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ة لدى تالميذ ة لدى تالميذ زات الدميوغزافّيزات الدميوغزافّيالّتعلم وعالقتها ببعض املتغّيالّتعلم وعالقتها ببعض املتغّي  معوقاتمعوقات

  املزحلة األساسية العليا يف حمافظة اخلليلاملزحلة األساسية العليا يف حمافظة اخلليل
 

 : ملخص الدراسة

ايّتعًِ ٚبعض املتػريات  ضاغ١ إىل َعطف١ ايعالق١ بني َعٛقاتغعت ايّس

ّٝ )ايعًٝا( يف  ألغاغ١ٝاملطس١ً ا يس٣ تالَٝص ايصف( ازبٓؼ، )ايعُط، ١،ايسميٛغطاف

َّ، ايّتعًِ بني ازبٓػني ٚنصيو َعطف١ ايفطٚم يف َعٛقات ضبافع١ اشبًٌٝ، ا َػتدس

ّٝ اختباض تؿدٝص َعٛقات ّٓايّتعًِ يًُطس١ً االبتسا٥ ٓ٘ ع٢ً ايب١٦ٝ ١ ايصٟ أعسٙ ٚق

أنس َٔ ثبات٘ ٚصسق٘ َٚس٣ صالسٝت٘ ع٢ً ايب١٦ٝ ( بعس ايّت1986األضز١ْٝ ٜاغط غامل )

ّٝ ( 50( َٔ ايصنٛض،)50)، ( تًُٝصًا ٚتًُٝص٠ 100َِٗٓٚقس تأيفت ايع١ٓٝ َٔ )، ١ايفًػطٝٓ

ضاغ١ عٔ ايّس ْتا٥ُر ف ايػابع ٚايجأَ ٚايتاغع ،ٚأغفطِتَٔ ايّص اإلْاخ ٚمجٝعَِٗٔ 

١ّٝٚدٛز عالق١  َٚتػري ايعُط َٔ  زاي١ إسصا٥ًٝا يف ايبعس االدتُاعٞ ايؿدصٞ، اضتباط

َّ ٓاغل اسبطنٞ َٚتػري ايعُط،د١ٗ،َٚٔ د١ٗ أخط٣ بني بعس ايت ا بايٓػب١ يبعس ايًػ١ أ

ّٝ نُا أغفطت ايسضاغ١ عٔ عسّ  ١،ٚاالغتٝعاب ٚاملعطف١ فًِ ٜتبني ٚدٛز زالي١ إسصا٥

ّٝ ايّتعًِ  ١ ع٢ً نٌ بعس َٔ أبعاز اختباض َعٛقاتٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا٥

 ملعطف١ ايعا١َ،اٞ، االغتٝعاب ايتٓاغل اسبطنٞ اختباض ايًػ١ ايبعس االدتُاعٞ ايؿدص

ُّٝت ١ ع٢ً مجٝع أبعاز عع٣ إىل عاٌَ ازبٓؼ ٚنصيو عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا٥

ف، ٚف٢ ض٤ٛ شيو مت ططح بعض ايّتعًِ تعع٣ إىل عاٌَ ايّص اختباض َعٛقات

 ٛصٝات.ايّت

 ايّتعًِ، املطس١ً األغاغ١ٝ ايعًٝا، ضبافع١ اشبًٌٝ. ايهًُات املفتاس١ٝ : َعٛقات

Abstract : 

This study investigate the relationship between learning obstacles  

and demographic variable (age، sex، and grade) among the high 

primary stage pupils in Hebron District. The study also aims at 

identifying  the obstacles in learning between males and females  in 

the light of each variable.  Researcher used a test to diagnose the 

learning obstacles for the primary stage prepared by Yasser Salem 
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(1986) for the teaching – learning environment. A total of hundred 

pupils participated in the study. Fifty males and fifty females all of 

whom are from the seventh, eighth  and the ninth grades . Findings of 

the study showed that there is a relationship between the participants’ 

age and their social backgrounds on the one hand and coherence in the 

participants’ dynamics and their age on the other hand. However, the 

study proves that there is no statistical significant differences at every 

domain of the study that were used to choose difficulties of learning 

and harmony in movement. the study emphasizes the fact that there 

are no statistic variations relevant to learning difficulties related to sex 

and grade differences.  
 

 مشكلة البحث وأهميته:

ٍُ مل ؼبَغ َّايّتعًِ يس٣ األ َعٛقات صبا ات ٝٚا٥ٌ ايػتٝٓأا إال يف ا ٚاغّعطفاٍ اٖتُا

ّٝألففٞ ايٛالٜات املتشس٠ ا ،َٔ ٖصا ايكطٕ اٖتُاَٗا ايهبري بكطاٜا ايرتب١ٝ  ، ع١٢ًَطٜه

ًِ فًِ تٗتِ بكطاٜا ٚطبٝع١ خسَات ايتالَٝص ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات ايتع، اشباص١

ِٕ ( بسضاغ١ اغتدسّ فٝٗا  Kirk: 1992قاّ نريى ) ع٢ً ايصعٝس ايطمسٞ إال بعس أ

ا يف طفاٍ ايصٜٔ ٜعٗطٕٚ ربًًف٘ يٝؼ نٌ األّْأىل إؾاض أ سُٝح، َفّٗٛ َعٛقات ايتعًِ

ُّفٌ األفايّط، املسضغ١ ٜهٕٛ يسِٜٗ َعٛقات تعًِ ّٜ ص ١ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ يسٜ٘ صعٛب١ يػٛ

٢ًُٔ ايّطٚع، ٚ صعٛب١ يف ايٓطلأ ّٕتصٓٝف٘  غِ َٔ شيو ال ميه ، يسٜ٘ صعٛب١ تعًِ َأ

عٛب١ ايّص ّٕإتدًف٘ يف ايًػ١ ٚايٓطل ٜهٕٛ ْتٝذ١ يعسّ قسضت٘ ع٢ً ايػُع، ٚنصيو فف

ٚ االضططابات أدًف ايعكًٞ ٚ ايّتأٚ اسبطن١ أعاق١ يف ايبصط إىل إايّتعًِ ال تعٛز  يف

ّٝ  ١.االْفعاي

ٍَاأل ّٕإع٢ً شيو ف ٚبٓا٤ّ ٚيسِٜٗ عذع ، ٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يف ايتعًِٝايص طفا

ّٝيف ازبٛاْب اإل ّٝ ِٚأ١ زضان ٜٚؤثط ع٢ً ذبصًِٝٗ ال ٜعٗط يسِٜٗ ، ٚ اسبطن١ٝأ١ املعطف

ٌِ إْعُتِٗ ايعصب١ٝ ٚاييت تكّٛ بٛظا٥فٗا بؿهٌ طبٝعٞأخًٌ فػٝٛيٛدٞ يف  َجٌ  ّٕ، ب

ّٝطفاٍ ميهُٔ ٖؤال٤ األ ١ّٜ ٚاَعازبتِٗ َٔ خالٍ ايٛغا٥ٌ ايػًٛن ١ اييت يرباَر ايتععٜع

ّٝا سػب ْٛع ايّصا ٚتطنّٝعتعزاز تطّٛض ّٝأ١ عٛب١ غٛا٤ ناْت عصب ّٝأ١ ٚ ْفػ  ١ .ٚ منا٥
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ّٕ"( 48:2011ْصط اهلل، َٚععٌ ) ٜٚؤنُس يف ايكسض٠ ع٢ً  ايهفا٠َ٤ ٜتطًُب تعًِ ايكطا٠ِ٤ أ

ت َٚٗاض٠ اإلزضاى ايػُعٞ يًتعطف ع٢ً أصٛات سطٚف ايهًُا ،ٚاغتدساَٗا فِٗ ايًػ١

ّٜ ٚتآظض اإلزضاى ايفُْٛٝٞ، . ٚذبسٜسُٖا ١ ع٢ً متٝٝع اسبطٚف ٚايهًُاتٚايكسض٠ ايبصط

ٜٚتطًب تعًِ ايهتاب١ ايهفا٠٤ يف ايعسٜس َٔ املٗاضات اسبطن١ٝ َجٌ: اإلزضاى اسبطنٞ، 

ٚتآظض سطن١ ايٝس ٚايعني ٚغريٖا َٔ  ايتآظض اسبطنٞ ايسقٝل الغتدساَات األصابع،

ِ اسبػاب نفا١ٜ َٗاضات ايتصٛض ايبصطٟ ٚاملهاْٞ ٚاملفاِٖٝ نُا ٜتطًب تعً املٗاضات.

َٚسيٍٛ ٖصا األخط٣، ايه١ُٝ ٚاملعطف١ مبسيٛالت األعساز ٚقُٝتٗا ٚغريٖا َٔ املٗاضات 

ّٕإٜؿري  ّٝ ىل أ ّٝايعالقات بني َعٛقات ايتعًِ ايُٓا٥ ًٛى ايؿدصٞ ١ ٚايّػ١ ٚاألنازمي

بايٓتٝذ١. ٖٚصا ٜعين إٔ ايتعاٌَ َع  االدتُاعٞ ٚاالْفعايٞ ٖٞ مبجاب١ عالقات ايػبب

بٌ ٚاالْفعاي١ٝ دتُاع١ٝ العٛقات ااملاملعٛقات ايُٓا١ٝ٥، ٚاألنازمي١ٝ يٝػت مبٓأ٣ عٔ 

َٕ ِٕأَٔ املُهٔ  ّٝ تهٛ ّٝاملٗاضات االدتُاع  . ٖا١ أسس َعاٖط١ ٚاالْفعاي

( إىل ايكٍٛ بإٔ " فعايٝات ايتسخٌ ايعالدٞ تتطا٤ٍ إىل 161:2002ٚتٛصٌ ًَشِ )

ّٕ; س نبري يف ساي١ تأخط ايهؿف عٔ َعٛقات ايتعًِس أمناط املعٛقات تتساخٌ فُٝا  أل

 Mac’غبريغتٕٛإٚتصبح أقٌ قاب١ًٝ يًتؿدٝص، ٚتٛصٌ َاى َٝالٕ ٚ ،بٝٓٗا

Millan&Siperstein:2002) )ّٕ  طفاٍ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يفاأل ْػب١َ إىل أ

اشباَؼ َٔ صفٛف املطس١ً االبتسا١ٝ٥ ) ف ايجايح ٚايطابع ٚايّتعًِ ِٖ َٔ تالَٝص ايّص

 . ٚال١ٜ تهػاؽ األَطٜه١ٝ% ( يف 8 -7

( َٔ خالٍ تكِٜٛ فعاي١ٝ ٚدس٣ٚ منٛشز Vaughn et al,2003ٚقس ٖسف فكٗإ )

ٚقس مشًت  ،ايّتعًِ )ايكطا٠٤( االغتذاب١ يًتسخٌ يف ذبسٜس ايتالَٝص شٟٚ صعٛبات

ّٝ يصٜٔ مت ذبسٜسِٖ بأِْٗ َٔ شٟٚ ١ٓ ايسضاغ١ تالَٝص ايصف ايجاْٞ االبتسا٥ٞ اع

ع٢ً تكسٜطات َعًُِٝٗ َٔ  بٓا٤ّ at riskَعٛقات أٚ صعٛبات ايكطا٠٤ عٓس َػت٣ٛ 

ت٘ ا حملو االغتبٝإ ايصٟ أعّسيكطا٠٤ األٚي١ٝ ٚفًكا يف ٚفؿٌ ٖؤال٤ ايتالَٝص، ْاس١ٝ

ّٝٚقس ضّن يًرتب١ٝٚناي١ تهػاؽ  ١ يًُٓٛ ع ايتسخٌ املػتٗسف ع٢ً مخػ١ دٛاْب أغاغ

 طالق١ ايهًُات، ايعالق١ بني أصٛات اسبطٚف ْٚطل ايهًُات، ٛتٞ،ايٛعٞ ايّص كطا٥ٞ:اي

 ايفِٗ ايكطا٥ٞ )املػت٣ٛ ايتسضٜػٞ( . اٚأخرّي، فِٗ ايػٝام
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 ١ٝ٥ ٚساداتِٗ،طاعت أفطاز ايع١ٓٝ إىل ثالخ صبُٛعات سػب َعاضفِٗ ايكنُا ّٚظ

ّٝٚخالٍ عًُٝات ايتسخٌ نإ ٜتِ تكِٜٛ َػت٣ٛ ايكطا٠٤ يس٣ اي ا َٔ تالَٝص أغبٛع

ٚبعس االْتٗا٤ َٔ ازبًػات ، ٚاقع قٝاّ ايتالَٝص بايكطا٠٤ ملس٠ زقٝك١ ٚاسس٠ ًَٜٛٝا

خترب مجٝع أفطاز ايع١ٓٝ باختباضات بعس١ٜ يًتعطف ع٢ً َس٣ اقرتاب ٖؤال٤ ااإلضؾاز١ٜ 

سٝح قسَت يًتالَٝص  ٚاغتبٝإ تهػاؽ يًكطا٠٤ األٚي١ٝ، ايتالَٝص َٔ احملو اشباضدٞ،

َّأ ايصٜ ا ضتفع َػت٣ٛ قطا٤تِٗ إىل َػت٣ٛ احملو َسخالت تسضٜػ١ٝ عاز١ٜ َال١ُ٥. أ

ايتالَٝص ايصٜٔ مل تصٌ َػتٛاِٖ ايكطا٥ٞ إىل َػت٣ٛ احملو قسَت هلِ َسخالت 

ّٕ ٔٚقس أغفطت ايٓتا٥ر ع تسضٜػ١ٝ ٚتسخالت عالد١ٝ َهجف١. قسَت  الَٝص ايصٜٔايت أ

غتُط ايف فرت٠ قصري٠. يف سني  ّزاَططهلِ َسخالت تسضٜػ١ٝ َهجف١ سككٛا ذبػًٓٓا 

 ٢ تٛقف ايتسخٌ .َػت٣ٛ ايتالَٝص دٝسًا سّت

عٛبات اييت تٛاد٘ َعًُٞ ت إىل َعطف١ زضد١ ايّصضَ( بسضاغ١ 2007ٚقاّ أبٛ َطم )

ايًػ١ ايعطب١ٝ يف تعًِٝ ايكطا٠٤ يف املطس١ً األغاغ١ٝ )ايسْٝا(، نُا ٜسضنٗا املعًُٕٛ 

كصٞ َعطف١ ايفطٚم يف نٌ َٔ )ازبٓؼ، اشبرب٠، املؤٌٖ يف ضبافع١ اشبًٌٝ، ٚت أْفػِٗ

َّ  ٚمّت ،( َع32١ًُ)ٚ( َعًًُا 38( َعًًُا َٚع١ًُ، َِٓٗ )70ع١ٓٝ قٛاَٗا ) اايعًُٞ (، َػتدس

 (، ٚألغطاض ايسضاغ١ مّت2005اختٝاضِٖ بططٜك١ عؿٛا١ٝ٥ طبك١ٝ يف ايفصٌ ايسضاغٞ األٍٚ )

( عباض٠ َتٓٛع١ يف ايصعٛب١ َه١ْٛ َٔ مخػ١ 30)بٓا٤ اغتبا١ْ َٔ إعساز ايباسح اؾتًُت ع٢ً 

ٚنؿفت  ،االقتصازٟ ،ايٓفػٞ، ازبػُٞ، ثِ االدتُاعٞ ،ايعكًٞ ايبعس األنازميٞ، :أبعاز

ّٕ زضد١ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ َعًُٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ يف تعًِٝ ايكطا٠٤ يف  ْتا٥ر ايسضاغ١ عٔ أ

2,38ّٝاسبػابٞ )سٝح بًؼ املتٛغط  ،املطس١ً األغاغ١ٝ ايسْٝا َطتفع١ ٔ عسّ ٚدٛز فطٚم (، ٚتب

يف سني أغفطت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز  بني املعًُني ٚاملعًُات يف َتػري ازبٓؼ ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ،

 فطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا يف َتػري اشبرب٠ يصاحل اشبرب٠ ايكصري٠.

ّٕ 31:2012ٜٚؤنس ايكُـ ٚازبٛايس٠ ) ملسضغ١ َعٛقات ايتعًِ ال تعٗط إال بعس زخٍٛ ايطفٌ ا ( أ

ٔ ِٖ يف ْفؼ ايػٔ ٚايعطٚف مّم –ٚعٔ َتٛغط َا ٖٛ َٔ أقطاْ٘ ، اٚإظٗاض ذبصٌٝ َتأخّط

ا ًَشٛظًا يف املٗاضات ايسضاغ١ٝ فٌ تأخّطسٝح ٜعٗط ايّط –االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاز١ٜ ٚايصش١ٝ 

ىل بعض االدباٖات إ(  28:2000خط٣ أؾاض ايكاغِ )َٚٔ د١ٗ ُأ ،َٔ قطا٠٤ أٚ نتاب١ أٚ سػاب

 ػط٠ ملعٛقات ايتعًِ َٓٗا:املف
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زَػ١ دطا٤ ايتذاضب ع٢ً األإٖصا االدباٙ َٔ َبسأ صعٛب١  ٜٓطًُل االجتبه انضهوكي: (1

ٜٚهتفٞ ٖصا االدباٙ يف ايبشح يف اشبصا٥ص ايػًٛن١ٝ يألطفاٍ شٟٚ َعٛقات  ،ايبؿط١ٜ

االْععاي١ٝ، ؾطٚز ايصٖٔ، ايٓؿاط اسبطنٞ  عسّ ايجك١ بايٓفؼ، ايعسٚا١ْٝ، ايتعًِ َجٌ:

ّٕ  ،َسخٌ يًرباَر ايعالد١ٝ ايػًٛن١ٝ ٖٞاملعاٖط ايػًٛن١ٝ آْف١ ايصنط  ايعا٥س. نُا أ

ِٕ فبساًل ُّ ٜٓصّب َٔ أ ّٕ ،ايعًُا٤ ع٢ً ايػبب غري املط٥ٞ ملعٛقات ايتعًِ اٖتُا ٖصا االدباٙ  فإ

ٚعًٝ٘ ٜكّٛ املدتصٕٛ بٛضع بطاَر يًعالز ايػًٛنٞ ، ع ع٢ً ذبسٜس ايصعٛب١ ْفػٗاٜطّن

 املباؾط.

ّٝ الجتبه انبيئي:ا (2 ١ ٜعتُس ٖصا االدباٙ ع٢ً ايعٛاٌَ َجٌ :اسبطَإ َٔ املجريات ايب٦ٝ

ّٟ  ْٚكص اشبربات ايتع١ًُٝٝ. ٚايجكايّف املٓاغب١ ٚغ٤ٛ ايتػص١ٜ ٚاسبطَإ االقتصاز

ٜطنع ٚ، االدباٙ ايٓفػٞ ىل االدباٖات ايػابك١.إ( 60:1988ططاٟٚ ٚآخطٕٚ ) ٜٚطٝف ايّػ

ّٝ ّٝع٢ً املعٛقات ايتعًُٝ ١ّٝ ايٓادب١ عٔ ازبٛاْب ايٓفػ اٖتُاّ عًُا٤  ّٕأل ;١١ ٚايعًُٝات ايعكً

 غايٝب ٚايعًُٝات ايتع١ًُٝٝ اييت ٜػتدسَٗا ايفطز يفايٓفؼ َٓصب ع٢ً فِٗ ايكسضات ٚاأل

ّٕ ت١ٝ: نجط ازبٛاْب اآلأٚ أايّتعًِ ٖٞ اسباي١ اييت ٜعٗط صاسبٗا َؿه١ً  صعٛب١ ايّتعًِ، ٚأ

ٚ أٚ ايكطا٠٤ أٚ ايهالّ أٚ ايتفهري أ صػا٤،ٚ فُٗٗا، ايكسض٠ ع٢ً اإلأ١ ايكسض٠ ع٢ً اغتدساّ ايًػ

 )ايعسز١ٜ( ايبػٝط١. ٚ ايعًُٝات اسبػاب١ٝأايهتاب١، 

ىل َعٛقات ايتعًِ باعتباضٖا َؿه١ً تتعًل يٝؼ فكط مبٔ ِٖ يف إَٔ ايٓعط  ٖٚٓا ال بّس

ّْ، غٔ املسضغ١ َعٛقات ايتعًِ َتأص١ً يف  ٚإٕ، ا مبٔ ِٖ يف َطسًيت ايطفٛي١ ٚايطؾسُا أّٜطٚإ

شنا٤ ايتالَٝص  ايفطز ٚقس ذبسخ َعٛقات ايتعًِ حبٝح تهٕٛ َصاسب١ يإلعاقات األخط٣، ٜٚكُع

ا يف املس٣ املتٛغط، ٚبعض َٔ ايتالَٝص شٟٚ َعٛقات ايتعًِ يسِٜٗ شٟٚ َعٛقات ايتعًِ غايّب

 ضعف يف ايصانط٠ قصري٠ املس٣ ٚتؿتت يف االْتباٙ.

ُٜذبسٜس األ ّٕأ( إىل Doucette : 2010) ٚتٛصٌ زٜٛغٝت يٝٗا إعع٣ غباب اييت 

ّٓ َّ ايفؿٌ يس٣ ايتالَٝص ايصٜٔ يسِٜٗ َعٛقات يف ٚأذاح اي  ١ا اغتباْايّتعًِ َػتدس

خط٣ ١ أَٓٗا زاخ١ًٝ: )ايكسض٠ ٚازبٗس، َٚعاز املعًِ( ٚثالث ١بعاز ثالثأَٔ غت١  ١َهْٛ

ىل إٚأؾاضت ايٓتا٥ر  ّ َػاعست٘(عس ٚأخاضد١ٝ )اسبغ، صعٛب١ امل١ُٗ، َػاعس٠ املعًِ 

عسّ ٚدٛز فطٚم بني ايتالَٝص يف اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ امله١ْٛ َٔ ايتالَٝص ايصٜٔ 

ابط١ امله١ْٛ َٔ تالَٝص يٝؼ يسِٜٗ َعٛقات يف ععٚف يسِٜٗ َعٛقات ٚاجملُٛع١ ايّط

ّٕاشباضد١ٝغباب ايساخ١ًٝ ٚيهٔ تٛدس فطٚم بُٝٓٗا يف ايعٛاٌَ ىل األإغباب ايفؿٌ أ  ، ٚإ
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ايتالَٝص ايصٜٔ ٜتعطضٕٛ ملعٛقات ايتعًِ ِٖ ايصٜٔ ال ٜػتطٝعٕٛ إفاز٠ َٔ خربات 

ىل إايّتعًِ املتاس١ يف ايفصٌ ايسضاغٞ ٚخاضد٘، ٚال ٜػتطٝعٕٛ ايٛصٍٛ ٚأْؿط١ 

يٝ٘ ٜٚػتبعس َٔ ٖؤال٤ املتدًفٕٛ عكًٝا إٕ ٜصًٛا أَػت٣ٛ ايتُهٔ ايصٟ ميهٔ هلِ 

 أَطاض ٚعٝٛب ايػُع أٚ ايبصط.ٚاملعٛقٕٛ دػُاْٝا ٚاملصابٕٛ ب

( اييت نإ اهلسف َٓٗا ايتعطف ع٢ً طًب١ َعٛقات ايتعًِ 2011بٛ ضظم )أٚيف زضاغ١ 

َٚٔ سٝح أعطاض ضعف االْتباٙ يسِٜٗ َٔ ٚد١ٗ ْعط ، َٔ سٝح مساتِٗ ايؿدص١ٝ

ٚنصيو أعطاض ضعف االْتباٙ يسِٜٗ َٔ ٚد١ٗ ْعط املالسغ ٚنصيو  ،املعًِ

١ بني ايػُات ايؿدص١ٝ ٚأعطاض ضعف االْتباٙ َٔ ٚد١ٗ ايتعطف ع٢ً ٚدٛز عالق

ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١  ٚأعطاض ضعف االْتباٙ َٔ ٚد١ٗ ْعط املالسغ، ْعط املعًِ،

طايب١ ع١ٓٝ  28ا ٚطايّب 99ٚطايب١ سٝح نإ عسز ايطالب  اطايّب 127ايفع١ًٝ َٔ 

٣ طًب١ ىل عسّ ٚدٛز فطٚم يف مسات ايؿدص١ٝ يسإٚقس تٛصًت ايسضاغ١  ،١قصسٜ

عٌُ  تطتٝب ايطايب بني أخٛت٘، تعًِٝ األب، َٔ ازبٓؼ، نٌٍّإىل عع٣ َعٛقات ايتعًِ ُت

األب املػت٣ٛ االقتصازٟ يألغط٠، يف سني تٛدس فطٚم يف أعطاض ضعف االْتباٙ َٔ 

املػت٣ٛ ، ّعٌُ األ ،يّتعًِ تعع٣ يًذٓؼا ٚد١ٗ ْعط املعًِ يس٣ طًب١ َعٛقات

 االقتصازٟ يألغط٠.

( يف زضاغت٘ اييت تٓاٚيت ايعالق١ بني ايكسض٠ اإلزضان١ٝ 18: 1989) طقاٟٜٚٚؿري ايؿ

ايّتعًِ يف ايػ١ٓ َٔ  طفاٍ َٔ غري ايكازضٜٔ ع٢ًايّتعًِ يس٣ صبُٛع١ َٔ األ َٚػت٣ٛ

نجط أطفاٍ ٜهٕٛ َػت٣ٛ تعًُِٗ ( غٓٛات ملعطف١ َا اشا نإ ٖؤال٤ َٔ األ7-9)

زضانٞ يسِٜٗ هٌ قٟٛ ع٢ً ايتٓعِٝ اإلغًٛب تعًُِٝٗ َعتُسا بؿأفاع١ًٝ عٓسَا ٜهٕٛ 

طابط، ٚمل تػفط ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز فطٚم بني ايّتعًِ بايّت ٚشيو باغتدساّ ّ ال،أ

زضاى ايبصطٟ ال يف ساي١ صبُٛع١ تعًِ اإلإاجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚاجملُٛع١ ايطابط١، 

 ايّتعًِ َتعًك١ بؿهٌ َا تهٕٛ َاز٠ نجط فاع١ًٝ عٓسأايصٟ نإ َػت٣ٛ تعًُٝٗا 

 زضانٞ يسِٜٗ.َباؾط خبصا٥ص ايتٓعِٝ اإل

ثط اغتدساّ أىل ضباٚي١ اغتكصا٤ إ( 268:1988) ٜٔططاٟٚ ٚآخطٖٚسفت زضاغ١ ايّػ

َكاض١ْ بايتعًِ  ١اسباغٛب ع٢ً ذبصٌٝ ايطًب١ شٟٚ َعٛقات ايتعًِ يًُٗاضات ايعسزٜ

َّ )ايصٟ ال ٜػتدسّ اسباغٛب(، ايصفٞ االعتٝازٟ ا اختباض تؿدٝص َعٛقات َػتدس
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ٚأغفطت ، ( 1986عساز غامل ) إضز١ْٝ يف املطس١ً االبتسا١ٝ٥ َٔ يتعًِ يس٣ ايطًب١ األا

 املعازبات إىلعع٣ ُت (α=0.05) إسصا١ٝ٥ ١زالي ْتا٥ر ايسضاغ١ عٔ ٚدٛز فطٚم شات

غفطت أنُا  ايّتعًِ ايصف االعتٝازٟ(، ططٜك١ )ططٜك١ ايتسضٜؼ مبػاعس٠ اسباغٛب/

ىل ايتصٓٝف إ( تعع٣ α=0.05) ١ٝ٥إسصات زالي٘ ْتا٥ر ايسضاغ١ عٔ ٚدٛز فطٚقا شا

 صٓٝف حبػب ازبٓؼ ٚاملسضغ١.ىل ايتفاعٌ بني املعازبات ٚايّتإٚيٝؼ ، حبػب املسضغ١

ّٕإ (2006) ٚتٛصٌ ايعٜات اٍ بني ايّتعًِ تتشسز يف ض٤ٛ االعبطاف ايّس صعٛبات ىل أ

 ٞألزا٤ ايتشصًٝٚا ايتشصٌٝ ٚايصنا٤ أٚ بني األزا٤ ايتشصًٝٞ أٚ األنازميٞ ايفعًٞ،

ٜػتبعس أٚي٦و ايصٜٔ ٜصٌ ذبصًِٝٗ إىل املتٛغط َٔ  َِّٚٔ َث، أٚ األنازميٞ املتٛقع

ايّتعًِ أٚ ايتفطٜط ايتشصًٝٞ  ٚشٟٚ صعٛبات عساز نٌ َٔ املتفٛقني عكًًٝا َٔ ْاس١ٝ،

 َٔ ْاس١ٝ أخط٣. 

ّٕ 31:2000ٜٚؤنس ايكاغِ ) ات ٚاسبطَإ َٔ املجري ١ْكص اشبربات ايب٦ٝٝ ( ع٢ً أ

 َٔ املػببات ايط٥ٝػ١ٝ ملعٛقات ايتعًِ. سايب١ٝ٦ٝ املٓاغب١ تع

َٔ  ٕايتالَٝص ايصٜٔ ٜعاْٛ ّٕأ(ع٢ً   ( Martn:1980ٚف٢ ٖصا ايػٝام ضنع َاضتٔ

ّْْكص ايتػص١ٜ خاص١ يف ايػٓٛات األ صٛض يف ايُٓٛ كِٗ ٜتعطضٕٛ يٚىل َٔ ايعُط فإ

ايّتعًِ  ىل ظٗٛض َعٛقات يفإا ٜؤزٟ ٚخاص١ يف ازبٗاظ ايعصيب املطنعٟ مّم ،ازبػُٞ

طفاٍ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ سطَإ ب٦ٝٞ ٚغ٤ٛ تػص١ٜ ؾسٜس٠ يفرت٠ ناف١ٝ األ ّٕأيسِٜٗ. أٟ 

ّْ ِٗ غٛف ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يف تعًِ املٗاضات َٔ سٝاتِٗ خاص١ َٔ غٔ َبهط٠ فأ

فِٗ غري قازضٜٔ ع٢ً االغتفاز٠ َٔ اشبربات املعطف١ٝ  ، ٚيصيونازمي١ٝ األغاغ١ٝاأل

 و ايعٛاٌَ.ًفطاز ايصٜٔ مل ٜتعطضٛا يتتٛفط٠ يػريِٖ َٔ األامل

تبني َعٛقات  ١ىل ٚدٛز عالق١ َٛدب١ ٚزايإ( 1995) ( ٚعٛاز1990) ٚتٛصٌ عبسٕٚ

( يس٣ تالَٝص ايصف ايطابع ٚاشباَؼ َٔ 100,0)  غبابٗا عٓس َػت٣ٛأايتعًِ ٚععٚ 

 ، َعاز ايتالَٝص،٧ٝايػٚاسبغ  ىل خفل ايكسض٠ ٚازبٗس،إعع٣ املطس١ً االبتسا١ٝ٥ ُت

 االدباٖات ايػًب١ٝ يًُعًِ َٚعاد٘.

تفٛم ايطًب١ ايعازٜني عٔ ايطًب١ شٟٚ عٔ ( 1987) غفطت زضاغ١ ايطٚغإأ ٚقس   

( 1988خط٣ تٛصٌ ايطٚغإ ٚايعاَطٟ )أٚيف زضاغ١ ، َعٛقات ايتعًِ يف َٗاضات ايهتاب١
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نُا  َٗاضات ايكطا٠٤، ىل تفٛم ايطًب١ ايعازٜني عٔ ايطًب١ شٟٚ َعٛقات ايتعًِ يفإ

ىل تفٛم ايطًب١ ايعازٜني عٔ ايطًب١ شٟٚ َعٛقات ايتعًِ يف إ (1988)ايطٚغإ،  تٛصٌ

 تعًِ املفاِٖٝ ايعسز١ٜ.

( بسضاغ١ ملعطف١ ايفطٚم بني ايتالَٝص ايصٜٔ Deboval:1997ٚقس قاّ زٜبٛفال )

ىل إت ايٓتا٥ر ؾاضأايّتعًِ، ٚ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات ايتعًِ ٚايصٜٔ ال ٜعإْٛ َٔ صعٛب١

يصاحل ايتالَٝص ايصٜٔ ال ٜعإْٛ َٔ  )اسبٛاض( ْتاد١ٝ ايؿف١ٜٛٚدٛز فطٚم يف اإل

ايّتعًِ ؾٗسٚا اضططابات  َعٛقات ايتعًِ ،بُٝٓا ايتالَٝص ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يف

 زٚاض اسبٛاض١ٜ.يػ١ٜٛ يف األ

ّٕ Cardona& Cristina 1997 ( ٚتٛصٌ ناضزٕٚ ٚنطغٝتٓا يطًب١ زَر ا ( إال أ

فطٌ َٔ ععهلِ يف صفٛف أقطاِْٗ ايعازٜني أايّتعًِ َع  ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يف

ٚيف ذبػٔ َػتُط عٔ ايصٜٔ ٚضعٛا يف ب١٦ٝ َٓععي١  فطٌأِٖ ٤زاأ ّٕأسٝح تبني  خاص١،

ّٝا  .أنازمي

( زضاغ١ َكاض١ْ سٍٛ Brawn and others:1999) ٚآخطٕٚدط٣ بطإٚ أٚقس 

ايصٜٔ يسِٜٗ َعٛقات تعًِ ٚايصٜٔ ال ٜعإْٛ َٔ َعٛقات  البضا٤ ٍَٚٝٛ ايّطآَعطف١ 

ّٓيٞ يف األتعًِ فُٝا ٜتعًل باغتدساّ اسباغب اآل  ؿاط املسضغٞ،عُاٍ شات ايعالق١ باي

ّٕ ظٗطٚا َٛاقف أ ايّتعًِ ايطالب ايصٜٔ ال ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يف ٚأغفطت ايٓتا٥ر ع٢ً أ

فكس تبني يسِٜٗ دباضب  ،ايتعًِيٞ ع٢ً عهؼ شٟٚ َعٛقات ػباب١ٝ دباٙ اسباغب اآلإ

ٚدٛز  ّغفطت ايسضاغ١ عٔ عسأسباط يف تعًِ ايهُبٝٛتط، نُا إَتفاٚت١ ٚعربٚا عٔ 

ؾاضت أابك١ املتعًك١ باسباغب اآليٞ سٝح عالق١ بني َٛاقف املؿرتنني ٚخرباتِٗ ايّػ

إلزخاٍ ايتعًِٝ ايتهٓٛيٛدٞ يف َطاسٌ بطاَر ايتعًِٝ  ىل اسباد١ املاغ١إايٓتا٥ر 

 ٞ يصٟٚ َعٛقات ايتعًِ.غاغاأل

يف زضاغت٘ اييت تٓاٚيت َٗاضات  آخطَػًهًا  (Vunren:1995) ٚغًو فْٛطٜٔ

ّٕ االتصاٍ بني ازبٓػٝني َٔ شٟٚ َعٛقات ايتعًِ، نجط قسض٠ ع٢ً أايصنٛض  سٝح تبني أ

 ْاخ.َٗاضات االتصاٍ َٔ اإل
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١ًُٝٝ خاص١  عساز ضظ١َ تعإتصُِٝ ٚ ( مّت Carpenter: 2011ٚيف زضاغ١ ناضبٓرت )

ىل زفع إايّتعًِ. ٖسفت ٖصٙ ايطظ١َ  عاٌَ َع ايطًب١ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يفيًّت

 سُٝح ،َع ايرتنٝع ع٢ً تفطٜس ايتعًِٝ، ١ُٝٝىل االغبطاط يف ايع١ًُٝ ايّتعًإايطالب 

ا طايّب 60يتؿٌُ  َسضغ١ً 16طبكت ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ قبٌ صبُٛع١ َٔ ايباسجني ع٢ً 

تطبٝل ايطظ١َ ايتع١ًُٝٝ اييت اؾتًُت  مّت سُٝح ،ايّتعًِ َعٛقات يفٔ ٜعإْٛ َٔ مّم

ْتا٥ر  غفطِت، ٚأع٢ً َصازض تعًِ عسٜس٠ َٚتٓٛع١ زبصب اٖتُاّ ايطًب١ ٚذبفٝعِٖ

 .ايسضاغ١ عٔ اغبطاط ٚاضح يًطًب١ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

َّٝٚٔ خالٍ َا تّٝػ ضاغ١ االطالع عًٝٗا مل ظبس ز ١ مّتط يًباسح َٔ زضاغات ضبً

ٖٚٞ َعٛقات ايتعًِ ٚعالقت٘ ، تٓاٚيت َتػريات ايساضغ١ اسباي١ٝ )ع٢ً سس عًِ ايباسح(

١ٝ ايعًٝا يف ضبافع١ غاغببعض املتػريات ايسميٛغطاف١ٝ يس٣ تالَٝص املطس١ً األ

اإلدطا٤ات  َٔ ايسضاغات ايػابك١ غٛا٤ َٔ سٝح ايهبري٠ٚنصيو االغتفاز٠  اشبًٌٝ،

َٚٔ ٖٓا ميهٔ . تا٥ر تًو ايسضاغات بايٓتا٥ر اسباي١ٝأٚ َٔ سٝح تسعِٝ ْ ٚاألزٚات

: َا َعٛقات ايتعًِ يس٣ تالَٝص املطس١ً تٞذبسٜس َؿه١ً ايسضاغ١ يف ايػؤاٍ ايط٥ٝؼ اآل

 ) ايعًٝا( يف ضبافع١ اشبًٌٝ؟ ١ٝغاغاأل

ويتفسع من هرا انضؤال عدة تضبؤالث فسعيت:

هم معوقبث انتعتببز هم هنبك عالقت ازتببطيت دانت بني كم بعد من أبعبد اخ .1

 وعم انتهمير ؟

إنبث( / ئيت تعزى اىل متغري اجلنش،) ذكوزإحصبت هم هنبك فسوق ذاث دالن .2

 هم؟معوقبث انتععهي كم بعد من أبعبد اختببز 

)انصف( عهي دزجبث كم  ىل متغريإعزى ئيت ُتإحصبهم هنبك فسوق ذاث دالنت  .3

 بعد من أبعبد اختببز معوقبث انتعهم؟

 الدراسة:أهداف وأهمية 

 عسف عهي:هتدف اندزاصت انّت

 غطاف١ٝ )ايعُط، ازبٓؼ، ٛايعالق١ بني َعٛقات ايتعًِ ٚبعض املتػريات ايسمي

بعاز ١ٝ ايعًٝا يف ضبافع١ اشبًٌٝ ٚفكا يألغاغايصف( يس٣ تالَٝص املطس١ً األ
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ايتٓاغل  ،ايفطع١ٝ ايصٟ ٜتطُٓٗا اختباض َعٛقات ايتعًِ ٖٚٞ: االغتٝعاب

 ايًػ١، ايبعس االدتُاع١ٝ ايؿدصٞ، املعطف١ ايعا١َ(.اسبطنٞ، اختباض 

 ١ٝ غاغايتعطف ع٢ً زالي١ ايفطٚم يف َعٛقات ايتعًِ بني ازبٓػني يف املطس١ً األ

ا يألبعاز ايفطع١ٝ ايصٟ ايعًٝا يف ض٤ٛ َتػري )ايعُط، ازبٓؼ، ايصف( ٚفًك

 ٜتطُٓٗا اختباض َعٛقات ايتعًِ.

  ُٔتٓاٚيت زضاغ١ ايعالق١ بني  َتػرياتٗا، سُٝح١ُٖٝ ايسضاغ١ يف تٓٛع ٚاختٝاض أٚته

بعاز غطاف١ٝ )ايعُط، ايصف( يف ض٤ٛ األَٛعٛقات ايتعًِ ٚبعض املتػريات ايسمي

 ايتٓاغل اسبطنٞ )االغتٝعاب، ايفطع١ٝ ايصٟ تطُٓٗا اختباض َعٛقات ايتعًِ

ٚنصيو َعطف١  ،املعطف١ ايعا١َ( اختباض ايًػ١، ايبعس االدتُاعٞ ايؿدصٞ،

١ٝ ايعًٝا يف غاغ ازبٓػني يف َعٛقات ايتعًِ يس٣ تالَٝص املطس١ً األايفطٚم بني

سس َٔ ايباسجني َتػري )ايعُط، ايصف( يف ضبافع١ اشبًٌٝ اييت مل ٜػبل أل

ُٖٝتٗا َٔ سٝح املٛقع أٚضغِ ، تٓاٍٚ زضاغ١ ٖصٙ ايعاٖط٠ يف سسٚز) عًِ ايباسح(

١ٝ باعتباضٖا غاغاأل ١ُٖٝ املطس١ًأعال٠ٚ ع٢ً ، ٚنجط٠ عسز غهاْٗا، ازبػطايف

 ١ٝ اييت تػصٟ مجٝع ضٚافس اسبٝا٠.غاغايكاعس٠ األ

 مصطلحات البحث:

( بأْٗا ضعف 432:1993ٔ )ٜ( َع ط٘ ٚآخط20: 2009)  اتفكت عبٝسمعوقبث انتعهم :

ع٢ً ايطغِ َٔ سصٍٛ ايفطز  ٚ فُٗٗا،أًَشٛظ يف قسض٠ ايفطز ع٢ً قطا٠٤ املاز٠ املهتٛب١ 

قطاْ٘، نُا إٔ ايفطز ايصٟ ٜعاْٞ َٔ أٜب ايصٟ سصٌ عًٝ٘ ع٢ً ْفؼ ايكسض َٔ ايتسض

ّّْٝأٚ ايهالّ، نُا أا يف ايٓطل تًو ايصعٛب١ ال ٜؿهٛ عّٝٛب ال إ١ ٘ عازٟ يف قسضات٘ ايعكً

ا يف منِٖٛ ا ٚاضّشٚتأخّط ،صطٟزضاى ايَبفطاز ٜٛادٕٗٛ َتاعب يف اإلَجٌ ٖؤال٤ األ ّٕأ

 ،ع ايػُعَٞٝٚعٛقات يف ايتُٝ ى ايًػٟٛ،ِٗ ٜعإْٛ َعٛقات يف ايػًّْٛأنُا ، اسبطنٞ

ٚميهٔ ايتػًب ع٢ً تًو ، ٚتأخط يف ايػٝطط٠ ع٢ً بعض ٚظا٥ف ازبٗاظ ايعصيب

غًٛب أايصعٛب١ باغتدساّ ططم غري تكًٝس١ٜ يف ع١ًُٝ ايكطا٠٤ ٚايرتنٝع ع٢ً 

 ايتٛدٝ٘ ايفطزٟ.

سني  ٚأ١ٝ سني ٜػتدسّ ايفطز ايًػ١ َؿاف١ٗ غاغسس٣ ايعًُٝات ايػٝهٛيٛد١ٝ األإ

 أٚ ٜكطأٚ ٜفهط أ ٜػُع ِٕأٚ نتاب١ اييت تبسٚ يف عسّ قسض٠ ايفطز ع٢ً أٜتعًُٗا قطا٠٤ 
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12:2005ّٕاشبطٝب ) ، ٜٚٛضحٚ ٜكّٛ ببعض ايعًُٝات اسبػاب١ٝأٜتشسخ  ٖصا  ( أ

املصطًح ٜؿري إىل صعٛب١ زاي١ يف انتػاب أٚ اغتدساّ َٗاضات االغتُاع أٚ ايهالّ أٚ 

ػاب ٚال تطدع ٖصٙ ايصعٛب١ إىل قصٛض سػٞ أٚ عكًٞ، ٜٚعطفٗا اسب ايكطا٠٤ أٚ ايهتاب١ أٚ

نجط َٔ أ أٚ ا يف ٚاسس٠طفاٍ ايصٜٔ ٜعإْٛ اضططاّب"بأِْٗ األ ( 1982: 88عبس ايطسِٝ )

 ٚ املٓطٛق١،أ١ٝ اييت تطًب فِٗ ٚاغتدساّ ايًػ١ املهتٛب١ غاغايعًُٝات ايٓفػ١ٝ األ

ع أٚ ايتفهري أٚ ايهالّ أٚ ايكطا٠٤ أٚ ٚتعٗط ٖصٙ االضططابات يف ْكض ايكسض٠ ع٢ً ايػُ

 . "ايهتاب١ أٚ اهلذا٤ أٚ  اسبػاب

ّٕ ايّتعًِ  طفاٍ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َعٛقات يفٖصا ايتعطٜف ال ٜتطُٔ األ ٜٚتطح أ

 سطن١ٝ أٚ ايٓادب١ عٔ ايتدًف ايعكًٞ أٚ أٚ أٚ مسع١ٝ، عاق١ بصط١ٜ،إعٔ  ايٓادب١

 ١ٝ٦.أٚ غ٤ٛ ايعطٚف ايبٝ ١االْفعايٝ االضططابات

ّٝإٚ ٚفكا  ،ؼبصٌ عًٝٗا أفطاز ايع١ٓٝ مبذُٛع ايسضدات اييت ا ٜعطفٗا ايباسحدطا٥

 يالختباض املػتدسّ يف ايسضاغ١ اسباي١ٝ.

ٖٞ َطس١ً ايتعًِٝ اييت تطِ ايصفٛف ايسضاغ١ٝ َٔ ايصف املسحهت األصبصيت انعهيب: 

َطس١ً فًػطني ٖٚٞ تػبل باألغاغٞ إىل ايصف ايعاؾط يف ْعاّ ايتعًِٝ  ايػابع

 ايتعًِٝ ايجاْٟٛ.

ٚتبًؼ ، ٖٞ ضبافع١ فًػط١ٝٓٝ ٚاقع١ يف دٓٛب ايطف١ ايػطب١ٝ حمبفظت اخلهيم:

ٚذبسٖا َٔ ايؿُاٍ ضبافع١ بٝت سبِ بني اشبط األخطط ٚايبشط  ²نِ 997َػاستٗا 

 ،ٖٚٞ أنرب ضبافعات ايطف١ َٔ ْاس١ٝ املػاس١ ٚايػهإ، املٝت َٔ ازبٗات األخط٣

ْبٝا٤ ٚفٝٗا أضطس١ بعض األ % َٔ أضاضٞ ايطف١ ايػطب١ٝ، 16سٝح تبًؼ َػاستٗا 

غشل إٚنصيو َكاّ ٜعكٛب ٚ، خصت اشبًٌٝ تػُٝتٗاأَٚٓ٘ ، خاص١ إبطاِٖٝ خًٌٝ اهلل

ٚأخصت املها١ْ ايس١ٜٝٓ بعس ايكسؽ يس٣ ايسٜاْتني اإلغال١َٝ ـ عًِٝٗ ايػالّ ـ ٚأظٚادِٗ 

قط١ٜ  100ٚتتهٕٛ احملافع١ َٔ ، نِ 15ٚتبعس عٔ َس١ٜٓ ايكسؽ قطاب١  ،ٚايٝٗٛز١ٜ

ٚسًشٍٛ باإلضاف١ إىل  ٚايعاٖط١ٜ، ٚايػُٛع، طا،ٜٚ بطظٖا َسٕ اشبًٌٝ ٚزٚضا ،أَٚس١ٜٓ 

 طبُٝني يالد٦ني ُٖا ايفٛاض ٚايعطٚب.
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  حدود الدراسة:

ضبسزات ايسضاغ١ مبٛضٛع "زضاغ١ ايعالق١ بني َعٛقات ايتعًِ ٚبعض  متشٛضت

١ٝ ايعًٝا غاغازبٓؼ، ايصف( يس٣ تالَٝص املطس١ً األ ، غطاف١ٝ )ايعُطٛاملتػريات ايسمي

يف ضبافع١ اشبًٌٝ، ٚنصيو َعطف١ ايفطٚم بني ازبٓػني. نُا ذبسزت باالختباض 

املػتدسّ ٖٚٛ )اختباض تؿدٝص َعٛقات ايتعًِ يس٣ تالَٝص املطس١ً األغاغ١ٝ( ايصٟ 

ّٕ، (ع٢ً ايب١٦ٝ األضز1986١ْٝأعسٙ غامل ) جٌ فكط صبتُع ايٓتا٥ر مت مما ٜع٢ٓ بأ

 ضبافع١ اشبًٌٝ بفًػطني ٚيٝؼ نٌ فًػطني. ايسضاغ١ يف

 فزوض الدارسة:

نٌ بعس َٔ  يف( ١ٝ٥α عٓس َػت٣ٛ) إسصاال تٛدس عالق١ اضتباطٝ٘ شات زالي١  .1

 أبعاز اختباض َعٛقات ايتعًِ ٚعُط ايتًُٝص.

بعاز ( ع٢ً نٌ بعس َٔ أ١ٝ٥α عٓس َػت٣ٛ ) إسصاال تٛدس فطٚم شات زالي١  .2

اختباض َعٛقات ايتعًِ )االغتٝعاب ،ايتٓاغل اسبطنٞ، اختباض ايًػ١ ،ايبعس االدتُاعٞ 

 ىل عاٌَ ازبٓؼ.إعع٣ ايؿدصٞ، املعطف١ ايعا١َ ( ُت

١ٝ٥αِّ عٓس َػت٣ٛ ) إسصاال تٛدس فطٚم شات زالي١  .3 بعاز أبعس َٔ  ( ع٢ً ن

باض ايًػ١، ايبعس االدتُاعٞ اختباض َعٛقات ايتعًِ )االغتٝعاب، ايتٓاغل اسبطنٞ، اخت

 يٝ٘ ايتًُٝص.إىل ايصف ايصٟ ٜٓتُٞ إعع٣ ايؿدصٞ، املعطف١ ايعا١َ( ُت

 واإلجزاءات :الطزيكة 

يف صبتُع آا ملال٤َت٘ ألغطاض ايسضاغ١، ٚتْعّط ٞاملػش ٞسّ املٓٗر ايٛصفتِداُغ

ٌ ايسضاغ١ َٔ بعض تالَٝص املطس١ً األغاغ١ٝ ايعًٝا يف بعض َساضؽ ضبافع١ اشبًٝ

( اغتُاض٠ 20ٚاغتبعست )٠، ا ٚتًُٝص( تًُّٝص120فطاز ايع١ٓٝ )أٚقس بًؼ عسز ، ١ٝغاغاأل

ّٕ  صبُٛع ع١ٓٝ ايسضاغ١ اييت مّت يعسّ اغتٝفا٤ بعض املعًَٛات املطًٛب١. ٖٚصا ٜعين أ

ٚمجٝعِٗ َٔ ضبافع١  ،٠ا ٚتًُٝص( تًُّٝص100) االعتُاز عًٝٗا يف ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ

 ِٖ بايططٜك١ ايعؿٛا١ٝ٥. اختٝاض ٚمّت، اشبًٌٝ
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األداة :وصف 

)غامل،  اغتدساّ اختباض تؿدٝص َعٛقات ايتعًِ يًُطس١ً األغاغ١ٝ ايصٟ أعسٙ مّت

( فكط٠، ٚمجٝعٗا تهؿف َعٛقات 24( ع٢ً ايب١٦ٝ األضز١ْٝ، ٜٚتهٕٛ االختباض َٔ )1986

ايتعًِ، ٖٚصٙ ايفكطات ضبص١ً ع١ًُٝ يتشًٌٝ احملت٣ٛ شبصا٥ص َعٛقات ايتعًِ 

ّٝإتطمجت  ٚ أ٘ َٔ ايػٌٗ َالسعتٗا ٚقٝاغٗا َٔ قبٌ املعًُني ىل فكطات غًٛن

تالَٝص يف صباٍ ايتعًِٝ املسضغٞ. ٜٚكٝؼ االختباض َعٛقات ايتعًِ َٔ يايعاًَني َع ا

 ٚاقع مخػ١ أبعاز فطع١ٝ ٖٞ:

  ٘فكطات ٖٚٞ )فِٗ َعاْٞ ايهًُات، ٚاحملازث١،  3اختباض االغتٝعاب ٚعسز فكطات

 ٚايتصنط(.

 فكطات ٖٚٞ: )املفطزات ٚايكٛاعس، ٚتصنط املفطزات  4ختباض ايًػ١ ٚعسز فكطات٘ ا

 ٚغطز ايكصص ٚبٓا٤ األفهاض(.

  ٘ٚإزضاى ايعالقات ،فكطات ٖٚٞ: )إزضاى ايٛقت 3اختباض املعطف١ ايعا١َ ٚعسز فكطات، 

 َٚعطف١ االدباٖات(.

  ٘نٞ ايعاّ، فكطات ٖٚٞ: )ايتٓاغل اسبط 3اختباض ايتٓاغل اسبطنٞ ٚعسز فكطات

 ٚايتٛاظٕ، ٚايسق١ يف اغتدساّ ايٝسٜٔ(.

  ٘فكطات ٖٚٞ: )ايتعإٚ 8اختباض ايػًٛى ايؿدصٞ ٚاالدتُاعٞ ٚعسز فكطات، 

ٚاالْتباٙ ٚايرتنٝع، ايتٓعِٝ، ايتصطفات يف املٛاقف ازبسٜس٠، ايتكبٌ االدتُاعٞ، 

 خطٜٔ(. املػؤٚي١ٝ، إظباظ ايٛادب، اإلسػاؽ َع اآل

ر:جزاء االختباإكيفية 

ٚ ضا٥س٠ نٌ صف( حبهِ َعطفتُٗا ازبٝس٠ أ)يطا٥س  يكس مت تٛظٜع اغتُاضات االختباض

ٚطًب َِٓٗ تعب١٦  خبصا٥ص ايتالَٝص ٚقسضاتِٗ َٚؿهالتِٗ ايتع١ًُٝٝ ٚايتشص١ًٝٝ،

يف ازباْب  املفشٛصمنٛشز ايتكِٝٝ ٚشيو بٛضع)*( ع٢ً اشباص١ٝ اييت تصف 

يف االختباض تؿٌُ مخؼ صفات ٚاملطًٛب  نٌ فكط٠ ّٕإسٝح ، املطًٛب أنجط َٔ غريٖا

 (.1( ٚأزْاٖا )5عطٝت أع٢ً ايصف١ ايسضد١ )أاختٝاض بسٌٜ ٚاسس حبٝح 
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سػاب ايسضد١ ايه١ًٝ ٚايسضدات ع٢ً  ٚبعس االْتٗا٤ َٔ مجٝع االغتذابات مّت

ٕ ايسضد١ ايعًٝا الختباض َعٛقات ايتعًِ يس٣ تالَٝص أَٚع٢ٓ شيو ، بعاز ايفطع١ٝاأل

ٚنًُا اضتفعت زضد١ املدصص  (،24( ٚايسضد١ ايسْٝا )120غاغ١ٝ ايعًٝا )املطس١ً األ

ٍّ، ع٢ً املكٝاؽ املػتدسّ شيو ع٢ً عسّ ٚدٛز َعٛقات تعًِ نُا ٜكٝػٗا  نًُا ز

 َعٛقات االختباض.

 اخلصائص السيكومرتية لالختبار:

( َٔ املتدصصني يف ٖصا  9االختباض ع٢ً صبُٛع١ َٔ احملهُني عسزِٖ )  عطُض مّت

ِٕ، اجملاٍ ( ٚتطبل ع٢ً ايب١٦ٝ 24تؤخص مجٝع ايفكطات ) ٚناْت َععِ َالسعاتِٗ أ

ٚيتععٜع شيو مت تطبٝل االختباض ع٢ً صبُٛع١ َٔ ايطًب١ َٔ خاضز  ايفًػط١ٝٓٝ،

ىل ايتعطف ع٢ً إا مبجاب١ ع١ٓٝ اغتطالع١ٝ تٗسف ( تًُّٝص31ع١ٓٝ ايسضاغ١ عسزٖا )

ػاب ايجبات باغتدساّ َعازي١ نطْٚبار فتِ س خصا٥ص االختباض ٚتعًُٝات٘ ٚغريٖا،

ًتأنس فكس مت سػاب ، ٚي( ٖٚٞ ق١ُٝ َال١ُ٥ الغتدساّ االختباض0,86ٚناْت ) ،ايفا

ٚشيو عٔ ططٜل سػاب َعاٌَ اضتباط نٌ عباض٠ ; ايصسم بططٜك١ االتػام ايساخًٞ

 َع االختباض ايهًٞ.

الختيبز معوقبث (: يوضح معبمم ازتببط كم عببزة من اندزجت انكهيت 1جدول زقم )

 انتعهم ندى تالمير املسحهت األصبصيت انعهيب

َػت٣ٛ ايسالي١َعاٌَ االضتباطضقِ ايعباض٠

10,640,001

20,660,001

30,690,001

40,730,001

50,680,001

60,660,001

70,640,001

80,740,001

90,750,001

100,780,001



 

 

  

 هجلة األنذلس للعلىم اإلنسانية واالجتواعية 91

  هعىقات التعلن وعالقتها ببعض الوتغيرات الذيوىغرافية هعىقات التعلن وعالقتها ببعض الوتغيرات الذيوىغرافية                                                       جوال زكي ابى هرق. د

 م1024 أكتىبر(  8الوجلذ )  الرابعالعذد 

p-ISSN:2410-1818  

110,640,001

120,630,001

130,660,001

140,840,001

150,730,001

160,700,001

170,690,001

180,710,001

190,730,001

200,590,001

210,850,001

220,860,001

230,870,001

240,790,001

ُطس١ً ( إٔ مجٝع عباضات اختباض َعٛقات ايتعًِ يً 1تبني َٔ ازبسٍٚ ضقِ )

ٕ االختباض ٜتُتع أ( مما ٜؤنس األغاغ١ٝ ايعًٝا زاي١ إسصا٥ٝا عٓس َػت٣ٛ )

 بسالالت صسم َطتفع١ ٚعاي١ٝ.

 : املعاجلات اإلحصائية

١ٝ ايعًٝا، مت تصشٝح غاغبعس تطبٝل اختباض َعٛقات ايتعًِ يتالَٝص املطس١ً األ

ايفطع١ٝ بعس ذبٌٜٛ  زا٠ سٝح سػبت ايسضد١ ايه١ًٝ ٚايسضدات ع٢ً االختباضاتاأل

ٚاغتدطاز ايٓػب امل١ٜٛ٦ ٚاملتٛغطات اسبػاب١ٝ ٚايتهطاضات   زضدات خاّ،إىلاالغتذابات 

ملعطف١ ايفطٚم ٚنصيو اغتدساّ ايتشًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ   باغتدساّ اختباض

One WeyANOVنُا مت اغتدساّ َعاٌَ بريغٕٛ يفشص ايعالق١ بني نٌ بعس ، 

 ات ايتعًِ ٚعُط ايتًُٝص.َٔ أبعاز اختباض َعٛق

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

ٍٚ ايصٟ ٜٓص ع٢ً " ال تٛدس عالق١ اضتباط١ٝ شات زالي١ إسصا١ٝ٥ اختباض ايفطض األ

بني نٌ بعس َٔ أبعاز َكٝاؽ َعٛقات ايتعًِ ٚعُط ايتًُٝص  () عٓس َػت٣ٛ
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غٕٛ ملعطف١ برييٚيًتشكل َٔ ٖصا ايفطض إسصا٥ٝا اغتدساّ سػاب َعاٌَ االضتباط 

 ايعالق١.

(: يوضح قيم معبمم االزتببط بني كم بعد من أبعبد مقيبس معوقبث 2جدول زقم )و

 انتعهم وعمس انتهمير:

َػت٣ٛ ايسالي١ق١ُٝ َعاٌَ االضتباطايبعس/ايعُط

0,170,08-االغتٝعاب

0,02*0,22-ايتٓاغل اسبطنٞ

0,130,17-اختباض ايًػ١

0,02*0,23-صٞايبعس االدتُاعٞ ايؿد

0,060,49-اختباض املعطف١ ايعا١َ

ّٝأ( 2ازبسٍٚ ضقِ )َٔ تبني  ا يف ايعالق١ بني ٕ قِٝ َعاٌَ االضتباط زاي١ إسصا٥

خط٣، أايبعس االدتُاعٞ ٚايؿدصٞ ٚبعس ايتٓاغل اسبطنٞ َٔ د١ٗ ٚايعُط َٔ د١ٗ 

ىل ٚدٛز زالي١ إايٓتا٥ر بعس ايًػ١ ٚبعس االغتٝعاب ٚبعس املعطف١ فًِ تؿط ب َا ٜتعًل اَّأ

 إسصا١ٝ٥ .

٘ نًُا ظاز ايعُط ّْأَعاٌَ االضتباط ايػايب ٜعين  ّٕإٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ف

ايّتعًِ ع٢ً ايبعس االدتُاعٞ ايؿدصٞ  عٛب١ يفبايٓػب١ يًتالَٝص قًت زضدات ايّص

٘ َع اظزٜاز عُط ايتًُٝص ٜتهٕٛ يسٜ٘ َفّٗٛ ّْأىل إٖٚصا ٜؿري ، ٚبعس ايتٓاغل اسبطنٞ

ّٝ ،ادتُاعٞ يٓفػ٘ ايتٓاغل اسبطنٞ يسٜ٘ ٜتشػٔ  ِٕأىل إضاف١ إ ا يصات٘،ٜٚصبح ٚاع

ّٝ ىل ربفٝف يف َعٛقات ايتعًِ ع٢ً إعاٌَ ايٓطر ٜؤزٟ  ّٕإٚهلصا ايػبب ف ،اتسضػب

 ٖصٜٔ ايبعسٜٔ .

( َٔ سٝح 1995(،ٚعٛاز ) 1990ٚتتفل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع نٌ َٔ زضاغ١ عبسٕٚ )

 ّٕإضٜهػٕٛ فأىل ْعط١ٜ إا ٚاغتٓاّز، ت ايتعًِ ٚععٚ أغبابٗاٚدٛز عالق١ زاي١ بني َعٛقا

ّٕ، (12-6) طفاٍ ٜتسضدٕٛ يف َطس١ً ايٛغط٢ ٚاملتأخط٠ َٔ غٔغايب١ٝ األ ٖؤال٤  ٚإ

األطفاٍ تتطٛض يسِٜٗ ايعالقات االدتُاع١ٝ َع أفطاز ازبٓؼ ٚازبٓؼ األخط ٜٚطٛضٕٚ 

 ٚاملعاٜري ايؿدص١ٝ . َفاِٖٝ أغاغ١ٝ تتعًل باسبٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚايكِٝ اشبًك١ٝ
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ّٕٚف٢ ايٛاقع  َعٛقات ايتعًِ قس ال تعٗط إال بعس زخٍٛ ايطفٌ املسضغ١، ٚإظٗاض  أ

 ٙايطفٌ ذبصٝاًل َتأخّطا عٔ َتٛغط َا ٖٛ َتٛقع َٔ أقطاْ٘ ممٔ ِٖ يف عُط

ٜعٗط ايطفٌ تأخّطا ًَشًٛظا  ْفػٗا; إش ٚايصش١ٝ ٚاالقتصاز١ٜٚايعطٚف االدتُاع١ٝ 

 غ١ٝ َٔ قطا٠٤ أٚ نتاب١ أٚ سػاب.يف املٗاضات ايسضا

ٚفُٝا ٜتعًل باختباض ايفطض ايجاْٞ ٚايصٟ ٜٓص ع٢ً "ال تٛدس فطٚم شات زالي١ 

 ع٢ً نٌ بعس َٔ أبعاز اختٝاض َعٛقات ايتعًِ (a>0,05إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ )

ايًػ١، ايبعس االدتُاعٞ ٚايؿدصٞ، اختباض  اسبطنٞ، اختباض)االغتٝعاب، ايتٓاغل 

( tٚيفشص ٖصٙ ايفطض١ٝ اغتدسّ اختباض ). عع٣ إىل عاٌَ ازبٓؼ١َ( ُتاملعطف١ ايعا

 ملعطف١ زالي١ ايفطٚم بني األبعاز ايفطع١ٝ ٚعاٌَ ازبٓؼ. 

بعاز َكٝاؽ َعٛقات ايتعًِ أ( يهٌ َٔ t(: ٜٛضح ْتا٥ر اختباض ) 3) ٚدسٍٚ ضقِ

 :ي١( َٚػت٣ٛ ايسالtٚنٌ َٔ ازبٓؼ ٚايتٛغط اسبػابٞ ٚاالعبطاف املعٝاض ٚقُٝ٘ )

ازبٓؼايبعس
املتٛغط 

اسبػابٞ

االعبطاف 

املعٝاضٟ
ق١ُٝ تز.ح

َػت٣ٛ 

ايسالي١

 شنطاالغتٝعاب

ْج٢ أ

اجملُٛع

13,5 

13,1 

13,3

3,9 

3,2 

6,3

1 

98 

99

0,190,6

ايتٓاغل 

اسبطنٞ

 شنط

ْج٢ أ

اجملُٛع

18,1 

11,2 

11,10

9,2 

9,2 

7,2

1 

98 

99

0,460,49

 شنطايًػ١

ْج٢ أ

اجملُٛع

14,7 

14,6 

14,6

2,5 

4,0 

4,6

1 

98 

99

0,010,9

ايػًٛى 

ايؿدصٞ 

ٚاالدتُاعٞ

 شنط

ْج٢ أ

اجملُٛع

27,2 

26,2 

27,1

9,3 

7,9 

8,9

1 

98 

99

0,020,8

اختباض 

املعطف١

 شنط

ْج٢ أ

اجملُٛع

14,2 

13,8 

14,0

4,5 

2,9 

3,8

1 

98 

99

0,40,53
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( α=0,05ٓس َػت٣ٛ )( عسّ ٚدٛز فطم زالي١ إسصا١ٝ٥ ع 3تبني َٔ ازبسٍٚ ضقِ )

ْاخ(. إىل عاٌَ ازبٓؼ )شنٛض/ إبعاز اختباض َعٛقات ايتعًِ تعع٣ أع٢ً نٌ بعس َٔ 

 ،0.46ٚع٢ً بعس ايتٓاغل اسبطنٞ  (،0,19ق١ُٝ )ت( ع٢ً بعس االغتٝعاب ) ّٕأسٝح تبني 

٥ًٝا ع٢ً إسصامجٝع ٖصٙ ايكِٝ غري زاي١  ّٕأأٟ  0,4ٚع٢ً بعس اختباض املعطف١ ايعا١َ 

 ٚىل.ىل قبٍٛ ايفطض١ٝ األإمما ٜؿري  بعاز َكٝاؽ َعٛقات ايتعًِ،أمجٝع 

ِٗ ال ّْفإْاثا أٚ إا ١ٝ ايعًٝا غٛا٤ ناْٛا شنّٛضغاغتالَٝص املطس١ً األ ّٕأٖٚصا ٜعين 

ٌّ  ؽبتًفٕٛ ع٢ً زضدات َكٝاؽ َعٛقات ايتعًِ املػتدسّ يف ايسضاغ١ اسباي١ٝ ، ٚيع

ّٕىل ٜعٛز إشيو  ىل ظطٚف إْاخ( فإِْٗ ؽبطعٕٛ إٛض/ايتالَٝص غٛا٤ ناْٛا )شن أ

ىل سس َا ع٢ً إثط ؤٜ ّٕأتطب١ٜٛ ٚادتُاع١ٝ ٚب١ٝ٦ٝ ٚاقتصاز١ٜ ٚصش١ٝ( ٚاسس٠ َٔ ؾاْ٘ )

 ايتالَٝص بصٛض َتكاضب١ ٚهلصا مل ٜهٔ ٖٓاى فطٚم بني ازبٓػني.

َٕ ِٕأسٝح َٔ املُهٔ  (،1988ٚؽبتًف َع زضاغ١ نٌ َٔ صبش٢ ) ٖٓاى فطٚم  ٜهٛ

عني بخصا أْاخ، نرب َٓٗا عٓس اإلأييت تًشل بايصنٛض بؿهٌ ساز٠ ذبسز املؿانٌ ا

ًِ ف ايّتعًِ مل ٜتٓاٚهلٔ تؿدٝص، ايًٛاتٞ ٜعاْني َٔ َعٛقات يف اإلْاخ ّٕأاالعتباض 

ا َط ايصٟ دعٌ عسز َٔ ٜعاْٞ ٖصٙ املعٛقات ايصنٛض ع٢ً نجرّيتتٓاٚهلٔ ايسضاغات، األ

 ْاخ .َٓ٘ عٓس اإل

ّٕ ىلإ( 31:1998َٛغ٢ )ٜٚؤنس  اإلسصا٥ٝات اييت تٓاٚيت َٔ ٜعاْٞ َٔ تؿتت  أ

ْػب١  ّٕأَٚٔ ٜعاْٞ نصيو َٔ ايٓؿاط ايعا٥س زيت ع٢ً ، ٚعسّ ايرتنٝع فٝ٘ ،االْتباٙ

 ْاخ.ع٢ً َٓٗا عٓس اإلأا عٓس ايصنٛض ّٜطأٖصٙ ايعاٖط٠ ٖٞ 

ٚأَا اختباض ايفطض ايجايح ايصٟ ٜٓص ع٢ً "ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥  

 بعاز َكٝاؽ َعٛقات ايتعًِأَٔ  عٍس( ع٢ً زضدات نٌ ُبα>0,05عٓس َػت٣ٛ )

دصٞ ،ٚاملعطف١ االدتُاعٞ ٚايّؿايبعس  )االغتٝعاب، ايتٓاغل اسبطنٞ، اختباض ايًػ١،

ٚيًتشكٝل َٔ ٖصٙ ايفطض ، يٝ٘ ايتًُٝصإىل ايصف ايصٟ ٜٓتُٞ إايعا١َ( تعع٣ 

ّٝإسصا  ايفطٚم. ملعطف١  ANOVAسازٟ ذبًٌٝ ايتبأٜ األ اغتدساّمت  ا،٥

بعاز َكٝاؽ أَٔ  ٍسِعسازٟ يهٌ ُب(: ٜٛضح ْتا٥ر ذبًٌٝ ايتبأٜ األ 4دسٍٚ ضقِ )

 ٚق١ُٝ )ف( َٚػت٣ٛ ايسالي١. َعٛقات ايتعًِ
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َصسض ايتبأٜايبعس
زضدات 

اسبطاض٠

َتٛغط 

املطبعات
ق١ُٝ ف

َػت٣ٛ 

ايسالي١

 بني اجملُٛعاتاالغتٝعاب

زاخٌ اجملُٛعات

5 

94

21,2 

12,7

1,60,15

ايتٓاغل 

اسبطنٞ

 بني اجملُٛعات

زاخٌ اجملُٛعات

5 

94

12,9 

7,5

1,70,13

 بني اجملُٛعاتاختباض املعطف١

زاخٌ اجملُٛعات

5 

94

31,7 

21,1

1,50,19

ايبعس ايؿدصٞ 

ٚاملعطيف

 بني اجملُٛعات

زاخٌ اجملُٛعات

5 

94

129,4 

71,1

1,80,12

اختباض املعطف١ 

ايعا١َ

 بني اجملُٛعات

اجملُٛعات زاخٌ

5 

94

11,2 

14,6

0,760,57

    ( عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت4٣ٛتبني َٔ ازبسٍٚ ضقِ )

(0,05= α)  َٔ ُٜأع٢ً نٌ بعس ىل عاٌَ إعع٣ بعاز َكٝاؽ َعٛقات ايتعًِ املػتدسّ 

 0,76ٚع٢ً اختباض املعطف١ ايعا١َ  1.6سٝح بًػت ق١ُٝ )ف( ع٢ً بعس االغتٝعاب  ،ايصف

مما ٜؿري   (α =0,05)مجٝع ٖصٙ ايكِٝ غري زاي١ إسصا٥ٝا عٓس َػت٣ٛ  ّٕأٖصا ٜع٢ٓ ٚ

 ىل قبٍٛ ايفطض١ٝ ايجا١ْٝ.إ

شصٌٝ ايتبأٜ بني ايكسض٠ َٚػت٣ٛ ايّت ّٕأٖصا ايػٝام  ( يف2007) ٜٚؤنس ٖال الٖإ

ٌَ ِٕأػبب  ّْ ايصساض٠ بني تصٓٝف ٚذبسٜس املعٛقات، ؼبت ٘ غٛا٤ نإ ٖٚصا ٜع٢ٓ أ

ّْ، ٚ ايػازؽأٚ اشباَؼ أُٝص يف ايصف ايطابع ايتً ٘ ال تٛدس بِٝٓٗ فطٚم َٔ سٝح فإ

ٌّ ّٓإشيو ٜعٛز  َعٛقات ايتعًِ، ٚيع ِّىل طبٝع١ اي تطبٝك٘  عاّ ايرتبٟٛ املٛسس ايصٟ ٜت

غايٝب ٚاألْؿط١ ، ٚنصيو ْفؼ األْفػٗا فٛف ٚططٜك١ ايتسضٜؼيف مجٝع ايّص

ت ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف مجٝع ايصفٛف تصسض َٔ َسٜطٜا ٚايتعًُٝات املٛسس٠ اييت

 االبتسا١ٝ٥ .

ٌّ ّٝ ٚيع ّٝايتػريات االدتُاع طفاٍ ملعٛقات ظٜاز٠ تعطض األ يف١ غاُٖت ١ ٚايجكاف

، ١ٝغاغطفاٍ يبعض املؿانٌ ايصش١ٝ األظٜاز٠ ايفكط عطضت ايهجري َٔ األ ّٕأل; ايتعًِ

( 12:  2011ضظم ) بٛأٜٚععٚ ، زا٤ ايٛظٝفٞ يًذٗاظ ايعصيبشيو اختالف األ مبا يف
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غباب َعٛقات ايتعًِ ألغباب خاضد١ٝ غٛا٤ ناْت َتعًك١ بأغايٝب ايتٓؿ١٦ أ"

ّٞ  . اشباط١٦ أٚ َٔ خالٍ ايٛغط االدتُاع

ّٕ ٜٚط٣ ايباسح  فُٔ خالٍ  غط٠ تؤثط تأثريًا نبريًا يف ؾدص١ٝ ايطفٌ،األ أ

ِّ ْٚتٝذ١ َعطف١ ذبسٜس ؾدص١ٝ ايطفٌ،   ايعالقات ايػا٥س٠ بني ايٛايسٜٔ ٚاألطفاٍ ٜت

ّٟإَس٣  خط الغُٝا آصبتُع  ملاّ تفاعٌ ايطفٌ َع أفطاز األغط٠ أنجط َٔ تفاعً٘ َع أ

 ١ا يًُعا١ًَ ايٛايسٜتبّع ٜتأثط ايطفٌ شٚ ايصعٛب١ بادباٖات ٚايسٜ٘، يف املطاسٌ األٚىل،

ا عٔ ططٜل أفطاز األغط٠ غٛف ٜتعًِ ايطفٌ ايصٟ ٜعاْٞ َٔ أّٜط، ٚاييت ٜتًكاٖا

َٚعطف١ ، ٜتعًِ ثكاف١ اجملتُعٚ ) صعٛبات ( االغتذاب١ يًُجريات، ١ُٝ أَٚعٛقات تعًٝ

َّ ٚهلصا ع٢ً األغط٠ إٔ تتكبٌ ٖصا ايطفٌ  غطت٘،أأفطٌ ساضٔ يًطفٌ ٖٞ  سكٝك١ أ

ِٕ، ٚدبعً٘ ٜتكبٌ صعٛبت٘ ِّ ٚال ميهٔ أ ٖصا إال َٔ خالٍ تكسِٜ ايرباَر اإلضؾاز١ٜ  ٜت

 املال١ُ٥ يتأٌٖٝ أغط ٖؤال٤ األطفاٍ.

ايّتعًِ  صا تعترب ع١ًُٝ ايتفاعٌ ٚايتعاٌَ َع األطفاٍ شٟٚ َعٛقات ٚصعٛباتٚهل

خصا بعني االعتباض اإلضؾاز أ ذبسًٜا نبريًا ٜٛادٗ٘ نٌ َٔ أفطاز األغط٠ ٚاملطؾس،

 ايفطزٟ.

 توصيات: ال

دطا٤ إٚايعٌُ ع٢ً ذبسٜسِٖ َٔ ٚاقع   ايّتعًِ، ضطٚض٠ االٖتُاّ بطًب١ صعٛبات  .1

شصًٝٞ باغتدساّ ٚايعٌُ ع٢ً ضفع َػتٛاِٖ ايّت ات عًِٝٗ،املكاٜٝؼ ٚاالختباض

 أغايٝب ايتؿٜٛل ٚايتععٜع

ايعٌُ َٔ خالٍ َٓع١َٛ َتها١ًَ يًشس َٔ َؿه١ً َعٛقات ايتعًِ ٚايتػًب عًٝٗا  .2

ٚشيو َٔ خالٍ ايعٌُ بؿهٌ تهاًَٞ بني األغط٠ ٚاإلزاض٠ املسضغ١ٝ ٚاملعًِ ٚاملطؾس 

 ايرتبٟٛ ٚاملٓٗاز ايسضاغٞ

٠ تسضٜؼ ايطالب أصشاب املعٛقات ايتع١ًُٝٝ ٚفل بطْاَر خاص ٚٚقت ضبسز، َطاعا .3

 نٞ ٜػتفٝسٚا مما ٜتًكْٛ٘ َٔ تعًِٝ

إبطاظ زٚض املطؾسٜٔ ايرتبٜٛني َٔ خالٍ ايسٚضات املهجف١ بػُات ايتالَٝص شٟٚ  .4

 َعٛقات ايتعًِ ٚايعٌُ َعِٗ ٚفكا يألغؼ ع١ًُٝ.
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 الَٝص شٟٚ َعٛقات ايتعًِ.تسضٜب املعًُني ع٢ً نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايت .5

بٓا٤ ايصٜٔ يسِٜٗ َعٛقات تع١ًُٝٝ تسضٜب ايٛايسٜٔ ع٢ً نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع األ .6

ٚت١ُٝٓ َفّٗٛ  سػاغِٗ بايتٛبٝذ ٚإؾعاضِٖ بايس١ْٝٚ،إٚايتعاٌَ َعِٗ بًطف ٚعسّ 

.ايجك١ بايصات يسِٜٗ

 حبوث مكرتحة:

 أزا٠ خالٍ َٔ ٚشيو ًَِعٛقات ايتع شٟٚ ايطًب١ أعساز ملعطف١ َػش١ٝ إدطا٤ زضاغ١  .1

ّٕ االعتباض بعني األخص َع ايطًب١ أٚي٦و ع٢ً يًتعطف تؿدٝص١ٝ ٚاضش١  ايطًب١ أ

 املتٛغط١ ايعك١ًٝ ايكسضات َٔ أصشاب َعٛقات ايتعًِٟ شٚ

دطا٤ زضاغ١ ملعازب١ ٖصٙ ايف١٦ ٚفكا يربْاَر إضؾازٟ ْفػٞ ٜتٓاغب َع َػتٜٛات إ .2

ٖؤال٤ ايتالَٝص.

 تالَٝص ع٢ً املبهط تكٓٝات سسٜج١ يف ايهؿف ط اغتدساّإدطا٤ زضاغ١ تتٓاٍٚ أث .3

َعٛقات ايتعًِ.

إدطا٤ زضاغ١ عرب سطاض١ٜ ) ثكاف١ٝ ( تتٓاٍٚ َعٛقات ايتعًِ يف ايطف١ ايػطب١ٝ  .4

. ١ٚقطاع غع٠ زبُٝع املٛاز ايسضاغٝ
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   ،ٟٚنطاغ١ ايتعًُٝات، اغتبٝإ ايعٛاٌَ املطتبط١  :(1989)، ْٛض ضبُسأايؿطقا

 ، األظبًٛ املصط١ٜ، ايكاٖط3.٠ملعٛقات ايتعًِ يف املسضغ١ االبتسا١ٝ٥، ط،

 ،ٞضعا١ٜ شٟٚ  (،1994يف نتاب داَع١ ايكسؽ املفتٛس١ ) :(1989)، تٝػري صبش
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 ضزٕ.األ

 ،1ط ايّتعًِ ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ َعٗا، صعٛبات :(2009) ،َادس٠ بٗا٤ ايسٜٔ عبٝس ،

ضزٕ.األ زاض صفا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ،

 ٛطفاٍ ايّتعًِ يس٣ األ يصعٛبات تؿدٝصٞ(، َسخٌ 1995) ، محسأمحس أ از،ع

غهٓسض١ٜ.اإل ،،ايؿاطيب ، املهتب ايع1ًُٞط ٚاختباضات َٚكاٜٝؼ،

 ٜٔايّتعًِ ٚعالقتٗا بعٛاٌَ ععٚ أغبابٗا املؤمتط  صعٛبات :(1990) ،عبسٕٚ،غٝف ايس

داَع١ عني مشؼ. ايسٚيٞ اشباَؼ يإلسصا٤ ٚايعًّٛ االدتُاع١ٝ،
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 ،زاض ايفهط يًطباع١  ،1ط ،ًَِعٛقات ايتع: (1998)، ايطسِٝضبُس عبس  عسؽ

ضزٕ.األ عُإ، ،ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع

 ٚ ، زاض غعاز  1َٛغٛع١ عًِ ايٓفؼ ٚايتشًٌٝ ايٓفػٞ،ط: (1993ٕٚ )طخآط٘، فطز

ايهٜٛت. ايصفا٠، ايصباح،

 ( ٞغٝهٛيٛد١ٝ األ1982عبس ايطسِٝ، فتش )ٝات طفاٍ غري ايعازٜني ٚاغرتاتٝذ

ايهٜٛت . زاض ايكًِ، ايرتب١ٝ اشباص١،

 ،زاض  ايّتعًِ "ضؤ١ٜ تطبٝك١ٝ"، ( صعٛبات2012) ايكُـ، َصطف٢، ازبٛايس٠، فؤاز

، عُإ، األضزٕ.ايطبع١ األٚىل ايجكاف١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،

   ٌ ــ ــطاَر شٟٚ ايكــسضات اشباصــ١، قػــِ اإلضؾــاز     :(2005)، اشبطٝــب ،ْفٝػــ١ إمساعٝ ب

، ايهٜٛت.ايٓفػٞ ٚايرتب١ٝ اشباص١

 ٍزاض صٓعا٤ يًٓؿط 1ايّتعًِ،ط ٝات صعٛبات: أغاغ(2000) ،ايكاغِ،مجاٍ َجكا،

ٚايتٛظٜع عُإ.

 ايّتعًِ َٚؿهالت ايًػ١ طبٝعتٗا صعٛبات:(2011)،َععٌ ، عُط،  اهلل ْصط ،

عُإ. ،1ط ،تؿدٝصٗا ٚعالدٗا ،زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط

  املػري٠ يًٓؿط، عُإ. ، زاض1ايّتعًِ  ط صعٛبات :( 2002)،ًَشِ ، غا٢َ ، ضبُس

 ٍايّتعًِ–طبٝعتٗا  -ايّتعًِ َفَٗٛٗا  صعٛبات :(2007) ،ٖال الٖإ، زاْٝا 

،  زاض ايفهط يًطباع١ ٚايٓؿط ، عُإ.1اهلل  ضبُس.، ط ايعالد٢. تطمج١ عازٍ عبس

 (، 1986غامل، ٜاغط): 1ايّتعًِ، َطبٛعات داَع١ ايكسؽ املفتٛس١،ط صعٛبات  ،

عُإ.
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