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ملخص البحث:
هدفت الدراسةةا الليل:اا ازازاا الاايا الوةةة فيا في ةدي ا
الرييض إلى تلق:ق الهدف الرئ:وةةةي وه الاةرف على أسةةة ي
ازازاا الا ايا الوةةةة ف يا في ةدي ا الر ييضق و تد تارن ة
الهدف خموةةةا أهداف فرع:ا هي الاةرف على ةاه م االزازاا في
المجامع ال وة فيق الاةرف على و سيئل ازازاا الاا:يتق تلديد
فور المؤ س ويت االجاميع:ا في الا صدي لهذه الجريماق والاةرف
ًالاةرف على سةةة ل
على اآلثير االجاميع:ا لهذه الجريماقوخ:را
ال تييا ة جريما ازازاا الاا:يت.
ات ةت ال يحثا ة هج الم وح االجاميعيق ح:ث تم ز يء اال سا ينا
"أفاا الدراسةةا" لجمع المةل ةيت الم:دان:ا والاي تك نت في
ص رتهي ال هيئ:ا ة ت وم :ق الق وم األولا يا يول ال :ينيت
األول :ا ألفراف الة :ا(الةمر وال لي لا االجا ميع :اق ا لد خل
ةم الثيني يا يول (٥٨م فقرا
ةك مق أةي القوة
ةهريق ن ن الوة
الشة
ةق وما على خم وا ةليورق كمي تم ا ساخدام الةديد ة األ سيل:ب
اإلح صيئ:ا الم ي س ا زي ساخدام اللزم اإلح صيئ:ا وتد ط قت هذه
الدرا سا على ع :ا ع ش ائ:ا ز و:طا ت اةهي (٢٧٧م فايا ق(SPSSم
للةل م االجاميع:ا في ةدي ا الرييضق وخل صت الدرا سا إلى عدا
نايئج ة أزراهيا أن ه يك ة افقا ز :أفراف ع :ا الدراسةةا
على أن أ س ي ازازاا الاا:يت في ةدي ا الرييض على الا الي
هيا س ء ا ساخدام الاق :اق ال صل ا ال و:ئا الاراغ الةيطاي
لدى زةض الشةةة ي ق ك مي أن ه يك ة اف قا ز :أفراف ع :ا
الدراسةةةا على أن ةاه م االزازاا في المجامع الوةةةة في ه
ا ساغالل الق ا ةقيزل ضةف إن وين آخر س اء كين هذا ال ضةف
ً أو فائمي ضةف اإليمينق انازان غ:ر الم شرون لألة ال أو
ةؤتاي
الممال كيت ة خالل الاره :بق وه يك ة اف قا ز :أفراف ع :ا
الدراسةةا على أن ة أهم وسةةيئل ازازاا الاا:يت في المجامع
ةل:ا ع ر
ةرار الضة
ةر أسة
ةل:ا ونشة
ةح الضة
ةة في الاهديد زاضة
الوة
ً
الا ق:ا اللديثا واإلنارنتق وأيضةةةي ه يك ة افقا ز :أفراف
ع :ا الدرا سا على أهم:ا فور المؤسويت الاةل:م:ا في الاصدي
لجريما االزازاا ة خالل الا ع:ا والالذير ة جريما االزازاا

ووسةةةيئلهي وخط رتهي ة خالل اللمالت الا ع يا واإلرشةةةيفيا
المكث اا والاةريف زيلةق زيت الاي تقع على ةرتك ي هذه
الجريماق كمي أن ه يك ة افقا ز :أفراف ع :ا الدراسةةا على
أن ة أهم اآلثير االجاميع:ا لالزازاا ال ت ن في المةيصةةةيق
واناهيك ع رات الموةةةلم :ق إضةةةيفا إلى الاره:ب ال اوةةةيق
والقلق والا ترق واناشير الاويف األخالتي في المجامع.

