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ضعاف  فطفا القلق االجتماعي لدي األب وعالقته مفهىم الذات    
 السمع

 لاكـإع

 

 5102/ 00 / 52انًىافمح عهً انُشز فٍ       5102/ 01 /53ذى اسرالو انثحس فٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انًسرخهص: 
نقلٖ  يفٕٓو انناد ٔانقهق  ا٢عزًقبعْٙلفذ انلهاٍخ إنٗ انكْف عٍ انع٣قخ ثٍٛ 

يفٓقٕو انقناد ٔانقهق  اٞٛفبل ٙعبف انًَع، ْقنا ثب٠ٙقبفخ إنقٗ انزؾقق  يقٍ انفقؤ  فقٙ 

إَققبس و ٔثهققد عققلك انًْققبه ٍٛ فققٙ انلهاٍققخ  -ـًب نًزغٛققو انُققٕك رم ققٕه رجعـــقق ا٢عزًققبعٙ

، ٍققُٕاد  6 -4روأؽققذ معًققبهْى يققب ثققٍٛ ر يًققٍ، اٞٛفققبل ٙققعبف انَققًع  يققٍ 022ر

  كَٚقٛجمو ٔنغًقع انجٛبَقبد، رقى إعقلاك 02 - 44يًٍ ٚعبٌَٕ يٍ فقل ٍقًعٙ ٚزقوأػ يقٍ ر

ئظ عقٍ ٔعقٕك ع٣ققخ عكَقٛخ كانقخ و ٔمٍقفود انُزقبيفٕٓو انناد ٔانقه  ا٢عزًبعٙيقٛبٍٙ 

نقلٖ اٞٛفقبل ٙقعبف انَقًع،  ًقب مٍقفود  يفٕٓو انناد ٔانقهق  ا٢عزًقبعٙاؽٖبئٛب ثٍٛ 

فقٙ ٙقٕ   يفٓقٕو انقناد ٔانقهق  ا٢عزًقبعٙانلهاٍخ عٍ ٔعقٕك فقؤ  كانقخ اؽٖقبئٛب فقٗ 

 يزغٛو انُٕك نٖبنؼ عُٛخ ا٠َبسو

 وٙعبف انًَع –انقه  ا٢عزًبعٙ  -يفٕٓو انناد انكهًاخ انًفراحُح: 
Abstract:  

The study aimed to reveal the relationship between the 

concept of self and social anxiety in children with hearing 

impairment, in addition to verifying the differences in the concept 

of self and social anxiety according to the gender variable (male - 

female). The number of participants in the study reached (200) of 

children with hearing impairment, whose ages ranged between (4-

6) years, who suffer from auditory loss ranging from (41 - 70) 

decibels. To collect data, the self-concept and social anxiety 

measures were prepared. The results resulted in a statistically 

significant inverse relationship between the concept of self and 

social anxiety in children with hearing impairment, and the study 

also resulted in statistically significant differences in the concept of 
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self and social anxiety in light of the gender variable in favor of the 

female sample. 

Keywords: The concept of self - social anxiety - hard of hearing. 

 

 

 يمذيح

ٕعققّ مفعبنُققب فققٙ انًٕاقققف ، فٓققٕ انققن٘ ٚٓققٕو انققناد مًْٛققخ فققٙ ؽٛققبح انفققوكًٚضققم يف

ك فققٙ رفبعهققّ يققع ًُٔٚققٕ يفٓققٕو انققناد يققٍ فقق٣ل انقجققواد انزققٙ ٚكزَققجٓب انفققو ،انًقزهفققخ

اه ْققنا انزققرصٛو َٕٔعققّ ، ٔثًقققلزققرصو ثٓققى، فققبنفوك ٚققفصو فققٙ اٜفققوٍٚ ٔٚانًؾقٜٛ ا٢عزًققبعٙ

وك عٍ مارّ مصو  جٛو ٔمًْٛخ ثبنغخ فٙ يَزقجم ؽٛبرّ ٔمنك نًقب ، ٔمٌ ٕٕهح انفرزْكم مارّ

، رٕقعبرُققب يققٍ مَفَققُب ٔيققٍ اٜفققوٍٚ ، ٔرؾققلككَققّ فققٙ رٖققٕه ٔهفٚققخ نهفققوك عققٍ مارققّرع

نقٗ ثب٠ٙبفخ إنٗ منك فإٌ يفٕٓو انقناد ٚعًقم عهقٗ رؾقٛق  ا٢رَقب  ثقٍٛ مفعبنُقب َٔ ورُقب إ

 ومَفَُب ٍهجٛخ  بَذ مو إٚغبثٛخ

فٙ رؾلٚل ٍقهٕ  ، ٔمٌ نٓب مًْٛخ  جوٖ ه انوئَٛٙ فٙ انْقٖٛخاد ْٙ انًؾٕاننٔ

َزبعبً نهزفبعم ا٢عزًقبعٙ ثقٍٛ انفقوك  –يٍ ٔعٓخ َ وِ  –، ٔرعل انناد انفوك ٔكهعخ ركٛفّ

 وفٙ رؾلٚل يفٕٓو انناد نلٖ انفوكٔاٜفوٍٚ ا٠ٚغبثٛخ مٔ انَهجٛخ كٔهاً  جٛواً 

ثٛخ ٚزًضم فٙ رقجم انفقوك ننارقّ   مٌ يفٕٓو انناد ا٠ٚغب0222انْٛـ ركعل  ٕٔٚٙؼ

ٔهٙبِ يُٓب ؽٛش ر ٓو نًٍ ٚزًزع ثًفٕٓو ماد إٚغبثٙ ٕٕهاً ٔاٙؾخ ٔيزجهٕهح ٚهًَقٓب 

 م يٍ ٚزعبيم يع انفوك مٔ ٚؾزك ثّ ٔٚكْف عُٓب مٍهٕة رعبيهّ يع اٜفوٍٚ انن٘ ٚ ٓو 

 وعٛخانًؾبف خ عهٗ يكبَزٓب ا٢عزًبفّٛ كائًبً انوغجخ فٙ اؽزواو انناد ٔرقلٚوْب ٔ

 :ُْب  َٕعٍٛ يٍ انَهجٛخ ًْٔبٔميب عٍ يفٕٓو انناد انَهجٙ 

اٞٔل: ٚ ٓو علو انقلهح عهٗ انزٕاف  يع انعبنى انققبهعٙ انقن٘ ٚعْٛقٌٕ فٛقّ ؽٛقش رَقًع 

مٚبً يُٓى ٚعجو عٍ منك ثرَّ نٌٛ عهٗ يَزٕٖ اٜفوٍٚ مٔ يؾًم ثبنًْب م ٔانًٕٓو مٔ مَقّ 

 وثعلو ا٢ٍزقواه انُفَٙ فٙ ؽٛبرّ ْٚعو

انضبَٙ: ٔٚ ٓو فٙ ّعٕه انجع٘ يُٓى ثبنكواْٛخ ؽٛقش رَقًعّ ٚعجقو عقٍ منقك ثرَقّ ْٚقعو 

 وه يٍ قجم اٜفوٍٚثعلو قًٛزّ مٔ علو مًْٛزّ مٔ مَّ غٛو يقل

" ْٕ َزبط نهزفبعم ثٍٛ ا٠يكبَبد انجٕٛنٕعٛقخ نهَقهٕ  نزوَزٍهٕ  انفوك ٔفقبً "إٌ ٔ

 ًقب رزعقلل ٔرزْقكم يقٍ فق٣ل انُْقبٛ  رمٔ يب ٚطه  عهّٛ انؾبنخ انجٕٛنٕعٛخ  ٔثقٍٛ انقجقوح

عهققٗ قققلهح انفققوك عهققٗ مٌ ٚعققوف ٔٚفٓققى َٔٚققزلل، ْٔققنا  ُٚطققٕ٘ ٔانققن٘ انًعوفققٙ انعقهققٙ

  ان٣عق٣َقٙمٔ  انعق٣َقٙٚورجٜ ثْقكم يقب ثبنققلهح عهقٗ ا٢فزٛقبه ر انًعوفٙ انعقهٙانُْبٛ 

ْٕ يقب ٚغعقم  عوفٙانً انعقهٙثٍٛ انجلائم انًزبؽخ مٔ يب َطه  عهّٛ "ا٠هاكح" ْٔنا انُْبٛ 

ٙقؾٛخ نققٕٖ ٢ ًٚكُقّ انقزؾكى فٛٓقب ٍقٕا   بَقذ  ٍقهجٙا٠ََبٌ إٚغبثٛبً ٔنٌٛ يغقوك  قبئٍ 

 و 92-08 :4890 ،٣ٍيخيًلٔؽخ ر انقٕٖ انجٕٛنٕعٛخ مٔ انجٛئٛخ
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ثققٍٛ  يققٍ انزققٙ معوٚققذ فققٙ انققج٣ك انًزقليققخ، مَققّ ا٠ؽٖققبئٛخاٞثؾققبس  ٔنقققل مّققبهد

مّقققبٓ فققٙ  ققم  4ٔ مٕققى، م٘ ثَُققجخ ّقٖققبً يققٍ انَققكبٌ ٚؾزًققم ٔعققٕك ّققق 0022

يهٛققٌٕ  40إنققٗ مٌ  4889عْققوح ف٢ف يققٕاٍٛ، ٔرف ققل يُ ًققخ انٖققؾخ انعبنًٛققخ عققبو 

ّقٖققبً فققٕ  ٍققٍ انضبنضققخ فققٙ انعققبنى يٖققبثٌٕ ثٚققعف انَققًع يققب ثققٍٛ انًزٍٕققٜ ٔانْققلٚل 

  و 402: 0220، فًٓٙ يؾًلر انؾَٙ انعٖجٙ

ٕ  انَهجٛخ عهقٗ ّقٖقٛخ انًعقٔرعل ا٠عبقخ انًَعٛخ يٍ انعٕايم ماد ا٢َعكبٍبد 

، ٔقلهارققّ عهققٗ مٍققبً ٔقلهرققّ عهققٗ انزكٛققف يققع انًغزًققع، ٔثبنزققبنٙ َ ورققّ إنققٗ َفَققّ

  0224انقوٚطقٙ رعجقلانًطهت ، ْٔٚقٛو برقّ، ٔيقلٖ ررصٛوْقب فقٙ ؽٛبرقّيعزقلارّ َؾٕ إعبق

، فَقٛخ ٔانقهق  ٔاَقفقبٗ يفٓقٕو انقنادإنٗ مٌ انًعٕقٍٛ ٍقًعٛبً م ضقو عوٙقخ نهٚقغٕٛ انُ

ٕٚاعَٕٓٓقب ، ٔمنك ثفعقم انٖقعٕثبد انزقٙ إنٗ مَٓى م ضو عوٙخ نُٕثبد انغٚتخ ثب٠ٙبف

و ٔنقققل مْققزى انعهًققب  ثرًْٛققخ يفٓققٕو انققناد عهققٗ انًُققٕ انُفَققٙ فققٙ انزعجٛققو عققٍ يْققبعوْى

ضققم ؽغققو اٍٞققبً فققٙ ركققٍٕٚ ، نكَٕققّ ًٕٚققخ، ثًققب فققٙ منققك ا٠عبقققخ انَققًعٛخنهفئققبد انقب

 نُفَٛخويفّواً ثبهىاً عهٗ ٕؾزٓى أ ،ّقٖٛبرٓى

بنجخ ٔيًب ٚٚبعف اَقفبٗ يفٕٓو انناد نلٖ ٙعبف انَقًع  رهقك ا٢رغبْقبد انَق

إٌ انًْكهخ نَٛذ فٙ انقٖٕه انَقًعٙ فقٙ ؽقل مارقّ، ثقم ، انزٙ ٚ ٓوْب اٜفؤٌ رغبْٓى

فققٙ  ٛفٛققخ اٍققزغبثخ انًؾٛطققٍٛ ٠عبقزققّ ٔ ٛفٛققخ رقققجهٓى نققّ ٔثقبٕققخ انٕانققلٍٚ، فكضٛققو يققٍ 

 ورقجم اٜفوٍٚ انًؾٛطٍٛ فٙ ثٛئزّ نعغيِ ٔقٖٕهِإنٗ علو  انًْك٣د نلّٚ روعع

انٍٕقٜ ا٢عزًقبعٙ انقن٘    إنقٗ م8ٌ: 0222قُقلٚم ر ّقب و ٔفٗ ْنا انٖقلك ْٚقٛو

مٔ غٛو منك ٚهعت كٔهاً يًٓقبً فقٙ رَقٓٛم مٔ رعقٛقل  يعبقبً ًٍعٛبً فّٛ انًعب  ٍٕا   بٌ ٚؾٛب 

 وّقزبفٙ انزعبيم يع انٖعٕثبد انُبرغخ عٍ إع ًٍعٛبً   يًٓخ انًعب
انزغُقت  ٔٚقزهف يٖطهؼ انقه  ا٢عزًبعٙ عٍ ثقٛخ مَٕاك انقهق  ثٖقفخ عبيقخ يضقم

عهًققب  انققُفٌ  ا٢عزًققبعٙ، انققزؾكى ا٢عزًققبعٙ، انقققٕف ا٢عزًققبعٙ فقق٣ىال انعلٚققل يققٍ

يقٍ ٔعقٕك اهرجبٛقبد  ًٚٛئٌ ثٍٛ ْنِ انًزغٛواد نكَٕٓب رًضم ي بْو يَزقهخ عهٙ انوغى

انًزغٛققواد مٔ انَققًبد   ققم يزغٛققو مٔ ٍققًخ يققٍ ْققنِيزٕقعققخ ثُٛٓققب ٔمنققك عهققٙ اعزجققبه مٌ 

ْٔٚقعو انفقوك مٔ انقهق  ا٢عزًقبعٙ انًورفقع ، يورجٜ ثغبَت يعٍٛ يٍ انزفبعم ا٢عزًقبعٙ

انًْبعو ٔانكله ٔان ٕٓه ثْكم غٛو يُبٍت فٙ انًٕاقف  ثؾبنخ يٍ علو ا٢هرٛبػ ٔعوػ

يٍ  بفخ انُقبً ٔانزقٙ  إنٙ اٍزغبثخ ٍهٕ ٛخ غٛو يوغٕثخ اعزًبعٛخ ا٢عزًبعٛخ انزٙ رفك٘

انٕٓٚققخ ا٢عزًبعٛققخ نهفققوك مٔ انقهقق  انًورفققع ٔانققن٘ ْٚققعو ثب٠َٓققب  انققنارٙ  رٓققلك ثققلٔهْب

 وانضقخ ثبنُفٌ ٔٙعف
انَققهٕ   ٔانقهقق  ا٢عزًققبعٙ ْٕؽبنققخ اَفعبنٛققخ ْٚققعو فٛٓققب انفققوك ثبٙققطواة فققٙ

اٜفقوٍٚ  ؽٚقٕه ٔانزفكٛو ٔٚزَى انفوك ف٣نٓقب ثقبنزوكك ٔانؾٛقب  ٔانقغقم مٔ ا٢ؽقواط فقٙ
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ىٚقبكح ٙقوثبد انقهقت  ٖٔٚقبؽت ْقنِ انؾبنقخ انُفَقٛخ ثعق٘ انزغٛقواد انفٛيثٕنٕعٛقخ يضقم

 ؤاهرعبُ اٞٛواف ٍٔوعخ انزُفٌ ٔىٚبكح إفواى انعو  ٔىٚبكح رٕرو انع٣ٚد
انفققوك عهققٙ  ٔانقهقق  ا٢عزًققبعٙ يققٍ انعٕايققم انُفَققٛخ انزققٙ رققفصو ٍققهجٛبً عهققٙ قققلهح

انٖققلاقبد ٔا٢ٍققزًزبك  ٍٚ ٔٚقهققم يققٍ فوٕققخ ركققٍٕٚانزفبعقم ا٢عزًققبعٙ انغٛققل يققع اٜفققو

 جٛققو يققٍ انًزغٛقواد انُفَققٛخ غٛققو  ثبنزٕاعقل يققع إٞقلقب  ٔٚققورجٜ اهرجبٛققبً إٚغبثٛقبً ثعققلك

ا٢عزًقبعٙ ٔانقغقم ٔانؾقوط ٔانًفٓقٕو انَقهجٙ  انًوغٕثخ  بنزقٛٛى انَهجٙ نهقناد ٔانزغُقت

فجوح مٔ اٍزغبثخ مارٛقخ رُٖقت انقه  ا٢عزًبعٙ عجبهح عٍ  نهناد ٔانْعٕه ثبننَت  ًب مٌ

ا٢هرٛققبػ ٔانقهقق  ٔا٢ٍققزضبهح انلافهٛققخ ٔانزققوكك ٔانؾٛققب  فققٙ ٔعققٕك  عهققٙ انْققعٕه ثعققلو

 َزٛغخ نعٕٛة فٙ اٞكا  عُل انًًبهٍخ نه ٕاْو انَقهٕ ٛخ يًقب ٚقفك٘ إنقٙ انفْقم اٜفوٍٚ

 وعُل يًبهٍزٓب

 هٛقققخٕٔٚٙقققؼ انقققلنٛم اٞيوٚكقققٙ نهزْققققٛٔ ا٠ؽٖقققبئٙ نٟيقققواٗ انُفَقققٛخ ٔانعق

DSMIV (2000) ٌمٌ انًقبٔف ا٢عزًبعٛخ ٔانقهقم ا٢عزًقبعٙ يٖقطهؾبٌ َٚقزقليب 

 ثُفٌ انًعُٙ ٢ٙطواة ٔاؽل ٚزًٍٚ رغُت انًٕاقف ا٢عزًبعٛخ ًٔٚكٍ رْقٛٔ انقه 

 :ا٢عزًبعٙ يٍ ف٣ل انًؾكبد انزبنٛخ

 ا٢عزًبعٛقخ مٔ يٕاققف انعًقم مٔ  انققٕف انًَقزًو يقٍ يٕققف مٔ م ضقو يقٍ انًٕاققف

مّقبٕققبً غٛقو يققرنٕفٍٛ نلٚقّ مٔ انزققٙ  ا  فقٙ رهقك انًٕاقققف انزقٙ ٚقبثققم انفقوك فٛٓققباٞك

انزقٙ رغعهقّ ٚققٕو ثعًقم يقب فز ٓقو نلٚقّ  رفك٘ إنٙ يواقجقخ اٜفقوٍٚ نقّو مٔ انًققبٔف

 .ٔانؾوط ٔانقغم معواٗ انقه  يًب َٚجت نّ ا٢هرجب 

 ثْقكم صبثقذ رقوٚجقبً  انزعوٗ نهًٕاقف ا٢عزًبعٛخ انزٙ رقٛفّ مٔ رضٛو انقه  نل٘ انفقوك

رعجققو عققٍ انغٚققت،  مصُققب  يٕقققف يؾققلك، فزٓٛققل انفققوك نؾققلٔس َٕثققبد ْهققع يٕقفٛققّ

 .مّقبٓ غوثب  عُّ ٔانزغًل، ٔا٢َكًبُ يٍ انًٕاقف ا٢عزًبعٛخ انزٙ ٕٚعل ثٓب

 ٙٚعزوف انْقٔ ثرٌ فٕفّ يجبند فّٛ مٔ غٛو يُطق. 

 ٚل يٍ انقه  مٔ انزٕرو انؾبكرغُت انًٕاقف ا٢عزًبعٛخ مٔ اٞكا  فٛٓب مٔ رؾًٛهٓب ثًي. 

 ا٢عزًبعٙ إنٙ رعطٛقم  ٚفك٘ انزغُت ٔانزٕقعبد انًقهقخ مٔ اٍٞٗ انُفَٙ فٙ انًٕقف

انٕظٛفٛقققخ مٔ اٞ بكًٚٛقققخ مٔ ؽٛبرقققّ  مكا  انًٓقققبو انؤرُٛٛقققخ انعبكٚقققخ نهفقققوك، ٔانًٓقققبو

 .إىا  يب نلّٚ يٍ يقبٔف ا٢عزًبعٛخ، مٔ ٚؾلس اَيعبط ٔ له ٔٙٛ 

خ انزؾهٛققم انُفَققٙ مٌ انقهقق  ا٢عزًققبعٙ ٚؾققلس َزٛغققخ فققٕف ٔٚقو٘ مٕققؾبة َ وٚقق

 .انفوك يٍ يٕقف يؾوط ْٕٔ ؽبنخ عٖبثٛخ َبرغّ عٍ انقٕف ٔا٢هرجب 

انقهق   ٔٚو قي مٕقؾبة انُ وٚقخ انَقهٕ ٛخ عهقٙ مًْٛقخ رٕعٛقّ انٖقفبد فقٙ رٕعٛقّ

ٔانؾققوط  ا٢عزًققبعٙ ؽٛققش مٌ انَققهٕ  انققن٘ ٚزكققوه عقبثققخ ٚققفك٘ إنققٙ انقهقق  ا٢عزًققبعٙ

٢ئق  صقى ٚعبققت  غم مٖ مٌ انقه  ا٢عزًبعٙ ٚؾقلس عُقليب ٚوركقت انفقوك ٍقهٕ بً غٛقؤانق

 .عهّٛ



 م1029   يهاير(   6العدد )                          اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية      

 

 

404 

 ٔٚو ققي مٕققؾبة انُ وٚققخ انٕعٕكٚققخ عهققٙ مًْٛققخ انعٕايققم انجٛئٛققخ مٔ انًٕاقققف

مٌ  ا٢عزًبعٛققخ انزققٙ رَققجت انقهقق  ا٢عزًققبعٙ ٔاؽًققواه انٕعققّ ٔاهرعققبُ اٞٛققواف مٖ

يوٙقٛخ  عُقليب ٚ ٓقو انفقوك ثٖقٕهح غٛقو ا٠ؽقواط انُقبرظ عقٍ انقهق  ا٢عزًقبعٙ ٚؾقلس

 .نُفَّ ميبو اٜفوٍٚ

 يشكهح انذراسح

نقلٖ اٞٛفقبل ٙقعبف انَقًع  يفٕٓو انقنادرزًضم يْكهخ انلهاٍّ فٗ ٔعٕك قٖٕه 

يفٓقٕو  ٔٚجلٔ منك ٔاٙؾب فٗ علو قلهرٓى فٓى اَفعب٢د اٞفوٍٚ ٔ ننك علو قلهرٓى عهٗ

، ٚزَققجت فققٙ انقهقق  ا٢عزًققبعٙقزهفققخ يًققب ثًققب ٚزُبٍققت يققع انًٕاقققف ا٠عزًبعٛققخ انً انققناد

يفٓققٕو ٔرزٚققؼ يْققكهخ انلهاٍققخ فققٗ انقٖققٕه انٕاٙققؼ نققلٖ اٞٛفققبل ٙققعبف انَققًع فققٗ 

يققع اٞفققوٍٚ ٍققٕا  عهققٗ َطققب  اٍٞققوح مٔ  انقهقق  ا٢عزًققبعٙيًققب قققل ٚزَققجت فققٗ  انققناد

انًغزًع انققبهعٗ يًقب ٚزَقجت نٓقى فقٗ انعلٚقل يقٍ انًْقك٣د انزقٗ رعقٕ  ًَقْٕى انُفَقٗ 

انغٛقل يقع اققوآَى ٔا زَقبثٓى انضققخ ثقبنُفٌ ٔثُقب   انزفبعقمعزًبعٗ ٔ نا ققلهرٓى عهقٗ ٔا٠

 ع٣قبد ٛٛجخ يع اٞفوٍٚو

 :كهح انذراسح فً انرساؤالخ اِذُحوفً ضىء يا سثك ًَكٍ ذحذَذ يش

 ؟يفٕٓو انناد ٔانقه  ا٢عزًبعٙانع٣قخ ثٍٛ  يب -4

 ؟نل٘ انن ٕه ٔا٠َبسيفٕٓو انناد فٙ  فؤ يب ان -0

 ؟نل٘ انن ٕه ٔا٠َبسانقه  ا٢عزًبعٙ فٙ  فؤ انيب  -2

 أهذاف انذراسه 

   انزعوف عهٗ:انلهاٍخ انٗ  رٓلف

 ويفٕٓو انناد ٔانقه  ا٢عزًبعٙانع٣قخ ثٍٛ   4

 نل٘ انن ٕه ٔا٠َبسويفٕٓو انناد فٙ  فؤ ان  0

 نل٘ انن ٕه ٔا٠َبسوانقه  ا٢عزًبعٙ فٙ  فؤ ان  2

   انذراسح أهًُح

يفٓققٕو  انَققًع، ٙققعبف اٞٛفققبل نفئققخ رزٖققل٘  َٕٓققب فققٗ انلهاٍققخ مًْٛققخ رزغهققٗ -4

 و  انناد ٔانقه  ا٢عزًبعٙ

يفٓققٕو انققناد ٔانقهقق  ا٢عزًققبعٙ نققلٖ ر انًغققبل ْققنا فققٙ انعوثٛققخ انلهاٍققبد َققلهح -0

 و  انجبؽش إ٣ٛك ؽلٔك فٗ ٔمنك  ٙعبف انًَع ٛفبلاٞ

 ا٠عزًقبعٗ اٞفٖقبئٗ، انًقلهً، انزقبٛقت مفٖقبئٙ يقٍ  ق٣ انلهاٍقخ ْنِ رفٛل -2

 ٔانزعققبٌٔ انًعوفٛققّ ٔاؽزٛبعبرققّ انَققًع ٙققعٛف انزهًٛققن قققلهاد فٓققى فققٙ ٔاٍٞققوح

 ففق٘ فقٗ اٞصقو م جقو يقٍ نننك ٔيبيفٕٓو انناد  قٖٕه يٍ نهؾل رلهٚجٗ  فوٚ 

 ونلّٚ انقه  ا٢عزًبعٙ
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 يصطهحاخ انذراسح

  :ضعاف انسًع
 –كَٚقٛجم  02: 22ٚزقوأػ ثقٍٛ  ْى اننٍٚ ٚعبٌَٕ ٕعٕثبد مٔ قٖٕهاً فقٙ انَقًع

ا زَقبة انًعهٕيقبد انهغٕٚقخ ؽزقٗ ثقلٌٔ  نكُّ ٢ ٚعقٕ  فقبعهٛزٓى يقٍ انُبؽٛقخ انٕظٛفٛقخ فقٙ

 .اٍزقلاو انًعُٛبد انًَعٛخ

 يفهىو انذاخ:

 يفٕٓو انناد ْٕ ركٍٕٚ يعوفقٙ يقُ ى ٔيقزعهى نهًقله بد انْقعٕهٚخ ٔانزٖقٕهاد

يفٓقٕو انقناد  كقٌٕٔانزقًٛٛبد انقبٕخ ثبنناد ٚجهٕهِ انفوك ٔٚعزجوِ رعوٚفب َفَٛب ننارّ، ٔٚز

انًقزهفقخ نٛكَُٕزقّ انلافهٛقخ  يٍ مفكبه انفوك اننارٛخ انًَُقخ ٔانًؾقلكح اٞثعقبك عقٍ انعُبٕقو

ْٕٔ انلهعخ انزٙ ٚؾٖم عهٛٓب اٞٛفبل ٙعبف انًَع عهقٗ يقٛقبً يفٓقٕو  ؛مٔ انقبهعٛخ

 انناد انًعل فٙ انلهاٍخو

 انمهك االظرًاعٍ:

ضققو يققٍ انًٕاقققف ا٢عزًبعٛققخ انزققٙ ٕ ؽبنققخ انْققعٕه ثققبنقٕف نًٕقققف ٔاؽققل مٔ م ْقق

 انفوك إنٛٓب ٍٔقٜ انغوثقب  فْٛقعو انفقوك ثب٢َيعقبط ٔانٚقٛ  نهؾو قبد ٔيٕاققف ٚزعوٗ

ْٔققٕ انلهعققخ انزققٙ ٚؾٖققم عهٛٓققب  ؛يعُٛققخ، مٖ عققلو ا٢هرٛققبػ عُققل رٕاعققلِ يققع اٜفققوٍٚ

 اٞٛفبل ٙعبف انًَع عهٗ يقٛبً انقه  ا٢عزًبعٙ انًعل فٙ انلهاٍخو

   انذراسح يحذداخ

   انزيُُح انًحذداخ -أ

 و  و0202رى رطجٛ  مكٔاد انلهاٍخ فٙ عبو 

   انًكاَُح انًحذداخ -ب

 ورى رطجٛ  اٞكٔاد فٙ يلاهً اٞيم نهٖى ٔٙعبف انًَع

   انثشزَح انًحذداخ -ظـ
 عًقبهم ذٔروأؽق ،يقٍ اٞٛفقبل ٙقعبف انَقًع 022يقٍ عُٛخ انلهاٍقخ  ذركَٕ

 يقبٚزقوأػ  ٍقًعٙ فققليقٍ  ٔٚعبٌَٕ ٍُٕاد 6-4فٗ انلهاٍخ يب ثٍٛ  نًْبه ٌٕاٞٛفبل ا

 و   كَٚٛجم 02-44ثٍٛ  

 انًُهعُح انًحذداخ -2

 و  رى اٍزقلاو انًُٓظ انٕٕفٙ انًقبهٌ

 دراساخ ساتمه

 أوال: دراساخ ذُاوند يفهىو انذاخ نذي ضعاف انسًع:

٣قخ ثٍٛ ٙعف انَقًع ٔيفٓقٕو إنٗ انزعوف عهٗ انع Teri (2002)ْلفذ كهاٍخ 

ٔ بٌ يقٍ مكٔارٓقب يقٛقبً يفٓقٕو انقناد،  ،  ٛبنجبً 440عُٛخ انلهاٍخ يٍ ر َذ، ٔركٕانناد

بنجخ ثٍٛ يفٕٓو انقناد ٔٙقعف ٔرٕٕهذ انلهاٍخ فٙ َزبئغٓب إنٗ ٔعٕك ع٣قخ اهرجبّٛٛ ٍ

 وانًَع
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ثلهاٍقخ ْقلفذ إنقٗ يقبهَقخ يفٓقٕو انقناد ثقٍٛ يغًٕعقخ   Yetman (2003)ٔققبو

  ٛبنجقبً 40جقبً يقٍ انطهجقخ انًعقبقٍٛ ٍقًعٛبً ٔر  ٛبن40يٍ انطهجخ انًعبقٍٛ ًٍعٛبً ٔعلكْى ر

ٔمظٓقود  ٔ قبٌ يقٍ مكٔارٓقب يقٛقبً يفٓقٕو انقناد، ،عبكٍٚٛ  ٔانطهجخ انعبكٍٚٛيٍ انطهجخ ان

 وًٍعٛبً يقبهَخ ثبنطهجخ انعبكٍٚٛ َزبئظ انلهاٍخ رلَٗ يفٕٓو انناد نلٖ انًعبقٍٛ

د انًُققٕ ثلهاٍققخ ْققلفذ إنققٗ انزعققوف عهققٗ رققرصٛوا John et al. (2004)ٔقققبو 

و انقناد نهطفقم ، ًَٔبمط انجٛئخ انزعهًٛٛخ عهٗ ًَٕ يفٓقٕهغٕ٘ انًجكو ٔانزُْئخ ا٢عزًبعٛخان

يقٍ مٛفقبل  : يغًٕعخذ انعُٛخ يٍ يغًٕعزٍٛ يٍ اٞٛفبل، ٔركَٕإٞى ٔٙعٛف انًَع

بل ٕقى ٔٙقعبف ٍقًع ٜثقب  ، ٔانًغًٕعخ اٞفوٖ يٍ مٛفٕى ٔٙعبف ًٍع ٜثب  ٕى

 :هذ انلهاٍخ فٙ َزبئغٓب إنٗ يبٚهٙٔرٕٕ ب يقٛبً يفٕٓو انناد،ٔ بٌ يٍ مكٔارٓ ،عبكٍٚٛ

اٞٛفبل انٖى ٔٙعبف انًَع مٔٔ اٜثب  انٖقى نقلٚٓى ماد عقبل ثبنًقبهَقخ ثقرقوآَى  -4

 ؤٙعبف انًَع مٔٔ اٜثب  انعبكٍٚٛاٞٛفبل انٖى 

اٞٛفقققبل انٖقققى ٔٙقققعبف انَقققًع فقققٙ انًقققلاهً انلافهٛقققخ نقققلٚٓى يفٓقققٕو ماد عقققبل  -0

فققٙ فٖققٕل انًققلاهً انعبيققخ وآَى اٞٛفققبل انٖققى ٔٙققعبف انَققًع ثبنًقبهَققخ ثققرق

 وانُ بيٛخ

ثلهاٍخ ْلفذ إنٗ يعوفخ انع٣ققبد   Jacobvitiz & Bush (2005) قبو  م يٍ

ٔ قبٌ يقٍ مكٔارٓقب يقٛقبً ، ب عهقٗ يفٓقٕو انقناد، ٔا٢ زئقبة ٔانقهق اٍٞوٚخ ٔيلٖ ررصٛوْ

نققخ ثققٍٛ انع٣قققبد اهرجبٛققبد كا ٔرٕٕققهذ انلهاٍققخ فققٙ َزبئغٓققب إنققٗ ٔعققٕكيفٓققٕو انققناد، 

، ثب٠ٙققبفخ إنققٗ مٌ ناد انَققهجٙ ٔيَققزٕٚبد يققٍ ا٢ زئققبة، ٔيفٓققٕو انققاٍٞققوٚخ انًفككققخ

،  ًققب ٚققفصو انزنثققنة اهرفققبك يفٓققٕو انققناد عُققل اٞفققواك ا٢ٍققزقواه اٍٞققوٖ ٚققفكٖ إنققٗ

 و  ا٢ٍزقواه فٙ يفٕٓو انناد انَهجٙاٍٞوٖ ٔعلو 

ثلهاٍقخ ْقلفذ إنقٗ انزعقوف  Martinez & Silvester (2006)ٔققبو  قم يقٍ 

عهٗ يَزٕٖ يفٕٓو انناد  نلٖ انطهجخ انًواْقٍٛ انٖى ٔانعبكٍٚٛ، ٔركَٕذ عُٛخ انلهاٍقخ 

 – 44، ٔروأؽقذ معًقبهْى يقبثٍٛ رٍٚٛ  ٛبنجبً يقٍ انعقبك02  ٛبنجبً يٍ انٖى ٔر02يٍ ر

ٓققب مٌ ٔرٕٕققهذ انلهاٍققخ فققٙ َزبئغٔ ققبٌ يققٍ مكٔارٓققب يقٛققبً يفٓققٕو انققناد،  ،  عبيققبً 48

، ٔمٌ يفٓقٕو انقناد ٌ معهٗ يُّ نلٖ اٞفواك انًعقبقٍٛيفٕٓو انناد نلٖ اٞفواك انعبكٍٚٛ  ب

 وا٠َبس  بٌ معهٗ يُّ نلٖ انن ٕه نلٖ

ثلهاٍقخ فؾٖقب يقٍ ف٣نٓقب مهثعقخ  Windle & Windle (2007)ققبو  قم يقٍ ٔ

فقق  انُفَققٙ مثعققبك نهَققهٕ  انعققلٔاَٙ انًزًضققم فققٙ انققناد ا٢عزًبعٛققخ ٔع٣قزققّ ثَققٕ  انزٕا

، ٔرٕٕققهذ انلهاٍققخ فققٙ َزبئغٓققب إنققٗ ٔعقققٕك ٔا٢عزًققبعٙ نققلٖ يغًٕعققخ يققٍ انققن ٕه

٢ زئقبة، ٔانًفٓقٕو ، ٔاٙقطواة اٍ ٍٕ  انزٕاف  انُفَٙ ٔا٢عزًبعٙيَزٕٚبد يورفعخ ي

، ثب٠ٙبفخ إنٗ مٌ انلهاٍخ اٍزقهٖذ فٙ َزبئغٓقب إنقٗ مٌ انَقهٕ  انعقلٔاَٙ انَهجٙ نهناد
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انطفٕنقخ فققٜ ققل ٢َٚقجت يْقك٣د فقٙ انْقٖقٛخ فقٙ يوؽهقخ انن٘ ققل ٚ ٓقو فقٙ يوؽهقخ 

انوّل فٙ ؽٍٛ مٌ اٍزًواه ْنا انَهٕ  يُن انطفٕنقخ إنقٗ انوّقل ققل ٚقفكٖ إنقٗ اٙقطواة 

انَقققهجٙ ٍٔقققٕ  رٕافققق  َفَقققٙ فقققٙ انْقٖقققٛخ ٔيفٓقققٕو انقققناد انْقٖقققٛخ ٔا٢عزًبعٛقققخ 

 و  ٔاعزًبعٙ

ف عققٍ ٛجٛعققخ ٔانزققٙ ْققلفذ إنققٗ انكْقق Desselle (2008)ٔفققٗ كهاٍققخ قققبو ثٓققب 

اد نققلٖ مثُققبئٓى انٖققى انع٣قققخ ثققٍٛ مٍققبنٛت انزٕإققم انزققٙ َٚققزقليٓب اٜثققب  ٔرقققلٚو انققن

يواْقققبً مٕققًبً ٔٙققعٛف انَققًع يًققٍ  02، ٔركَٕققذ عُٛققخ انلهاٍققخ يققٍ ٔٙققعبف انَققًع

، ٔقل رًذ يغبََقخ ، ثب٠ٙبفخ إنٗ مثب  ْف٢  انٖىٍُخ 48-42رزوأػ معًبهْى يب ثٍٛ 

، ٔاٍققزقليذ انلهاٍققخ عققلح مكٔاد يُٓققب كهعققخ ا٠عبقققخ ٔانققن ب  اٍققخ يققٍ ؽٛققشمفققواك انله

ٕإقققم، ٔافزجقققبه انقققن ب  ، ٔاٍقققزجٛبٌ انزعلنقققخ نزققققلٚو انقققناد رإعقققلاك  ٛهٓقققو انقبئًقققخ انً

، ٔرٕٕهذ انلهاٍخ فٙ َزبئغٓب إنٗ ٔعٕك ع٣ققخ يٕعجقخ ثقٍٛ مٍقبنٛت انزٕإقم نَزبَفٕهك

م رجقققٍٛ مٌ مثُقققب  اٜثقققب  انقققنٍٚ ، إنقققلٖ انًواْققق  مٖٔ ا٠عبققققخ انَقققًعٛخٔرققققلٚو انقققناد 

مٖٔ ، انزٕإم انكهٗ  يع مثُقبئٓى يٌٕ م ضو يٍ مٍهٕة رقوا ح انْفبِ، نغخ ا٠ّبهحَٚزقل

،  ققبَٕا م ضققو رقققلٚواً نققنٔارٓى  ًققب  ققبَٕا م ضققو رقققج٣ً نٝفققوٍٚ ٔمنققك عهققٗ ا٠عبقققخ انَققًعٛخ

فقل  انًعبقٍٛ ًٍعٛبً  عكٌ مثُب  اٜثب  اننٍٚ َٚزقليٌٕ يغوك ٍٔٛهخ ٔاؽلح فقٜ يع مثُبئٓى

، ٔارٚؼ مٚٚبً مَّ  هًب  بٌ اٜثب  م ضو يعوفخ ثرٍبنٛت انزٕإقم  بَٕا مقم رقلٚواً ننٔارٓى

، ٔمٌ عٛف انَقًع ثرَقّ يقجقٕل  اعزًبعٛقبً يع مثُبئٓى انٖى مكٖ منك إنٗ ّعٕه إٞى ٔٙق

، ًٔٚكققٍ انزغهققت عهٛٓققب ثبٍققزقلاو ٍٔققبئم ا٠عبقققخ يغققوك ٙققعف فققٙ إؽققلٖ انؾققٕاًْققنِ 

  وخيعُٛ

ثلهاٍخ ْقلفذ إنقٗ رؾلٚقل انعٕايقم انزقٙ رَقٓى فقٙ انزقجقم  Conyer (2009)ٔقبو 

ا٢عزًققبعٙ ٔيفٓققٕو انققناد ٔان٣ىيققخ نزؾقٛقق  انُغققبػ اٞ ققبكًٚٙ نققلٖ انطقق٣ة انعققبكٍٚٛ 

ٛق٣ة يقٍ  0ٛبنجبً يٍ انعقبكٍٚٛ،  00نلهاٍخ يٍ ٔركَٕذ عُٛخ ا ٔٙعبف انًَع ٔانٖى،

، عبيققبً  40-42أؽققذ معًققبهْى يققب ثققٍٛ يًققٍ رو، ٛقق٣ة يققٍ ٙققعبف انَققًع 0انٖققى، 

، يقٛقبً ثقبٚو ٣ََٛل نهَهٕ  انزكٛفقٗٔاٍزقليذ انلهاٍخ انعلٚل يٍ اٞكٔاد يُٓب يقٛبً فب

، ٔرٕٕققهذ ٚو اٞقققواٌ ٔثطبقققخ ي٣ؽ ققخ نهًعهققى، يقٛققبً رقققلْققبهٌٚ نًفٓققٕو انققناد –

ٖقى ٔٙقعبف انلهاٍخ إنٗ علح َزبئظ يُٓب ٔعٕك ع٣قخ عكَقٛخ ثقٍٛ رٖقٕهاد انطق٣ة ان

، ٔمٌ انزقجققم ٍ فقق٣ل مقققوآَى انٖققى ٔٙققعبف انَققًعانَققًع عققٍ مٔارٓققى ٔثققٍٛ رقققجهٓى يقق

انعقبكٍٚٛ ا٢عزًبعٙ نلٖ انط٣ة انٖى ٔٙعبف انَقًع ققل ٚزقرصو ثلهعقخ م جقو يُٓقب نقلٖ 

انَقًع ، ؽٛقش مٌ انقن ٕه يقٍ انعقبكٍٚٛ ٚزقجهقٌٕ ا٠َقبس انٖقى ٔٙقعبف ثغٌُ انًفؾقٕٓ

 ًقب رٕٕقهذ انلهاٍقخ إنقٗ ٔعقٕك ع٣ققخ اهرجبٛٛقّ يٕعجقخ  ،ثًعلل م جو يٍ انن ٕه انٖى

ثٍٛ انط٣ة انعبكٍٚٛ ٔانٖى ٔٙعبف انًَع فٙ رقلٚواد انناد عهٗ يقٛبً يفٕٓو انقناد 

 ٔإكها  انزقجم ا٢عزًبعٙو
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إنٗ انزعقوف عهقٗ انع٣ققخ ثقٍٛ يفٓقٕو انقناد   0202عجٛو ّٕنؼ ر ْلفذ كهاٍخٔ

زعوف عهقٗ انفقؤ  فقٙ يَقزٕٖ يفٓقٕو انقناد ٔانًٓبهاد انؾٛبرٛخ نلٖ ٙعبف انًَع، ان

رعيٖ نًزغٛو انُٕك رم و / مَضٗ ، انزعقوف عهقٗ انفقؤ  فقٙ يَقزٕٖ انًٓقبهاد انؾٛبرٛقخ 

رعيٖ نًزغٛو انُٕك رم و / مَضٗ ، انزعوف عهٗ انفؤ  فٙ يَقزٕٖ يفٓقٕو انقناد روعقع 

   ٍقققُخ، انزعقققوف عهقققٗ انفقققؤ  فقققٙ يَقققز40ٖٕ-42 ، ٔ ر40-42نهًوؽهقققخ انعًوٚقققخ ر

ٍُخ، ٔنزؾقٛق  منقك   40 – 42ر  ، 40ٔ-42انًٓبهاد انؾٛبرٛخ روعع نهًوؽهخ انعًوٚخ ر

اٍقققزقليذ انجبؽضقققخ انًقققُٓظ انٕٕقققفٙ انزؾهٛهقققٙ، ؽٛقققش ثًقزٚقققبِ رقققى ٕٔقققف نهًعطٛقققبد 

انًلهٍٔخ ٔرؾهٛهٓب، م٘ ٕٔف انع٣قخ ثٍٛ يفٕٓو انناد ٔانًٓبهاد انؾٛبرٛخ نلٖ ٙقعبف 

٣ة ٔانطبنجققبد ٙققعبف انَققًع يًققٍ رزققوأػ انَققًع، ركققٌٕ يغزًققع انلهاٍققخ يققٍ انطقق

  عققبو، يققٍ يلهٍققخ انزوثٛققخ اٞيققم ثًؾبف ققخ  فققو انْققٛـ، ٔرققى 40-44معًققبهْى يققب ثققٍٛ ر

ٛبنجبد، ٔرًضهذ مكٔاد انلهاٍخ فٙ  قم يقٍ   00ر  ٣ٛة، 00افزٛبه عُٛخ ركَٕذ يٍ ر

ضقخ ، مظٓقود يقٛبً يفٕٓو انناد رإعلاك انجبؽضخ ، يقٛبً انًٓبهاد انؾٛبرٛخ رإعقلاك انجبؽ

َزبئظ انلهاٍخ ٔعٕك ع٣قخ اهرجبٛٛقخ يٕعجقخ كانقخ إؽٖقبئٛب ثقٍٛ يفٓقٕو انقناد ٔانًٓقبهاد 

انؾٛبرٛخ، ٔٔعٕك فؤ  ثٍٛ انن ٕه ٔا٠َبس فٙ يفٕٓو انناد ٔانًٓقبهاد انؾٛبرٛقخ نٖقبنؼ 

 .  عبو40-42ا٠َبس، ٔٔعٕك فؤ  فٙ يفٕٓو انناد ٔانًٓبهاد انؾٛبرٛخ نٖبنؼ عًو ر

نكْقققف عقققٍ فعبنٛقققخ   إنقققٗ ا0204خ ٕقققجؾٙ انكفقققٕه٘ ٔففقققؤٌ رْٔقققلفذ كهاٍققق

ثوَققبيظ إهّققبك٘ اٍققو٘ نزؾَققٍٛ يفٓققٕو انققناد نققلٖ اٞٛفققبل ٙققعبف انَققًع انًققليغٍٛ، 

يٍ اٞٛفبل ٙعبف انًَع انًقليغٍٛ انقنٍٚ ٚعقبٌَٕ يقٍ   44ٔركَٕذ عُٛخ انلاهٍخ يٍ ر

زقوأػ معًقبهْى اَقفبٗ يفٕٓو انناد رى رقًَٛٓى إنٗ يغًقٕعزٍٛ ٙقبثطخ ٔرغوٚجٛقخ، ٔر

  مٛفققبل يققٍ ٙققعبف انَققًع انًققليغٍٛ 0عبيققب، يغًٕعققخ ٙققبثطخ ر  40 -8يققب ثققٍٛ ر

  0 ، ٔ يغًٕعقخ رغوٚجٛقخ ر940و2ٔاَؾقواف يققلاهِ ر  42،44رثًزٍٕٜ عًقو٘ ققلهِ 

  ٔاَؾقواف يققلاهِ 42، 42مٛفبل يٍ ٙعبف انَقًع انًقليغٍٛ ثًزٍٕقٜ عًقو٘ ققلهِ ر

يقٛققبً يفٓققٕو انققناد نققلٖ اٞٛفققبل ٙققعبف  ، ٔاّققزًهذ مكٔاد انلاهٍققخ عهققٗ 620و2ر

إعلاك انجبؽش ، ٔانجوَبيظ ا٠هّبك٘ اٍٞو٘، إعلاك/ انجبؽقش، مٍقفود رانًَع انًليغٍٛ 

َزبئظ انلهاٍخ عٍ فعبنٛخ انجوَبيظ ا٠هّبك٘ اٍٞو٘ نزؾٍَٛ يفٓقٕو انقناد نقل٘ اٞٛفقبل 

 .ٙعبف انًَع انًليغٍٛ

 ضعاف انسًع:شاَُا: دراساخ ذُاوند انمهك االظرًاعٍ نذي 

 – Booth – Butterfield & Booth ْققلفذ انلهاٍققخ انزققٙ قققبو ثٓققب

Butterfield (1994)  ٔا٢رٖقبل نقلٖ اٞفقواك مٔ٘  إنٙ انكْف انٖقهخ ثقٍٛ ٍقًخ انقهق

يٍ انطهجخ انٖى اننٍٚ رى افزٛبهْى يقٍ   98ا٠عبقخ انًَعٛخ، ٔركَٕذ عُٛخ انلهاٍخ يٍ ر

ا٢رٖقبل انْقٖقٙ، ٔٛهقت يقٍ يلهٍقٙ  فصق٣س يقلاهً، ٔٛجق  عهقٛٓى يقٛقبً يققبٔ

ا٠ّبهحو ٔقل مّبهد انُزبئظ إنقٙ ٔعقٕك ع٣ققخ  انًلاهً ي٣ؽ خ  فب ح انط٣ة انٖى فٙ
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ا٠ّبهح رانزقبٛت انٛلٔ٘  عُل انط٣ة انٖقىو  ًقب  ْقفذ  عكَٛخ ثٍٛ ًٍخ انقه  ٔ فب ح

عقبكح يقب ٚعقٕ  يقٍ  فقب ح انطق٣ة انٖقى فقٙ يعبنغقخ انًعهٕيقبد، ٔ انُزقبئظ عقٍ مٌ انقهق 

ٚقلٔ٘ ٍققٙ ؛ ؽٛقش ٚزققوأػ رقرصٛو ٍقًخ انقهقق  ثقٍٛ يعزققلل ٔ جٛقو عهققٗ  ٖٚقبؽجّ رقبٛقت

 .يضم ٍوعخ ا٠ّبهح ّٔلرٓب ٕٔٔٙؽٓب ٔفبعهٛزٓب  كم ٍهٕ  ا٠ّبهح؛

إنقٙ  Macleod & Byrn (1996) ٓلفذ انلهاٍقخ انزقٙ ققبو ثٓقب  قم يقٍٔاٍقز

ٛخ إٚغبثٛخ ٔرغقبهة يَقزقجهٛخ يَزقجه انزًٛٛي ثٍٛ انقه  ٔا٢ زئبة فًٛب ٚقٔ ثزٕقع رغبهة

مٕققًبًو ٔرققى رطجٛقق  اٞكٔاد انُفَققٛخ انزبنٛققخ:    يفؾٕٕققبً 02ٍققهجٛخو ٔركَٕققذ انعُٛققخ يققٍ ر

ّقفٓٙ يعقلل ٢فزجقبه يقلٖ ٍقٕٓنخ رفكٛقو مفقواك انعُٛقخ  يقٛبً انقهق  ٔا٢ زئقبة، ٔافزجقبه

نٍٚ ٚعقبٌَٕ يقٍ ا٢ٚغبثٛخ ٔانَهجٛخو ٔاَزٓذ انُزقبئظ إنقٙ مٌ اٞفقواك انق ثبنزغبهة انًَزقجهٛخ

ا٢ زئقبة فققل  م ضو رٕقعبً نهزغبهة انًَزقجهٛخ انَقهجٛخ، ميقب اٞفقواك انقنٍٚ ٚعقبٌَٕ يقٍ انقه 

 .ا٢ٚغبثٛخ مظٓؤا رٕقعبً م جو نهزغبهة انَهجٛخ ٔرٕقعبً مقم نهزغبهة

انطًقٕػ اٞ قبكًٚٙ نقلٖ  انزعقوف عهقٗ Evans (1998)  ًقب اٍقزٓلفذ كهاٍقخ

ٔركَٕقذ عُٛقخ انلهاٍقخ يقٍ ، ف عهقٗ ا٢ٍقزعلاك انلهاٍقٙاٞٛفبل انٖقى يقٍ فق٣ل انزعقو

اٍققزقلاو يقققبث٣د ّقٖققٛخ يققع  يغًٕعققخ يققٍ اٞٛفققبل انٖققى ثبنًققلاهً ا٢ثزلائٛققخ، رققى

اٞٛفقبل انٖقى مظٓقؤا ققلهح عبنٛقخ  يلهٍقٙ اٞٛفقبل انٖقىو ٔققل مّقبهد انُزقبئظ إنقٙ مٌ

وفقخ ٔانهغقخ،  ًقب ا٢ٍقزعلاك انزؾٖقٛهٙ نهًع عهٗ انطًٕػ انْقٖٙ ٔاٞ بكًٚٙ يٍ ف٣ل

 .نلٚٓى اٍزعلاكاً عبنٛبً نزعهى انقوا ح ٔانكزبثخ مٔٙؾذ انُزبئظ مٌ اٞٛفبل انٖى

 ثبنكْققف عققٍ رٕقعققبد انْققجبة ٔٙققعبف انَققًع َؾققٕ  Rekerd (2000)ٔقققبو

يققٍ   492ر انًَققزقجم فًٛققب ٚزعهقق  ثَهَققهخ يققٍ اٞؽققلاس انؾٛبرٛققخو ٔقققل ثهققد ؽغققى انعُٛققخ

رعهقًٛٓى إيقب فقٙ  ٍُخ، انقنٍٚ رهققٕا 04إنٙ  42خ يب ثٍٛ ٙعبف انًَع فٙ انًوؽهخ انعًوٚ

انْفبح يقٍ معقم انزٕإقم،  يلاهً فبٕخ نهٖى مٔ ثبنًلاهً انعبكٚخو ٔقل رى اٍزقلاو نغخ

فبٕقخ  زقلهٚجبد انقزؾكى ٔانَقًع  ٔ بَذ انًزغٛواد انًَزقهخ ْٙ يقب ٚهقٙ: رهققٙ رقلهٚجبد

ًقخ ثْقئٌٕ انٖقى، ٔ بَقذ انًزغٛقواد انًٓز ٔانهغخ ٔاٍزقلاو انزكُٕنٕعٛب ٔررصٛو انًُ ًقبد

ٔفطٜ انؾٖٕل عهٗ ٔظٛفخ ثعل انغبيعقخ، ٔانُٕاٚقب  انزبثعخ ْٙ فطٜ ا٢نزؾب  ثبنغبيعخ،

فٙ انًَزقجمو ٔققل رٕٕقهذ َزقبئظ انلهاٍقخ إنقٙ ٔعقٕك  نهعِٛ يع اْٞم ثعل فًٌ ٍُٕاد

ثققٍٛ رعبيققم انطقق٣ة يققع انًفٍَققبد انًٓزًققخ ثبنٖققى ٔثققٍٛ  ع٣قققخ ماد ك٢نققخ إؽٖققبئٛخ

انٕانقلٍٚ فقٙ انًَقزقجم، فقبنط٣ة اٞ ضقو رعقبي٣ً يقع رهقك انًفٍَقبد  انزقطٜٛ نهعقِٛ يقع

 فطٜ يَزقهخ فٙ انًَزقجم، ميب انط٣ة اٞقم رعبي٣ً يع رهك انًفٍَبد  بَٕا  بَٕا مٔ٘

 .ٚفٚهٌٕ ا٢عزًبك عهٗ انٕانلٍٚ فٙ انًَزقجم

ل معزًققل انٖققى، ٔققق فجققواد انؾٛققبح نققلٖ  Olubodun (2003)ٔرُبٔنققذ كهاٍققخ

نهًفؾٕٕقٍٛ ثزققلٚى ثٛبَقبد ؽقٕل  انجبؽقش عهقٗ مٍقهٕثٍٛ فقٙ عًقع انجٛبَقبد، اٞٔل َٚقًؼ

انلًٕٚعوافٛقخ، ٔانضقبَٙ ثعق٘ اٍٞقئهخ انزقٙ  عًوْى ؽٍٛ ؽلٔس ا٠عبقخ ٔثعق٘ انجٛبَقبد

اٞٛفقبل، ٔمنقك يقٍ فق٣ل يغًٕعقخ يقٍ انًققبث٣د ٔمنقك  رلٔه ؽٕل فجواد ؽٛبح ْف٢ 



 م1029   يهاير(   6العدد )                          اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية      

 

 

415 

ا٠ّقبهحو ٔمّقبهد َزقبئظ انلهاٍقخ إنقٙ مٌ انًقواْقٍٛ انٖقى  يٍ فق٣ل ا٢عزًقبك عهقٗ نغقخ

إقبيخ ع٣ققبد اعزًبعٛقخ يقع مققوآَى انعقبكٍٚٛ ٍقٕا  فقٙ انًلهٍقخ  ٕٚعٌٕٓ ٕعٕثبد فٙ

 فٙ انًغزًع ثْكم عبوو  ًب م لد انلهاٍقخ عهقٗ مٌ ْقف٢  انًقواْقٍٛ نقلٚٓى انضبَٕٚخ، مٔ

عقٍ  إنقٙ ْقنا، عجقو انًفؾٕٕقًٍٕٛٛؽبد يورفعخ َؾقٕ إرًقبو رعهقًٛٓى ٔرقلهٚجٓىو إٙقبفخ 

ٕٚاعٌٕٓ عقجبد فقٙ  رقلٚوْى نجوايظ انزعهٛى ثعل انًوؽهخ انضبَٕٚخ، إ٢ مَٓى م لٔا عهٗ مَٓى

 .افزٛبهْى انًُٓٛخ َ واً ٠عبقزٓى انًَعٛخ

هٖقى نانًُٓٛقخ  انطًٕؽقبد  Weisel & Cinamon (2005) ٔا زْقفذ كهاٍقخ

رقَقًٛبد انًقواْقٍٛ نهكفقب ح  وف عهقٗٔٙعبف انًَع ٔانعقبكٍٚٛ، ٔؽبٔنقذ انلهاٍقخ انزعق

يُٓخ ٔٔظٛفخ يقزهفخ فقٙ انًكبَقخ   00ر انًُٓٛخ نلٖ انواّلٍٚ انٖىو ٔقل عوٗ انجبؽضبٌ

انٖققى انققن ٕه ٔا٠َققبسو ٔركَٕققذ عُٛققخ  ا٢عزًبعٛققخ، ٔيَققزٕٖ انزٕإققم انًطهققٕة يققٍ

و   يقٍ انعقبكٍٚٛ ٍقًعٛبً 84ٔعُٛخ ٙبثطخ يقٍ ر   مًٕبً ٔٙعٛف انًَع،04انلهاٍخ يٍ ر

انزقٙ رؾزقبط رٕإق٣ً يكضفقبً رقى اعزجقبهْى مققم يُبٍقجخ  ٔقل مّبهد انُزبئظ إنٙ مٌ انٕظقبئف

يَزٕاْب ٔيكبَزٓب ا٢عزًبعٛخو  ًب مٔٙؾذ انُزقبئظ ٔعقٕك ع٣ققخ  نهٖى ثغ٘ انُ و عٍ

 .انطًٕػ انزعهًٛٙ نلٖ انٖى ٔثٍٛ رقلٚواد انكفب ح انًُٓٛخ نهٖى ثٍٛ اهرفبك

   إنٙ انكْف عٍ قه  انًَزقجم0240ٛهجخ ر عجٛو ٓبْٔلفذ انلهاٍخ انزٙ قبيذ ث

ٔاٞيققٍ  فققٙ ع٣قزققّ ثققجع٘ انًزغٛققواد انُفَققٛخ ريَققزٕٖ انطًققٕػ، ٔانزفققبفل ٔانزْققبفو،

ٔنزؾقٛق  ْقنا، رقى ، انُفَٙ  ٔانلًٕٚعوافٛخ رانُٕك، ٔانعًو  نلٖ عُٛخ يٍ ٙقعبف انَقًع

فل ٔانزْققبفو، انزفققب رطجٛقق  يقٛققبً قهقق  انًَققزقجم ٔيقٛققبً يَققزٕٖ انطًققٕػ، ٔيقٛققبً

ٔٛبنجقخ يقٍ ٛق٣ة ٔٛبنجقبد    ٛبنجقبً 422ٔيقٛبً اٞيٍ انُفَٙ عهقٗ عُٛقخ يكَٕقخ يقٍ ر

  عبيقبً، 48-40معًقبهْى يقب ثقٍٛ ر انًوؽهخ انضبَٕٚخ يقٍ ٙقعبف انَقًع، ٔانقنٍٚ رزقوأػ

كَٚٛجمو ٔققل مٔٙقؾذ انُزقبئظ ٔعقٕك ع٣ققخ   02-02 ًب رزوأػ عُٛخ انًَع نلٚٓى يٍ ر

يققٍ يَققزٕٖ انطًققٕػ، ٔثعققل انزفققبفل، ٔاٞيققٍ  ٍ قهقق  انًَققزقجم ٔ ققمإهرجبٛٛققخ ٍققبنجخ ثققٛ

فؤ  ماد ك٢نخ إؽٖقبئٛخ فقٙ قهق  انًَقزقجم فقٙ ٙقٕ   انُفَٙو إٙبفخ إنٙ ْنا، نى رٕعل

 .يزغٛو٘ انُٕك ٔانعًو

 عهً انذراساخ انساتمح: ذعمُة

 فًٛقب يقزهفقخ عٕاَقت عهقٗ ه يد مَٓب ٍبثقخ كهاٍبد يٍ عوّٙ ٍج  يًب ٚزٚؼ

 انلهاٍققخ ٔيققب ْبيققخ، مفققو٘ عٕاَققت ٔمًْهققذ انلهاٍققخ، يزغٛققواد يققٍ يزغٛققو كققمث ٚزعهقق 

 انَقُٕاد يقل٘ عهقٗ انًززبنٛقخ انجُقب  نًَقٛوح ٔإ ًبل انضغواد، ْنِ نَل يؾبٔنخ إ٢ انؾبنٛخ

 قهققخ انَققبثقخ انلهاٍققبد عققوٗ يققٍان٣ًؽ ققخ  رًققذ  ًققب انققواٍْ، ٔقزُققب ؽزققٗ انَققبثقخ

نقلٖ اٞٛفقبل  انهغخ يفٕٓو انناد ٔانقه  ا٢عزًبعٙ ثلهاٍخ اْزًذ انزٙ انعوثٛخ انلهاٍبد

 اْزًققذ انزققٙ انلهاٍققبد  ققم مٌ  ًققب ،انجبؽققش اٛقق٣كٔمنققك فققٗ ؽققلٔك  ،ٙققعبف انَققًع

 انجبؽشو ا٣ٛكفٗ ؽلٔك  ٔمنككهاٍبد معُجٛخ،  يفٕٓو انناد ٔانقه  ا٢عزًبعٙ ثلهاٍخ
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جبؽققش مٌ ٔعققل ان انَققبثقخ، ٔانجؾققٕس انلهاٍققبد نُزققبئظ انكهٛققخ انُ ققوح فقق٣ل ٔيققٍ

يفٓققٕو انققناد ٔاهرفققبك انقهقق  ٚعققبٌَٕ يققٍ قٖققٕه ٔاٙققؼ فققٗ  ٙققعبف انَققًعاٞٛفققبل 

 وا٢عزًبعٙ

 :انساتمح انذراساخ يٍ االسرفادج أوظه

 انًْقك٣د ٔاقع رعكٌ ٢ ثرَٓب انقٕل ًٚكٍ انَبثقخ انلهاٍبد اٍزعواٗ ف٣ل يٍ

 انلهاٍقبد ْقنِ لهحنُق َٔ قًوا ،يفٕٓو انناد ٔاهرفقبك انقهق  ا٢عزًقبعٙ فف٘ عٍ انُبرغخ

 ٔرطجٛقٛقخ، َ وٚقخ مًْٛقخ يقٍ نهًٕٕٙك يب هغى انجبؽش، ا٣ٛك ؽل فٗ – انًٕٕٙك نٓنا

 يفٓققٕو انققناد ٔانقهقق  ا٢عزًققبعٙ رُبٔنققذ انزققٙ انعوثٛققخ انلهاٍققبد َققلهح مٌ إنققٗ ثب٠ٙققبفخ

 مٔعقّ رغُقت يقع ثلهاٍقزٓب، ا٢ْزًقبو نٚقؤهح يفّوا ًٚضم ،ٙعبف انًَعا٢ٛفبل  نلٖ

 قبثهٛققخ م ضققو َزققبئظ إنققٗ انٕٕققٕل ثٓققلف انلهاٍققبد عهققٗ انزعقٛققت فققٗ ٕٔققفذ انزققٙ انُقققل

 ؽلاصقققخ فقققٗ انَقققبثقخ انلهاٍقققبد عقققٍ انؾبنٛقققخ انلهاٍقققخ افقققز٣ف إنقققٗ ثب٠ٙقققبفخ نهزعًقققٛى،

 ٔققل ،ؽبعخ يبٍخ انٗ انًَبَلح يٍ قجم اٜفوٍٚ ْٗٗ ف انزٗ عُٛبرٓب ٔافزٛبه يٕٕٙعٓب،

 ٕقٛبغخ فقٗ َزقبئظ يقٍ إنٛقّ رٕٕقهذ ٔيقب خانَقبثق ٔانلهاٍقبد انجؾقٕس يقٍ انجبؽش اٍزفبك

 اٍٞقبنٛت ٔافزٛقبه ٔيٕإقفبرٓب، انعُٛقخ ٔرؾلٚل انلهاٍخ، مكٔاد ٔإعلاك انلهاٍخ، فؤٗ

 عهقٗ انؾقوٓ َؾقٕ انجبؽقش ٍقعٙ إنٗ ثب٠ٙبفخ ْنا انجٛبَبد، نزؾهٛم انًُبٍجخ ا٠ؽٖبئٛخ

 انقبٕققخ ٔاٞكٔاد اٍٞققبنٛت ٔرطجٛقق  انُ ققو٘ ا٠ٛققبه عققوٗ ثققٍٛ ٔانزكبيققم انزٕإققم

 ٔفقًقب انًُْٕك انًَزٕ٘ إنٗ ٢ًٕٕٔ  ٔيزفبعم يزكبيم عوٗ رقلٚى َؾٕ ٔانَعٙ ثبنلهاٍخ،

 و  انًٖو٘ انًغزًع ٛجٛعخ يع رز٣ و انزٙ انَهًٛخ ٔا٠هّبكٚخ انزوثٕٚخ نهزٕعٛٓبد

 انذراسح فزوض

نقلٖ  يفٓقٕو انقناد ٔانقهق  ا٢عزًقبعٙماد ك٢نقخ اؽٖقبئٛخ ثقٍٛ عكَقٛخ ع٣ققخ  رٕعل و4

 .عبف انًَعاٞٛفبل ٙ

نقلٖ انقن ٕه يفٓقٕو انقناد كهعقبد  يزٍٕقطٙ ثقٍٛ ماد ك٢نقخ اؽٖقبئٛخ فقؤ  رٕعقل و0

 .ٔا٠َبس

نلٖ انقن ٕه  انقه  ا٢عزًبعٙكهعبد  يزٍٕطٙ ثٍٛ ماد ك٢نخ اؽٖبئٛخ فؤ  رٕعل و2

 .ٔا٠َبس

 إظزاءاخ انذراسح:

 يُهط انذراسح:

 اعزًلد انلهاٍخ انؾبنٛخ عهٗ انًُٓظ انٕٕفٙ انًقبهٌو

 نذراسح:عُُح ا

مُعوٚققذ انلهاٍققخ عهققٗ عُٛققخ يققٍ اٞٛفققبل ٙققعبف انَققًع، ٔقققل رققى رقَققًٛٓى إنققٗ 

 يغًٕعزٍٛ:

 عُُح انرحمك يٍ انخصائص انسُكىيرزَح: -0
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  يقٍ اٞٛفقبل ٙقعبف 02ركَٕذ عُٛخ انزؾق  يٍ انقٖقبئٔ انَقٛكٕيزوٚخ يقٍ ر

 و  ٍُٕاد  6 - 4انًَع، روأؽذ معًبهْى يب ثٍٛ ر

 انعُُح األساسُح: -5

  م قٕه 422  يٍ اٞٛفبل ٙعبف انًَع يُٓى ر022َذ انعُٛخ اٍٞبٍٛخ يٍ رركٕ

 وٍُٕاد  6 – 4  إَبس، روأؽذ معًبهْى يب ثٍٛ ر422ٔ ر

 أدواخ انذراسح:

 اٞكٔاد انزبنٛخ: اٍزقلو انجبؽش فٗ كهاٍزّ

 (.)إعذاد: انثاحسيفهىو انذاخ يمُاس  -0

 يثزراخ إعذاد انًمُاس:

فققٗ انلهاٍققبد انَققبثقخ غٛققو ي٣ئًققخ يققٍ ؽٛققش انٖققٛبغخ يع ققى اٞكٔاد انًَققزقليخ   4

 انلهاٍخوانهف ٛخ، ٔقل رٖهؼ ٞعًبه رقزهف عٍ معًبه عُٛخ 

يع ى اٞكٔاد انًَزقليخ فٗ انلهاٍبد انَبثقخ غٛو ي٣ئًخ يقٍ ؽٛقش ٛقٕل انعجقبهح   0

ا ٚفكٖ إنٗ يهم ٔرعت ْف٢  اٞ  وفواكَفَٓب، ٔانزعبيم يع عجبهاد ٕٛٚهخ عّلً

 وانلهاٍخد ٔاٞثعبك فٗ انًقبٌٚٛ انَبثقخ غٛو يُبٍجخ نطجٛعخ عُٛخ يع ى انًفوكا  2

 ويفٕٓو انناد ٚزُبٔل انجؾش انؾبنٗ يوؽهخ عًوٚخ نى رزٕفو نٓب يقبٌٚٛ ي٣ئًخ نقٛبً  4

نقلٖ اٞٛفقبل ٙقعبف يفٕٓو انناد ٔثُب  عهٗ يب ٍج  قبو انجبؽش ثإعلاك يقٛبً 

 وانًَع

 ب٢رٗ:قبو انجبؽش ثيفٕٓو انناد ٠ٔعلاك يقٛبً 

 و  يفٕٓو اننادا٣ٛ٠ك عهٗ اُٞٛو انُ وٚخ ٔانكضٛو يٍ انلهاٍبد انَبثقخ انزٗ رُبٔنذ  -م

 ويفٕٓو انناد رى ا٣ٛ٠ك عهٗ علك يٍ انًقبٌٚٛ انزٗ اٍزُقِليذ نقٛبً -ة

 و  يفوكح00، يكًَٕب يٍ ريفٕٓو اننادـ فٗ ٕٙ  منك قبو انجبؽش ثإعلاك يقٛبً  ض

فٗ ٕٛبغخ عجبهاد انًقٛبً، ثؾٛش ٢ رؾًقم انعجقبهح م ضقو ٔقل اْزى انجبؽش ثبنلقخ 

يٍ يعُٗ، ٔمٌ ركٌٕ يؾلكح ٔٔاٙؾخ ثبنَُجخ نهؾبنخ، ٔمٌ ركٌٕ ٔاٙقؾخ ٔيفٕٓيقخ، ٔمٌ 

ركٌٕ يٖبغخ ثبنهغخ انعوثٛخ، ٔم٢ رْزًم عهٗ م ضو يٍ فكوح ٔاؽلح، يع يواعقبح ٕقٛبغخ 

 انعجبهاد فٗ ا٢رغبِ انًٕعتو

 :يفهىو انذاخاس انخصائص انسُكىيرزَح نًمُ

 حساب صذق انًمُاس: -أوالا 

 صذق انًحكًٍُ: -0

رىَّ عوٗ انًقٛبً فٗ ٕٕهرّ اٞٔنٛخ عهٗ علك يقٍ مٍقبرنح انٖقؾخ انُفَقٛخ ٔعهقى 

ثًقزهققف انغبيعققبد، ٔرققى إعققوا  انزعققل٣ٚد انًقزوؽققخ ثؾققنف ثعقق٘  انققُفٌ ثكهٛققخ انزوثٛققخ

ٍ ٔإعقبكح ٕقٛبغخ يفقوكاد %  ثقٍٛ انًؾكًق92ٛانًفوكاد ٔانزقٗ ققم ا٢رفقب  عهٛٓقب عقٍ ر
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ٔثُقب  عهقٗ منقك نقى ٚقزى ؽقنف م٘ يفقوكح ٌٞ ََقجخ  مفوٖ ٔف  يب ارفق  عهٛقّ انًؾكًقٌٕ،

 % و92ا٢رفب  نى رقم عٍ ر

   رًُُزي )انًمارَح انطزفُح(:انانصذق  - 5
ٔمنقك  ،رٕقل  انزًقبٚي  انطوفٛقخ رى ؽَبة ٕل  انًقٛقبً عقٍ ٛوٚق  انًقبهَقخ

ٔرى ؽَقبة ك٢نقخ  ،ًقٛبً رُبىنٛبً هن ٛخ ٔف  انلهعخ انكهٛخا٢ٍزط٣ععُٛخ انثزورٛت كهعبد 

  4ر ٔانغقققلٔلٔا٠هثقققبعٗ اٞكَققٗ،  ا٠هثقققبعٗ اٞعهققٗكهعققبد  ٗانفققؤ  ثققٍٛ يزٍٕقققط

 و  ٕٚٙؼ منك

 (0ظذول )

 يفهىو انذاخ صذق انًمارَح انطزفُح نًمُاس

 01اإلرتاعً األدًَ ٌ= 01اإلرتاعً األعهً ٌ=

 لًُح خ
يسرىي 

انًرىسط  انذالنح

 انحساتٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

انًرىسط 

 انحساتٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

38.25 1.55 10.31 0.30 05.120 1.10 

ثققٍٛ   2.24يَققزٕٖ ر  ٔعققٕك فققؤ  كانققخ إؽٖققبئٛبً عُققل 4ر ٚزٚققؼ يققٍ عققلٔل 

ٔفقٗ ارغقبِ  انًَزٕٖ انًورفع ٔمٖٔ انًَزٕٖ انًقُقف٘،مٖٔ  يزٍٕطٗ كهعبد اٞٛفبل

 قٕٖو رًٛٛيٖثٖل   رًزع انًقٛبً ٗعُيًب ٚنًورفع، انًَزٕٖ ا

 شثاخ انًمُاس: -شاَُاا 

 طزَمح إعادج انرطثُك: -0

نٟٛفبل ٙعبف انًَع يٍ ف٣ل إعقبكح  يفٕٓو اننادٔرىَّ منك ثؾَبة صجبد يقٛبً 

رطجٛقق  ا٢فزجققبه ثفبٕققم ىيُققٗ قققلهِ مٍققجٕعٍٛ ٔمنققك عهققٗ انعُٛققخ ا٢ٍققزط٣عٛخ، ٔرققى 

بد مٛفقققبل انعُٛقققخ ثبٍقققزقلاو يعبيقققم ثٛوٍقققٌٕ اٍقققزقواط يعقققبي٣د ا٢هرجقققبٛ ثقققٍٛ كهعققق

(Pearson)يًب ْٚٛو إنقٗ 24و2  ْٔٙ كانخ عُل ر040و2، ٔ بَذ يعبي٣د ا٢هرجبٛ ر  

ح رؾذ ظؤف يًبصهخو ٌَّ انًقٛبً ٚعطٗ َفٌ انُزبئظ رقوٚجبً إما يب اٍزقلو م ضو يٍ يوَّ  م

 طزَمح يعايم أنفا ـ كزوَثاخ:  -5

 ؤَجققبؿ  –ثبٍققزقلاو يعبيققم منفققب  يفٓققٕو انققنادً ؽَققبة يعبيققم انضجققبد نًقٛققب رققىَّ 

 ويٍ انضجبد عبنٛخيورفعخ، ٔٚزًزع ثلهعخ    044ْٙٔو2خ رٔ بَذ انقًٛ

 طزَمح انرعزئح انُصفُح: -1

عهققٗ انعُٛققخ ا٢ٍققزط٣عٛخ انزققٗ اّققزًهذ  يفٓققٕو انققنادثزطجٛقق  يقٛققبً  قققبو انجبؽققش

يئزقّ إنقٗ قَقًٍٛ، انقَقى   يٍ اٞٛفبل ٙعبف انَقًع، ٔرقى رٖقؾٛؼ انًقٛقبً، صقى رغ02ر

اٞٔل اّزًم عهٗ عهٗ انًفقوكاد انفوكٚقخ، ٔانضقبَٗ عهقٗ انًفقوكاد انئعٛقخ، ٔمنقك نكقم 

ثقوأٌ، ٔيعبيقم عزًقبٌ انعبيقخ نهزغيئقخ  –رهًٛن عهٗ ؽلح، فكبَذ قًٛقخ ُيعبيقم ٍقجٛويبٌ 
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ٌَّ انًقٛبً ٚزًزقع ثلهعقخ عبنٛقخ يقٍ انضجقبد، ٔثٛقبٌ منقك  انُٖفٛخ يورفعخ، ؽٛش رلل عهٗ م

  :   0فٗ انغلٔل ر

 (5ظذول )

 ُيعايالخ شثاخ يمُاس يفهىو انذاخ تطزَمح انرعزئح انُصفُح

 ظرًاٌ سثُزياٌ ـ تزاوٌ

1.250 1.482 

ٌَّ   0علٔل رٚزٚؼ يٍ  يعبيم صجبد انًقٛبً ثطوٚققخ انزغيئقخ انُٖقفٛخ ٍقجٛويبٌ  م

ًزقع ثلهعقخ عبنٛقخ ثوأٌ يزقبهثخ يع يضٛهزٓب ٛوٚقخ عزًبٌ، يًب ٚلل عهٗ مٌ انًقٛقبً ٚز ـ

 ونًفٕٓو انناديٍ انضجبد فٗ قٛبٍّ 

 االذساق انذاخهٍ: -شانصا

ٔمنققك يققٍ فقق٣ل كهعقققبد انعُٛققخ ا٢ٍققزط٣عٛخ ثإٚغقققبك يعبيققم اهرجققبٛ ثٛوٍقققٌٕ 

(Pearson) ٕٚٙؼ منك2ثٍٛ كهعبد  م يفوكح ٔانلهعخ انكهٛخ نهًقٛبً ٔانغلٔل ر   

 (1ظذول )

 وانذرظح انكهُح نًمُاس يفهىو انذاخيعايالخ االرذثاط تٍُ درظاخ كم يفزدج 

رلى 

 انعثارج

يعايم 

 االرذثاط

رلى 

 انعثارج

يعايم 

 االرذثاط

رلى 

 انعثارج

يعايم 

 االرذثاط

رلى 

 انعثارج

يعايم 

 االرذثاط

0 1.453** 2 1.402** 03 1.352** 55 1.452** 

5 1.352** 8 1.505* 04 1.328** 51 1.318** 

1 1.432** 01 1.453** 05 1.453** 52 1.425** 

2 1.503* 00 1.432** 02 1.325** 53 1.325** 

3 1.312** 05 1.250** 08 1.315**   

4 1.352** 01 1.382** 51 1.458**   

5 1.452** 02 1.352** 50 1.425**   

 20و2يَزٕٖ ك٢نخ كانخ عُل * 

 24و2يَزٕٖ ك٢نخ كانخ عُل  **

ٌَّ  ققم يفققوكاد يقٛقق2ٚزٚققؼ يققٍ عققلٔل ر يعققبي٣د اهرجبٛٓققب  يفٓققٕو انققنادبً   م

ب رزًزع ثب٢رَب  انلافهٙو20و2، 24و2يٕعجخ ٔكانخ إؽٖبئًّٛب عُل يَزٍٕٚٛ ر   ، مٖ مََّٓ

 يفهىو انذاخ نألطفال ضعاف انسًع:انصىرج انُهائُح نًمُاس 

ْٔكنا، رى انزٕٕم إنقٗ انٖقٕهح انُٓبئٛقخ نهًقٛقبً، ٔانٖقبنؾخ نهزطجٛق ، ٔرزٚقًٍ 

 وفوكح رزًٍٚ ص٣س اٍزغبثبد م ي ح،  يفوك00ر
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 ذعهًُاخ انًمُاس:

ٚغت عُل رطجٛ  انًقٛبً فه  عٕ يٍ اٞنفخ يع يٍ ٚقٕو ثزطجٛ  انًقٛبً، ؽزقٗ   4

 ُٚعكٌ منك عهٗ ٕلقّ فٗ ا٠عبثخو

ٚغت عهٗ انقبئى ثزطجٛ  انًقٛبً رٕٙٛؼ مََّّ نٌٛ ُْب  ىيٍ يؾلك ن١عبثخ،  ًقب   0

ٌَّ ا٠عبثخ ٍزؾبٛ ثَوٚخ ربيخو  م

 جٛ  ثطوٚقخ فوكٚخ، ٔمنك نهزر ل يٍ علو انعْٕائٛخ فٗ ا٠عبثخوٚزى انزط  2

ٚغققت ا٠عبثققخ عققٍ  ققم انعجققبهاد ََّٞققّ  هًققب ىاكد انعجققبهاد غٛققو انًغققبة عُٓققب   4

 اَقفٚذ كقخ انُزبئظو 

 طزَمح ذصحُح انًمُاس:

ٛوٚقققخ ا٢ٍققزغبثخ عهققٗ انًقٛققبً ثب٢فزٛققبه يققٍ صقق٣س اٍققزغبثبد  ؽققلك انجبؽققش

  عهقٗ انزورٛقت، ٔثقننك 4، 0، 2ها  عهٗ مٌ ٚكٌٕ رقلٚو ا٢ٍقزغبثبد رركائًب، مؽٛبَبً، َبك

 ، ٔرقلل انلهعقخ انًورفعقخ عهقٗ 00 ،  ًب ركٌٕ مققم كهعقخ ر00ركٌٕ انلهعخ انقٖٕٖ ر

نقلٖ اٞٛفقبل  يفٓقٕو انقناد، ٔرلل انلهعخ انًُقفٚقخ عهقٗ اَقفقبٗ يفٕٓو انناداهرفبك 

 ٙعبف انًَعو  

 (.د: انثاحسانمهك االظرًاعٍ )إعذا يمُاس -5

 يثزراخ إعذاد انًمُاس:

يع ققى اٞكٔاد انًَققزقليخ فققٗ انلهاٍققبد انَققبثقخ غٛققو ي٣ئًققخ يققٍ ؽٛققش انٖققٛبغخ   4

 انلهاٍخوانهف ٛخ، ٔقل رٖهؼ ٞعًبه رقزهف عٍ معًبه عُٛخ 

يع ى اٞكٔاد انًَزقليخ فٗ انلهاٍبد انَبثقخ غٛو ي٣ئًخ يقٍ ؽٛقش ٛقٕل انعجقبهح   0

ا ٚفكٖ إنٗ يهم ٔرعت ْف٢  اَٞفَٓب، ٔانزعبيم يع عجبهاد   وفواكٕٛٚهخ عّلً

 وانلهاٍخيع ى انًفوكاد ٔاٞثعبك فٗ انًقبٌٚٛ انَبثقخ غٛو يُبٍجخ نطجٛعخ عُٛخ   2

انقهقق   ٚزُققبٔل انجؾققش انؾققبنٗ يوؽهققخ عًوٚققخ نققى رزققٕفو نٓققب يقققبٌٚٛ ي٣ئًققخ نقٛققبً  4

 ا٢عزًبعٙو

عٙ نققلٖ اٞٛفققبل انقهقق  ا٢عزًققبٔثُققب  عهققٗ يققب ٍققج  قققبو انجبؽققش ثإعققلاك يقٛققبً 

 وٙعبف انًَع

 قبو انجبؽش ثب٢رٗ: انقه  ا٢عزًبع٠ٔٙعلاك يقٛبً 

انقهققق  ا٠ٛققق٣ك عهقققٗ اُٞٛقققو انُ وٚقققخ ٔانكضٛقققو يقققٍ انلهاٍقققبد انَقققبثقخ انزقققٗ رُبٔنقققذ  -م

 و  ا٢عزًبعٙ

 انقه  ا٢عزًبعٙو رى ا٣ٛ٠ك عهٗ علك يٍ انًقبٌٚٛ انزٗ اٍزُقِليذ نقٛبً -ة

 و  يفوكح40، يكًَٕب يٍ رانقه  ا٢عزًبعٙنجبؽش ثإعلاك يقٛبً ـ فٗ ٕٙ  منك قبو ا ض

ٔقل اْزى انجبؽش ثبنلقخ فٗ ٕٛبغخ عجبهاد انًقٛبً، ثؾٛش ٢ رؾًقم انعجقبهح م ضقو 

يٍ يعُٗ، ٔمٌ ركٌٕ يؾلكح ٔٔاٙؾخ ثبنَُجخ نهؾبنخ، ٔمٌ ركٌٕ ٔاٙقؾخ ٔيفٕٓيقخ، ٔمٌ 
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فكوح ٔاؽلح، يع يواعقبح ٕقٛبغخ  ركٌٕ يٖبغخ ثبنهغخ انعوثٛخ، ٔم٢ رْزًم عهٗ م ضو يٍ

 انعجبهاد فٗ ا٢رغبِ انًٕعتو

 :انمهك االظرًاعٍانخصائص انسُكىيرزَح نًمُاس 

 حساب صذق انًمُاس: -أوالا 

 صذق انًحكًٍُ: -0

رىَّ عوٗ انًقٛبً فٗ ٕٕهرّ اٞٔنٛخ عهٗ علك يقٍ مٍقبرنح انٖقؾخ انُفَقٛخ ٔعهقى 

عققوا  انزعققل٣ٚد انًقزوؽققخ ثؾققنف ثعقق٘ ثًقزهققف انغبيعققبد، ٔرققى إ انققُفٌ ثكهٛققخ انزوثٛققخ

%  ثقٍٛ انًؾكًقٍٛ ٔإعقبكح ٕقٛبغخ يفقوكاد 92انًفوكاد ٔانزقٗ ققم ا٢رفقب  عهٛٓقب عقٍ ر

ٔثُقب  عهقٗ منقك نقى ٚقزى ؽقنف م٘ يفقوكح ٌٞ ََقجخ  مفوٖ ٔف  يب ارفق  عهٛقّ انًؾكًقٌٕ،

 % و92ا٢رفب  نى رقم عٍ ر

   رًُُزي )انًمارَح انطزفُح(:انانصذق  - 5
ٔمنقك  ،رٕقل  انزًقبٚي  انطوفٛقخ ل  انًقٛقبً عقٍ ٛوٚق  انًقبهَقخرى ؽَبة ٕ

ٔرى ؽَقبة ك٢نقخ  ،ًقٛبً رُبىنٛبً هن ا٢ٍزط٣عٛخ ٔف  انلهعخ انكهٛخعُٛخ انثزورٛت كهعبد 

  4ر ٔانغقققلٔلٔا٠هثقققبعٗ اٞكَققٗ،  ا٠هثقققبعٗ اٞعهققٗكهعققبد  ٗانفققؤ  ثققٍٛ يزٍٕقققط

 و  ٕٚٙؼ منك

 (2ظذول )

 انمهك االظرًاعٍ صذق انًمارَح انطزفُح نًمُاس

 01اإلرتاعً األدًَ ٌ= 01اإلرتاعً األعهً ٌ=

 لًُح خ
يسرىي 

انًرىسط  انذالنح

 انحساتٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

انًرىسط 

 انحساتٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

15.02 5.50 08.45 0.85 00.522 1.10 

ثققٍٛ   2.24يَققزٕٖ ر  ٔعققٕك فققؤ  كانققخ إؽٖققبئٛبً عُققل 4ر ٚزٚققؼ يققٍ عققلٔل 

ٔفقٗ ارغقبِ  انًَزٕٖ انًورفع ٔمٖٔ انًَزٕٖ انًقُقف٘،مٖٔ  كهعبد اٞٛفبل يزٍٕطٗ

 قٕٖو رًٛٛيٖثٖل   رًزع انًقٛبً ٗيًب ٚعُنًورفع، انًَزٕٖ ا

 شثاخ انًمُاس: -شاَُاا 

 طزَمح إعادج انرطثُك: -0

ٔرىَّ منك ثؾَبة صجبد يقٛبً انقه  ا٢عزًبعٙ نٟٛفقبل ٙقعبف انَقًع يقٍ فق٣ل 

جبه ثفبٕم ىيُٗ قلهِ مٍقجٕعٍٛ ٔمنقك عهقٗ انعُٛقخ ا٢ٍقزط٣عٛخ، ٔرقى إعبكح رطجٛ  ا٢فز

اٍقققزقواط يعقققبي٣د ا٢هرجقققبٛ ثقققٍٛ كهعقققبد مٛفقققبل انعُٛقققخ ثبٍقققزقلاو يعبيقققم ثٛوٍقققٌٕ 

(Pearson)يًب ْٚٛو إنقٗ 24و2  ْٔٙ كانخ عُل ر004و2، ٔ بَذ يعبي٣د ا٢هرجبٛ ر  

ٌَّ انًقٛبً ٚعطٗ َفٌ انُزبئظ رقوٚجبً إما يب اٍزقل ح رؾذ ظؤف يًبصهخوم  و م ضو يٍ يوَّ



  يحًذ يحًىد صثزج يحًذ د/
 

 

422 

 طزَمح يعايم أنفا ـ كزوَثاخ:  -5

 ؤَجقبؿ  –ثبٍزقلاو يعبيقم منفقب  انقه  ا٢عزًبعٙؽَبة يعبيم انضجبد نًقٛبً  رىَّ 

 ويٍ انضجبد عبنٛخيورفعخ، ٔٚزًزع ثلهعخ    064ْٙٔو2خ رٔ بَذ انقًٛ

 طزَمح انرعزئح انُصفُح: -1

قه  ا٢عزًبعٙ عهٗ انعُٛخ ا٢ٍزط٣عٛخ انزقٗ اّقزًهذ ثزطجٛ  يقٛبً ان قبو انجبؽش

  يٍ اٞٛفبل ٙعبف انَقًع، ٔرقى رٖقؾٛؼ انًقٛقبً، صقى رغيئزقّ إنقٗ قَقًٍٛ، انقَقى 02ر

اٞٔل اّزًم عهٗ عهٗ انًفقوكاد انفوكٚقخ، ٔانضقبَٗ عهقٗ انًفقوكاد انئعٛقخ، ٔمنقك نكقم 

عزًقبٌ انعبيقخ نهزغيئقخ  ثقوأٌ، ٔيعبيقم –رهًٛن عهٗ ؽلح، فكبَذ قًٛقخ ُيعبيقم ٍقجٛويبٌ 

ٌَّ انًقٛبً ٚزًزقع ثلهعقخ عبنٛقخ يقٍ انضجقبد، ٔثٛقبٌ منقك  انُٖفٛخ يورفعخ، ؽٛش رلل عهٗ م

  :   0فٗ انغلٔل ر

 (3ظذول )

 ُيعايالخ شثاخ يمُاس انمهك االظرًاعٍ تطزَمح انرعزئح انُصفُح

 ظرًاٌ سثُزياٌ ـ تزاوٌ

1.215 1.555 

ٌَّ   0علٔل رٚزٚؼ يٍ  انًقٛبً ثطوٚققخ انزغيئقخ انُٖقفٛخ ٍقجٛويبٌ  يعبيم صجبد م

ثوأٌ يزقبهثخ يع يضٛهزٓب ٛوٚقخ عزًبٌ، يًب ٚلل عهٗ مٌ انًقٛقبً ٚزًزقع ثلهعقخ عبنٛقخ  ـ

 ونهقه  ا٢عزًبعٙيٍ انضجبد فٗ قٛبٍّ 

 االذساق انذاخهٍ: -شانصا

ٔمنققك يققٍ فقق٣ل كهعقققبد انعُٛققخ ا٢ٍققزط٣عٛخ ثإٚغقققبك يعبيققم اهرجققبٛ ثٛوٍقققٌٕ 

(Pearson) ٕٚٙؼ منك6ثٍٛ كهعبد  م يفوكح ٔانلهعخ انكهٛخ نهًقٛبً ٔانغلٔل ر   

 (4ظذول )

 يعايالخ االرذثاط تٍُ درظاخ كم يفزدج وانذرظح انكهُح نًمُاس انمهك االظرًاعٍ

رلى 

 انعثارج

يعايم 

 االرذثاط

رلى 

 انعثارج

يعايم 

 االرذثاط

0 1.302** 5 1.352** 

5 1.502* 2 1.418** 

1 1.315** 8 1.215** 

2 1.402** 01 1.225** 

3 1.305** 00 1.315** 

4 1.248** 05 1.325** 

 20و2يَزٕٖ ك٢نخ كانخ عُل * 
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 24و2يَزٕٖ ك٢نخ كانخ عُل  **

ٌَّ  م يفوكاد يقٛبً 6ٚزٚؼ يٍ علٔل ر يعقبي٣د اهرجبٛٓقب انقه  ا٢عزًقبعٙ   م

 ٓب رزًزع ثب٢رَب  انلافهٙو ، مٖ مََّ 20و2، 24و2يٕعجخ ٔكانخ إؽٖبئًّٛب عُل يَزٍٕٚٛ ر

 نألطفال ضعاف انسًع:انمهك االظرًاعٍ انصىرج انُهائُح نًمُاس 

ْٔكنا، رى انزٕٕم إنقٗ انٖقٕهح انُٓبئٛقخ نهًقٛقبً، ٔانٖقبنؾخ نهزطجٛق ، ٔرزٚقًٍ 

 و م يفوكح رزًٍٚ ص٣س اٍزغبثبد ح،  يفوك40ر

 ذعهًُاخ انًمُاس:

ع يٍ ٚقٕو ثزطجٛ  انًقٛبً، ؽزقٗ ٚغت عُل رطجٛ  انًقٛبً فه  عٕ يٍ اٞنفخ ي  4

 ُٚعكٌ منك عهٗ ٕلقّ فٗ ا٠عبثخو

ٚغت عهٗ انقبئى ثزطجٛ  انًقٛبً رٕٙٛؼ مََّّ نٌٛ ُْب  ىيٍ يؾلك ن١عبثخ،  ًقب   0

ٌَّ ا٠عبثخ ٍزؾبٛ ثَوٚخ ربيخو  م

 ٚزى انزطجٛ  ثطوٚقخ فوكٚخ، ٔمنك نهزر ل يٍ علو انعْٕائٛخ فٗ ا٠عبثخو  2

اد ََّٞققّ  هًققب ىاكد انعجققبهاد غٛققو انًغققبة عُٓققب ٚغققت ا٠عبثققخ عققٍ  ققم انعجققبه  4

 اَقفٚذ كقخ انُزبئظو 

 طزَمح ذصحُح انًمُاس:

ٛوٚقققخ ا٢ٍققزغبثخ عهققٗ انًقٛققبً ثب٢فزٛققبه يققٍ صقق٣س اٍققزغبثبد  ؽققلك انجبؽققش

  عهقٗ انزورٛقت، ٔثقننك 4، 0، 2ركائًب، مؽٛبَبً، َبكها  عهٗ مٌ ٚكٌٕ رقلٚو ا٢ٍقزغبثبد ر

 ، ٔرقلل انلهعقخ انًورفعقخ عهقٗ 40 ،  ًب ركٌٕ مققم كهعقخ ر26ركٌٕ انلهعخ انقٖٕٖ ر

نقلٖ انقهق  ا٢عزًقبعٙ ، ٔرقلل انلهعقخ انًُقفٚقخ عهقٗ اَقفقبٗ انقه  ا٢عزًبعٙاهرفبك 

 اٞٛفبل ٙعبف انًَعو  

 َرائط انذراسح:

 َرائط انفزض األول:

ماد ك٢نقخ اؽٖقبئٛخ ثقٍٛ عكَقٛخ ع٣ققخ  رٕعقلٚقُٔ انفقوٗ اٞٔل عهقٗ مََّقّ " 

 نلٖ اٞٛفبل ٙعبف انًَع "و ٔانقه  ا٢عزًبعٙو انناد يفٕٓ

 اهرجققبٛ ثٛوٍققٌٕ  ديعققبي٣قققٛى ؽَققبة رققى يققٍ ٕققؾخ ْققنا انفققوٗ  ٔنهزؾققق 

(Pearson) ٍٕٛٚٙؼ انُزٛغخو  0رٔانغلٔل  ،يفٕٓو انناد ٔانقه  ا٢عزًبعٙث 

 (5) ظذول

 (511)ٌ =يفهىو انذاخ وانمهك االظرًاعٍ  ٍتٍُ يمُاس االرذثاطيعايالخ لُى 

 يفهىو انذاخ

 انمهك االظرًاعٍ ٌ عُُح انذراسح

 -**1.285 011 انذكىر

 -**1.405 011 اإلَاز

 -**1.385 511 انعُُح ككم
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 1.10** دانح عُذ يسرىي دالنح 

ماد ك٢نقخ إؽٖقبئٛخ ثقٍٛ  عكَقٛخ خٔعقٕك ع٣ققخ اهرجبٛٛق  0ريقٍ عقلٔل  ٚزٚؼ

ٔثننك ٚكٌٕ انفقوٗ  ، 24و2ر ك٢نخ عُل يَزٕٖيفٕٓو انناد ٔانقه  ا٢عزًبعٙ  ٙيقٛبٍ

 رؾق وقل نهلهاٍخ  اٞٔل

 َرائط انفزض انصاٍَ:

يفٓقٕو انقناد كهعقبد  يزٍٕقطٙ ثقٍٛ فقؤ  رٕعقل ُٚٔ انفوٗ انضبَٙ عهٗ مََّّ "

 نلٖ انن ٕه ٔا٠َبس"و 

نهًغًقٕعزٍٛ،  t-testٔنهزؾق  يٍ ٕؾخ ْقنا انفقوٗ، رقى اٍقزقلاو افزجقبه رد  

 وٕٚٙؼ انُزٛغخ  9رٔانغلٔل 

 (2) ظذول

نذي يعًىعرً انذكىر يفهىو انذاخ انًرىسط انحساتٍ واالَحزاف انًعُارٌ ولًُح خ 

 واإلَاز 

 011اإلَاز ٌ =  011انذكىر ٌ = 

 لًُح خ
يسرىي 

انًرىسط  انذالنح

 انحساتٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

انًرىسط 

 انحساتٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

15.12 5.18 32.22 2.28 25.085 1.10 

ٔعقٕك فقؤ  ماد ك٢نقخ إؽٖقبئٛخ ثقٍٛ يزٍٕقطٗ  ٚزٚقؼ  9رعقلٔل   و فقٗثبنُ

كهعققبد انققن ٕه ٔا٠َققبس ٙققعبف انَققًع فققٗ ارغققبِ ا٠َققبس، ؽٛققش  بَققذ قًٛققخ رد    

ٔثقننك ٚكقٌٕ انفقوٗ   24و2 ، ْٔٗ قًٛخ كانقخ إؽٖقبئٛبً عُقل يَقزٕٖ ك٢نقخ ر480و40ر

 رؾق وقل نهلهاٍخ  انضبَٙ

 َرائط انفزض انصانس:

انقهقق  كهعققبد  يزٍٕققطٙ ثققٍٛ فققؤ  رٕعققل نضبنققش عهققٗ مََّققّ "ٚققُٔ انفققوٗ ا

 نلٖ انن ٕه ٔا٠َبس"و  ا٢عزًبعٙ

نهًغًقٕعزٍٛ،  t-testٔنهزؾق  يٍ ٕؾخ ْقنا انفقوٗ، رقى اٍقزقلاو افزجقبه رد  

 ٕٚٙؼ انُزٛغخو  8رٔانغلٔل 

 (8) ظذول

رً نذي يعًىعفٍ انمهك االظرًاعٍ انًرىسط انحساتٍ واالَحزاف انًعُارٌ ولًُح خ 

 انذكىر واإلَاز 

 011اإلَاز ٌ =  011انذكىر ٌ = 

 لًُح خ
يسرىي 

انًرىسط  انذالنح

 انحساتٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

انًرىسط 

 انحساتٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

55.42 1.25 02.44 0.51 25.354 1.10 



 م1029   يهاير(   6العدد )                          اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية      

 

 

425 

ٔعقٕك فقؤ  ماد ك٢نقخ إؽٖقبئٛخ ثقٍٛ يزٍٕقطٗ  ٚزٚقؼ  8رعقلٔل  ثبنُ و فقٗ

، ؽٛقش انقهق  ا٢عزًقبعٙفقٗ  انن ٕهَبس يٍ ٙعبف انًَع فٗ ارغبِ كهعبد انن ٕه ٔا٠

، ْٔققٗ عًٛعققبً كانققخ إؽٖققبئٛبً عُققل انقهقق  ا٢عزًققبعٙ  فققٗ 006و90ر   بَققذ قًٛققخ رد  

 رؾق وقل نهلهاٍخ  انضبنشٔثننك ٚكٌٕ انفوٗ   24و2يَزٕٖ ك٢نخ ر

 يُالشح َرائط انذراسح:

ْزٓب ٔرفَٛوْب فٗ ٕٙ  انفقؤٗ ثعل انعوٗ انَبث  نُزبئظ انلهاٍخ ًٚكٍ يُبق

 ٔانلهاٍبد انَبثقخ ٔا٠ٛبه انُ وٖ ٔمنك عهٗ انُؾٕ انزبنٗ:

 يفٓقٕو انقناد ٔانقهق ثقٍٛ  اؽٖقبئٛبكانقخ  عكَٛخمٍفود انُزبئظ عٍ ٔعٕك ع٣قخ 

 ًققب مٍققفود انلهاٍققخ عققٍ ٔعققٕك فققؤ  كانققخ  ،نققلٖ اٞٛفققبل ٙققعبف انَققًع ا٢عزًققبعٙ

ؽٛش  بَذ انلهعبد فقٙ  نٖبنؼ عُٛخ ا٠َبس عزًبعٙيفٕٓو انناد ٔانقه  ا٢اؽٖبئٛب فٗ 

،  ًقب رؾقق  يفٕٓ انناد يورفعخ عُل ا٠َبس ٔفقٙ انقهق  ا٢عزًقبعٙ يُقفٚقخ عُقل ا٠َقبس

 ثبنفوٗ انضبَٙ ٔانضبنشو

ْٔنا يب مّبهد إنّٛ  ضٛو يٍ انلهاٍبد، ْنا ٔقل م لد انلهاٍبد عهٗ مٌ 

ٔانزٙ  ٕو انناد ٔانقه  ا٢عزًبعٙيفٓاٞٛفبل ٙعبف انًَع نلٚٓى يْك٣د ٔاٙؾخ فٙ 

 Teri (2002)،Yetman (2003)  ،John et al. (2004)،Jacobvitizكهاٍخ يُٓب 

& Bush (2005) ،Martinez & Silvester (2006) ،Windle & Windle 

(2007) ،Desselle (2008) ،Conyer (2009)،Booth – Butterfield & 

Booth – Butterfield (1994) ،Macleod & Byrn (1996)  ،Evans 

(1998) ،Rekerd (2000)  ،Olubodun (2003)  ،Weisel & Cinamon 

 فٙ يفٕٓو انناد ٔانقه  ا٢عزًبعٙ نلٖ ٙعبف انًَعو  0240عجٛو ٛهجخ ر،  (2005)

 يهخص انُرائط:

ماد ك٢نقخ اؽٖقبئٛخ كانقخ عُقل عكَقٛخ مٍفود َزقبئظ انلهاٍقخ عقٍ ٔعقٕك ع٣ققخ 

،  ًقب مٍقفود عقٍ ٔعقٕك فقؤ  كانقخ فٓقٕو انقناد ٔانقهق  ا٢عزًقبعٙي  ثٍٛ انهغخ 24و2ر

 يفٓقٕو انقناد ٔانقهق  ا٢عزًقبعٙ  ثٍٛ  قم يقٍ انقن ٕه ٔا٠َقبس فقٙ 24و2اؽٖبئٛب عُل ر

 نٖبنؼ ا٠َبسو

 ذىصُاخ انذراسح:

 -اٍزُبًكا إنٗ يب  ْفذ عُّ انلهاٍخ انؾبنٛخ ثًب ٚهٗ: ٕٕٚٗ انجبؽش

 بف انًَعوثَٛكٕنٕعٛخ اٞٛفبل ٙعا٢ْزًبو  -4

نلٖ اٞٛفبل ٙعبف يفٕٓو انناد ٔفف٘ انقه  ا٢عزًبعٙ ا٢ْزًبو ثزؾٍَٛ  -0

 انًَعو

عقل كٔهاد رلهٚجٛخ نهًعهًٍٛ نزٕٙٛؼ فٖبئٔ ْنِ انفئخ فٗ ًَْٕى انًزكبيم  -2

 ٔرؾٍَٛ ٍهٕ ٛبرٓىو
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 دراساخ يمرزحح:

ػ قزوانَبثقخ َٔزبئظ انلهاٍخ انؾبنٛخ ٚاٍزُبًكا إنٗ ا٠ٛبه انُ وٖ ٔانلهاٍبد 

انجبؽش علك يٍ انًٕٕٙعبد انجؾضٛخ انزٗ رؾزبط إنٗ إعوا  ييٚل يٍ انلهاٍبد نهٕقٕف 

 عهٗ َزبئغٓب:

نلٖ  يفٕٓو انناد ٔف٘ انقه  ا٢عزًبعٙثوَبيظ إهّبكٖ اَزقبئٗ نزًُٛخ  -4

 اٞٛفبل ٙعبف انًَعو

نلٖ  يفٕٓو انناد ٔفف٘ انقه  ا٢عزًبعٙثوَبيظ إهّبكٖ نزؾٍَٛ يَزٕٖ  -0

 ًَعواٞٛفبل ٙعبف ان
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 انًزاظع

 أوال: انًزاظع انعزتُح:

 و كيْ : كاه  ٕٛاٌويفٕٓو انناد ثٍٛ انطفٕنخ ٔانًواْقخ و 0222كعل انْٛـ ر

ثؾٕس يفرًو ًَٕ ٔهعبٚخ َفَٛخ  و ا٠عبقخ   بْوح اعزًبعٛخ، 0222ّب و قُلٚم ر
 هٛخ انزوثٛخ، عبيعخ انًُٖٕهح ، ٔروثٕٚخ مفٚم ننٖٔ ا٢ؽزٛبعبد انقبٕخو 

 و409-294م، ٓ ٓ مثوٚ 4-0

 و فعبنٛخ ثوَبيظ إهّبك٘ 0204ٕجؾٙ انكفٕه٘، عجل ان٣َو ٍعل، فوٚلح انًَبؽٙ ر

يغهخ مٍو٘ نزؾٍَٛ يفٕٓو انناد نلٖ اٞٛفبل ٙعبف انًَع انًليغٍٛو 
 و80 – 64، 422 هٛخ انزوثٛخ ثغبيعخ  فو انْٛـ، 

و بٕخ ٔروثٛزٓىٍٛكٕنٕعٛخ مٔ٘ ا٢ؽزٛبعبد انق و 0224عجل انًطهت ميٍٛ انقوٚطٙ ر

 . ، انقبْوح: كاه انفكو انعوث4ٙرٛ

 و انع٣قخ ثٍٛ يفٕٓو انناد ٔانًٓبهاد انؾٛبرٛخ نلٖ ٙعبف 0202عجٛو يؾًل ّٕنؼ ر

 و022 – 044 ، 40ر 04يغهخ انجؾش انعهًٙ فٙ انزوثٛخ، انًَعو 

 و قه  انًَزقجم ٔع٣قزّ ثجع٘ انًزغٛواد انُفَٛخ 0240عجٛو يؾًل عضًبٌ ٛهجخ ر

،  هٛخ انلهاٍبد هٍبنخ يبعَزٛوًٕٚعوافٛخ نلٖ عُٛخ يٍ ٙعبف انًَعو ٔانل

 .ا٠ََبَٛخ، عبيعخ اٞىْو

و انقبْوح: كاه انٕفب  انزرْٛم انًغزًعٙ ننٖٔ ا٢ؽزٛبعبد انقبٕخ و 0220يؾًل فًٓٙ ر

 نلَٛب انطجبعخ ٔانُْوو 

لٖ انوف٘ انٕان- و "ثعل انلف " مٌٍ َ وٚخ انقجٕل4890يًلٔؽخ يؾًل ٣ٍيخ ر

، انقبْوح، يغهخ عهى انُفٌ، انٓٛئخ انًٖوٚخ انعبيخ نهكزبةنؤَبنلثؤَو، 

 انعلك انضبنش، انَُخ اٞٔنٗو
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