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 الفلرية يف وٍطكة دازاُزواز األقارب باٌتعار اإلعاقة  ارتباط
 خالد بً حطً مشَْز محدٖأ. 

 معله متكدو بإدازٗ تعلٔه داشاٌ باملنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘

 بيدز بً ىاصس العتٔيب. ا.د

 أضتاذ بكطه الرتبٔ٘ اخلاص٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ دامع٘ امللو ضعْد

 باملنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ 
 املصتخمص: 

زٚاز األقددد را ت ْتحددد ر اا  قددد١ اينهعٜددد١   َٓ كددد١   رتبددد  اإىل ايتعدددعف  ًددد٢  ايبشدددح فٖددد 
نُدد  ابددت  ّ   االرتبدد ،ٞواملددٓٗر ايٛيددنٞ    ٕددد زإو ٚيتشكٝددل ٖدددٙ األٖدد اف ابددت  ّ ايب سجدد   

و ٚتهٕٛ جمتُع اي راب١ َٔ مجٝدع ئ٦د ت اا  قد١ اينهعٜد١     نأدا٠ يً راب١ ابتُ ر٠ مجع ايبٝ ْ ت
و ٚتهْٛت ايع١ٓٝ (8301ٚايب يغ   دِٖ ) ١ د زإاملًتشكني مبع ٖ  ٚتعاَر ايرتت١ٝ اينهع١ٜ مبٓ ك

ايٓتددد ٥ر َٓٗددد س ةٕ ْةدددب١ اْتحددد ر تٛيدددًت اي رابددد١ مُٛ ددد١ َدددٔ قددد  ٚ ، يدددط ٚ، يبددد١و (033َدددٔ )
%(   س يدد١ 1018)%(و َٓٗدد  0815اا  قدد١ اينهعٜدد١ املعتب دد١ تدداٚاز األقدد را مبٓ كدد١ ددد زإ تً ددت )    

زٚاز األق را ت ا  ق١ اينهع١ٜ مبٓ ك١  رتب  ا اياٚاز َٔ األق را َٔ اي رد١ األٚىلو ٖٚدا ٜؤن 
 ايٓتدد ٥ر ٚدددٛد ئددعٚم لات داليدد١ إس دد ١ٝ٥ تددني ةئددعاد  ٝٓدد١ اي رابدد١ ٚئكدد            1 نُدد  ةرٗددعت ددد زإ

%  1018سٝح تً ت ْةبتٗ   رد١ ةٚىلَٔ ايكعات١ ( ي  حل ايدرد١ ايكعات١مُٛ ١ َٔ املت رياتس )
و )اجلددٓت( ي ددد حل  % 1318سٝددح تً دددت ْةددبتٗ   األا  دٗدد١ كعاتددد١ َددٔ  و )دٗدد١ ايكعاتدد١( ي دد حل اي   

 ِ ( ي د حل اا  قد١ اينهعٜد١ املتٛبد ١     دردد١ اا  قد١ اينهعٜد١   % و )2016ايدنٛر سٝح تً ت ْةدبتٗ
(ي دد حل لٟٚ ايدد خٌ املددٓ نب سٝددح تً ددت ْةددبتِٗ  اي خٌ %و )َةددت5815٣ٛسٝددح تً ددت ْةددبتٗ 

نحنت ايٓتد ٥ر  دٔ   % 1 نُ  0312(ي  حل به ٕ ايكع٣ سٝح تً ت ْةبتِٗايةهٔ %و )َه 5811ٕ
ٚتددني  قددٌ تددني درددد١ ايكعاتدد١ أئ 3138ٚدددٛد  ةقدد١ ،عدٜدد١ قٜٛدد١ دايدد١ إس دد ٥ٝ    ٓدد  َةددت٣ٛ داليدد١   

ٚتحددري ٖدددٙ ايٓتٝذدد١ إىل ةْدد٘ نًُدد  زادت درددد١     واا  قدد١ اينهعٜدد١ ٚئكدد   ي رددد١ اا  قدد١ ٚجدد تٗ    
 ق1١ايٛاي ٜٔ نًُ  زادت ج ٠ اا  تني ايكعات١ 

 َٓ ك١ د زا1ٕ -زٚاز األق را -اا  ق١ اينهع١ٜ ايهًُ ت املنت س١ٝس

The Relationship of Relatives' Marriage in the Prevalence of Intellectual 
Disabilities in Jazan Region 

Khaled bin Hassan Mashhur Hommadi 
Prof. Bander bin Nasser AlOtaibi 

Abstract: 
This study was conducted to investigate how the consanguineous marriage 

is related to the wide spread of intellectual disability in Jazan Region, And for 
the purpose of accomplishing these goals , the researcher adopted the 
descriptive relational approach . In this connection, the researcher used the 
questionnaire form as a study tool , adding that the study subjects were made 
up of all categories of the intellectual disability studying at the institutes and 
the intellectual education programs in Jazan Region whose number was 1038 
and the subjects were made up of 500 male and female students to the effect 
that the study reached definite conclusions as follows : the intellectual 
disability wide spread percentage which was connected with the 
consanguineous marriage reached 51.4 % of which 58.9 are intermarriage of 
the first rating to the inference that there was a linkage between 
consanguineous marriage and intellectual disability in Jazan Region. 
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Furthermore, The findings unfurled differences of statistical denotations 
between the study subjects according to a cluster of changes . The degree of 
kinship variable is in favor of the consanguinity of the first  grade by 85.9 % , 
Affinity Variable is in favor of the patrilineal relationship consanguinity by 
70.1% , Gender Variable is in favor of the males by 63.1 % , The degree of 
intellectual disability variable is in favor of the average intellectual disability 
by 49%, The Income brackets Variable is in favor of the low income 
individuals  by 49.8, The housing place  variable is in favor of the village 
inhabitants by 50.6 % , Last, The findings explored the close direct relation 
denotative statistically at 0.01 and the less between the degree of kinship and 
affinity on one hand and the intellectual disability on the other hand 
depending on the degree of disability and its severity , adding that the findings 
indicate that the more the affinity was  higher between the parents, the more 
disability severity was aggravate. 
Keywords: Intellectual Disabilities- Relatives' Marriage - Jazan Region. 

 وكدوة: 
مم  الجدو ئٝد٘ ةٕ ايٛق ٜد١ َدٔ اا  قد١ تندعا  ًٝٓد  ابد ل تد اتري  د ٠و ٚايد             

األبدددب ا املععٚئددد١ ٚاملجبتددد١ ت أل ددد خ ٚخ يددد١  َددٔ جدددأْٗ  سٓدددط َةدددبب ت اا  قددد١ 
املبهدع ٚاارجد د   هحد   ايداٚاز ن ي  ٌايع١ًُٝو َٚٔ ةِٖ خ ٛات ايٛق ١ٜ َعس١ً َ  قب

تدددعتبل ايٛق ٜددد١ َدددٔ اجلددٝو ٚايددد  تعددد  َدددٔ املةدددتٜٛ ت األٚىل َددٔ ايٛق ٜددد١و سٝدددح   
ٞ      مبةتٜٛ تٗ  امل تًن١ ارتب ، اا  ق١  ٚايجك ئد١   ٚثٝكد   مبد ٣ اْتحد ر ايدٛ ٞ اي دش
 (16382 )ايعُعٟوٚايع  ١ٜ اي ش١ٝ ٚاالدتُ  ١ٝ اي ب١ٝ

يإل  قدد١و ٜعدددع ليددو املؤدٜدد١  زٚاز األقدد را َددٔ ةٖددِ األبددب اٜددع٣ ايهددجرئٜ ةٕ ٚ
ةٕ يد١ً ايكعاتدد١ مبةددتٜٛ تٗ  امل تًند١ تدد ز نُؤجددع  ًد٢ ٚدددٛد  ٛاَددٌ ٚراثٝدد١    إىل 

اا  قدددد١ مب تًدددد     سدددد ٚخ خمتًندددد١ قدددد  تةددددِٗ تحددددهٌ َب جددددع ةٚ  ددددري َب جددددع 
َةددتٜٛ تٗ و ٚنًُدد  ن ْددت ايكعاتدد١ ةقددعا ندد ياٚاز ت ألقدد را َددٔ اي رددد١ األٚىل         

  ٝ حمُد و  )ٓد ت املتٓشٝد١ َدٔ ايٛايد ٜٔ إىل ة،ند  1ِ      نًُ  ازدادت ئدع  رعٜدع اجل
6381) 

    ٕ زٚاز األقد را ٜةددِٗ   ارتند ب ْةددب١    ٚئُٝد  صدا اا  قدد١ اينهعٜد١ ً ٜدد ا  ئد 
ةٖدددِ و َٚدددٔ ٚت يتش ٜددد  نةدددبط ْددد تر  دددٔ ايعٛاَدددٌ ايٛراثٝددد١ ٗ   ددد ،ع   سددد ٚثملا

بط ةٕ تتةدد ُهددٔٔ املاألَددعاا ايدد  قدد  ًدد خ  ٓدد  زٚاز األقدد را ٚايدد  تدد ٚرٖ  َدد      
ايدددٟ ٜٓددتر  ٓدد٘ ْكددا   إْدداِٜ ٚ ةَددعاا ايتُجٝددٌ اي دددا٥ٞت ا  قدد١ اينهعٜدد١ وٖددٞ 

تهةددري َدد د٠ ا دد َب األَددٝو ئتدداداد ْةددبت٘   ايدد ّ ٜٚةددبط  ممدد  ٜددؤدٟ إىلَعدني  
 (6385وايٛاتًٞ ريٖ  َٔ األَعاا ايٛراث١ٝ 1)ٚ اا  ق١ اينهع١ٜ

 ااْةد ١ْٝو امتُعد ت  ٚابع١ االْتحد ر   ندجري َدٔ     األق را ر ٖع٠ زٚاز تعت ٚ
ٕ سددد الت ايتدددااٚز تدددني األقددد را    ٚاخلًٝذٝددد١وسٝح إ ٚخ يددد١ امتُعددد ت ايععتٝددد١

%و ٖٚٞ َٔ ة ٢ً ايٓةط   ايع ملو ٖدا إلا 0111ٚيًت ْةبت٘ إىل  ايةعٛدٟامتُع 
ٚقد  تدؤدٟ   %و 0 عئٓ  ةٕ َع ٍ اياٚاز تني األقد را   ندجري َدٔ ايد ٍٚ ال ٜاٜد   دٔ       
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إىل زٜ د٠ ٚاضش١   اا  ق ت ٚاألَعاا ايٛراث١ٝ ٚخ ي١ تًو  ايع ي١ٖٝدٙ ايٓةب١ 
 (16388)ا ةنيواي  تٓتكٌ ت يٛراث١ املتٓش١ٝ

ٚتعتدد  َٓ كدد١ ددد زإ َددٔ ةنجددع َٓدد ،ل املًُهدد١ ايدد  ٜهجددع تٗدد  زٚاز األقدد را و    
حم ئظ ت بٝعت٘و ٜٚ ًدط  ًٝد٘ ايدتةسِ األبدعٟ ًٚهُد٘      َٓ ك١ د زإ ُذتُع ئ

 ند ر  ًد٢   و نُ  تهجع ئٝ٘ ايكع٣ ٚاي  دا٥ُ   َ  ًع   ًد٢ ا ك يٝ ايع دات ٚايت
 ت  تبدد ر ةْٗددِ َددٔ ت٦ٝدد١ ادتُ  ٝدد١ ٚاسدد ٠    ٚايتددااٚز تددني األقدد را   ايرتاتددل األبددعٟ  

ٕ ( 6380ٚتعت١ٝ ٚاس ٠و ٜٚؤن  ليو َد  ةجد رت يد٘ َع دٞ)     ٚ  ةٕ بده  ايكدع٣  األرٜد ف 
 1َٔ به ٕ امل ٕ ايهبري٠  اٚاز األق راةنجع تنضٝة ي

ئ ٕ ايتععف  ٢ً ْةب١ زٚاز األق را   جمتُع َٓ كد١ دد زإ    ٔ ٖدا املٓ ًلَٚ
  اْتحدد ر ْةددب١ اا  قدد١    ارتب ،دد٘بٝةدد      ئٗددِ َدد ٣    ٚس ددعٖ  تحددهٌ  ًُددٞو  

ٚتكددد ِٜ اخلدددد َ ت   ايتٛ ٝددد١ ٚت يتددد يٞ ربدددِ االبدددرتاتٝذٝ ت املةدددتكب١ًٝ     اينهعٜددد١  
 ئهعٜ  1  يًُع قني

 بشحوعلمة ال  : 
راب ت ٚااس د ٥ٝ ت ايةد تك١ ٚةٜضد   ا  ٜجد١ إىل ةٕ زٚاز     ةج رت ايع ٜ  َٔ اي 

األقددد را َدددٔ ةنجدددع األبدددب ا املؤدٜددد١ يإل  قددد١ مب تًددد  ئ٦ تٗددد  ت ملًُهددد١ ايععتٝددد١       
( ٚايد  ةجد رت إىل ةٕ زٚاز األقد را دد ٤   املعتبد١      6336ايةعٛد١ٜو ن راب١ ايٛزْد١ ) 

املؤدٜددد١ يإل  قددد١ األٚىل َدددٔ سٝدددح ةنجدددع األبدددب ا ايددد  تدددؤدٟ ي َدددعاا ايٛراثٝددد١  
( يتجبت 6382%و نُ  د ٤ت تك رٜع املةح اي ميٛ عا )08,68مب تً  ئ٦ تٗ  تٓةب١

% َددٔ األئددعاد لٚٚ اا  قدد١ تددعتل تددني   20ليددوو سٝددح ةجدد رت ايتكدد رٜع إىل ةٕ ْةددب١   
إال  6382ٚ 6336آت ٥ِٗ ٚةَٗ تِٗ ي١ً قعات١و َٚٔ املةسظ اين رم اياَو تني   َٞ 

ايعًُٝد١ ايدد   ٚاي رابدد ت ايع ٜد  َددٔ األ د خ    ةندد تٚتنعد1١  ةٕ ايٓةدط َ زايددت َع 
ٜعدد  َددٔ األبددب ا ايع٥ٝةدد١   األقدد را  ةٕ زٚازةبددب ا اا  قدد١ اينهعٜدد١و  ةدعٜددت سددٍٛ  

و نُددد  دددد ٤   درابددد١ راد دمددد ّ ٚ رٗدددٛر اا  قددد١ اينهعٜدد١ ايدد  تدددؤدٟ تددد ٚرٖ  إىل  
زٚاز ٚدددٛد  ةقدد١ قٜٛدد١ تددني    سٝددح ةجدد رت إىل   Rajangam& Devi(6331)دٜنددٞ

 1ٚس الت ايتحٛٙ اخلًكٞ ٚجدٚل ايهعَٚٛبَٛ ت امل تًن١ ٚاا  ق١ اينهع١ٜاألق را 

و سٝدح إْٗد  َدٔ    ٚتعت  َٓ ك١ دد زإ َدٔ املٓد ،ل ايد  ٜهجدع ئٝٗد  زٚاز األقد را       
ٚ    ند  املٓ ،ل اي    يب   َ  ًع   ٢ً ا  ًد٢ ايرتاتدل   ر  ًد٢ ايعد دات ٚايتك يٝد  

ةٕ ْةب١ اا  ق١ ( 6388نحِ )ق  لنع األ راو ٚ ٔ ،عٜل ايتااٚز تني األقاألبعٟ 
إىل ةبددب ا تعددٛد   قدد١ اا ةبددب ا ارتندد ب ْةددب١  ٚةٕو  %83ٓ كدد١ ددد زإ ٚيددًت إىل مب

 املتٛائكني1 زٚاز األق را  ريْتٝذ١ ٚراث١ٝ 

ٗ   ٕ خةٍٚيعٌ َ  ٜةسظ٘ ايب سج   َٝد إ ايرتتٝد١ اخل يد١ َدٔ ٚددٛد       ُ  ًُد
ٟ قعات١ تني  ي١ً ٖدٛ َد  ٜةدتٛدط إددعا٤     و ئهعٜد    ايهدجري َدٔ ايتةَٝدد املعد قني     ٚايد 

ٖددددٙ اي رابددد١و سٝدددح إٕ اي رابددد ت ٚايتكددد رٜع ايددد  بدددبل ةٕ ت عقدددت يعةقددد١ زٚاز       
األقدد را ت ا  قدد١ مبٓ كدد١ ددد زإ مل تحددع إىل اا  قدد١ اينهعٜدد١ تددٌ تٓ ٚيددت اا  قدد١    

     ٟ ٜهجددع ئٝدد٘ زٚاز   تحددهٌ  دد ّو يدددا ئدد ٕ درابدد١ س ٜجدد٘ متُددع ددد زإ ا دد ئظ ٚايددد
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املعتب دد١ تةددِٗ   تكًٝددٌ سدد الت اا  قدد١ اينهعٜدد١     تهحدد  يٓدد  سكدد ٥ل  األقدد را قدد  
 تاٚاز األق راو ٚتٛ ١ٝ امتُع ؤَ خةٍ َ  تظٗع ت٘ ْت ٥ر اي راب1١

  البشحأشئمة  : 
زٚاز األقد را  ارتب    َ ٣ َ ٜةع٢ ايبشح يإلد ت١  ٔ ايةؤاٍ ايع٥ٝت ايت يٞس 

 ٓ ك١ د زإ َع ٖ  ٚ تعاَر ايرتت١ٝ اينهع١ٜ مبهع١ٜ    ْتح ر اا  ق١ اينت

 سٜٚٓبجل َٔ بؤاٍ اي راب١ ايع٥ٝت   ٠ تة ؤالت ئع ١ٝ ٖٞ

  اا  قددد١ اينهعٜددد١ املعتب ددد١ تددداٚاز األقددد را   َع ٖددد  ٚتدددعاَر    اْتحددد رَددد  ْةدددب١
 مبٓ ك١ د زإ ينهع١ٜ ايرتت١ٝ ا

   ي رد١ ايكعاتد١ )قعاتد١    ٌٖ ٖٓ ى ئعٚم لات دالي١ إس  ١ٝ٥ تني ةئعاد ايع١ٓٝ ٚئك
 درد١ ةٚىلو قعات١ درد١ ث ١ْٝ( 

      ٖٔددٌ ٖٓدد ى ئددعٚم لات داليدد١ إس دد ١ٝ٥ تددني ةئددعاد ايعٝٓدد١ ٚئكدد   جلٗدد١ ايكعاتدد١ َدد
 اي رد١ األٚىل)قعات١ َٔ د١ٗ األا و قعات١ َٔ د١ٗ األّ( 

  ى ئعٚم لات دالي١ إس  ١ٝ٥ تني ةئعاد ايع١ٓٝ ٚئك   ملت ري اجلٓت )لنٛرو ٖٓ ٌٖ
  إْ خ(

    ٖدددٌ ٖٓددد ى ئدددعٚم لات داليددد١ إس ددد ١ٝ٥ تدددني ةئدددعاد ايعٝٓددد١ ٚئكددد   ي ردددد١ اا  قددد١
 اينهع١ٜ )تةٝ ١و َتٛب ١ و َتع دٟ  ٛم( 

   ٌى ئعٚم لات دالي١ إس  ١ٝ٥ تني ةئعاد ايع١ٓٝ ٚئك   ملةت٣ٛ اي خ ٖٓ ٌٖ 
       ى ئعٚم لات دالي١ إس  ١ٝ٥ تني ةئعاد ايعٝٓد١ ٚئكد   ملهد ٕ ايةدهٔ )َ ٜٓد١و ٖٓ ٌٖ

 ٘و قع١ٜ( حم ئظ
         ( ٚتدني  دردد١ ث ْٝد١  ٌٖ تٛد   ةقد١ تدني دردد١ ايكعاتد١ ) قعاتد١ دردد١ ةٚىلو قعاتد١

ٚجدددددد تٗ )إ  ق١ تةددددددٝ ١ وإ  قدددددد١   اا  قدددددد١ اينهعٜدددددد١ ٚئكدددددد   ي رددددددد١ اا  قدددددد١    
  ٓ ك١ د زإنهع١ٜ مب  َع ٖ  ٚتعاَر ايرتت١ٝ ايَتٛب ١وَتع دٟ  ٛم( 

 البشح:ف اِدأ 
اا  قدد١ اينهعٜدد١ املعتب دد١ تدداٚاز   اْتحدد رْةددب١ ايتعددعف  ًدد٢  إىلايبشددح  ٗدد فٜ

و َٚععئ١ ٖدٌ ٖٓد ى ئدعٚم    مبٓ ك١ د زإينهع١ٜ األق را   َع ٖ  ٚتعاَر ايرتت١ٝ ا
لات دالي١ إس  ١ٝ٥ تني ةئعاد ايع١ٓٝ ٚئك   ملت رياتس درد١ ايكعات١و درد١ ايكعات١ َدٔ  

ٌٖ َٚععئ١  اي رد١ األٚىلو اجلٓتو اا  ق١ اينهع١ٜو َةت٣ٛ اي خٌو َه ٕ ايةه1ٔ
ٚجد تٗ   تٛد   ةق١ تني درد١ ايكعاتد١ ٚتدني اا  قد١ اينهعٜد١ ٚئكد   ي ردد١ اا  قد١        

 1ٓ ك١ د زإنهع١ٜ مب  َع ٖ  ٚتعاَر ايرتت١ٝ اي

  البشحأِىية  : 
 أ ( األِىية الٍظرية :

 تٓ ٚيددت ارتبدد   َددٔ اي رابدد ت ايكًًٝدد١ ايدد     تهُددٔ ةُٖٝدد١ ٖدددا ايبشددح نْٛدد٘     
اي رابدد ت ايعًُٝدد١    مبٓ كدد١ دد زإو ت اضدد ئ١ إىل قًدد١  اتدد١ت يكعاينهعٜدد١ اا  قد١  

تحدهٌ   اا  قد١ اينهعٜد١   اايد ت١ زٚاز األقد را      ةقد١ ايٛ،ٔ ايععتٞ اي  تٓ ٚيدت  
      ِ ايدرتاخ ايٓظدعٟ  ددٔ    خد  و ئُٝد  ودد ٍٚ ايب سجد ٕ َدٔ خددةٍ ٖددٙ اي رابد١ تدد  ٝ
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ي رابد ت ٚايبشدٛخ   اا  ق١ اينهع١ٜ َٚةدبب تٗ  ٚايددٟ الزاٍ   دد١ إىل َاٜد  َدٔ ا     
تةد    ْتد ٥ر ٖددٙ     ٚاأليع ٠ سٝح ق   َٓ كتٓ  ايععت١ٝ  ٢ً خمتً  املةتٜٛ ت 

اي راب١ ايب سجني ٚاملٗتُني   دراب١ ٖدا املٛضٛب َدٔ دٛاْدط ةخدع٣ مل تد رث َدٔ      
 1قبٌ

 : التطبيكية ب ( األِىية
   تعنٝا دٗٛد املٗدتُني   ن ئد١ األيدع ٠     تتُجٌ األ١ُٖٝ ايت بٝك١ٝ يًبشح

  تٛ ٝد١ امتُدع ت ا  قد١ اينهعٜد١      ٚاالدتُ  ١ٝاي ١ٜٝٓ ٚايتع١ًُٝٝ ٚاي ش١ٝ 
 1ٚةبب تٗ 

    ايعُدددددٌ  ًددددد٢ ٚضدددددع ايددددد اَر   وددددد ٍٚ ايب سجددددد ٕ َدددددٔ خدددددةٍ ٖددددددٙ اي رابددددد١
 1ٚاالبرتاتٝذٝ ت ايٛق ١ٝ٥ ايهن١ًٝ   ا   َٔ اْتح ر اا  ق١ اينهع١ٜ

  تٛدٝدد٘ ٚتٛ ٝدد١ األبددع ٚاملكددبًني  ًدد٢ ايدداٚاز      ٥ر ٖدددٙ اي رابدد١    قدد  تةدد    ْتدد
و ةٚ مب ددد ،ع ايددداٚاز َدددٔ األقددد را ٚضدددعٚر٠ إددددعا٤ اينشدددا اي ددد  قبدددٌ ايددداٚاز  

 ايبشح  ٔ ا ًٍٛ اي ب١ٝ ٚاي  ميهٔ َٔ خة   سٓط ٚالد٠ ،نٌ َع م1

  البشحسدود  : 
 رتب   زٚاز األق را ا  ٚد املٛضٛ ١ٝس اقت ع ايبشح ا  يٞ  ٢ً َععئ١ َ ٣ ا

 ت ْتح ر اا  ق١ اينهع١ٜ مبٓ ك١ د زا1ٕ
 ( ، يدط  033 ١ٓٝ  حدٛا١ٝ٥ َهْٛد٘ َدٔ)     ٢ً ايبشحت بٝل  مت ا  ٚد ايبحع١ٜ س

 ٔ نهعٜدد١ )ايبةددٝ ١و املتٛبدد ١و َتعدد دٟ   مجٝددع ئ٦دد ت اا  قدد١ اي  ٚ، يبدد١ تتضددُ
 1ايعٛم( ٚاملًتشكني مبع ٖ  ٚتعاَر ايرتت١ٝ اينهع١ٜ مبٓ ك١ د زإ

  مجٝدددددع َع ٖدددددد  ٚتددددددعاَر ايرتتٝدددددد١   ايبشددددددحت بٝددددددل  مت  ٚد امله ْٝدددددد١ سا ددددد  
 ٚإدار٠ تعًِٝ يبٝ 1 د زإ اينهع١ٜايت تع١ ادار٠ تعًِٝ

 ت بٝل ٖدٙ اي رابد١ خدةٍ اين دٌ اي رابدٞ     مت  ا  ٚد اياَ ١ْٝ س ٞ يًعد ّ   ايجد ْ
 1ٖد8553/ 8508اي رابٞ 

  البشحوصطمشات  : 
 تأْددد٘س يددد١ً ايكعاتددد١ املٛددددٛد٠ تدددني ةتددد ٤   إدعا٥ٝددد   ٕايب سجددد ٜ٘ععئددد زٚاز األقددد راس

 اي رددد١ األٚىل ةٚٚةَٗدد ت املعدد قني ئهعٜدد   مبٓ كدد١ ددد زإ بددٛا ن ْددت قعاتدد١ َددٔ   
 1اي رد١ ايج ١ْٝ قعات١ َٔ

       درددد ت ايكعاتدد١س ٜعددعف ايب سجدد ٕ ايكعاتدد١ َددٔ اي رددد١ األٚىل تأْٗدد س نددٌ قعاتدد١
عدددِ ٚةتٓدد ٤ ايعُدد١و ةٚ َدددٔ   تًتكددٞ ت جلدد  األٍٚ بددٛا٤ َدددٔ ْ سٝدد١ األا نأتٓدد ٤ اي     

 ْ س١ٝ األّ نأتٓ ٤ اخل ٍ ٚةتٓ ٤ اخل ي1١
      ٜعددعف ايب سجدد ٕ ايكعاتدد١ َددٔ اي رددد١ ايج ْٝدد١ تأْٗدد س نددٌ قعاتدد١ تًتكددٞ   اجلدد

 ايج ْٞ ةٚ اجل  ايج يح ةٚ ة ٢ًو بٛا٤ َٔ ْ س١ٝ األا ةٚ َٔ ْ س١ٝ األ1ّ
  ٜععئٗدد  ايب سجدد ٕ إدعا٥ٝدد  تأْٗدد س ٖددِ مجٝددع ،ددةا ٚ، يبدد ت       اا  قدد١ اينهعٜدد١س

ايرتتٝددد١ اينهعٜددد١ املٛددددٛدٜٔ داخدددٌ َعاندددا َٚع ٖددد  ايرتتٝددد١ اينهعٜددد١ مبٓ كددد١  
 د زإو ٚامل ٓنني ضُٔ املع قني ئهعٜ   مب تً  َةدتٜٛ تِٗ )تةدٝل وَتٛبدل و   

 تع د  ٛم(
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   ي  يبدد ت ايدددٜٔ اا  قدد١ اينهعٜدد١ املعتب دد١ تدداٚاز األقدد راس ٖددِ مجٝددع اي ددةا ٚا
سُددع تددني ٚايدد ِٜٗ يدد١ً قعاتدد١و بددٛا٤ ن ْددت قعاتدد١ درددد١ ةٚىل ةٚ قعاتدد١ درددد١       

 ث ١ْٝو ٚتعدع ببط اا  ق١ اينهع١ٜ ي ِٜٗ ألبب ا ٚراث1١ٝ

 :اإلطار الٍظري والدراشات الصابكة 
 ٚس ددعٖ  تحددهٌ  ًُددٞو   امتُددع ايتعددعف  ًدد٢ ْةددط زٚاز األقدد را   َددٔ املٗددِ  

ٚت يتد يٞ ربدِ   اينهع١ٜ اا  ق١    اْتح ر ارتب ،ِ٘ َ ٣   ئٗست٢ ٜة   ْ  ليو 
يدديو مت  و  ئهعٜد    ٚتكد ِٜ اخلد َ ت يًُعد قني    ايتٛ ٝد١ االبرتاتٝذٝ ت املةتكب١ًٝ 

 سٚليو  ٢ً ايٓشٛ اآلتٞ ٖدا اجل ْطوي  تٓ ٚيت ا ايت عم إىل اي راب ت

 AmundhaAruna&Rajangam(6330قدد ّ نددٌ َددٔ  اَ ْدد ا ٚارْٚدد  ٚراد دمدد ّ ) 
 ٖددددٙ اي رابددد١ إىلت ٖددد ئت رابددد١ تعٓدددٛإ  زٚاز األقددد را ٚجددددٚل ايهعَٚٛبدددَٛ ت  ٚ

ًًٌٝ تأثري زٚاز األق را  ٢ً جدٚل ايهعَٚٛبَٛ تو ٚاي  و خ َعظُٗد  ْتٝذد١   
ٚتٛضددح ٖدددٙ اي رابدد١ ةْدد٘  ًدد٢ َدد ار ايةددٓٛات    و خ ددأ ةثٓدد ٤  ًُٝدد١ اْكةدد ّ اخلًٝدد١  

س يدد١ َددٔ   8520رددت إس يدد١  دد د   -ةٟ ايةدد تك١  دددٙ اي رابدد١    -ايةددت امل ضدد١ٝ 
يتدأخع ايعكًدٞو    َدجة  املعتب د١ ت  د الت ايٛراثٝد١    األَعااا  الت اي  تع ْٞ َٔ 

ٚايتحددٖٛ ت اخلًكٝدد١و َٚتةزَدد١ دإٚ و ٚ ريٖدد  إىل قةددِ  ًددِ ايٛراثدد١ ايبحددع١ٜ َددٔ     
ٌ  ُددٌ ايتُٓددٝل ايٓددٟٛٚ )ةٟ ايتعددعف  ًدد٢ جدددٚل ايهعَٚٛبددَٛ ت( ٚا  ددٍٛ      ةددد

 نُد  مت ا  دٍٛ  ًد٢ املعًَٛد ت اخل يد١ تٗددٙ اي رابد١       و  ٢ً االبتح ر٠ ايٛراثٝد١ 
ٚاملعتب دد١ ت ألقدد را َددٔ خددةٍ ايُٓدد لز ايتشًًٝٝدد١ ستدد٢ ثةثدد١ ةدٝدد ٍ َددٔ مجٝددع         

ا تُدد ت ٚيد١ ٚامل دا٣و   املعضد٢و إىل د ْدط ت بٝدل اختبدد ر َعتدع ند ٟ الختبدد ر اي ال     
ٞ   إىلٖدددٙ اي رابدد١  ًدد٢ املددٓٗر االبتهحدد      ةَدد  و د ْددط االبددتع ١ْ تدد ملٓٗر ايٛيددن

ئُٝ  ٜتعًل ت يٓت ٥ر اخل ي١ تتًدو اي رابد١و ئكد  ةٚضدشت ايٓتد ٥ر ٚددٛد سد الت        
 030(و نُ  تأند  إيد ت١   ٪68185س ي١ َٔ ا  الت امل  ت١ ) 561   األق راياٚاز 

( يدد ِٜٗ خًددٌ    دد د  ٪1111) 653هعَٚٛبددَٛ تو َددٔ تٝٓٗدد   َددٔ ا دد الت تحدددٚل اي 
( ي ِٜٗ خًٌ ٖٝه1ًٞ ٚق  يٛسظ ٚددٛد يد١ً   ٪6810) 20ايهعَٚٛبَٛ ت ت خلةٜ و ٚ

 1818) 50(و مبد    ليدو   ٪ 81س ي١ ) 00تني زٚاز األق را ٚجدٚل ايهعَٚٛبَٛ ت   
٪ ٚ عددد ْٞ َدددٔ ( تتعًدددل ت  ددد الت ايددد  ت ٪ 8118) 83( تتعًدددل تعددد د ايهعَٚٛبدددَٛ ت 

َٚٔ ثِ ٜتضح َٔ ايٓت ٥ر اخل ي١ تٗدٙ اي راب١ ةٕ زٚاز األقد را  و  ايحدٚل ا ٝهًٞ
و   سني ةٕ ٖدا ايتدأثري  CAن ٕ لٚ تأثري ٚاضح  ٢ً  ١ًُٝ جدٚل ايهعَٚٛبَٛ ت 

مل ٜهددٔ نددبريا ئُٝدد  ٜتعًددل تتش ٜدد  ْددٛب جدددٚل ايهعَٚٛبددَٛ ت ةٚ االضدد عات ت          
ب امل تًندد١ ٚايدد رد ت املتن ٚتدد١ َددٔ زٚاز    اي ددب 1١ٝ ٚقدد  ٜهددٕٛ ليددو تةددبط األْددٛا     

 األق را1

( ت رابد١ َٝ اْٝد١ تعٓدٛإ  زٚاز األقد را ٚ ةقتد٘      6330ٚق ّ سٛاَ ٙ ٚاي دُ دٟ) 
ت ْتحدد ر اا  قدد ت ايعكًٝدد١ تددني األتٓدد ٤ ٚاآلتدد ٤ ٚٚدٗدد١ ْظددع اابددةّ   ليددو و ٚمت   

َعاندا   8 َع م  كًٝد   ٚةددعٟ ايبشدح      011ت بٝل اي راب١  ٢ً  ١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 
مب تً  َ ٕ األردٕ وٚمجعت املعًَٛ ت  ٔ ،عٜل ًَند ت املعانداو ٚابدتٓ ت  ًد٢     

جدد ٜ ٠(و –َتٛبدد ١  –ث ْٝدد١( و َٚةددت٣ٛ اا  قدد١ )تةددٝ ١   -درددد١ ايكعاتدد١ )ةٚىل
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ٞ -قعٜددد١ -َٚهددد ٕ اا  ق١)َ ٜٓددد١   -ٚراثدددٞ -خمدددِٝ(و ٚةبدددب ا اا  قددد١)خًك
ٓتُٕٛ إىل ةبع تٛد  ئٝٗ  يد١ً  َع م  كًٝ   ٜ 816ج ٜ ٠(و ٚق  ةرٗعت ايٓت ٥رس ةٕ 

% َٚعظُٗددِ َددٔ بدده ٕ املدد 1ٕ تً ددت ْةددب١    51ْةددبتِٗ  تقعاتدد١ تددني األتددٜٛنيو ٚتً دد 
% و 02% و ٚتً دددددت َةدددددتٜٛ ت اا  قددددد١ ايبةدددددٝ ١    28ايكعاتددددد١ َدددددٔ اي ردددددد١ األٚىل   

% 1 تً دددت اا  قددد ت ايحددد ٜ ٠   ايكعاتددد١ َدددٔ اي ردددد١   62% ٚايحددد ٜ 08٠ٚاملتٛبددد ١
%و 88ت اا  قدد١ ايحدد ٜ ٠   ايكعاتدد١ َددٔ اي رددد١ ايج ْٝدد١ إىل   % و تُٝٓدد  تً دد 03األٚىل

 ٚاملةسظ ةٕ اا  ق ت ايح ٜ ٠ تتٓ قا نًُ  اتتع ت درد١ ايكعات١ 1 

ٚايد  ن ْدت تعٓدٛإ     Rajangam& Devi(6331)راد دم ّ ٚدٜنٞٚد ٤ت دراب١ 
ٚاخلًددٌ ايهعَٚٛبددَٛٞ   سدد الت ايتددأخع ايعكًددٞ ٚ سدد الت ايتحددٛٙ       األقدد را  زٚاز 

ٖدٙ اي راب١ إىل ئشا ايعةق١ تني زٚاز األقد را ٚجددٚل   ف اخلًكٞ املتع د٠   ٚتٗ 
ايهعَٚٛبدددَٛ ت ٚتأثريٖددد   ًددد٢ سددد الت ايتدددأخع ايعكًدددٞ ٚسددد الت ايتحدددٛٙ اخلًكدددٞ     
املتع د٠و ٚق  مت مجع ايبٝ ْ ت اخل ي١ تٗدٙ اي راب١ َٔ خةٍ املعًَٛد ت اخل يد١   

ٚ  ١186 )س يددد١ َدددٔ ا ددد الت املعضددد١ٝ املععٚئددد   8012تدددد  َدددٔ  015َٓٗددد  َدددٔ ايددددنٛر 
ااْ خ(و ٚق  ا تُ ت ٖدٙ اي رابد١  ًد٢ املدٓٗر ايٛيدنٞو ةَد  ئُٝد  ٜتعًدل ت يٓتد ٥ر         

 586اخل يدد١ تتًددو اي رابدد١و ئكدد  ةٚضددشت ايٓتدد ٥ر زٚاز األقدد را قدد  يددٛسظ يدد ٣  
%(َٔ ا  التو ةَ  س الت جدٚل ايهعَٚٛبَٛ ت ئك  يٛسظت ي ٣ 68185)ةٟ ْةب١ 

ةَ  س الت ايتحٛٙ اخلًكدٞ املتعد د٠ ئكد  يٛسظدت يد ٣       و%(50158ت )َٔ ا  ال 262
%( َٔ ا  الت1 يداو تؤن  ٖدٙ اي راب١ َدٔ خدةٍ تًدو ايٓتد ٥ر  ًد٢      10118) 065

ٚدٛد  ةق١ ق١ٜٛ تني زٚاز األق را ٚايتأخع ايعكًٞ ٚس الت ايتحٛٙ اخلًكدٞ ٚجددٚل   
ٚ   وايهعَٚٛبَٛ ت امل تًن١ ٚجدد  ةٕ ز از األقد را ٜدعتبل تحدهٌ    ٚ ٢ً ٚد٘ ايتش ٜد و 

 ةن  تحدٚل ايهعَٚٛبَٛ ت ةنجع َٔ ارتب ،٘   الت ايتأخع ايعكًٞ َٚ  ج ت1٘ 

رتب   اا  قد١ تداٚاز   ةرٗعت تعب اي راب ت   ّ ٚدٛد دالي١ إس  ١ٝ٥ التُٝٓ  
 ,Al Mouzan( 6331املدٛزإو ايةدًّٛو ا دعتخو قعٜحدٞو ٚايعُدع)       راب١ن  األق را

Salloum, AlHarbish, Qurachi & Omar    تعٓددٛإ  زٚاز األقدد را ٚاألَددعاا
درابد١ جمتُعٝد١  و ٖٚد ئت اي رابد١      -ايٛراث١ٝ اخل دري٠   األ،ند ٍ ايةدعٛدٜني    

إىل انتحدد ف  ةقدد١ زٚاز األقدد را ٚدٚرٖدد    األَددعاا ايٛراثٝدد١و ٚاَتدد ت اي رابدد١     
 ابددتذ ت١ َدٔ األَٗدد ت سدٍٛ ايكعاتد١ ٚقدد مت ا  دٍٛ  ًدد٢     88005يعد َني مت مجدع   

املعًَٛددد ت َدددٔ خدددةٍ اياٜددد رات املٝ اْٝددد١ إىل َٓددد ز ِ و ٚةٚضدددشت ايٓتددد ٥ر ةٕ زٚاز     
% َدٔ جمُددٛب ا د التو نُدد  ةٚضدشت اي رابدد١  د ّ ٚدددٛد     02األقد را دد ٤ تٓةددب١   

 ارتب   لٚ دالي٘ إس  ١ٝ٥ تني زٚاز األق را َٚعا ايت ً  ايعكًٞ 1

ت رابدد١ ًًًٝٝدد١   سٝددح ق َدد( 6383) ٚايةددع، ٟٚ ٚ بدد اتاملٗددريٟ ٚةٜضدد   درابدد١ 
ٖدد ئت إىل ايتعدددعف  ًددد٢ ٚاقدددع   املتشددد ٠ويٛاقددع اا  قددد١   دٚيددد١ ااَدد رات ايععتٝددد١   

َ رات ايععت١ٝ املتش ٠ ٚ ةقتٗ  تبعب املت ريات األج    لٟٚ اا  ق١   دٚي١ اا
( ، يبدد   ٚ، يبدد١  503اادتُ  ٝدد١ ٚايجك ئٝدد١ ٚاالقت دد د١ٜ ي بددع٠و  ًدد٢  ٝٓدد١ َددٔ )   

ٚقدد  ةرٗددعت ْتدد ٥ر اي رابدد١ تعدد ّ ٚدددٛد  املع قنيو  ٜدد١ ٚتأٖٝددٌ ًَددتشكني مبعانددا ر
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 تددني ايكعاتد١  إىل تعددع  ااَ راتٝد١  األبدع٠    اا  قدد١ سد ٚخ  ئدعٚم دايد١ إس د ٥ٝ       
 .تُٝٓٗ  قعات١ ال ايدٜٔ ايٛاي ٜٔ ي  حل ٚليو ايٛاي ٜٔو

( ت رابددد١ إس ددد ١ٝ٥ تعٓٛإ  ةقددد١ زٚاز األقددد را ت يتحدددٖٛ ت    6380ٚقددد ّ  ًدددٞ ) 
اخلًكٝدد١   تعددب ةسٝدد ٤ ٚقددع٣ َددٔ ٚادٟ ايحدد ،٧  و ٖٚدد ئت اي رابدد١ إىل َععئدد١        
ْةب١ اْتح ر زٚاز األق را ٚاألَعاا ايٛراث١ٝ األنجع جدٝٛ    و ٚقد  مت اختٝد ر  ٝٓد١     

س يد١ زٚاز و ٚقد  مت مجدع ايعٝٓد ت ت بدتبٝ ٕ ٜتضدُٔ َعًَٛد ت َدٔ          681َهْٛ٘ َدٔ  
كد رٜع اي بٝد١ و ٚةٚضدشت ايٓتد ٥ر ةٕ     خةٍ َك تةت ةٌٖ املعضد٢ ٚاال،دةب  ًد٢ ايت   

% تٛاقدع  68,85ايٓةب١ ايه١ًٝ   الت اياٚاز تٛدٛد س الت ةَعاا ٚتحٖٛ ت خًكٝد١  
س ي١ زٚاز ةق را و ٚتبني ةٕ ايت ً  ايعكًٞ د ٤   املعتب١ ايج ْٝد١   05س ي٘ َٓٗ   20

 % ٚتًٝٗدد 01100و نُدد  ةٚضددشت ايٓتدد ٥ر ةٕ ْةددب١ ايدداٚاز َددٔ ةتٓدد ٤ ايعَُٛدد١ تً ددت      
% 80101ةتٓددد ٤ اخلؤٚيددد١ و نُددد  تدددبني ةٕ ْ دددٝط ايددددنٛر ة ًددد٢ َدددٔ ااْددد خ تٛاقدددع     

 % يإلْ خ01081يًدنٛر ٚ

( ت رابدد١ ٖدد ئت ملععئدد١ األبددب ا املةدد ١ُٖ   سدد ٚخ      6385نُدد  قدد ّ ايددٛاتًٞ)   
    ٔ جدد ا  8685اا  قدد١ اينهعٜدد١ ت ملًُهدد١ و ٚاجددتًُت اي رابدد١  ًدد٢  ٝٓدد١ َهْٛدد١ َدد

قددد  ،دددٛر ايب سدددح ةداتدددني جلُدددع املعًَٛددد ت ةدا٠  َعددد م ئهعٜددد   مب تًددد  ايددد رد تو ٚ
َٛدٗ٘ ي بع٠و ٚةدا٠ َٛدٗد١ جلُدع املعًَٛد ت  دٔ ،عٜدل ًَد  اي  يدطو ٚةٚضدشت         
ايٓتدد ٥رس  ةٕ ْةددب١ األ،ندد ٍ املعدد قني ئهعٜدد   َددٔ ٚايدد ٜٔ سُددع تٝددِٓٗ يدد١ً قعاتدد١         

ٔ ةن  َٔ األبع اي  ال تعتل تني ٚاي ِٜٗ ي١ً قعات1١ ٚةٕ زٚاز األقد را ٜعتد  َد   
املددت ريات اي ميٛ عائٝدد١ ايدد  تةددِٗ   ارتندد ب ْةددب١ امل دد ،ع٠ ايدد  تدد  ِ ايعٛاَددٌ   
املةبب١   س ٚخ اا  ق١ اينهع١ٜ ٚت يتش ٜ  ضدُٔ إ،د ر املدت ريات ااسٝ ٥ٝد١ ايد       

 تتذة    ايعٛاٌَ ايٛراث1١ٝ

( ت رابدد١ تعٓددٛإ  االْعه بدد ت املعضدد١ٝ ايٓ سدد١  ددٔ زٚاز   6382ٚقدد ّ ايك دد   )
دراب١ س ي١  و ٚا  ف َٔ اي راب١ َععئ١ ًٚ ٜ  ْٛ ٝد١ األَدعاا املآَد١     األق را

ٚ ةقتٗ  ت ألَعاا ايٛراث١ٝ املرتتب١ تداٚاز األقد راو ٚاتبدع ايب سدح املدٓٗر ايٛيدنٞ       
سدد الت و نُدد  قدد ّ ايب سددح     83َةددتعٝٓ   تدد يٌٝ درابدد١ ا  يدد١ ٚمت ت بٝكٗدد   ًدد٢     
تُدددد  ٞ ٚايجكدددد   ٚااقت دددد دٟ   ت ختٝدددد ر َٓ كددددتني َتندددد ٚتتني   املةددددت٣ٛ االد   

َٓ ين١ مخت س الت يهٌ َٓ ك١و ٚق  ةثبتت ايٓت ٥ر ةٕ زٚاز األق را ٜع  ايةدبط  
ايدع٥ٝت أل ًدط األَددعاا ايٛراثٝد١ ايدد  تٓتحدع تددني األ،ند ٍ ٚ َددٔ ةجدٗع األَددعاا       
ايدد  ٜددتِ تٛارثٗدد  ٖددٞ ةَددعاا ئكددع ايدد ّ ٚةَددعاا ايدد ّ ايٛراثٝدد١ ٚايت ًدد  ايعكًددٞ    

ٔ األَددعاا و نُدد  ةرٗددعت ايٓتدد ٥ر إىل ةٕ ْةددب١ زٚاز األقدد را   ٚايةددهعٟ ٚ ريٖدد  َدد 
%و ٚتٝٓدددت اي رابددد١ةٕ املةدددت٣ٛ االدتُددد  ٞ ٚاالقت ددد دٟ ٜدددؤثع   اختٝددد ر    53تً دددت 

جددعٜو ا ٝدد ٠ ئ ملٓ كدد١ لات املةددت٣ٛ االقت دد دٟ األ ًدد٢ ال تددعتبل تٓةددب١   يٝدد١    
 ٟ املدٓ نب تعتُد     ت ألق را َٔ اي رد١ االٚىل تٝٓ  املٓ ك١ لات املةت٣ٛ االقت د د

 تحهٌ ةب بٞ  ٢ً ايكعات١ َٔ اي رد١ األٚىل تٛئريا  مل  رٜ  اياٚاز1
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ٕ د ٤   درابد١  نُ    & Lakhan Bipeta(6381) ٜٚعاًَٝدٞ ْٚٗد ر   ٚتٝبٝتد   الخد 

Yerramilli Nahar         ٘ٚاي  ند ٕ  ٓٛاْٗد    درابد١   ٥ًٝد١  دٔ زٚاز األقد را ٚ ةقتد
ٚتٗدددد ف ٖددددٙ اي رابدددد١ إىل  و ايدٖٓٝدددد١   تعٚاْدددٞ ت  ٓددد   اا  قددد ت  ت أل،نددد ٍ لٟٚ  

تٛضدددٝح تعدددب األشددد   ايحددد ٥ع١ اخل يددد١ تٛددددٛد يددد١ً قعاتددد١ تدددني آتددد ٤ ٚةَٗددد ت     
مت اختٝ رٖد   بدت سد الت   ٚمشًدت ايعٝٓد١   ت ايدٖٓٝد١   ا ٓد و   األ،ن ٍ لٟٚ اا  ق 

ٔ  ايد١ٖٝٓ ايح ٜ ٠ ةٚ ايب ي ١ ايح ٠ اا  ق تممٔ ٜع ْٕٛ َٔ  يد ِٜٗ ةجد       ممد
  ت رٜخ ايع ١ً٥و نُ  مت مجع ايبٝ ْ ت اخل يد١ ت ي رابد١    اا  ق تَ  تني تٗدٙ 

ًًٝددٌ ةشددد      ددة٠ٚ  ًدد٢ ليددو مت   وٚاألَدد نٔ ايعةدٝدد١   َددٔ املٓدد زٍ ٚامل ُٝدد ت   
ايدٖٓٝدد١ ٚتددني ةقدد رتِٗ امل دد تني   اا  قدد تايدداٚاز ٚيدد١ً ايكعاتدد١ تددني األ،ندد ٍ لٟٚ  

اي رابدد١ ٖددٞ درابدد١    ٖدددٙ  ٚ ريٖدد  َددٔ األَددعاا ايعكًٝدد١و ٚتعتدد      ت   قدد ت لٖٓٝدد١ 
 ٞ ةَدد  ئُٝدد  ٜتعًددل ت يٓتدد ٥ر  و مُٛ دد١ َددٔ ا دد الت املعتُدد ٠  ًدد٢ ايت ددُِٝ ايبشجدد

شت ايٓتددد ٥ر ٚددددٛد ةشددد   َتعددد د٠ َدددٔ زٚاز   اخل يددد١ تتًدددو اي رابددد١ ئكددد  ةٚضددد 
 اا  قد ت ميهدٔ ةٕ ٜتدٛارخ األ،ند ٍ    1 ٚاألق را تني ايةده ٕ ايكبًدٝني ٚ دري ايكبًدٝني    

ايدٖٓٝدد١ َددٔ ةقدد رتِٗ لٟٚ اي رددد١ األٚىل ٚايج ْٝدد١ ٚايج يجدد١ ممددٔ ٜعدد ْٕٛ َددٔ تًددو  
 1اا  ق ت

 وإدراءاتّا: وٍّر الدراشة 
ٜٚك د  تد٘  ليدو     االرتب ،ٞ  ٖدٙ اي راب١ املٓٗر ايٛينٞ   ٕابت  ّ ايب سج

ايٓٛب َٔ ةبد يٝط ايبشدح ايددٟ ميهدٔ تٛابد ت٘ َععئد١ َد  إلا ن ْدت ٖٓد ى  ةقد١           
تدددني َدددت رئٜ ةٚ ةنجدددعو َٚدددٔ ثدددِ َععئددد١ دردددد١ تًدددو ايعةقددد١ 1 ٚوددد ٍٚ املدددٓٗر       

   ٜ اٜد  تٗد    ايٛينٞ ةٕ ٜك رٕ ٜٚنةع ٜٚكِٝ ةًَ     ايتٛيدٌ إىل تعُُٝد ت لات َعٓد٢ 
 (63861ريٝ  املععئ١  ٔ املٛضٛب)ايعة فو

 :جمتىع الدراشة 
تهددٕٛ جمتُددع اي رابدد١ َددٔ مجٝددع ئ٦دد ت اا  قدد١ اينهعٜدد١ املًددتشكني مبع ٖدد           

، يدط ٚ، يبد١و ٚئكد       (8301ٚتعاَر ايرتت١ٝ اينهع١ٜ مبٓ ك١ دد زإ ايبد يغ  د دِٖ)   
 اس  ١ٝ٥ إدار٠ ايرتت١ٝ اخل ي١ تتعًِٝ د زإ ٚتعًِٝ يبٝ 1

  الدراشة:عيٍة 
 –َدٔ اي ًبد١ املعد قني ئهعٜد   )لندٛر      (033َهْٛد٘ َدٔ )  مت اختٝ ر  ١ٓٝ  حدٛا١ٝ٥  

ٚاملكٝد ٜٔ ضدُٔ اادار٠    دٛم(  َتعد دٟ   –َتٛبدل   –)تةدٝل  ت دٓٝ   إْ خ( ضُٔ 
ٕ  اخل ي١ ت دارتٞايع ١َ يًرتت١ٝ  ٕ ٚأل ٖدد1  8553/ 8508يًعد ّ اي رابدٞ    ٚيدبٝ   دد زا

 ٍ قدد ّ كدد  و ئزٚاز األقدد را ت ْتحدد ر اا  قدد١ اينهعٜدد١   ارتبدد   اي رابدد١ ا  يٝدد١ تتٓدد ٚ
املعتب دد١ تدداٚاز ةيددش ا اا  قدد١ اينهعٜدد١ ايب سجدد ٕ ت  تُدد د ٚقٝدد ث املددت ريات  ًدد٢ 

األقددد را و ٖٚدددِ َدددٔ سُدددع تدددني ٚايددد ِٜٗ يددد١ً قعاتددد١ ٜٚعدددٛد بدددبط اا  قددد١ يددد ِٜٗ  
ا املدددت ريات اخل ردٝددد١ نددد  ٛادخ ٚاالبدددب  عألبدددب ا ٚراثٝددد١و ٚليدددو ستددد٢ ال تدددؤث

َدٔ جمُدٛب  ٝٓد١ اي رابد١ ايبد يغ      (601ٚقد  تًدغ  د دِٖ )   ايب٦ٝٝد١   ْتٝذد١ ايبشحو  
 ٚاجل ٍٚ ايت يٞ ٜٛضح  ١ٓٝ اي راب١س(و033  دِٖ )

http://www.ruralneuropractice.com/searchresult.asp?search=&author=Ram+Lakhan&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.ruralneuropractice.com/searchresult.asp?search=&author=Rajshekhar+Bipeta&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.ruralneuropractice.com/searchresult.asp?search=&author=Srinivasa+S%2E+R%2E+R%2E+Yerramilli&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.ruralneuropractice.com/searchresult.asp?search=&author=Vinayak+K+Nahar&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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 ْٓضح  عٔي٘ الدزاض٘ ّطسٓك٘ اختٔازٍا(  1)  ددّل
 مالحظات اليطب٘ العدد 555عٔي٘ الدزاض٘=

  %64.2 321 أفساد عٔي٘ الدزاض٘ الرًٓ ْٓدد بني أبَْٓه صل٘ قساب٘

  %35.8 179 أفساد عٔي٘ الدزاض٘ الرًٓ ال ْٓدد بني أبَْٓه صل٘ قساب٘

  74.8 374 أصخاب اإلعاق٘ الفهسٓ٘ اخللكٔ٘)ّزاثٔ٘(

  25.2 126 أصخاب اإلعاق٘ الفهسٓ٘ املسضٔ٘)املهتطب٘(.

عدد أفساد عٔي٘ الدزاض٘ الرًٓ بني أبَْٓه صل٘ قساب٘ 

 )ّزاثٔ٘(ّلدَٓه إعاق٘ فهسٓ٘ خلكٔ٘ 

 مت اعتنادٍه 51.4% 257

  :أداة الدراشة 

ابددتُ ر٠ جلُددع ايبٝ ْدد ت ايةزَدد١ يتشكٝددل ةٖدد اف اي رابدد١       ٕابددت  ّ ايب سجدد 
امل تًندد١ ٚايدد  مت ًًًٝددٗ   ٣ًضدد٤ٛ   ٚليددو  ددٔ ،عٜددل جمُٛ دد١ َددٔ األبدد يٝط    

ٜٛضح األب يٝط اي  ابت  َٗ  ايب سدح جلُدع    ( 6رقِ ) ٚاجل ٍٚ  ٖدٖ البتُ ر٠
 ست البتُ ر٠ايبٝ ْ ت 

 باالضتنازٗاليت اضتخدمَا الباحح جلنع البٔاىات املتعلك٘  ( األضالٔب 2ددّل ) 
 اليطب٘ التهسازات األضالٔب

 51.4 259 فسش املعلْمات عً طسٓل ملفات الطالب

 23 115 االتصال اهلاتفٕ علٙ أّلٔاٛ األمْز

 16.4 83 األمْز االضتنازٗ عً طسٓل زابط ألّلٔاٛ إزضال

 9.2 43 املكابل٘ الشخصٔ٘ ألّلٔاٛ األمْز

 :155 555 اجملنْع

 تهْٛت االبتُ ر٠ َٔ داةٜٔ ُٖٚ س

      )اجلدددا٤ األٍٚس ٜٚحدددتٌُ ٖددددا اجلدددا٤  ًددد٢ املدددت ريات اي ميٛ عائ١ٝ)ايح  ددد١ٝ
اي خٌ ي بدع٠و املهد ٕ   يع١ٓٝ اي راب١و ٖٚٞ )اجلٓتو َه ٕ إق ١َ األبع٠و َةت٣ٛ 

 ايرتتٟٛ(1
    بدددبط اا  قددد١  سٞاجلدددا٤ ايجددد ْٞس تضدددُٔ ٖددددا اجلدددا٤  ًددد٢ ةرتعددد١ تةددد ؤالت ٖٚددد

ٖددٌ ٜٛدد  يدد١ً قعاتدد١  و درددد١ اا  قد١ اينهعٜدد١ يد ٣ اي  يددط/ اي  يبد١   دو اينهع١ٜد 
 تٓعِ ٜتِ ً ٜ  ايكعات١ تني ايٛاي 1ٜٔ ااد ت١ٚإلا ن ْت و تني ايٛاي ٜٔ

 املعاجلة اإلسصائية شابعًا: أشاليب 

يتشكٝددل ةٖدد اف اي رابدد١ ًًٚٝددٌ ايبٝ ْدد ت ايدد  مت مجعٗدد و ئكدد  مت ابددت  اّ    
ايع ٜدد  َددٔ األبدد يٝط ااس دد ١ٝ٥ املٓ بددب١ ت بددت  اّ تعْدد َر ا دداّ ااس دد ١ٝ٥        

ٚايد  ٜعَدا  دد    Statistical Package For Social Sciencesيًعًدّٛ اادتُ  ٝد١  
ئدد١ اس ٖدد ت ةئددعاد  ٝٓدد١ اي رابدد١ سددٍٛ ايتةدد ؤالت      (و ملععSPSSاخت دد را  تدد يعَا ) 

امل عٚسدددددددددد١ ٚليددددددددددو ت بددددددددددت  اّ تعْدددددددددد َر ايتشًٝددددددددددٌ ااس دددددددددد ٥ٞ يًعًددددددددددّٛ  
س ت بددت  اّ ةبدد يٝط املع جلدد١ ااس دد ١ٝ٥    ٕ(و ٚقدد  قدد ّ ايب سجدد SPSSاادتُ  ٝدد١)

اختبدد ر )ت(  و(Spearman'sبددبريَ ٕ) َع َددٌ اارتبدد   و ايتهددعارات ٚايٓةددط امل٦ٜٛدد١  
 1(one sample t-testيع١ٓٝ)
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 رض وحتمين بياٌات البشح ووٍاقعة ٌتائذّاع: 
  :واا ٌصابة اٌتعاار اإلعاقاة الفلرياة املرتبطاة        حتمين ووٍاقعة الٍتائر املتعمكة بالصؤاه األوه:أواًل

 بسواز األقارب يف وعاِد وبراور الرتبية الفلرية مبٍطكة دازاُ؟
ٚاز األقدد را   َع ٖدد  يًتعددعف  ًدد٢ ْةددب١ اْتحدد ر اا  قدد١ اينهعٜدد١ املعتب دد١ تددا  

يعٝٓد١   مت سة ا ايتهدعارات ٚايٓةدط امل٦ٜٛد١    وٚتعاَر ايرتت١ٝ اينهع١ٜ مبٓ ك١ د زإ
 ٓ ٔ اي رابددد١ ٚابدددت عاز ْةدددب١ َ و ٚةبدددب ا اا  قددد١ ًددد ِٜٗ يددد١ً قعاتددد١ تدددني ايٛايددد ٜ

 ٛضح ليوس( ت5( ٚرقِ )0رقِ )ٍ اٚٚاجل اينهع١ٜو 
 صل٘ الكساب٘ بني الْالدًٓ ىطب٘ ح( ْٓض3)ددّل 

 اليطب٘ التهسازات صل٘ الكساب٘

 64.2 321 ىعه
 35.8 179 ال
 ٪155 555 اجملنْع

%( َددٔ 2516َدٔ خددةٍ ابددتععاا ايٓتد ٥ر املٛضددش١ ت جلدد ٍٚ ايةد تل ٜتددبني ةٕ )   
ٖٚددٙ اين٦دد١ بدٝتِ اال تُدد د   ١وإمجد يٞ  ٝٓد١ اي رابدد١ تٛدد  تدني ٚايدد ِٜٗ يد١ً قعات     

%( َدددٔ إمجددد يٞ  ٝٓددد١  0011 ًٝٗددد  يتشكٝدددل ةٖددد اف اي رابددد١و   املك تدددٌ ٚدددد  ةٕ )  
ٜدددع٣ 1ٚ ابدددتجٓ ٥ٗ اي رابدد١ ال تٛدددد  تدددني ٚايددد ِٜٗ يددد١ً قعاتدد١ ٖٚددددٙ اين٦ددد١ بدددٝتِ   

تنضددٌٝ ايهددجري َددٔ األبددع ايععتٝدد١ ئهددع٠ زٚاز األقدد را إىل ااميدد ٕ مببدد ة       ٕايب سجدد
تدددل األبدددعٟ ٚايتنددد ِٖ تدددني ايددداٚدني ت  تبددد ر ةْٗدددِ َدددٔ ت٦ٝددد١   ا نددد ر  ًددد٢ ايرتا

ٖٚدددٙ 1 ادتُ  ٝدد١ ٚاسدد ٠ و ٚ دد ّ ٚدددٛد ًددعِٜ جددع ٞ  دددٙ ايٓٛ ٝدد١ َددٔ ايا دد ت     
(و سٝددح ةجدد ر إي٣ددإٔ زٚاز 6381) ةدني ايٓتٝذد١ تتنددل َددع َد  تٛيددًت إيٝدد٘ درابدد١ ا   

تٝد١ ايةدعٛد١ٜ   األق را األنجع تنضٝة   املٓ ك١ ايععت١ٝ تحهٌ   ّ و ٚاملًُهد١ ايعع 
 خ  1 تحهٌ

ةٚ تأبدب ا ةخدع٣   تداٚاز األقد را      ارتبد    اا  ق١ اينهع١ٜ  إٕ ن ْتيًتععف ٚ
ايدددٜٔ يدد ِٜٗ يدد١ً  يعٝٓدد١ اي رابدد١   مت سةدد ا ايتهددعارات ٚايٓةددط امل٦ٜٛدد١  َهتةددب١و 

  ٔ ٔ   قعاتدد١ تددني ايٛايدد ٜ ٚاجلدد ٍٚ ايتدد يٞ   إ  قدد١ ٚراثٝدد١ يدد ِٜٗ  والبددت عاز ْةددب١ َدد
 ٛضح ليوسٜ

 ضبب اإلعاق٘ الفهسٓ٘ لدٚ الطالب الرًٓ لدَٓه صل٘ قساب٘ بني الْالدًٓ (4) ددّل

 اليطب٘ التهسازات ضبب اإلعاق٘ الفهسٓ٘

 85.1 257 خلكٔ٘)ّزاثٕ(
 19.9 64 مسضٕ )مهتطب(

 :155 321 اجملنْع

َددٔ ايٓتدد ٥ر املٛضددش١ ت جلدد ٍٚ ايةدد تل ٚاملتعًددل تةددبط اا  قدد١ اينهعٜدد١ يدد ٣       
ٜتدبني ةٕ اي  يبٝد١ ايعظُد٢ َدٔ ةئدعاد       ٚاي ِٜٗي١ً قعات١ تني  تٛد اي ةا ايدٜٔ 

%( 1318 ١ٓٝ اي راب١ ببط إ  قتِٗ اينهع١ٜ خًك١ٝ )ٚراث١ٝ(و سٝدح تً دت ْةدبتِٗ )   
%( َدددٔ إمجددد يٞ  ٝٓددد١ اي رابددد١ بدددبط  8818  سدددني ٚدددد  ةٕ ) وَدددٔ إمجددد يٞ ايعٝٓددد١

بددبط اا  قدد١ ابددتجٓ ٥ٗ وألٕ ٖدٙ اين٦دد١ بددٝتِ ٚإ دد قتِٗ اينهعٜدد١ َعض١ٝ)َهتةددب١(
ٖٓدد  ال ٜددعتبل تدداٚاز األقدد را ئٗددٛ َهتةددط تةددبط ت٦ٝددٞ و تُٝٓدد  اا  قدد١ اينهعٜدد١           
املعتب ١ تاٚاز األق را الت  ةٕ تهٕٛ ةبب تٗ  ٚراث1١ٝ ٜٚظٗع َٔ خدةٍ اجلد ٍٚ رقدِ    
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ٜ    ( ة5ٕ( ٚاجل ٍٚ رقِ)0) ِ تدني  ٔ سُدع  ةئعاد  ٝٓد١ اي رابد١ ايدد يد١ً قعاتد١    ٚايد ٜٗ
(و 033( َدٔ جمُدٛب ن َدٌ ايعٝٓد١ ايبد يغ )     601 د دِٖ )  تِٗ ٚراثدٞ تًدغ  إ د ق  ٚببط

ٖٚددٙ اين٦د١   %( 0815ٚتديو ت بح ْةدب١ اا  قد١ اينهعٜد١ املعتب د١ تداٚاز األقد را )      
ٚتتندل ٖددٙ   1  دٔ تةد ؤالت اي رابد١ َدٔ خة د        ٚااد ت١بٝتِ ا تُ دٖ  ًًًٚٝٗ  

تٝتًدددٞ و ٚبددد  ع ٚ(6385 رابددد١ ايدددٛاتًٞ ) ا ًدددط اي رابددد ت ن ايٓتٝذددد١ َدددع ْتددد ٥ر   
(Sagger & Bittle(2008(  و6330(و ٚسٛاَددد ٙ ٚاي دددُ دٟ) 6382و ٚايك ددد) 

 ةقدد١ تددني زٚاز األقدد را   و تددإٔ ٖٓدد ى Devi&Rajangam(6331ٚدٜنددٞ ) راد دمدد ّٚ
1 تُٝٓدددد  اختًنددددت ايٓتٝذدددد١ َددددع درابدددد١ املٗددددريٟ      ٚتددددني سدددد ٚخ اا  قدددد١ اينهعٜدددد١   

سٝددح ةجددد رت   Al Mouzanوet al( 6331(ٚدرابدد١ املدد زٕٚ ٚآخدددعٕٚ )  6383ٚآخددعٕٚ) 
 تدني  ايكعاتد١  إىل تعددع  اا  قد١  سد ٚخ  تعد ّ ٚددٛد ئدعٚم دايد١ إس د ٥ٝ         ٗ  ْت ٥ذ

 1ٔايٛاي ٜ

  :ِن ٍِاك فروق ذات داللة إسصاائية با     حتمين ووٍاقعة الٍتائر املتعمكة بالصؤاه الجاٌي:ثاٌيًا
 قرابة دردة ثاٌية(؟ /أفراد العيٍة وفكًا لدردة الكرابة )قرابة دردة أوىل

يًتعددعف  ًدد٢ َدد  ةلا ن ْددت ٖٓدد ى ئددعٚم لات داليدد١ إس دد ١ٝ٥ تددني ةئددعاد ايعٝٓدد١     
قعاتدد١ درددد١ ث ْٝدد١( مت سةدد ا ايتهددعارات      وٚئكدد   ي رددد١ ايكعاتدد١ )قعاتدد١ درددد١ ةٚىل    

 ٚايٓةط امل١ٜٛ٦ و ٚد ٤ت ايٓت ٥ر  ٢ً ايٓشٛ ايت يٞ س
 ْٓضح دزد٘ الكساب٘ بني الْالدًٓ (5ددّل )

 اليطب٘ التهسازات دزد٘ الكساب٘

 65.3 155 قساب٘ دزد٘ أّىل)أبياٛ عنْم٘(. 1
 23.7 61 .قساب٘ دزد٘ أّىل )أبياٛ خؤّل٘( 2
 11.7 35 (.قساب٘ دزد٘ ثاىٔ٘)قساب٘ بعٔدٗ 3

 1.9 5 أّىل)أبياٛ خؤّل٘( –أّىل)أبياٛ عنْمُ(  4

 1.6 4 ثاىٔ٘ -أّىل)أبياٛ عنْمُ( 5
 .4 1 ثاىٔ٘  -أّىل)أبياٛ خؤّل٘( 6

7 

 أّىل)أبياٛ خؤّل٘(-أّىل)أبياٛ عنْمُ(

 ثاىٔ٘ -

1 4. 

 :155 257 اجملنْع

ٜٛضح اجلد ٍٚ ايةد تل دردد١ ايكعاتد١ تدني ايٛايد ٜٔ ألئدعاد  ٝٓد١ اي رابد١ سٝدح           
قعاتد١  تٛدد   َدٔ إمجد يٞ  ٝٓد١ اي رابد١      %(1018تٓةدب١ ) ةٕ اي  يب١ٝ ايعظُد٢  ٜتبني 

ٚىل)ةتٓدد ٤ األ رددد١ َٓ ي كعاتدد١سٝددح تً ددت ْةددب١ اي تددني ةتددِٜٛٗ َددٔ اي رددد١ األٚىلو  
%و ٚتً دت  6011(خؤٚيد١ ٚىل)ةتٓد ٤  األ ردد١  َٓ ي كعاتد١ % وٚتً ت ْةدب١ اي 2310 ( ١َُٛ

  %و 818(خؤٚيد١ )ةتٓد ٤  ٚ( َُٛد١ )ةتٓد ٤  ْةب١ ايكعاتد١ املحدرتن١ َدٔ اي ردد١ األٚىل     
قعات١ تني ةتِٜٛٗ َٔ اي رد١ تٛد  َٔ إمج يٞ  ١ٓٝ اي راب١  %(8811)سني ٚد  ةٕ 

درددد١  اجددرتنتَددٔ إمجدد يٞ ةئددعاد  ٝٓدد١ اي رابدد١      %(615)و تُٝٓدد  ٚددد  ةٕ  ٝدد١ايج ْ
 َ  تني ايكعات١ َٔ اي رد١ األٚىل َٚٔ اي رد١ ايج 1١ْٝ ايكعات١ تني ةتِٜٛٗ

-Oneمت ابدددت  اّ اختبددد ر )ت( )ٚالختبددد ر داليددد١ ايندددعٚم تدددني ٖددددٙ ايتهدددعارات و 

Sample Statisticsاينددعٚم تددني ةئددعاد ت ددٛر٠ ةندد  (2اجلدد ٍٚ رقددِ) ٝٛضددح ( سٝج
 ايع١ٓٝ ٚئك   ي رد١ ايكعات١س



 (ASEP)دراشات عربية يف الرتبية وعمي الٍفض 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

445 
 

 ( ْٓضح الفسّم ذات الدالل٘ اإلحصأٜ٘ بني أفساد العٔي٘ ّفكًا لدزد٘ الكساب٘  6ددّل )

 العدد
املتْضط 

 احلطابٕ
االحنساف 

 املعٔازٖ

 قٔن٘ ت
دزد٘ 

 احلسٓ٘

 مطتْٚ الدالل٘

 دال٘* 5.555 256 26.63 5.983 1.63 257

ااس  ١ٝ٥ املٛضش١ ت جل ٍٚ ة ةٙ  دٔ ٚددٛد ئدعٚم لات داليد١     تهح  املؤجعات 
قعاتدد١  \إس دد ١ٝ٥ تددني ةئددعاد  ٝٓدد١ اي رابدد١ ٚئكدد   ي رددد١ ايكعات١)قعاتدد١ درددد١ ةٚىل       

ٖددددٙ ايٓتٝذدد١ إىل ةْدد٘ نًُددد  قعتددت ايكعاتددد١ زادت      ٕٜٚعددداٟ ايب سجدد 1 درددد١ ث ْٝدد١(  
ٜعد  َدٔ  ٛاَدٌ    ٚىل َٔ اي رد١ األٕ زٚاز األق را إ و سٝحخم ،ع ااي ت١ ت ا  ق١

تدؤدٟ تد ٚرٖ  إىل اا  قد١    ااي ت١ تدأَعاا ٚراثٝد١   استُ ي١ٝ اخل ع ٚليو الزدٜ د 
( ٚدراب١ ٚاَ ْد ا ٚآخدعٕٚ   6330اينهع1١ٜ ٚاتنكت ٖدٙ ايٓتٝذ١ َع دراب١ ا ٛاَ ٠ )

(6330)Amundha et alتعندات  ٓد  األزٚاز لٟٚ    اا  قد ت ةْدأ ٢ً ْةدب١ َدٔ     و إىل
 1 األٚىلايكعات١ َٔ اي رد١ 

  :حتمين ووٍاقعة الٍتائر املتعمكة بالصؤاه الجالح:ِن ٍِاك فروق ذات داللة إسصاائية با    ثالجًا
 األً(؟ دّةقرابة وَ  \األب  دّةالكرابة وَ الدردة األوىل)قرابة وَ ّة أفراد العيٍة وفكًا جل

يًتعددعف  ًدد٢ َدد  ةلا ن ْددت ٖٓدد ى ئددعٚم لات داليدد١ إس دد ١ٝ٥ تددني ةئددعاد ايعٝٓدد١     
األّ( مت  دٗد١ قعات١ َدٔ   واألا د١ٗ ايكعات١ َٔ اي رد١ األٚىل)قعات١ َٔ  جل١ٗٚئك   

 سة ا ايتهعارات ٚايٓةط امل١ٜٛ٦ و ٚد ٤ت ايٓت ٥ر  ٢ً ايٓشٛ ايت يٞ س
 ( ْٓضح دَ٘ الكساب٘ مً الدزد٘ األّىل7ددّل )

 اليطب٘ التهسازات دزد٘ الكساب٘ مً الدزد٘ األّىل

 75.1 155 قساب٘ دزد٘ أّىل)أبياٛ عه, أبياٛ عنُ, ٓلتكٔاٌ يف اجلد األّل(. 1
 27.6 61 .قساب٘ دزد٘ أّىل )أبياٛ خال, أبياٛ خالُ, ٓلتكٔاٌ يف اجلد األّل( 2
 2.3 5 قساب٘ مشرتن٘ مً الطسفني معًا 3

 :155 221 اجملنْع

ايكعاتدد١ تددني ايٛايدد ٜٔ َددٔ اي رددد١ األٚىل ألئددعاد     دٗدد١ٜٛضددح اجلدد ٍٚ ايةدد تل  
تددني تٛددد  %( 1318ةنجددع َددٔ ثًجددٞ  ٝٓدد١ اي رابدد١ )    ةٕ ٝٓدد١ اي رابدد١ سٝددح ٜتددبني   

)ةتٓدد ٤  ددِو ةتٓدد ٤  ُدد٘و ًٜتكٝدد ٕ   اجلدد       َددٔ دٗدد١ األا  ٚاي ُٜٗكعاتدد١ درددد١ ةٚىل 
قعاتد١ تٝٓٛايد ِٜٗ   تٛد  ي راب١ %( َٔ إمج يٞ  ١ٓٝ ا6112األٍٚ(و   سني ٚد  ةٕ )

)ةتٓدد ٤ خدد ٍو ةتٓدد ٤ خ يدد٘و ًٜتكٝدد ٕ   اجلدد  األٍٚ(و ٚةخددريا  َددٔ دٗدد١ األّ درددد١ ةٚىل 
 ٜتح رنٕٛ ايكعات١ َٔ اي عئني1%( 610ٚد  ةٕ )

-Oneمت ابدددت  اّ اختبددد ر )ت( ) ٚالختبددد ر داليددد١ ايندددعٚم تدددني ٖددددٙ ايتهدددعاراتو   

Sample Statisticsت ٛر٠ ةن  اينعٚم تني ةئعاد (  1اجل ٍٚ رقِ ) ٜٛضح  ( سٝح
 سجل١ٗ ايكعات١ َٔ اي رد١ األٚىلايع١ٓٝ ٚئك   

 مً الدزد٘ األّىلجلَ٘ الكساب٘ بني أفساد العٔي٘ ّفكًا  اإلحصأْٜ٘ٓضح الفسّم ذات الدالل٘  (8) ددّل

 العدد
املتْضط 

 احلطابٕ
االحنساف 

 املعٔازٖ

 قٔن٘ ت
دزد٘ 

 احلسٓ٘

 الدالل٘مطتْٚ 

 دال٘* 5.555 225 33.15 5.653 1.34 221

تهح  املؤجعات ااس  ١ٝ٥ املٛضش١ ت جل ٍٚ ة ةٙ  دٔ ٚددٛد ئدعٚم لات داليد١     
يكعاتد١ َدٔ اي ردد١ األٚىل)قعاتد١ َدٔ      جلٗد١ ا إس  ١ٝ٥ تني ةئعاد  ١ٓٝ اي راب١ ٚئك   

رةدددو  إىل ٖددددٙ ايٓتٝذددد١   ٕاألّ(1 ٜٚعددداٟ ايب سجددد  َدددٔ دٗددد١ قعاتددد١  /األا  دٗددد١
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جمتُددع َٓ كدد١ ددد زإ ت يعدد دات ٚايتك يٝدد  َددٔ سٝددح ايدداٚاز ت ألق راوٚخ يدد١ َددٔ  
تتنل ٖدٙ ايٓتٝذد١ َدع درابد١    ةق رتِٗ َٔ اي رد١ األٚىل ٚتٓ ت ايع١َُٛ ً ٜ ا و ٚ

% ٚتًٝٗددد  ةتٓددد ٤  01100( َدددٔ ةٕ ْةدددب١ ايددداٚاز َدددٔ ةتٓددد ٤ ايعَُٛددد١ تً دددت    6380 ًدددٞ)
 اخلؤٚي١ 1

  :ِن ٍِاك فروق ذات داللة إسصاائية با     :رابعائر املتعمكة بالصؤاه الحتمين ووٍاقعة الٍترابعًا
 إٌاخ(؟ /أفراد العيٍة وفكًا ملتغري اجلٍض )ذكور 

لا ن ْددت ٖٓدد ى ئددعٚم لات داليدد١ إس دد ١ٝ٥ تددني ةئددعاد ايعٝٓدد١   إيًتعددعف  ًدد٢ َدد   
ٚددد ٤ت و إْدد خ( مت سةدد ا ايتهددعارات ٚايٓةددط امل٦ٜٛدد١     وٚئكدد   ملددت ري اجلددٓت )لنددٛر   

 ايٓت ٥ر  ٢ً ايٓشٛ ايت يٞس
 ْٓضح تْشٓع أفساد عٔي٘ الدزاض٘ ّفكًا ملتػري اجليظ (9ددّل )
 اليطب٘ التهسازات اجليظ

 64.2 165 ذنس
 35.8 92 أىجٙ
 :155 257 اجملنْع

ألئعاد  ١ٓٝ اي رابد١   َت ري اجلٓتتحري ايٓت ٥ر املٛضش١ ت جل ٍٚ اية تل إىل 
سٝدددح ٜتدددبني ةٕ َددد  ٜكددد را َدددٔ ثًجدددٞ  ٝٓددد١ اي رابددد١ لندددٛر سٝدددح تً دددت ْةدددبتِٗ    

 %( َٔ إمج يٞ ةئعاد  ١ٓٝ اي راب١ )إْ خ(00111%(و   املك تٌ ٚد  ةٕ )2516)

-Oneمت ابدددت  اّ اختبددد ر )ت( ) ٚالختبددد ر داليددد١ ايندددعٚم تدددني ٖددددٙ ايتهدددعاراتو   

Sample Statisticsت ٛر٠ ةن  اينعٚم تني ةئعاد ( 83ٍٚ رقِ) اجل ٜٛضح  ( سٝح
 س ملت ري اجلٓتايع١ٓٝ ٚئك   
 بني أفساد العٔي٘ ّفكًا ملتػري اجليظ اإلحصأْٜ٘ٓضح الفسّم ذات الدالل٘  (15) ددّل 

املتْضط  العدد

 احلطابٕ
االحنساف 

 املعٔازٖ

 مطتْٚ الدالل٘ دزد٘ قٔن٘ ت

 دال٘* 5.555 256 45.322 5.485 1.36 257

تهحدد  املؤجددعات ااس دد ١ٝ٥ املٛضددش١ ت جلدد ٍٚ ايةدد تل  ددٔ ٚدددٛد ئددعٚم لات         
ٖددٙ    ٕٜٚعداٟ ايب سجد   1دالي١ إس  ١ٝ٥ تني ةئعاد  ١ٓٝ اي رابد١ ٚئكد   ملدت ري اجلدٓت    

استُدد يني ر٥ٝةددٝني واالستُدد ٍ األٍٚ ةٕ ٜهددٕٛ بددبط ليددو ةٕ ة ًبٝدد١      ايٓتٝذدد١ إىل 
إس دددد ١ٝ٥ إدار٠ ايرتتٝدددد١ املعدددد قني ئهعٜدددد     َٓ كدددد١ ددددد زإ َددددٔ ايدددددنٛر سةددددط    

تُٝٓد    083اخل ي١وسٝح ةج رت ااس  ١ٝ٥ إىل ةٕ   د املع قني ئهعٜد   َدٔ ايددنٛر    
و ةَد  االستُد ٍ ايجد ْٞ قد  ٜهدٕٛ تةدبط ةٕ األبدب ا اجلٝٓٝد١ اي ددري          551 د د ااْد خ   

َب جع٠ يإل  ق١ اينهع١ٜ ن ًٌ ايهعَٚٛبدَٛ ت   يبد   َ ت دٝط ايددنٛرو ٚاتنكدت      
( سٝح ةٕ  ْ ٝط ايدنٛر ة ٢ً َٔ ااْ خ تٛاقع 6380دراب١  ًٞ)ٖدٙ ايٓتٝذ١ َع 

 % يإلْ خ01081% يًدنٛر 80101ٚ

  :ِن ٍِاك فاروق ذات داللاة إسصاائية     :اوضحتمين ووٍاقعة الٍتائر املتعمكة بالصؤاه اخلخاوصًا
 ب  أفراد العيٍة وفكًا لدردة اإلعاقة )بصيطة/ وتوشطة/ وتعددي عوق(؟

ن ْددت ٖٓدد ى ئددعٚم لات داليدد١ إس دد ١ٝ٥ تددني ةئددعاد ايعٝٓدد١   يًتعددعف  ًدد٢ َدد  ةلا  
ٚئك   ي ردد١ اا  قد١ اينهعٜد١ )تةدٝل/ َتٛبدل/ تعد د  دٛم( مت سةد ا ايتهدعارات          

 ٚايٓةط امل١ٜٛ٦ و ٚد ٤ت ايٓت ٥ر  ٢ً ايٓشٛ ايت يٞ س
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 ْٓضح تْشٓع أفساد عٔي٘ الدزاض٘ ّفكًا لدزد٘ اإلعاق٘ الفهسٓ٘ (11ددّل )
 اليطب٘ التهسازات الفهسٓ٘دزد٘ اإلعاق٘ 

 39.7 152 إعاق٘ بطٔط٘
 49.4 127 إعاق٘ متْضط٘
 15.9 28 متعددٖ عْم

 :155 257 اجملنْع

ئعاد  ١ٓٝ اي راب١ املع قني إ  ق١ ئهع١ٜ درد ت اا  ق١ ألٜٛضح اجل ٍٚ اية تل 
َد  ٜكد را    ةَٕعتب ١ تاٚاز األق را   َع ٖ  ٚتعاَر ايرتت١ٝ اينهع١ٜو سٝدح ٜتدبني   

ْ ددد   ٝٓددد١ اي رابددد١ دردددد١ إ ددد قتِٗ اينهع١ٜ)َتٛبددد ١(و سٝدددح تً دددت ْةدددبتِٗ        
%( َددددٔ إمجدددد يٞ  ٝٓدددد١ اي رابدددد١ درددددد١ إ دددد قتِٗ 0811%(و    سدددني ٚددددد  ةٕ ) 5815)

%( َدددٔ إمجددد يٞ  ٝٓددد١ اي رابددد١ دردددد١ إ ددد قتِٗ     8318)تةدددٝ ١(و ٚةخدددريا  ٚدددد  ةٕ )  
 )َتع دٟ  ٛم(1

-Oneمت ابدددت  اّ اختبددد ر )ت( ) هدددعاراتوٚالختبددد ر داليددد١ ايندددعٚم تدددني ٖددددٙ ايت  

Sample Statisticsت ددٛر٠ ةندد  اينددعٚم تددني   ( 86اجلدد ٍٚ رقددِ )  ٜٛضددح  ( سٝددح
 س اا  ق١ اينهع١ٜةئعاد ايع١ٓٝ ٚئك   ي رد١ 

 بني أفساد العٔي٘ ّفكًا لدزد٘ اإلعاق٘ الفهسٓ٘ اإلحصأْٜ٘ٓضح الفسّم ذات الدالل٘  (12) ددّل

 العدد
املتْضط 

 احلطابٕ
االحنساف 

 املعٔازٖ

 مطتْٚ الدالل٘ دزد٘ قٔن٘ ت

 دال٘* 5.555 256 42.122 5.652 1.71 257

َددٔ خددةٍ ابددتععاا ايٓتدد ٥ر املٛضددش١ ت جلدد ٍٚ ايةدد تل ٜتددبني ةٕ ٖٓدد ى ئددعٚم 
1 ٜٚٓددٛٙ لات داليدد١ إس دد ١ٝ٥ تددني ةئددعاد  ٝٓدد١ اي رابدد١ ٚئكدد   ي رددد١ اا  قدد١ اينهعٜدد١  

اا  ق ت ايح ٜ ٠   ٖدٙ اي راب١ ٜعٛد إىل ةٕ ئ٦د١  ايب سج ٕ إىل ةٕ ْةط   ّ إدراز 
اا  قدد١ ايحدد ٜ ٠ ٚايحدد ٜ ٠ ددد ا و ًَشكددني ت يحددؤٕٚ االدتُ  ٝدد١و تُٝٓدد  جمتُددع      
اي رابددد١ ٖدددِ اي دددةا لٟٚ اا  قددد١ اينهعٜددد١ ايبةدددٝ ١ و ٚاملتٛبددد ١و ٚتعددد د ايعدددٛم 

 املًتشكني   اي اَر ٚاملع ٖ  ايت تع١ يٛزار٠ ايتعًِٝ ئكل 1

  :ِن ٍِاك فاروق ذات داللاة إسصاائية     :الصادطحتمين ووٍاقعة الٍتائر املتعمكة بالصؤاه شادشًا
 ب  أفراد العيٍة وفكًا ملصتوى الدخن؟

يًتعددعف  ًدد٢ َدد  ةلا ن ْددت ٖٓدد ى ئددعٚم لات داليدد١ إس دد ١ٝ٥ تددني ةئددعاد ايعٝٓدد١     
ٚئكدد   ملةددت٣ٛ ايدد خٌ مت سةدد ا ايتهددعارات ٚايٓةددط امل٦ٜٛدد١و ٚددد ٤ت ايٓتدد ٥ر  ًدد٢          

 ٓشٛ ايت يٞ ساي
 ْٓضح تْشٓع أفساد عٔي٘ الدزاض٘ ّفكًا ملطتْٚ الدخل (13)ددّل 

 اليطب٘ التهسازات مطتْٚ الدخل

 49.8 128 زٓال 5555أقل مً 
 27.6 71 زٓال 15555إىل أقل مً  5555مً 
 12.8 33 زٓال 15555إىل أقل مً  15555مً 

 9.7 25 فأعلٙ 15555

 :155 257 اجملنْع

ٜٛضح اجل ٍٚ اية تل َةت٣ٛ اي خٌ ألبع ةئدعاد  ٝٓد١ اي رابد١ املعد قني إ  قد١      
ئهعٜدد١ َعتب دد١ تدداٚاز األقدد را   َع ٖدد  ٚتددعاَر ايرتتٝدد١ اينهعٜدد١و سٝددح ٜتددبني ةٕ     
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 0333%( َٔ إمج يٞ  ١ٓٝ اي راب١ َةت٣ٛ اي خٌ ايحٗعٟ ألبعِٖ )ةقدٌ َدٔ   5811)
 ٝٓدد١ اي رابدد١ َةددت٣ٛ ايدد خٌ   ةئددعاد%( َددٔ إمجدد يٞ 27.6رٜدد ٍ(و   سددني ٚددد  ةٕ ) 

رٜدد ٍ(و تُٝٓدد  ٚددد  ةٕ    83333إىل اقددٌ َددٔ   0333ايحددٗعٟ ألبددعِٖ ٜددرتاٚني َدد  تددني )   
 ١ٓٝ اي راب١ َةت٣ٛ اي خٌ ايحٗعٟ ألبعِٖ ٜرتاٚني َ   ةئعاد%( َٔ إمج يٞ 8611)

%( َدٔ إمجد يٞ ةئدعاد    811رٜ ٍ(و ٚةخريا  ٚد  ةٕ ) 80333إىل ةقٌ َٔ  83333تني )َٔ 
 ئأ ٢ً(1 80333اي راب١ اي خٌ ايحٗعٟ ألبعِٖ ) ١ٓٝ 

-Oneمت ابدددت  اّ اختبددد ر )ت( ) ٚالختبددد ر داليددد١ ايندددعٚم تدددني ٖددددٙ ايتهدددعارات    

Sample Statisticsت ٛر٠ ةن  اينعٚم تني ةئعاد ( 85اجل ٍٚ رقِ )ٜٛضح  ( سٝح
 س ملةت٣ٛ اي خٌايع١ٓٝ ٚئك   
 بني أفساد العٔي٘ ّفكًا ملطتْٚ الدخل اإلحصأْٜ٘ٓضح الفسّم ذات الدالل٘ ( 14) ددّل

 العدد
املتْضط 

 احلطابٕ
االحنساف 

 املعٔازٖ

 مطتْٚ الدالل٘ دزد٘ قٔن٘ ت

 دال٘* 5.555 256 29.42 5.994 1.82 257

تهح  املؤجدعات ااس د ١ٝ٥ املٛضدش١ ت جلد ٍٚ ايةد تل إىل ةٕ ٖٓد ى ئدعٚم لات        
ٌ داليدد١ إس دد ١ٝ٥ تددني ةئددعاد  ٝٓدد١ اي رابدد١ ٚئكدد         ٜعدداٟ ايب سجدد ٕ  1ٚ ملةددت٣ٛ ايدد خ

ارتن ب ْةب١ لٟٚ اي خٌ األقٌو إىل ةٕ ايٛق ١ٜ َدٔ اا  قد١ اينهعٜد١ ٚايتد خٌ املبهدع      
ن ينشٛيد ت ٚ ريٖد  و بدٛة    ًُٛارد امل يٝد١  ًت ز إىل َب يغ َ ي١ٝ ، ١ً٥ ٚابتٓاائً

ةثٓد ٤ ا ُدٌ وةٚ اْت د ا ،ندٌ بدًِٝ َددٔ األَدعاا ايٛراثٝد١  دٔ ،عٜدل ايت  ددٝط          
ٞ ٚ ريٖ  َٔ اادعا٤ات و ٚرمبد   ددا ايةدبط دمد  ةٕ اا  قد١ اينهعٜد١  ٓد         اي ٓ  

حمددد ٚدٟ ايددد خٌ تتٛادددد  تٓةدددب١   يٝددد١  دددٔ األبدددع لٟٚ ايددد خٌ املعتندددع و نُددد       
( سٝح ٜةسظ ةْ٘ نًُ  قٌ اي خٌ زادت ْةدط   85ٜةسظ َٔ خةٍ اجل ٍٚ رقِ) 

ٟٚ اي خٌ املٓ نب اا  ق١ اينهع١ٜ ٚايعهت يشٝحو ت اض ئ١ إىل ةٕ األبع َٔ ل
ةنجع إقب ال  يًاٚاز َٔ ةق رتِٗ تةبط ق١ً املٗدٛر ئُٝد  تٝدِٓٗو ٚاتنكدت ايٓتٝذد١ َدع       

(سٝدددددح تٝٓدددددت ْتددددد ٥ر اي رابددددد١ ةٕ ايٛضدددددع االدتُددددد  ٞ     6382درابددددد١ ايك ددددد  ) 
ٚاالقت ددد دٟ ٜدددؤثع   اختٝددد ر جدددعٜو ا ٝددد ٠ ئ ملٓ كددد١ لات املةدددت٣ٛ االقت ددد دٟ    

 را َٔ اي رد١ االٚىل تٝٓ  املٓ ك١ لات املةت٣ٛ األ ٢ً ال تعتبل تٓةب١   ي١ٝ ت ألق
االقت  دٟ املٓ نب تعتُ  تحهٌ ةب بدٞ  ًد٢ ايكعاتد١ َدٔ اي ردد١ األٚىل تدٛئريا        

 مل  رٜ  اياٚاز1

  :ِن ٍِاك فروق ذات داللة إسصائية ب   :الصابعحتمين ووٍاقعة الٍتائر املتعمكة بالصؤاه شابعًا
 أفراد العيٍة وفكًا مللاُ الصلَ؟

يًتعددعف  ًدد٢ َدد  ةلا ن ْددت ٖٓدد ى ئددعٚم لات داليدد١ إس دد ١ٝ٥ تددني ةئددعاد ايعٝٓدد١     
ٚئك   مله ٕ ايةهٔ مت سة ا ايتهعارات ٚايٓةدط امل٦ٜٛد١و ٚدد ٤ت ايٓتد ٥ر  ًد٢ ايٓشدٛ       

 ايت يٞس
 ْٓضح تْشٓع أفساد عٔي٘ الدزاض٘ ّفكًا ملهاٌ الطهً (15) ددّل
 اليطب٘ التهسازات مهاٌ الطهً

 28.5 72 مدٓي٘
 21.4 55 ذلافظ٘
 55.6 135 قسٓ٘
 :155 257 اجملنْع
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تدددبني ايٓتددد ٥ر املٛضدددش١ ت جلددد ٍٚ ايةددد تل َهددد ٕ ايةدددهٔ ألئدددعاد  ٝٓددد١ اي رابددد١  
املعدد قني إ  قدد١ ئهعٜدد١ َعتب دد١ تدداٚاز األقدد را   َع ٖدد  ٚتددعاَر ايرتتٝدد١ اينهعٜدد١و       

كدددع٣ سٝدددح تً دددت ايسٝدددح ٜتدددبني ةٕ ةنجدددع َدددٔ ْ ددد   ٝٓددد١ اي رابددد١ ٜةدددهٕٓٛ     
%( َددٔ إمجدد يٞ  61%( َددٔ إمجدد يٞ  ٝٓدد١ اي رابدد١و   سددني ٚددد  ةٕ )   0312ْةددبتِٗ )

 ةئددعاد%( َددٔ إمجدد يٞ 6815 ٜٓدد١و تُٝٓدد  ٚددد  ةٕ )املةئددعاد  ٝٓدد١ اي رابدد١ ٜةددهٕٓٛ    
 1 ت ئظا  ١ٓٝ اي راب١ ٜةهٕٓٛ   

-Oneمت ابدددت  اّ اختبددد ر )ت( ) ٚالختبددد ر داليددد١ ايندددعٚم تدددني ٖددددٙ ايتهدددعارات    

Sample Statisticsت ددٛر٠ ةندد  اينددعٚم تددني ةئددعاد  ( 82اجلدد ٍٚ ) ٜٛضددح  ( سٝددح
 مله ٕ ايةهٔسايع١ٓٝ ٚئك   

 بني أفساد العٔي٘ ّفكًا ملهاٌ الطهً اإلحصأْٜ٘ٓضح الفسّم ذات الدالل٘  (16ددّل )

 العدد
املتْضط 

 احلطابٕ
االحنساف 

 املعٔازٖ

 مطتْٚ الدالل٘ دزد٘ قٔن٘ ت

 دال٘* 5.555 256 41.53 5.859 1.23 257

تهح  املؤجعات ااس  ١ٝ٥ املٛضش١ ت جل ٍٚ اية تل ةٕ ٖٓ ى ئعٚم لات داليد١  
ارتند ب ْةدب١     ٕإس  ١ٝ٥ تني ةئعاد  ١ٓٝ اي راب١ ٚئك   ملهد ٕ ايةده1ٔ ٜٚعداٟ ايب سجد    

األج    ايدٜٔ ٚي ٚا   ايكع٣ ةٚ ا  ئظ ت ةنجدع  ةٕ إىل زٚاز األق را   ايكع٣ 
تنضٝة  يداٚاز األقد را سٝدح ةْٗدِ ةنجدع رةده   ت يعد دات ٚايتك يٝد 1 ٚاتنكدت ٖددٙ           

بدده ٕ ايكددع٣ ٚاملدد ٕ اي دد ري٠ ةنجددع     ( سٝددح ةٕ  6380ايٓتٝذدد١ َددع درابدد١ َع ددٞ)   
درابد١  و تُٝٓ اختًندت ايٓتٝذد١ َدع    تنضٝة يًاٚاز ايكعاتٞ َدٔ بده ٕ املد ٕ ايهدبري٠    

( سٝح تً ت ْةب١ األبع اي  تٛد  ئٝٗ  ي١ً قعاتد١ تدني   6330سٛاَ ٙ ٚاي ُ دٟ )
 % َٚعظُِٗ َٔ به ٕ امل 511ٕاألتٜٛني 

  :ِن تودد عالقة ب  دردة الكرابة) قرابة  :جاوَحتمين ووٍاقعة الٍتائر املتعمكة بالصؤاه الثاوًٍا
وفكًا لدردة اإلعاقة وظدتّا)إعاقة بصايطة,إعاقة   دردة أوىل, قرابة دردة ثاٌية( وب  اإلعاقة الفلرية

 وتوشطة,وتعددي عوق( يف وعاِد وبراور الرتبية الفلرية مبٍطكة دازاُ؟
يًتععف  ًد٢ ،بٝعد١ ايعةقد١ تدني دردد١ ايكعاتد١) قعاتد١ دردد١ ةٚىلو قعاتد١ دردد١           
ث ْٝدد١( ٚتددني اا  قدد١ اينهعٜدد١ ٚئكدد   ي رددد١ اا  قدد١ ٚجدد تٗ )إ  ق١ تةددٝ ١ وإ  قدد١       
َتٛبدددد ١وَتع دٟ  ددددٛم(   َع ٖدددد  ٚتددددعاَر ايرتتٝدددد١ اينهعٜدددد١ مبٓ كدددد١ ددددد زإو   

و االمس١ٝببريَ ٕو  ة ا ايعةق١ تني املت ريات  ابت  ّ ايب سح َع ٌَ اارتب  
 ٚد ٤ت ايٓت ٥ر نُ  ٜٛضشٗ  اجل ٍٚ ايت يٞس

 ضبريماٌ حلطاب العالق٘ بني متػريٖ الدزاض٘ معامل إزتباط (17ددّل )

 املعامالت اإلحصأٜ٘ الدزاض٘متػريات 

 دزد٘ الكساب٘ * دزد٘ اإلعاق٘ الفهسٓ٘ 

 5.664 ضبريماٌمعامالت اإلزتباط 

 **5.555 مطتْٚ الدالل٘

 5.51**دال٘ عيد مطتْٚ دالل٘ 

تهح  املؤجعات ااس  ١ٝ٥ املٛضش١ ت جل ٍٚ ايةد تل  دٔ ٚددٛد  ةقد١ ،عدٜد١      
ئ قدٌ تددني درددد١ ايكعاتد١) قعاتدد١ درددد١    3138قٜٛد١ دايدد١ إس دد ٥ٝ    ٓد  َةددت٣ٛ داليدد١   

ةٚىلو قعات١ درد١ ث ْٝد١( ٚتدني اا  قد١ اينهعٜد١ ٚئكد   ي ردد١ اا  قد١ ٚجد تٗ )إ  ق١         
ع ٖ  ٚتعاَر ايرتت١ٝ اينهع١ٜ مبٓ كد١  تةٝ ١و إ  ق١ َتٛب ١و َتع دٟ  ٛم(   َ
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د زإو ٚتحري ٖددٙ ايٓتٝذد١ إىل ةْد٘ نًُد  زادت دردد١ ايكعاتد١ َدٔ ايٛايد ٜٔ نًُد           
ةْ٘ نًُ  زادت ي١ً ٖدٙ ايٓتٝذ١ إىل   ٕٜٚعاٟ ايب سجاينهع1١ٜ اا  ق١  ج ٠ةرتنع 

 ايكعاتدد١ نًُدد  زاد  دد د املٛرثدد ت ايضدد ر٠ ايدد  ممهددٔ ةٕ تتةددبط   إ  قدد ت جدد ٜ 1٠   
( سٝدح ةرٗدعت   6330ٖدٙ ايٓتٝذ١ َع َ  ةج رت إيٝ٘ ْت ٥ر دراب١ ا ٛاَد ٠ )  ٚتتنل

ْتددد ٥ر درابدددت٘و ةٕ اا  قددد ت ايحددد ٜ ٠ تتٓددد قا نًُددد  اتتعددد ت يددد١ً ايكعاتددد١ تدددني 
 1ايٛاي ٜٔ

 :توصيات البشح 
 ت آلتٞس  ٕا  يٞ َٔ ْت ٥ر ٜٛيٞ ايب سج ايبشح  ض٤ٛ َ  تٛيٌ إيٝ٘ 

 بع َٔ لٟٚ ايكعت٢ تحهٌ خد   تد ي اَر ايٛق ٥ٝد١    تٛ ١ٝ األبع تحهٌ   ّو ٚاأل
ممهٓدد   ٚايهحدد   ددٔ األَددعاا ايٛراثٝدد١ ةيددبح تحدد ٝا ايعٝددٛا اخلًكٝدد١ سٝددح 

 رسِ ةَ٘  ٚميهٔ  ةدٗ  ةٜض   ٖٚٛ َ زاٍ دٓٝٓ    ست٢   املعاسٌ املبهع٠
          ك  ْ ٚات َت   ١   جمد ٍ ايٛراثد١ يٓحدع ايدٛ ٞ تدني األبدع ٚاملكدبًني  ًد٢ 

ٓتدد ٥ر اي رابدد ت املتعًكدد١ ت ألخ دد ر املرتتبدد١ يًدداٚاز َددٔ األقدد را ٚإتددعاز     ايدداٚاز  ي
 ا ًٍٛ ايٛق ١ٜ ست٢ دمٓط األدٝ ٍ ايك د١َ ةِٖ ةبب ا اا  ق١ اينهع1١ٜ

        تحذٝع ايبشح ايعًُدٞ ٚت دٜٛع املع َدٌ ٚإدخد ٍ ايتهٓٛيٛدٝد  ا  ٜج١يًٗٓ بد١
   مجٝع َٓ ،ل املًُه1١ ايٛراث١ٝ النتح ف ٖدٙ األَعاا ت ق١

  اارج د ايٛراثٞ ي بع اي  ٜظٗع   ةس  ةئعادٖد  َدعا ٚراثدٞو     ٚتك ِٜ ايٓ ح
إْ٘ َٔ خةٍ دراب١ ايت رٜخ ايع ٥ًٞ ٚت رٜخ املعاو ميهٔ ً ٜ  ،عٜك١ ٚراث١  إل

 َٔ خةٍ اي اَر ايٛق 1١ٝ٥ ٖدا املعا ٚتك ِٜ ايٓ ح ايٛراثٞ  دٙ ايع ٥ةت
   ٍ ٚ  ٖددٙ ايد اَر   املكددعرات اي رابد١ٝ يٓحدع     االٖتُد ّ ت دخد  ايدٛ ٞ تددني  ايجك ئد١ 

ايعٛاَدٌ ايٛراثٝد١   ايداٚاز َدٔ األقد را ٚخ يد١ األقد را        ةئعاد امتُع خب دٛر٠  
 َٔ اي رد١ األٚىل1

       زٜدد د٠  دد د املعانددا املت   دد١    ًددِ ايٛراثدد١ ايبحددع١ٜو ٚخًددل ٚ ددٞ ،دد  تددني
   ٛ راثدد١ ايبحددع١ٜ   مجٝددع نًٝدد ت   األ،بدد ٤ َددٔ خددةٍ ايتٛبددع   تدد رٜت  ًددِ اي

 .اي ط   خمتً  َعاسٌ اي راب ت األن دمي١ٝ ٚاانًٝٓٝه١ٝ تٗ 
          تةٌٗٝ ٚتك ِٜ خد َ ت ا ُدٌ  دٔ ،عٜدل األْ تٝدط ي بدع ا د ًَني ي َدعاا

ايٛراثٝدد١ ٚخ يدد١ ممددٔ مل ٜةددبل  ددِ ئشددا َ قبددٌ ايدداٚاز و ٚليددو الْت دد ا         
 ة،ن ٍ بًُٝني َٔ األَعاا ٚاا  ق ت1

  ٚ ر اا ددةّ   ايتٛ ٝدد١ ٚ ايتجكٝدد  يًُتداٚدني ٚخ ٛيدد   املتدداٚدني َددٔ  تنعٝدٌ د
ةقددد رتِٗ إىل ضدددعٚر٠ إددددعا٤ اينشٛيددد ت اي بٝددد١ ةثٓددد ٤ ئدددرت٠ ا ُدددٌ يًتددد خٌ        

 َٚع جل١ ا  الت املحتب٘ تٗ  قبٌ ايٛالد٠ 1
     ِٜ ايتٛدٝددد٘ إْحددد ٤ مجعٝددد ت ةًٖٝددد١ تٗددد ف إي٣ٓحدددع ايدددٛ ٞ تدددني امتُدددع ٚتكددد

 1املكبًني  ٢ً اياٚاز قبٌ ايت  ٝل ياٚاز األق را ٚاارج د املٓ بط ي ج   
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 قائىة املرادع: 
  :املرادع العربيةأواًل: 
(. اإلعاقمممممممممممممممممم٘ يف الطممممممممممممممممممعْدٓ٘. مت اضممممممممممممممممممرتداعُ مممممممممممممممممممً     2511األنشممممممممممممممممممه, محممممممممممممممممممد.)  -

http://www.alriyadh.com/2011/09/19/article668390.html 

(. شّاج األقازب ّاألمساض الْزاثٔ٘ دزاضم٘ ضْضمْٔلْدٔ٘ مطبكم٘ علمٙ أضمس يف      2519ٍدٚ) احلطني, -

 . 8 مدٓي٘ السٓاض. اجملل٘ اإللهرتّىٔ٘ الشامل٘ متعددٗ التخصصات,

بممني  العكلٔمم٘ قتمُ باىتشمماز اإلعاقممات شّاج األقممازب ّعال (.2555عممدىاٌ.) ذلنممْد, ّالصممنادٖ, حْاممدِ,  -

٘   األبياٛ ّّدَ٘ ىظس اإلضمالو يف ذلمو )دزاضم٘ مٔداىٔم٘(.     ( 44,)33الهْٓم,,  :دللم٘ العلمْو اإلدتناعٔم

,817-842. 

 (. املدخل إىل البخح يف العلْو الطلْنٔ٘. السٓاض : مهتب٘ العبٔهاٌ.2512العطاف, صاحل.) -

ّ    (.2513علمٕ, زدماٛ)   - اج األقمازب بالتشممٍْات اخللكٔم٘ يف بعما أحٔمماٛ    دزاضم٘ إحصممأٜ٘ عمً عالقم٘ ش

 .مطتْدع دامع٘ ضبَا السقنّٕقسٚ ّادٖ الشاطٞ.

اجمللممم٘ األزدىٔممم٘ يف الدزاضمممات   (.التمممدابري الشمممسعٔ٘ للْقآممم٘ ممممً اإلعاقممم٘.     2516أمسممماٛ)  العنمممسٖ, -

 .291-271(,1)12,اإلضالمٔ٘

دللممم٘  زب دزاضممم٘ حالممم٘.االىعهاضمممات املسضمممٔ٘ اليازممم٘ عمممً شّاج األقممما  (.2516مَمممدٖ ) الكصممما , -

 (.19)5,العنٔد لألحباخ ّالدزاضات اإلىطاىٔ٘

دللمم٘ دامعمم٘   دزاضمم٘ فكَٔمم٘ مكازىمم٘.     -شّاج األقممازب بممني الشممسع ّالطممب     (.2518ذلنممد, أمممريٗ )   -

 .2217-2146, (4)33,األشٍس
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 (. إحصأٜ٘ إدازٗ الرتبٔ٘ اخلاص٘. املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘: داشاٌ.1439ّشازٗ التعلٔه .) -
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