )

داللة الفروق بين متوسطي درجات اإلناث والذكور 
 فى بعض السمات النفسية

 المتغٌر م

 داللة الفروق الذكور اإلناث

 ع م ع م
قٌمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

1 
االضطرابات 

 الالخالقٌة
 غٌر دالة ,0,.1 1.27 2.23 1.12 2.72

 7.71 12,.3 ,2.0 27.37 3,., 30.12 السٌكوباتٌة 3

 7.71 2.0,3 0.20 ,,.,3 02., ,31.1 الذهانٌة 2

 7.71 2.220 2.27 12.,1 2.10 3,.13 العدوان 2

 غٌر دالة 7.003 0.27 ,2.,2 2.01 22.72 تقدٌر الذات 2

 غٌر دالة 1.210 2.72 12.03 2 12.22 العصابٌة ,

 غٌر دالة 7.702 0,.0 23 0.11 2,.21 أزمة الهوٌة 0

 (1.98)( ىى98(، ودرجات حخية )0.05الججولية عشج مدتؾى داللة )*  قيسة )ت( 
 (2.61)( ىى 98(، ودرجات حخية )0.01*  قيسة )ت( الججولية عشج مدتؾى داللة )

 

( وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة بضغ درجات 0يالحع مغ الشتائج السعخوضة فى الججوؿ رقع )

العجواف ( حضث بمغت قضسة )ت( كسا ذكخت فى  –ة الحىانض –اإلناث والحكػر فى ) الدضكػباتضة 

.(، بضشسا اليػجج فخوؽ ذات دالة إحرائضا بضغ 10( وىى دالة عشج مدتػى داللة )0ججوؿ رقع )

أزمة اليػية (  –العرابضة  –تقجيخالحات -درجات الحكػر واإلناث فى )االضصخابات الالاخالقضة 

ولكغ لع تتسكغ الباحثة مغ الػصػؿ ض الثالث .وعمضو يسكغ رفس الفخ .( 10عشج مدتػى داللة )

 ألى دراسة تػضح الفخؽ بضغ الحكػر واالناث فى بعس الدسات الشفدضة )الدابق ذكخىا ( .
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اإلناث والحكػر فى بعس الدسات  األعسجة البضانضة لستػسصي درجات (0ويػضح الذكل ) 

 .الشفدضة

 

 

 نتائج الفخض الخابع ومشاقذتيا : 

الفخض الخابع : يشز عمى أنو " تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائضة بضغ متػسصات درجات الحكػر 

لمسجسػعات غضخ السختبصة  T-testواالناث فى مقضاس التحخش الجشدى بإستخجاـ إختبار ت 

لحداب داللة الفخوؽ بضغ متػسصى درجات اإلناث والحكػر فى مقضاس التحخش الجشدى بإستخجاـ 

 (2تحرمت الباحثة عمى الشتائج التالضة بالججوؿ رقع ) spssنطاـ 
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 (5جدول رقم )

داللة الفروق بين متوسطي درجات اإلناث والذكور 
 فى التحرش الجنسي

 المتغٌر م

 داللة الفروق الذكور اإلناث

 قٌمة )ت( ع م ع م
مستوى 
 الداللة

 7.71 172., 03., ,32.0 0,.0 12.,1 التحرش الجنسً 1

 (1.98)( ىى98(، ودرجات حخية )0.05قيسة )ت( الججولية عشج مدتؾى داللة )*  
 (2.61)( ىى 98(، ودرجات حخية )0.01*  قيسة )ت( الججولية عشج مدتؾى داللة )

 

( وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضا بضغ 2يالحع مغ الشتائج السعخوضة فى الججوؿ رقع )

( وىى 2.017الجشدى حضث بمغت قضسة )ت= متػسصات درجات الحكػر واإلناث فى التحخش

 .(والفخؽ بضشيع لرالح الحكػر.10دالة إحرائضا عشج مدتػى داللة )

ىحه الشتضجة مشصقضة ألف معطع السجتسعات تجعع ثقافة سضادة الجشذ الحكػرى وىػ يحاوؿ أف 

 )رشا حدغ،ب .ت( يسارس التحخش فقط إلثبات ذكػريتو عمى الجشذ األضعف.

ىحا الفخض متدقة مع نتائج الجراسات الدابقة كجراسة "جػزيف ومايكل بضجغ  وجاءت نتضجة 

Michael" 

 Begany,2001)Jaseph.J.and) 

فضتسضد الجافع لمتحخش بالتفػؽ الحكػرى والدضصخة عمى السخأة بإعتباره عسل مغ أعساؿ العجواف 

 الدمصػى .الجشدى نحػ السخأة التى يسكغ ترشضفيا تحت أكبخ فئة مغ العجواف 
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 اإلناث والحكػر فى التحخش الجشدي. األعسجة البضانضة لستػسصي درجات( 5ويػضح الذكل )

 
 

 نتائج الفخض الخامذ ومشاقذتيا :

تػجج قجرة تشبؤية لجرجات اإلناث فى مقضاس الدسات الفخض الخامذ : الحى يشز عمى أنو " 

 الشفدضة بالتحخش الجشدى "

مت الباحثة بحداب تحمضل اإلنحجار الستعجد لسعخفة األثخ أو العالقة لتحقق مغ صحة الفخضضة قا

بضغ أبعاد الستغضخات التفدضخية )الدسات الشفدضة( وأبعاد الستغضخ التابع )التحخش الجشدي( وبعج 

 (9( تحرمت الباحثة عمى الشتائج التالضة بالججوؿ رقع )spssالسعالجة اإلحرائضة بشطاـ )
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 (6جدول )

االنحدار المتعدد بين المتغيرات المستقمة 
 (45والتحرش الجنسي لدي الذكور )ن=

معامل 

االرتباط 

 المتعدد

 معامل 

 R2 التفسٌر

 معامل 

 االنحدار

 ثابت 

 االنحدار

المتغٌر 

 التابع
 المتغٌرات المستقلة

7.32, ,.1% 

-7.72, 

13.011 
التحرش 

 الجنسً

 االضطرابات الالخالقٌة

 السٌكوباتٌة 7.372-

 الذهانٌة ,7.13

 العدوان صفر

 تقدٌر الذات 7.102

 العصابٌة 7.332

 أزمة الهوٌة 7.7,2

 

إلى ندبة التبايغ فى الستغضخ التابع والتى    (R2)ُتذضخ قضسة ( 7يغيخ مؽ الججول )

 -الديكؾباتية -الالأخالقيةاالضظخابات ُيفدخىا تبايغ الستغضخات السدتقمة؛ وىحا يعشي أف )

( كستغضخات مدتقمة مجتسعة معا  أزمة اليؾية -العرابية  –تقجيخ الحات  -العجوان -الحىانية

%( مغ التبايغ فى الستغضخ التابع )التحخش الجشدي(، بضشسا الشدبة الستبقضة مغ التبايغ 2.0ُتفدخ )

( 1معادلة االنحجار. ويػضح ججوؿ ) تخجع إلى متغضخات أخخي)البػاقي( لع تؤخح في االعتبار في

 تحمضل تبايغ االنحجار.
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 (7جدول )

قيمة ف وداللتها اإلحصائية لنموذج االنحدار بين 
 (45المتغيرات المستقمة والتحرش الجنسي )ن=

مصدر 

 االختالف

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 الداللة قٌمة "ف"

 21.27 1 245.221 االنحدار

 51.671 53 3112.113 البواقً غٌر دالة 7.2,0

  51 3326.131 الكلى

 ( وعنةةةد مسةةةتوى 3.32(= )7.72قٌمةةةة "ف" الجدولٌةةةة عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة )

(7.71( =)2.13) 

 

( أف قضسة "ؼ" السحدػبة أصغخ مغ القضسة الججولضة مسا يجؿ عمى أف 1يتزح مغ ججوؿ )

تقجيخ  -العجواف -الحىانضة -الدضكػباتضة -)االضصخابات الالأخالقضةالستغضخات السدتقمة وىي 

( فى 1.10أزمة اليػية( ال تؤثخ بجرجة دالة إحرائضا  عشج مدتػي داللة ) -العرابضة  –الحات 

 ( ممخز تحمضل االنحجار.7تحجيج قضسة التحخش الجشدي لجي عضشة الحكػر، ويػضح ججوؿ )
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 (8جدول )

 (45حدار المتعدد )ن=ممخص تحميل االن

 البُعد
 معامل

 االنحدار

 الخطأ

 المعٌاري

 معامل االنحدار

 المعٌاري
 الداللة قٌمة "ت"

 غٌر دالة ,1.22 --- ,0.27 13.011 الثابت

 غٌر دالة 7.720- 7.717- 72,.7 ,7.72- االضطرابات الالخالقٌة

 غٌر دالة 20,.7- 7.121- 7.213 7.372- السٌكوباتٌة

 غٌر دالة 22,.7 7.123 ,7.10 ,7.13 الذهانٌة

 غٌر دالة صفر صفر 7.2,0 صفر العدوان

 غٌر دالة 1.112 7.102 7.122 7.102 تقدٌر الذات

 غٌر دالة 23,.7 7.122 7.3,2 7.332 العصابٌة

 غٌر دالة 7.010 7.133 ,7.11 7.7,2 أزمة الهوٌة

 ( 7.71( وعند مستوى )3.71(= )7.72قٌمة "ت" الجدولٌة عند مستوى داللة =)
(3.,,) 

 

( أف قضسة "ت" لمسقجار الثابت لسعامل االنحجار غضخ دالة إحرائضا  عشج 7-0يتزح مغ ججوؿ )

( كسا أف معامالت االنحجار لمدسات الشفدضة الدبعة غضخ دالة إحرائضا  عشج 1.10مدتػى )

( أف أىع متغضخ فصالتشبؤ بالتحخش الجشدي 7-0(، كسا  يتزح مغ ججوؿ )1.10)مدتػي داللة 

لجي الحكػرىػ العرابضة.، ويذضخ معامل االنحجار إلى العالقة بضغ  الستغضخات السدتقمة 

أزمة  -العرابضة  –تقجيخ الحات  -العجواف -الحىانضة -الدضكػباتضة -)االضصخابات الالأخالقضة

تابع )التحخش الجشدي(، وىكحا يسكغ صضاغة معادلة االنحجار الستعجد التي اليػية( والستغضخ ال

 -تعضغ عمى التشبؤ بالتحخش الجشدي لجى الحكػرعضشة البحث كالتالي:
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( أف ندبة التبايغ التى تفدخ التأثضخ السعشػي لمستغضخات السدتقمة مجتسعو 7يطيخ مغ الججوؿ )

.( لمتشبؤ بالتحخش الجشدى إذ بمغت قضسة اإلحرائي 10ذات داللة إحرائضة عشج مدتػى داللة )

( ولمحرػؿ عمى مجى إسياـ كل متغضخ مدتقل عمى الستغضخ التابع إستخجمت 0.010)ؼ= 

 ( 7تبار )ت( فكانت الشتائج كسا ىػ مػضح فى الججوؿ )الباحثة إخ

فضسا يتعمق بتأثضخ الدسات الشفدضة كأحج أبعاد الذخرضة فى التشبؤ بالتحخش الجشدى لجى الحكػر 

، تخى الباحثة أف أىع متغضخ فى التشبؤ بالتحخش الجشدى لجى الحكػر ىػ" العرابضة" وىحه نتضجة 

ة جشدضة ، كسا جاءت نتضجة ىحا الفخض متدقة مع نتائج مشصقضة الف العرابى يتسضدبخرػصض

( التى أكجت عمى أف العرابضة مغ أىع 5119الجراسات الدابقة مع دراسة )حسػد بغ ىداع  ،

 متغضخفى التشبؤ بالتحخش الجشدى 

 نتائج الفخض الدادس ومشاقذتيا :

تػجج قجرة تشبؤية لجرجات اإلناث فى مقضاس الدسات الشفدضة الفخض الدادس يشز عمى" أنو 

"لمتحقق مغ صحة الفخضضة قامت الباحثة بحداب تحمضل اإلنحجار لسعخفة بالتحخش الجشدى 

األثخ أو العالقة بضغ أبعاد الستغضخات الشفدضة )بعس الدسات الشفدضة ( وأبعاد الستغضخ التابع ) 

( تحرمت الباحثة عمى الشتائج التالضة spssاإلحرائضة بشطاـ )التحخش الجشدى ( وبعج السعالجة 

 (01بالججوؿ )

 7.372 -( االضطرابات الالخالقٌة) ,7.72 – 13.011التحرش الجنسً = 

( + العدوان( + صفر )الذهانٌة) ,7.13( + السٌكوباتٌة)

 7.7,2( +العصابٌة) 7.332( + تقدٌر الذات) 7.102

 (. أزمة الهوٌة)
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 (05جدول )

االنحدار المتعدد بين المتغيرات المستقمة 
 (45والتحرش الجنسي لدي اإلناث )ن=

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

 معامل 

 التفسٌر
R2 

 معامل 

 االنحدار

 ثابت 

 االنحدار

المتغٌر 
 التابع

 المستقلةالمتغٌرات 

7., 
2,.1 
% 

-3.220 

-
2.231 

التحرش 
 الجنسً

االضطرابات 
 الالخالقٌة

 السٌكوباتٌة 7.272

 الذهانٌة 7.723-

 العدوان 7.073

 تقدٌر الذات 7.312

 العصابٌة 7.1,2

 أزمة الهوٌة 7.722-

 

إلػى ندػبة التبػايغ فػى الستغضػخ التػابع والتػى ُيفدػخىا    (R2)( ُتذػضخ قضسػة 01ومغ جػجوؿ ) 

 -الحىانيططة -الدططيكؾباتية -االضططظخابات الالأخالقيططةتبػػايغ الستغضػػخات السدػػتقمة؛ وىػػحا يعشػػي أف )

( كستغضػػػخات مدػػػتقمة مجتسعػػػة معػػػا  ُتفدػػػخ أزمطططة اليؾيطططة -العرطططابية  –تقطططجيخ الطططحات  -العطططجوان

)التحػػخش الجشدػػي(، بضشسػػا الشدػػبة الستبقضػػة مػػغ التبػػايغ %( مػػغ التبػػايغ فػػى الستغضػػخ التػػابع 02.0)

تخجػػع إلػػى متغضػػخات أخخي)البػػػاقي( لػػع تؤخػػح فػػي االعتبػػار فػػي معادلػػة االنحػػجار. ويػضػػح جػػجوؿ 

 ( تحمضل تبايغ االنحجار.00)
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 (00جدول )

قيمة ف وداللتها اإلحصائية لنموذج االنحدار بين 
 (45المتغيرات المستقمة والتحرش الجنسي )ن=

مصدر 

 االختالف

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

قٌمة 

 "ف"
 الداللة

 251.416 1 2156.733 االنحدار

 55.263 53 2165.411 البواقً 7.71 2.2,2

  51 3111.131 الكلى

 ( وعنةةد مسةةتوى 3.32(= )7.72قٌمةةة "ف" الجدولٌةةة عنةةد مسةةتوى داللةةة )

(7.71( =)2.13) 

 

( أف قضسة "ؼ" السحدػبة أكبخ مغ القضسة الججولضة مسا يجؿ عمى 00ججوؿ )يتزح مغ 

تقجيخ  -العجواف -الحىانضة -الدضكػباتضة -أف الستغضخات السدتقمة وىي )االضصخابات الالأخالقضة

( فى 1.10أزمة اليػية( تؤثخ بجرجة دالة إحرائضا  عشج مدتػي داللة ) -العرابضة  –الحات 

 ( ممخز تحمضل االنحجار.05الجشدي لجي عضشة اإلناث، ويػضح ججوؿ ) تحجيج قضسة التحخش

 

 

 

 

 



312 | P a g e 
 

 (01جدول )

 (45ممخص تحميل االنحدار المتعدد )ن=

 البُعد
 معامل

 االنحدار

 الخطأ

 المعٌاري

 معامل االنحدار 

 المعٌاري
 الداللة قٌمة "ت"

 غٌر دالة 7.230- --- 17.7,2 2.231- الثابت

 7.72 3.222- 7.2,2- 1.722 3.220- االضطرابات الالخالقٌة

 غٌر دالة 1.237 7.3,3 7.312 7.272 السٌكوباتٌة

 غٌر دالة 7.103- ,7.72- 7.320 7.723- الذهانٌة

 غٌر دالة 11,.1 7.2,1 ,,7.2 7.073 العدوان

 غٌر دالة 1.107 7.1,2 7.1,3 7.312 تقدٌر الذات

 غٌر دالة ,7.07 ,7.17 7.321 7.1,2 العصابٌة

 غٌر دالة 7.333- 7.721- 7.123 7.722- أزمة الهوٌة

 ( 7.71( وعنةةد مسةةتوى )3.71(= )7.72قٌمةة "ت" الجدولٌةةة عنةد مسةةتوى داللةة =)

(3.,,) 

 

( أف قضسة "ت" لمسقجار الثابت لسعامل االنحجار غضخ دالة إحرائضا  05يتزح مغ ججوؿ )

الالخالقضة داؿ إحرائضا  عشج مدتػى  ( كسا أف معامل االنحجار لالضصخابات1.10عشج مدتػى )

(، في حضغ أف معامالت االنحجار لباقي الدسات الشفدضة الدتة غضخ دالة إحرائضا  عشج 1.10)

( أف أىع متغضخ فصالتشبؤ بالتحخش الجشدي 05(، كسا  يتزح مغ ججوؿ )1.10مدتػي داللة )

 لجي اإلناث ىػ العجواف.

 -ضغ  الستغضخات السدتقمة )االضصخابات الالأخالقضةويذضخ معامل االنحجار إلى العالقة ب

أزمة اليػية( والستغضخ التابع  -العرابضة  –تقجيخ الحات  -العجواف -الحىانضة -الدضكػباتضة
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)التحخش الجشدي(، وىكحا يسكغ صضاغة معادلة االنحجار الستعجد التي تعضغ عمى التشبؤ بالتحخش 

 -ي:الجشدي لجى اإلناث عضشة البحث كالتال

 

 

 

 

 

 

لمستغضخات السدتقمة ( أف ندبة التبايغ التى تفدخ التأثضخ السعشػى 05يطيخ مغ الججوؿ )

.( لمتشبؤ بالتحخش الجشدي إذ بمغت قضسة 10مجتسعو ذات داللة إحرائضة عشج مدتػى داللة )

( ولمحرػؿ عمى مجى إسياـ كل متغضخ مدتقل عمى الستغضخ التابع 0.010اإلحرائي )ؼ= 

ق ( ، فضسا يتعم01استخجمت الباحثة إختبار )ت( فكانت الشتائج كسا ىػ مػضح فى الججوؿ )

بتأثخ الدسات الشفدضة كأحج أبعاد الذخرضة فى التشبؤ بالتحخش الجشدى لجى اإلناث ، تخى 

 الباحثة أف أىع متغضخ فى التشبؤ بالتحخش الجشدى لجى اإلناث ىػ ) العجواف (

كسا جاءت نتضجة ىحا الفخض متدقة مع نتائج الجراسات الدابقة مع دراسة )أحسج بغ 

ى أشارت إلى أف ىشاؾ عالقة بضغ الدمػؾ اإلجخامى والعجوانضة ( الت5110مػسى دمحم حشتػؿ،

ويسكغ تفدضخىا عمى أساس أف الدمػؾ العجوانى يعج سمػكا يحجث بصبعو نتائج مؤذية وتخخيبضة 

وقج تعػد تمظ الشتضجة أف ىشاؾ عالقة وشضجة بضغ الجفعات الجشدضة والعجوانضة حضث أشار العالع 

جوانضة ذات مرجر جشدى مػجو نحػ الدضصخة عمى دفعات الجشذ فخويج إلى أف جسضع الرػر الع

 أو السػضػعات الجشدضة .

 

 7.272( + االضطرابات الالخالقٌة) 3.220- 2.231-التحرش الجنسً = 

( + العدوان) 7.073( + الذهانٌة) 7.723-( السٌكوباتٌة)

 7.722-( العصابٌة) 7.1,2( + تقدٌر الذات) 7.312

 (. أزمة الهوٌة)
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 تػصضات ومقتخحات الجراسة :

 فى ضػء نتائج الجراسة تػصى الباحثة باآلتى :

 عسل بخنامج عالجي إرشادي وقائي لمحج مغ سمػؾ التحخش الجشدي.

شفدضة السشبئة بالتحخش الجشدي إجخاء السديج مغ البحػث العمسضة لمتعخؼ عمى الدسات ال

 .والتعخؼ عمى السديج مغ اآلثار الشفدضة لمتحخش

 السخاجع والسرادر

 السخاجع العخبضة :

(. مفيػـ الحات وعالقتو بالذعػر بالػحجة الشفدضة دراسة مضجانضة 5117األحسج، أ.)

 ،جامعة دمذق.

أثخ ضبط الشفذ (التعخض لمعشف فى مخحمة السخاىقة السبكخة : 5119الذخيف،ح.)

ومذاىجة العشف واإليحاء عمى العجواف وتعاشى السخجرات ، العػامل الشفدضة ذات الرمة بإستعساؿ 

السخجرات .بحث مقجـ لشجوة : السؤسدات التخبػية ودورىا فى الحج مغ إستعساؿ السخجرات ، 

 جامعة نايف العخبضة لمعمػـ األمشضة .

 . اإلسكشجرية:دار السعخفة الجامعضة.( عمع الشفذ الجشائي5110العضدػى ،ع. )

 7( أسذ الرحة الشفدضة: مكتبة الشيزة السرخية،ط0705القػصى ،ع. )

حدغ ،ر. )بجوف تاريخ( غضػـ في سساء مرخ، التحخش الجشدي مغ السعاكدات 

 الكالمضة حتى االغتراب . دراسة سػسضػلػجضة : مؤسدة السخكدالسرخي لحقػؽ السخأة.

 اإلساءة إلى السخأة: مكتبة األنجمػ السرخية( 5110حدغ،ة . )
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 ( الصب الشفدي، أمخاض نفدضة.5117حسػده ،ـ. )

( أنساط الدمػؾ اإلجخامي في مخحمة الخشج وعالقتيا ببعس الستغضخات 5110)  ،أ.حشتػؿ

الذخرضة لجى عضشة مغ السػدعضغ في سجػف السشصقة الغخبضة، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ، 

 جامعة أـ القخى ،كمضة التخبضة ، السسمكة العخبضة الدعػدية .

قضغ سمػكضا " الشطخية والتصبضق " (.تخبضة األشفاؿ والسخاى5112ريدوروبخت زايل ، ج.)

 عبجالعديد الدضج الذخز، زيجاف أحسج الدخشاوى : دار الكتاب الجامعى .

السخاىق". مػسػعة عمع الشفذ  –الصفل  –(.كضف نخبي أبشائشا؟ "الجشضغ 5110شقضخ،ز. )

 .5.  القاىخة : مكتبة الشيزة السرخية ،ط

 . اإلسكشجرية : دارالسعخفة الجامعضة .( إستخبارات الذخرضة 0770عبج الخالق ، أ. )

 ( .أسذ عمع الشفذ . اإلسكشجرية : دار السعخفة الجامعضة.5115عبجالخالق، أ. )

 (. استخبارات الذخرضة: دار السعخفة الجامعضة.5117عبج الخالق ، أ. )

 5(.نطخيات الذخرضة :دار الدىخاء الخياض لمشذخ والتػزيع ،ط5112عبجالخحسغ ،ـ.)

(.السشاخ األسخى وشخرضة األبشاء الجراسة الثالثة " التشذئة 5110صى ،ح.)عبجالسع

األسخية وأثخىا فى تذكضل اليػية لجى الذباب الجامعى ، مجمة كمضة التخبضة ، جامعة ششصا ، 

 (.0717الجدء التانى ، ) –الشاشخ : دار القاىخة ، )العجد الدابع( 

 تبة األنجمػ السرخية.( مجخل عاـ لعمع الشفذ : مك5110فائق ، أ.)

(.التحمضل العاممى فى العمػـ الدمػكضة .القاىخة : مكتبة األنجمػ 0770فخج،ص.)

 5السرخية ،ط



316 | P a g e 
 

( التحخش الجشدي بالسخأة العاممة دراسة نفدضة استكذافضة 5117. )عفخج،ط .ىخيجى،

 عمى عضشة مغ العامالت السرخيات. بحث بسجمة كمضة اآلداب . جامعة بشي سػيف:العجد

 الدابع.

 0(.دراسات فى سضكػلػجضة التكضضف .القاىخة : مكتبة الخانجى ، ط0770فيسى،ـ.)

( السخاوؼ السخضضة قضاسيا وترشضفيا وتذخضريا: دار السعخفة 5110كخيع ،ؿ. )

 الجامعضة.

(.األسالضب اإلحرائضة فى العمػـ الشفدضة والتخبػية واإلجتساعضة 5100مخاد، ص .)

 نجمػ السرخية ..القاىخة : مكتبة األ

 ( اإلدماف سمدمة الجضشات والدمػكضات: الجارالسرخية المبشانضة.5117مرباح ، ع. )

 (.أنضذ مشرػر ، عمع الشفذ وأىسضتو فى حضاتشا : دار السعارؼ .0710مصاوع ،ـ.)

(.دراسات فى عمع الشفذ السخضى : مؤسدة السختار لمشذخ والتػزيع 0771مػسى،ر.)

 5،ط
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