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اخلذل يف ضوء بعض املتغريات الدميغرافية لدى طالبات نلية العلوو 
  برفشاء واآلداب

 ر. ْٛاٍ ذاَز ذلُز ذاَز
 احلزٚر ايؾُاي١ٝ اَة١ظ عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املغاعز أعتاس

 املًُه١ ايةضب١ٝ ايغةٛر١ٜ 

 املستخلص: 
 برؾحد ٤اإىلاليهشدـاندٔاَود ٣ٛالشبلدٌايدف٣ات يبد  انًٝد١اليآلًدّٛاٚل  ل اااااااااابحد اٖدففاليا

ن ْتآٖ ىاؾرٚمابنياليط يب  ايفالشبلٌاُتآلز٣اإىلاندٌاَدٔااااإذلَٚ ا لسبفٚ اليشُ ي١ٝا َآل١جب
بًدؼاجلدِاااا.لإلق ١َا)َف١ٜٓارؾح ٤/اخ رجاَف١ٜٓارؾح ٤(اَٚه ٕلسب ي١الالج ُ ن١ٝاَٚ ػرياليآلُرا

نُدد ا اا،(ات يبدد١.الخدد  فَتاليب جملدد١اللددٓٗ اليٛتددؿٞاٚبنددف اأددٛذجابٝ ْدد  ابٚيٝدد١اا201ليآلٝٓدد١ا)
اتدفماٚببد  اا(ابآلدفالي كندفاَدٔاااا2012ا ٣،لشبلدٌا)إندفل اريدكرياٚليهدراااااتشد ٝ ا تطبٝدلاَكٝد  اا

نُد ااا،َٓ ؿضد١ااٜودٛ ابفرجد١ااُٝ اببآل  ٙاٚ رج د٘اليهًٝد١اااجببٕالشبلٌاالأل ل٠.ابري ر اليٓ  ٥ اإىل
ٝ ااااا ا يفامجٝد اببآلد  الشبلدٌاٚ رج د٘اليهًٝد١اتبآل دااااااا تٛتًتاليٓ  ٥ اإىلاندفّاٚجدٛ اؾدرٚما ليد١اإج د ٥

 ابظٗدر اليٓ د ٥ ابٜض داااٚارؾحد ٤(.اافٜٓد١ارؾح ٤/اخ رجاَاَف١ٜٓل ػريٟاليآلُراَٚه ٕالإلق ١َا) لخٌا
ٝ نددفّاٚجددٛ اؾددرٚما ليدد١اإج دد  يفاليفرجدد١اليهًٝدد١ايً لددٌاٚيفامجٝدد اببآلدد  ٙانددفلاُبآلددفالألنددرل ااا ٥
ٝ ٚللظ ٖراللآلرؾ١ٝايً لٌاتبآل   ايفاُبآلفا ال ػريالسب ي١الالج ُ ن١ٝ،ابُٝٓ اتٛجفاؾرٚما لي١اإج  ٥

ا.لل زٚج  اٚغريالل زٚج  اي  حلالل زٚج  ليط يب  االألنرل اٚللظ ٖراللآلرؾ١ٝابني
 ن١ًٝاليآلًّٛاٚل  ل ابرؾح ٤.بآلضالل ػريل اليفميػرلؾ١ٝ،ات يب  ااشبلٌ،ليهًُ  اللؿ  ج١ٝ:ال

Shyness in the Light of Some Demographic Variables among the 

Female Students of the Faculty of Science and Arts in Rafha 

Dr. Nawal Hamid Mohammed Hamid 

Abstract 

This study aimed at revealing the level of shyness among the female 
students of the Faculty of Science and Arts in Rafha at Northern Border 
University, and whether there are differences between these students in 
shyness due to the variables of age, marital status and place of residence 
(Rafha city/ outside Rafha city). The sample size was (201) students. The 
researcher used a descriptive method and prepared a preliminary data form, 
also a shyness scale prepared by (Choucair and Al-Karda 2012) was applied 
after verification of its validity and reliability. The results indicated that 
shyness prevails in its all dimensions and its overall score which is low. The 
results also showed that there are no statistically significant differences in all 
the dimensions of shyness and its overall score, according to the variables of 
age and place of residence. The results also revealed that there are no 
statistically significant differences in the overall score of the shyness and in its 
all dimensions, except the symptoms and cognitive aspects of shyness 
according to the variable of social status, but there are statistically significant 
differences in the dimension of symptoms and cognitive aspects between the 
married and unmarried female students in favor of the married female 
students. 
Key words: shyness, some demographic variables, female students of 
Faculty of Science and Arts in Rafha. 
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 :املكدمة 
ليطًب١الزب َآلٕٝٛاِٖابٌَاليػفاٚنُد  اليُٓدٛالالق  د  ٟاٚلي كدفّالالج ُد نٞ،اااااا
يدد لاؾددعٕاإنددفل ِٖاٚتددفرٜبِٗاايًحٝدد ٠اللٗٓٝدد١اٜ طًدداا دد آلِٗاب لٗدد رل الألخ خدد١ٝااااااااا
نُٗدد رل الالت دد ٍ،اؾ شبلددٌاٜآلرقددٌالي ٛلتددٌاَدد ال خددرٜٔا بدد رٙاليودد يب١انًدد٢ااااااا

(ا 67:1992 ل خرٜٔ،اجٝد ابريد را)جبٝدا،ااااخًٛىاليؿر اٜٚهبُحاتٛلؾك٘اَ اْؿو٘اَٚ 
إىلابٕاليفرلخددد  اليٓؿوددد١ٝابندددف اخطدددٛر٠الشبلدددٌانٓدددفَ اٜهدددٕٛابخ خ ددد ايًودددًٛىاا

(ابٕالي آلًددِٝالزبدد َآلٞاٜآل دد اا7:2020ٚمسدد١اَددٔامسدد  اليش  دد١ٝ،اٚذنددرا)ليآلددٛ ،ااا
للددر ٠السبكٝكٝدد١اايًُل ُدد اَٚكٝدد  اتكفَدد٘اٚتطددٛرٙاٚللكٝدد  السبكٝكددٞااي حضددراااا

اْٛعاللٛلر اليبشر١ٜ.لجمل ُآل  اٖٛانِاٚ

لشبلٌاَدٔاللشده  اليٓؿود١ٝاٚلالج ُ نٝد١اليد ا ٓد اليؿدر اَدٔاللشد رن١ايفاااااااااا
ٝ  اٜٚٛجفايدف٣امجٝد ااا ُٜآلفالْؿآل اًلاتبٝآل للٛلقـالالج ُ ن١ٝاٚليكٝ ّابفٚرٙ.ارغِابْ٘ا
لألؾددرل ،اإالابْدد٘انٓددفَ اٜكددـاجدد ٥ً ابددنياليؿددر اٚلي ؿ نددٌاَدد ال خددرٜٔاٜٚآلٛقدد٘اَددٔاااااا

ٍا   ٕٚالخد ػ ٍاقفرلتد٘اٚإَه ْ تد٘،اٜآل د اَشده١ًاهداالالٖ ُد ّابٗد ااااااااالي ٛلؾلاٚحيدٛ

(اإىلاَدد اذنرتدد٘انبددفاليًطٝددـابددكٕالشبلددٌاقددفاااااا137:2011ٚن جٗدد .ابريدد را)خددًِٝ،ااا
ٜهٕٛامبكفلراض٦ٌٝاميهٔالي ٛلؾلاَآل٘اٚقفاٜهٕٛاريفٜف لاجف لاحبٝ اميٓ اليؿر أَا

لجٌاليفرلخ١ٝاَٚٔابٝٓٗ ااب ل٤ا ٚرٙالل ٛق آَ٘ابشهٌاخٟٛ،اؾ يط ياالشبلٍٛايفاللر
لزب َآل١ٝاقفاحيرَ٘اخلً٘أَاللش رن١ايفالألْشط١الل  ًؿ١ا لخٌاق ن  اليفر ا
مم اقفاٜؤبران٢ًاب ل٥٘الي ح ًٝٞأَاج١ٗاٚنًد٢ابك د٘ابٓؿود٘اٚتكدفٜرٙاي لتد٘اَدٔااااااا

(ابٕالشبلدددٌاهآلددٌاليؿددر االاٜآلددرفاجكٝكددد١اااا3:2001جٗدد١ابخددر٣.اٚبضدد فا)خًٝؿدد١،اااا
،اَوددد ٓزفاليط قددد١،اَشددد تاليددد ٖٔ،اتكًكددد٘اْظدددرل ااقفرلتددد٘،اندددفِٜاليملكددد١ابددد يٓؿ 

 ل خرٜٔاإيٝ٘اٚالاٜشػً٘اإالاربِٜٗاؾٝ٘،اٚب ي  يٞاٜ فٙانٔاَٛلج١ٗالسبٝ ٠.

ٜر٣ابآلضاليب جملنيابٕالألؾرل الي ٜٔاٜآل ْٕٛأَاَو ٜٛ  اَرتؿآلد١اَدٔالشبلدٌاااا
ِااااااابيفِٜٗاجو خ١ٝاَب يؼا ٚب ي د يٞااا،ٗد اب دبد ٙاليدٓؿ اٚند يواْظدر٠ال خدرٜٔا د

 دِاانٝزان٢ًاليٓؿ اليفلخ١ًٝاَٚشد نراليدٓك اٚلالرتبد ىاليد ٟاحيدف ااااااٗ لاليرتؾ
ٔااااحبضددٛرا ٜؿكددفِٖاليكدددفر٠انًدد٢الالٖ ُددد ّاااا،ل خددرٜٔابٚانٓدددفالي آل َددٌاَددد ال خددرٜ

لالج ُد نٞاا ل اليآلدزٍاازٜدااٚ د لاا،ٚليرتنٝزان٢ًال خرٜٔاٚليشآلٛرامبش نرال خرٜٔ
ببرٖد انًد٢اليٓلد  ااااا.اتر٣اليب جمل١ابٕاَشده١ًاالشبلدٌاالاٜك  درااا(151:2011)خًِٝا،

ًُٜكٞابظ ي٘اليود يب١انًد٢السبٝد ٠اللٗٓٝد١ايًؿدر ،اجٝد ااااااا لألن  ميٞاؾكطابٌامي فاٚ
ٚااااااا بريد ر ااإٕاَٗ رل الي ٛلتدٌاَدٔاللٗد رل الألخ خد١ٝايفالسبٝد ٠الألن  ميٝد١اٚللٗٓٝد١،ا

آل ُددفاَٜددٔالشبد ٠ااا ا خدرا(اإىلابٕاللشددٗفاليدٛظٝؿٞاليآلدد لٞاٜ طًدااْٛن دداا2018)نهد ،،ا
لي ٛلتددٌاٚللٗدد رل اللآلرؾٝدد١اٚذيددواااٚليبشددر١ٜان يوددُ  اليش  دد١ٝاانًدد٢اللٗدد رل اا

إذاٚجفابٕانف اللٗدٔاليد اريدٗف ابند ا،ٜد  ٠ااااااا،LinkedInٚؾلاتكرٜرابتفرٙاَٛق اا
يفالي ٛظٝددـاخدد ٍاليوددٓٛل الشبُدد الل ضدد١ٝاتآل ُددفابشددهٌابخ خددٞانًدد٢اليآلكددٌااااااااا

ـاالالرتؿ عليبشرٟ،انُ ابنفابٕاللٗ رل ا خ ٠ايفا ٛ اابنيابق٣ٛاليٛظد ٥ لايفامجٝد ااأد
ُٜودددِٗااشبلدددٌالبٕاا(Taormina,2019:42-43،اٚذندددراتٛرَٝٓددد ا)ابحنددد ٤اليآلددد  ا قدددفا

ٞاااابشهٌانبريايفا (اإىلاCrozier,2002:1بريد رانرٚ،ٜدرا)ااا.َشد نٌالي طدٛراليدٛظٝؿ



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 

 

495 
 

التؤنددفالالخدد ط ن  اليفٚيٝدد١ابٕابنددفل  اااٚا،لشبلددٌآَ شددرايفالسبٝدد ٠اللآل تددر٠ااابٕا
(اإٕا28:2015ني،اٚذنر)جربددددٛ ،لددددٛيخاِْؿوددددٗبإٚآل دددد ٜاؾددددرل نددددبري٠اَددددٔالألا

لألحب  اٚليفرلخ  اليٓؿو١ٝاٚلالج ُ ن١ٝاتؤنفابٕانف الألؾرل اليد ٜٔاٜآلد ْٕٛاَدٔاااا
ٜدد ِالشبلددٌا (ابددكScott, 2006:133ٕلشبلددٌايفاتزلٜددفانددبري،اٚبضدد فاإخددهٛ ا)ااا

ا.بشهٌاَ زلٜفان٢ًابْ٘اَشه١ًاٚهاان جٗ ا٘تآلرٜؿ

ُٜآلدددفاٖدددفاا دددابٓددد ٤اليش  ٝ اًؾ١ٝالل ه ًَددد١ا يًط يدددااٚيًل َآلددد١،األٕابٓددد ٤ااااا  ابخ خددد
الاتآلدد ْٞاَددٔالشبلددٌاٜآلهدد ا دد  ااااليش  دد١ٝاليدد ات ُ دد اب ددح١اْؿودد١ٝاجٝددف٠ااااا

لزب َآلدد١اٚنؿ ٜ ٗدد اليفلخًٝدد١اليددد اتكدد  ابٓوددب١اخرهٝٗدد اَدددٔاٖدد ٙاليؿ٦دد١اَدددٔااااااااا
)ليشددددرٜؿنياا ليطًبدددد١،ايدددد لاذبددددرىالزب َآلدددد  انًدددد٢ابٓدددد ٤اري  دددد١ٝاليط يدددداااااااا

١ابٟاصب ُد اٜودآل٢اإىلاذبكٝدلاااالزب َآلد  اٖدِا بداااابد١اطً(،اؾ127:2011ٚليشرٜؿني،
ا(.اMurad,2020:98)الي كفّاٚلي ١ُٝٓ

 أسئلتهو بشحمصهلة ال: 

لي آلًِٝالزبد َآلٞاًٜآلداا ٚر لابد ر، لايفاتُٓٝد١ارب اللد ٍاليبشدرٟاَدٔاخد ٍاإندفل اااااااااا
ٚتددفرٜااليهددٛل راليبشددر١ٜاللدد ٖر٠.اٚمبدد ابٕاَٗدد رل الالت دد ٍاَددٔاللٗدد رل الألخ خدد١ٝاااااا

ُٜؿكدددفاليؿدددر اللٗددد رل الالج ُ نٝددد١،ااااايًحٝددد ٠الألن  ميٝددد١اٚللٗٓٝددداا ١،اإالابٕالشبلدددٌا
(ابٕاخددًٛىاليؿددر الشبلددٍٛاٜ ُٝددزاب لٝددٌاإىلاااا131:1996 ٚبٚضددحا)تدد جٕٛاٚخًٝددٌ،اا

ليآلزيدددد١اٚليٓؿددددٛرالالج ُدددد نٞاٚلشبددددٛفاَددددٔاَٛلجٗدددد١ال خددددرٜٔاٚؾكددددفلٕالسبضددددٛرااا
(اإىلابٕا224:2018(اٚ)نبدددفالجملٝدددف،اا184:2011لالج ُددد نٞ،انُددد ابريددد را)ببٛغُٓٝددد١،اا

ٌاقفاٜ طٛراإىلالألخٛباٜٚؤ ٟاإىلالضطرل اليش  ١ٝامم اهآلٌاليؿر ان يد١االشبل
ُٜكدفّايد٘اليدفنِايًد  ً اَدٔاخلًد٘.اٚبٓد ٤ انًد٢اٖد ٙااااااااااااا ن٢ًاْؿود٘اٚلجمل ُد اَد ا ا

َشدده١ًااْبآلددتل رل٤،اؾ بددفاَددٔالالٖ ُدد ّامبودد ٣ٛالشبلددٌايددف٣اليط يبدد  ،اجٝدد اااااا
ر احبهدددِانًُدددٗ اق نددد١اليدددفلسبددد يٞاَدددٔاَ جظددد١اليب جملددد١ايًط يبددد  ايفااابحددد لي

َددٔانٓددفَ اتطًددااَددٓٗٔاتكددفِٜاَٛضددٛعاااٚذيددوا،انآلضددٛا٦ٖٝدد١اتددفرٜ ايفاليهًٝدد١ا
ٗٓدد ىانددف اؾ،انحًكدد١اْكدد  ابَدد ّا،َددٝ تٗٔاليط يبدد  َٛضددٛن  اللكددرراليفرلخددٞا

ا.ؾآلٌاذيواالاٜرغنبايفاَٗٔٓ

َٚددٔاخدد ٍالالتدد عانًدد٢اَدد اتٛتددًتاإيٝدد٘اليفرلخدد  اليودد بك١الل آلًكدد١ابفرلخدد١ااااا
(اليددد اتٛتدددًتاإىلا1996اليآلربٝددد١اليودددآلٛ ١ٜانفرلخددد١ا)ريدددكري،الشبلدددٌايفاللًُهددد١ا

(اليدد ا2015ليٓٛلٜودد١،ا)نٓدد٘ايددف٣اليطدد  اٚ رلخدد١اا لرتؿدد عالشبلددٌايددف٣اليط يبدد  ا
بٚتددتابددعجرل٤ا رلخدد  ات ٓدد ٍٚاَدد ػريل اَرتبطدد١اب شبلددٌايددف٣اتًبدد١الزب َآلدد  اااااااا

ليآلُدراا(الي ابٚتتابعجرل٤ا رلخد  ات ٓد ٍٚاتدكبريااااAsi, 2016ؾضً انٔا رلخ١ا خٞا)
ٚلزبدددٓ اٚللٓطكددد١الي آلًُٝٝددد١انًددد٢اَوددد ٣ٛالشبلدددٌ،اتبٝٓدددتالسب جددد١اإىلاإجدددرل٤اااااا

ليضدد٤ٛانًدد٢الشبلددٌايددف٣ات يبدد  انًٝدد١اليآلًددّٛاٚل  ل اااليبحدد السبدد يٞاي وددًٝط
ابرؾح ٤.

ُُٜهٔاٚؾًك  ايفاخؤلٍار٥ٝ ان٢ًاليٓحٛالي  يٞ:ابح تٝ غ١اَشه١ًاليال اخبل،ا
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ٌٖٚاتٛجفاؾرٚما،ال  ل ابرؾح ٤َ اَو ٣ٛالشبلٌايف٣ات يب  ان١ًٝاليآلًّٛاٚ
لسب يدد١الالج ُ نٝدد١اَٚهدد ٕاٚبددنياليط يبدد  ايفالشبلددٌاُتآلددز٣اإىلانددٌاَددٔاليآلُددراا

الإلق ١َا)َف١ٜٓارؾح ٤/خ رجاَف١ٜٓارؾح ٤(؟

 ميهٔابٕات ؿرعالألخ١ً٦اليؿرن١ٝالي  ي١ٝ:ا،َٔاٖ لاليوؤلٍالير٥ٝ 
 اَ اَو ٣ٛالشبلٌايف٣ات يب  ان١ًٝاليآلًّٛاٚل  ل ابرؾح ٤؟
 اتٛجفاؾرٚمابنياليط يب  ايفالشبلٌاُتآلز٣اإىلاَ ػرياليآلُر؟ٌٖا
 اٌٖاتٛجفاؾرٚمابنياليط يب  ايفالشبلٌاُتآلز٣اإىلاَ ػريالسب ي١الالج ُ ن١ٝ؟
 ٌٖاتٛجفاؾرٚمابنياليط يب  ايفالشبلٌاُتآلدز٣اإىلاَد ػرياَهد ٕالإلق َد١ا)َفٜٓد١اااااا

ارؾح ٤/اخ رجاَف١ٜٓارؾح ٤(؟

 بشحأهداف ال: 
 نٔ:إىلاليهشـابح اففاليٜٗ
 اَو ٣ٛالشبلٌايف٣ات يب  ان١ًٝاليآلًّٛاٚل  ل ابرؾح ٤.ا
 اذلان ْتآٖ ىاؾرٚمابنياليط يب  ايفالشبلٌاُتآلز٣اإىلاَ ػرياليآلُر.إَ ا
 ذلان ْددتآٖدد ىاؾدددرٚمابددنياليط يبدد  ايفالشبلدددٌاُتآلددز٣اإىلاَدد ػريالسب يددد١اااااااإَدد اا

الالج ُ ن١ٝ.ا
 ػرياَه ٕالإلق ١َااذلان ْتآٖ ىاؾرٚمابنياليط يب  ايفالشبلٌاُتآلز٣اإىلإَ ا َ

ا)َف١ٜٓارؾح ٤/اخ رجاَف١ٜٓارؾح ٤(.

 :أهنية البشح 
 أواًل: األهنية اليظرية: 

 :ٜه وااليبح ابُٖٝ ٘أَ
 .  ٝاب١ُٖٝاَٛضٛن٘اٖٚٛالشبلٌاٚخطاليط يب  الزب َآل
 ب١ُٖٝاليشرحي١الي اُتبلانًٝٗ اليبح اٖٚٞاليط يب  الزب َآلٝ  ،اجٝ انًٝٗد اا

 ايفاذبكٝدددلاليرقددٞاٚلي كددفّاٚخب تدد١ايفاضددد٤ٛااااتآلكددفاليددفٍٚا َ  دد اٚتُٛج تٗدداااا
لي حفٜ  اللًح١ال طًب  اٖ لاليآل راليد ٟاٜود ٛجااتدٛؾراْٛنٝد١آَ ؾود١اَدٔااااااا

اليهؿ ٤ل اليبشر١ٜالل ٖر٠.ا
 ميملددٌاليبحدد السبدد يٞالخدد ل ب١اي ٛتددٝ  اليفرلخدد  اليدد اْدد   ابضددرٚر٠اإجددرل٤اااااا

ٍا َددد ػريل اا رلخددد  ات ٓددد ٍٚاتدددكبرياليآلُدددرانًددد٢اَوددد ٣ٛالشبلدددٌاٚ رلخددد  ات ٓددد ٚ
اَرتبط١اب شبلٌايف٣اتًب١الزب َآل  .

  التطبيكية:ثاىيًا: األهنية 
اتهُٔالأل١ُٖٝالي طبٝك١ٝايًبح السب يٞايف:ا

 .  اإَه ١ْٝالالخ ؿ  ٠أَاْ  ٥ل٘ايفاليهشـانٔاَو ٣ٛالشبلٌايف٣اليط يب
 .ٞالالخ ؿ  ٠أَاليٓ  ٥ اٚلي ٛتٝ  ايفاصب ٍالإلرري  اليٓؿو
 اٚبخر٣ان ج١ٝ.اتطٜٛراٚتكفِٜابرلَ اٚق ١ٝ٥
 رلخددد١الشبلدددٌانُآلدددٛماإلندددفل اٚتكٖٝدددٌاٚبٓددد ٤اري  ددد١ٝاليط يبددد١الزب َآلٝددد١اااااااا 

َددددٔارب اللدددد ٍااا2030يًُودددد ١ُٖايفاذبكٝددددلاركٜدددد١اللًُهدددد١اليآلربٝدددد١اليوددددآلٛ ١ٜاااا
 ليبشرٟ.
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 بشحمصطلشات ال: 
ٌاليكًدلابٚاندفّاليرلجد١ايفاللٛلقدـاليد ااااااٚاللٌٝاإىلالالْودح  ااٖٛ لشبلٌ: اتشد ُ

ٚااااَملدٌاااريد  ىان٢ًالالت  ٍابدنيالألا إجدرل٤اضب  بد١ااالسبدٛلراَٚك بًد١ابريد  ىاجدف ا
ُٜ(Antony, 2004:6)تدػري٠اا ٌااآلدرفا.اٚ ٝ داالشبلد  دٌانًٝٗد اااحي يفرجد١اليد اااب اإجرل٥

ا.ّ(2012)ريكرياٚليهر ٣،السب يٞابح ن٢ًاَكٝ  الشبلٌاللو  فّايفالياؿر لي

 :بعض املتغريات الدميغرافية 
 خ١ٓاؾكنملر.ا18ليآلُر:ا 
 ا.سب ي١اليزٚلج١ٝا)َ زٚج١ا/غرياَ زٚج١(لسب ي١الالج ُ ن١ٝ:الا 
 ٖٞاإجف٣اَفٕآَطك١السبفٚ اليشُ ي١ٝايفاللًُه١ا َف١ٜٓارؾح ٤ :َه ٕالإلق ١َ

ليآلربٝدد١اليوددآلٛ ١ٜا)َٛقدد اج َآلدد١السبددفٚ اليشددُ ي١ٝ(،اجٝدد اتٛجددفاؾٝٗدد انًٝدد١ااااا
 ليآلًّٛاٚل  ل الي ا ملٌالسبفٚ الله ١ْٝايًبح السب يٞ.ا

ٝ دد اب الخدد ل ب١انًدد٢اأددٛذجاليبٝ ْدد  اُٚتآلددرفابآلددضاللدد ػريل اليفمي ػرلؾٝدد١اإجرل٥
 لألٚي١ٝاللو  فّايفاليبح السب يٞا)إنفل اليب جمل١(.

 بشحالات ددذل: 
 ا:ات يب  ان١ًٝاليآلًّٛاٚل  ل ابرؾح ٤.ليبشر١ٜال ف لحمل
 ا،ج َآلددد١السبدددفٚ اليشدددُ ي١ٝاا،انًٝددد١اليآلًدددّٛال  ل ابرؾحددد ٤ااٝددد١:الله ْال ف لحملددد

ا١.اللًُه١اليآلرب١ٝاليوآلٛ ٜ
 اّ.2019ا-2018لحملف ل اليز١َٝٓ:اليؿ ٌاليفرلخٞاليمل ْٞايًآل ّالزب َآلٞا

  :اإلطار اليظري 
 :مفهوو اخلذل   

كْد٘اج يد١اْؿود١ٝاٚصبُٛند١اَدٔاليودًٛنٝ  اٚترٜكد١الإل رلىاااااااابتـالشبلٌاُٜٛ
ٚج ْدددااَدددٔاجٛلْدددااليش  ددد١ٝاٚليدددٛنٞاليشدددفٜفاب ل ددد ترالالج ُ نٝددد١اٚبندددرل اا

٘الالضدطرل اٚريد٤ٞاهداالي ػًداانًاااا لشبلدٌاٖدٛاللٝدٌاإىلااااا.(La Vina, 2014:66)اٝد
لالْوح  أَاللٛلقـالالج ُ نٝد١اٖٚدٛاَٛجدٛ انٓدفاندملرياَدٔاليٓد  ايهدٔابٓودااااااااااا

(ا3-2ٜبددفبالشبلددٌانٓددفالألؾددرل ايفاليؿ٦دد١اليآلُرٜدد١ا)اا.ا(139:2011َ ؿ ٚتدد١ا)خددًِٝا،
) ٜد  اٚنًدٞ،ااااخٓٛل اٜٚو ُرانٓفاليبآلضاج ٢اخٔاللفرخد١اٚقدفاف ؿدٞابٚاٜود ُراااا

لشبلددٌاب،َدد١ان رضدد١ايهددٔالألَددراغددرياليطبٝآلددٞاجددنياٜ ددبحامسدد١اَددٔااااا(.ا185:2012
اخرٜٔ  بددلالخدد   اجددااانهدد الشبلددٌ(.ا2:2008مسدد  اري  دد١ٝاليؿددر ا)جبٝددا،ا

اؾدددددرل نٓدددددفَ اٜهدددددٕٛالأليهدددددٔاإىلالالٖ ُددددد ّاب ي ؿ ندددددٌالالج ُدددد نٞ،االيدددد ٟاٜشدددددرياا
،اخرَٜٔٓ ؿضنيايفالالخ   الالج ُ نٞ،اٜؿ كرٕٚاإىلالالٖ ُ ّاب الخ   اب  

ٌاانددفّاٖدد لاٜآلدد اٚ نًدد٢اليددرغِاَددٔابٕالشبلددٌاااا.(Myers, 2017:6) ٚجددٛ الشبلدد
إالابُْٗددد االلهْٛددد  ،ٚليرٖددد  الالج ُددد نٞاقدددفاٜشدددرتن ٕايفابٓٝددد١امم بًددد١اب بٝددد١ااااا

 ,Carducci, Hutzel, Morrison, & Weyer)ف ًؿدد ٕانددٔابآلضددُٗ اليددبآلضاا

2001: 4.) 

يؿددر اَدد ال خددرٜٔاللشبلددٌاَددٔامسدد  اليش  دد١ٝاليدد اتآلددرت اخددبٌٝاتٛلتددٌااا
َددٔالالخدد ؿ  ٠اَددٔاخدد ل ال خددرٜٔاٚ ٓدد ال خددرٜٔاَددٔالالخدد ؿ  ٠اَددٔااااااااٚذبرَدد٘ا
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ٚب ي  يٞاًٜكٞابظ ي٘اليو يب١ان٢ًالي ح ٌٝالألند  ميٞاٚلسبٝد ٠اللٗٓٝد١ااااا،خ لت٘
(اإىلابٕالألحبدد  اليٓؿودد١ٝابنددف اا67:1992،اجٝدد ابريدد را)جبٝددا،ااتطٛرُٖدد اٜٚ ددف

   اليش  ١ٝ.خطٛر٠الشبلٌانٓفَ اٜهٕٛامس١أَامس

ٝ ددُٜآلددرفالشبلددٌاا نًدد٢ابْدد٘اترنٝددزاَؿددر انًدد٢اليدد ل اٜ ُٝددزابدد ي كِٝٝااااااا دبرٜب
ليدددد لتٞاليوددددًلاليدددد ٟافًددددلالالْزندددد جاٚ/ابٚالي ملبددددٝطايفاللٛلقددددـالالج ُ نٝدددد١اااااا

ف الشبلدٌانًد٢اااحيداٜٚ آل ر اَ اَ  بآلد١الألٖدفلفاليش  د١ٝابٚاللٗٓٝد١.اميهدٔابٕاااااا
،ا ي كِٝٝاليدد لتٞاليوددًلاللؿددر اندديف،ابٟاَددٔاللودد ٜٛ  الي  يٝدد١ابٚامجٝآلٗدد :اللآلددراا

ا،ليكًدددداضددددرب  ا ودددد رعانليؿوددددٝٛيٛجٞاٚا،زٜدددد  ٠اَشدددد نراليكًددددلاانليآلدددد تؿٞاٚ
 & Zimbardo)آَ خددددددااخدددددد ل ب١ابشددددددهٌلالايفا يؿشددددددٌنٚليوددددددًٛنٞا

Carducci,1999:1ا(Henderson,،(ابكْددددددد٘اظددددددد ٖر٠ا417:2018تآلرؾددددددد٘ا)ليكٝودددددددٞ،ٚا
١اٜٚ ُٝدزالألؾدرل الشبلٛيدٕٛااااخًٛن١ٝات ٝاامجٝ اؾ٦  الجمل ُد ابدفرج  اَ ؿ ٚتدااا

 بؿكفلٕاليملك١اب يٓؿ اٚخرن١الالرتب ىاٚلْآلفلّالي ؿ نٌالالج ُ نٞاٚلالْطٛل٤.

  :الفرم بني اخلذل واحلياءThe difference between shyness and modesty   
ٖٓ ىاؾرمانبريابنيالشبلٌاٚلسبٝد ٤،اؾ إلْود ٕاليد ٟاٜ ُ د اب سبٝد ٤اضببدٛ ااااااا

آلٛرال خددرٜٔاٖٚددٛاَودد ُ اَٚ حددف اجٝددفابآلهدد اليؿددر ااَددٔاقلبددٌاليٓدد  اٜٚرلنددٞاريدد
لشبلٍٛ.السبٝ ٤اتؿ١اضبُٛ ٠األْ٘اٜهبحالألنُ ٍاغريالألخ ق١ٝ،اؾٗٛا يٌٝاته ٌَا
لأل  .ابَددد الشبلدددٌاؾٗدددٛادبٓددداالي ٛلجدددفاَددد اليٓددد  اٚلشبدددٛفاَدددٔالالي كددد ٤ابٗدددِ،اااا
ب إلضددد ؾ١اإىلابٕالشبلدددٌاٜدددكتٞاب دددٛر٠االاإرل ٜددد١اَدددٔاقبدددٌاليؿدددر الشبلدددٍٛابآلهددد ااا

ا.ا(157-140:2011)خًِٝ،اٝ ٤الي ٟاٜبفٚان٢ًاليؿر اب ٛر٠اإرل ١ٜأَاقبً٘لسب

 الفرم بني اخلذل والكلل االدتناعي: The difference between shyness and social anxiety   
جدٍٛااات ُحدٛراليشآلٛرابٚاج ي١الإلب ر٠الي اتآلرٜـاليكًلالالج ُ نٞاٜرنزان٢ًا

لٌاٚليكًلالالج ُ نٞان ُٖ اٜ ضدُٔاندفّاااٚمب ابٕالشبالي ؿ ن  اَ ال خرٜٔ.
ليرلج١اٚليفلؾ ايًٗرٚ أَاللٛقـ،اإالابٕآٖ ىاؾرًٚقد ابُٝٓٗد ات ُملدٌايفابٕالشبلدٌااااا
قددفاٜشدد ٌُانًدد٢اليكًددلالالج ُدد نٞانُهددٕٛاندد تؿٞابُٝٓدد اليكًددلالالج ُدد نٞاالاااااا

 ٜدؤ ٟاب يضدرٚر٠اإىلالشبلدٌانودًٛى،اٚقدفاهُد الشبلدٌابدنياليشدآلٛراٚليودًٛىااااااااااا

Zimbardo,2001:6-7)ا&(Henderson  .ا

 :الفرم بني اخلذل واالىطواء  The difference between shyness and introversion    
ليؿددر الشبلددٍٛاٜرغدداايفالي ؿ نددٌاَدد ال خددرٜٔايهٓدد٘اٜشددآلرابآلددفّالالرتٝدد  اممدد ااا
هآلًدد٘اٜ ؿدد  ٣اذيددوايفآَ خددب  اَآلٝٓدد١،ابَدد الالْطددٛل٤اؾٝ ُملددٌايفاَٝددٌاليؿددر اإىلاا

(.الشبلددٌا يٝددٌابٚانددر اَددٔااا97:20015 ّاإىلاليددفلخٌا)ليٓٛلٜودد١،اتٛجٝدد٘الالٖ ُدد ا
 بنرل الالْطٛل٤،اؾٗدٛاجدز٤االاٜ لدزباَدٔالالْطدٛل٤اَٚدٔاَهْٛ تد٘الألخ خد١ٝا)للبد رااااااااا

الالْطٛل٥ٝنياخلٛيٕٛابطبآلِٗ".“(ابكٕا28:1978ٖٝهٌ،ا)ٚذنراا1-207:2000)

       :الفررم برني اخلذرل واالىسرشاب االدتنراعيThe difference between shyness and Social 

withdrawal  
ٜشددرياَ ددطًحالالْوددح  الالج ُدد نٞاإىلانددزٍاليطؿددٌايٓؿودد٘انددٔاصبُٛندد١ااااااا

ٝ  اٜب آلدفٕٚايفاليبفلٜد١ااااٚن٢ً لألقرلٕ، ليرغِأَابٕابآلضالألتؿ ٍاللٓآلزينيالج ُ ن
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ابقدرلِْٗ،اٚب ي د يٞامبدرٚراااإالابْٗدِاقدفاٜود بآلفٕٚاَدٔاقبدٌااااااالالج ُ نٞ،نٔالي ؿ نٌا
قدفااٚبٜض د ااَدٔالي دآلاالي ُٝٝدزابدنيالالْودح  اٚليآلزيد١اليٓشدط١.ااااااااقفاٜ دبحاااليٛقت

ٜهددٕٛالالْوددح  الالج ُدد نٞايفاَرجًدد١اليطؿٛيدد١اجدد ؾز لايفاأددٛذجاللآلدد َ  اليدد ٟااا
ٕاااااا اٜ ـاتطٛراليٓ  ٥ اليوًب١ٝاَملٌالالجدرتلّاليودًلايًد ل اٚليٛجدف٠اٚرؾدضالألقدرل

نُد ااا  (Rubin, Coplan & Bowker, 2009:143) .ٚلالن ٦د  اٚلإلٜد ل٤اٚليكًدلااا
(ابٕالالْوددح  الالج ُدد نٞاٖددٛاللٝددٌاإىلادبٓدداالي ؿ نددٌااااا380:2010ذنددرا)بطددر ،ا

لالج ُددد نٞاٚلالخؿددد مايفاللشددد رن١الالج ُ نٝددد١اٚلالؾ كددد راإىلابخددد يٝاالي ٛلتدددٌاا
لالج ُ نٞاٚلالجب  اٚلي دٛتراٚخٝبد١الألَدٌ،اٜٚدرتلٚ اٖد لاليودًٛىابدنياندفّاإق َد١اااااااااا

اٚلالْآلزلٍ.ن ق  الج ُ ن١ٝاٚنرل١ٖٝال خرٜٔا

 :مهوىات اخلذل  
نًددد٢اليدددرغِاَدددٔابٕاليبددد جملنياقدددفاجدددف ٚلالشب ددد ٥ الألخ خددد١ٝايً لدددٌاَددد ااااا

تشدددريالأل يددد١اا،ليرتنٝدددزانًددد٢الشبددد ٠الي لتٝددد١ابٚالزبٛلْدددااليودددًٛن١ٝابٚانًُٝٗددد ا
ٔااا :اٖددددٞاخدددد ل ب١ي َهْٛدددد  ا١اب بددددالي لرٜبٝدددد١اإىلابٕالشبلددددٌاندددد  ٠اَدددد اٜ ضددددُ

(.ابَد ا)ليٓٝد ٍاااGreer-Clark, 1998:13)ن تؿ١ٝاٚخًٛن١ٝاَٚآلرؾٝد١ااا/ؾوٝٛيٛج١ٝ
ا(اؾكري رلاإىلابٕاَهْٛ  الشبلٌات ُملٌايف:13:1999-16ٚببٛا،ٜف،ا

 اٜ ُملٌايفاٚ،ٜ  ٠الالْ ب ٙايً ل اٚ،ٜ  ٠اليٛنٞابٗ اٚنفّالي ٛق .للهٕٛاللآلريف: 
 ُملددٌايفا،ٜدد  ٠اإؾددرل،الال رٜٓدد ينياٚلجددرلراليٛجدد٘اٚلؾددرل،اااا :ليؿوددٝٛيٛجٞللهددٕٛا ٜ

ا،ٜ  ٠اليٓبضاٚجؿ فالسبًلاٚبرٚ ٠اليٝفٜٔ.ليآلرماٚ
 ٞا:اٜ ُملٌايفاج ي١أَانفّالالرتٝ  اٚلالرتب ىاٚليرت  اٚلي ُت.للهٕٛاليوًٛن
 ْٜٞر٣اليآلفٜفاا:اٜ ُملٌايفالسبو خ١ٝاٚضآلـاليملك١اب يٓؿ .انُ للهٕٛاليٛجفل

اَهْٛ  اٖٞ:ابربآل١َٔاليب جملنيابٕايً لٌا
 :ٍٞاتٓبٝدد٘الألج خددٝ اليٓؿودد١ٝاليدد اتددفؾ اٜظٗددراَددٔاخدد اللهددٕٛالالْؿآلدد ي

ليؿددر اإىلالالْوددح  ابآلٝددف لانددٔاَ ددفرالي ٓبٝدد٘اٚخؿكدد ٕاليكًددااٚلجددرلرااااااا
اليٛج٘اٚبرٚ ٠اليٝفٜٔ.

 ُملددددٌايفالْ بددددد ٙاَؿدددددر ايًدددد ل اٚتدددددآلٛب  ايفالالقٓددددد عااااللهددددٕٛاللآلدددددريف:ا ٜ
اٚلالت  ٍ.

 :ُٞملدددددٌايفاْكددددد اليودددددًٛىاٜٚرندددددزانًددددد٢اليهؿددددد ٠٤ااااللهدددددٕٛاليودددددًٛن ٜ
ٛاا،ُ ن١ٝايألري  ىالشبلٛينيلالج  بدٓك ايفالالخد ل ب  اااإجٝ اٜ  دؿ

اليو١ٜٛ.
 :ْٞاٜ ُملدددددددٌايفالسبو خددددددد١ٝاٚضدددددددآلـاليملكددددددد١ابددددددد يٓؿ االلهدددددددٕٛاليٛجدددددددفل

 (.158:2011)خًِٝ،

  :أسباب اخلذل  
 لخدد  ٍاليشددآلٛرابدد ألَٔاليٓدد ت انددٔاَشدد نرالإلجودد  ابدد يآللزاٚليٝددك اٚضددآلـااااا

اآلـاليملك١اب  خرٜٔ.ليملك١اب يٓؿ اٚنفّاليهؿ ٠٤الالج ُ ن١ٝاٚض
 مم رخدد  الي ٓشدد١٦الالج ُ نٝدد١اغددرياليودد١ًُٝاَملددٌالسبُ ٜدد١اليزل٥ددف٠اٚلإلُٖدد ٍاااااااا

اٚتٛجٝ٘اليٓكفاليشفٜفاٚنفّاليملب  ايفالي ٓش١٦الالج ُ ن١ٝ.
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 .ٌاليوُ  اليش  ١ٝ،اجٝ اترتبطابآلضالشب  ٥ اليش  ١ٝاب شبل
 .ٕاإريآل راليطؿٌاب ي بآل١ٝاٚتًااليهُ ٍابَ ّالألقرل
 ابٍٛاؾهر٠الشبلٌ.ق
 لي كخراليفرلخٞ،اؾكفاٜهٕٛالي كخرايفاليفرلخ١اخببً ايفاليشآلٛرابد يٓك اٚضدآلـااا

اليملك١ايفاليٓؿ .
 121:2014ٚللددر الزبوددُٞا)ببددٛاخدده١ٓٝاٚرلغددا،اااالشب تدد١لضددطرلب  اليُٓددٛاا-

ا(.123

  :خصائص األشخاص اخلذولني  
الي ؿ  اٚلشب  ٥ الي ا ٝزاليش  ١ٝالشبلٛي١اٖٞ:

 ٝاٌاإىلاليآلزي١.لل
 اْشػ ٍاب ي ل .للٌٝاإىلاقض ٤اٚقتابقٌايفالي حف اٚٚقتابنملرايفالال
 اب يٛجف٠.الٚريآلٛر ٚتٛتر لاا بنملراقًًك
 .اللٌٝاإىلالي ُت
 ،ا(.69:1992انفّاليملك١ايفاليكفر٠ان٢ًالي ؿ نٌالالج ُ نٞا)جبٝا

 :آثار اخلذل The effects of shyness 
ٖدٞابٕانٛلقداالشبلدٌاااا اٚمجٝد ابحبد  الشبلدٌاتكرٜب دااااايفاريد ٥آل١اَ جظ١آٖ ىا

إالاٜو ؿٝفالألؾرل الشبلٛيٕٛأَاللٛلقـالالج ُ ن١ٝاٜٚهْٛٛجٝ اا،َكًك١ايًػ ١ٜ
ٝ لابقٌاتآلبري  ٞا اٚغريايؿظ للزٜدفاَدٔاليشدآلٛراب يٛجدف٠اَدٔالألريد  ىااااااااٚيدفِٜٗااايؿظد

ا ، ددٜٚددؤخرٕٚاتكخددٝ اليٛظدد ٥ـاٜٚظٗددرٕٚاَودد ٜٛ  ابقددٌاَددٔالالاا،غددريالشبلددٛيني
لشبلدددٛيني.اٜ دددبحاندددفّاليكدددفر٠الل  دددٛر٠انًددد٢ااااليدددٛظٝؿٞاَك رْددد١ابدددكقرلِْٗاغدددريا

يًؿشٌالل ٛق اٚلخرتلتٝل١ٝان ر لالألؾرل الشبلٛينيااقلبٌلالخ   الالج ُ نٞأَا
ٍاااا ميهدٔابٕااا.الاميهدٓ اؾآلدٌاذيدواألْد اخلدٍٛ(اااااا)الإلن ق١الي لتٝد١انًد٢اخدبٌٝاللملد 

ٓٛل الألخددري٠اَددٔالسبٝدد ٠اإىلانزيدد١ااٜددؤ ٟالشبلددٌاليشددفٜفاليدد ٟاٜودد ُراج دد٢اليودداا
لج ُ نٝد١اَزَٓد١اتدؤ ٟاإىلاليشدآلٛراب يٛجدف٠اليشدفٜف٠اٚلالضدطرلب  اليٓؿودد١ٝاذل اااااااا

،ا (Henderson, Zimbardo & Carducci, 1999:3) لي ١ًاٚج ٢الألَرل اللز١َٓ
لٛينياٚغدرياالشبا(انٔالألؾرل Pilkonis,2006: 610بًهْٛٝ ا)انشؿتا رلخ١جٝ ا

لخ  ؾددد  اندددبري٠ابدددنيالجملُدددٛن نيايفاليودددًٛىاليًؿظدددٞاااااابدددكٕآٖددد ىالدددٛينيالشب
 .اٚلي كبري

 :الدراسات السابكة 
ّ(اإىلالي آلددددرفانًدددد٢ابآلددددضاليآلٛلَددددٌاليش  دددد١ٝا1996ريددددكري،ا)ٖددددفؾتا رلخدددد١ا

تكبريان٢ًاب ل٤اليط يااللآلًِالزبٓ ،اليؿرق١اليفرلخ١ٝ،الشبلٌ(الي اقفاٜهٕٛا  ا)
ببٓددد ٤اَٛقدددـاليرتبٝددد١اليآلًُٝددد١ا لخدددٌاق نددد١اليدددفر .الخددد  فَتاليب جملددد١اَكٝددد  ااا

(ات يبً اٚت يب١ا400(،اٚبًؼاجلِاليآل١ٓٝا)1980/1981لشبلٌاإنفل اجونياليفرٜ ا)
بهًٝ  اليرتب١ٝاب لًُه١اليآلرب١ٝاليوآلٛ ١ٜ.انشؿتاليٓ  ٥ انٔالرتؿ عالشبلٌايدف٣اا

يددف٣اليطدد  اٚل ؿدد  اَآلددفٍالشبلددٌاب ْ كدد ٍاليط يددااإىلاؾرقدد١ااااليط يبدد  انٓدد٘
ٝ  امبود ٣ٛالشبلدٌاٚندفّاتؿ ندٌاااااااااا  رلخ١ٝابنًد٢اٚلرتبد  اَود ٣ٛالأل ل٤اليآلًُدٞاخدًب
لشبلٌاٚلزبٓ اٚليؿرقد١اليفرلخد١ٝاَد ابآلضدٗ اليدبآلض،اٚب ي د يٞاندفّاتدكبريٙانًد٢اااااااااا

https://www.researchgate.net/profile/Paul_Pilkonis
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َود ٣ٛالأل ل٤ايفاااَو ٣ٛالأل ل٤ايفاَ  ٠اليرتب١ٝاليآل١ًُٝ.انُ ابظٗر اليٓ  ٥ اتدكبرا
 َ  ٠اليرتب١ٝاليآل١ًُٝاب لو ٣ٛاليفرلخٞاٚلشبلٌ.

ّ(اإىلانشـاليآل ق١ابدنيالشبلدٌاٚلي ٛلؾدلاااا2004ٜٛخـاٚخًٝؿ١،)ٖفؾتا رلخ١ا
لالج ُددد نٞايدددف٣اصبُدددٛن نياَدددٔاتًبددد١الزب َآلددد١اليودددآلٛ ٜنياٚليهدددٜٛ ٝني،انُددد اا

شدـاندٔاااٖفؾتاإىلاَآلرؾ١اليؿرٚمابنيالزبٓونيايفاندٌاَدٔالشبلدٌاٚلي ٛلؾدلاٚليهاااا
ليبٓٝدد١اليآل ًَٝدد١الكٝدد  الشبلددٌ.الخدد  فّاليب جملدد ٕاَكٝدد  الشبلددٌالالج ُدد نٞاااااا

(ات يبدددً اٚت يبددد١اَدددٔاليودددآلٛ ٜنيااا320ٚلي ٛلؾدددلالالج ُددد نٞ،اٚبًدددؼاجلدددِاليآلٝٓددد١ا)اا
(ات يبددً اٚت يبدد١اَددٔاليهددٜٛ ٝني.انشددؿتاليٓ دد ٥ انددٔابٕاليطًبدد١اليوددآلٛ ٜنياااا400ٚ)

بُٝٓد اج دٌاليطًبد١اليهٜٛ ٝدٕٛاااااابنملراخلً ابشهٌاجٖٛرٟأَاليطًب١اليهٜٛ ٝني،
ن٢ًا رج  ابن٢ًاجٖٛرًٜ أَاليطًب١اليوآلٛ ٜنيان٢ًاَكٝ  الي ٛلؾلالالج ُ نٞ.ا
نُ ابظٗر اليٓ  ٥ اٚجٛ ان ق١اخًب١ٝاذل ا الي١اإج  ١ٝ٥ابدنيالشبلدٌاٚلي ٛلؾدلاااا
لالج ُ نٞاٚنفّاٚجدٛ اؾدرٚماجٖٛرٜد١ايفالشبلدٌابدنياليطد  اٚليط يبد  ايفاندٌااااااااا

لالالج ُ نٞ،اٚبٚضحتاْ  ٥ الي حًٌٝاليآل ًَٞالكٝ  الشبلٌأَالشبلٌاٚلي ٛلؾ
نددٔالْ ظ َدد٘ايفاخددبآل١انٛلَددٌايددف٣اليطًبدد١اليوددآلٛ ٜنياٚبربآلدد١انٛلَددٌايددف٣اليطًبدد١اا

 ليهٜٛ ٝني.

ّ(اإىلاليهشـانٔاَو ٣ٛاليشدآلٛراب شبلدٌاٚخدًٛىاااا2010ضبُف،ا)ٖفؾتا رلخ١ا
خدد  فَتاليب جملدد١اليآلزيدد١ايددف٣ات يبدد  اج َآلدد١الألْبدد راَٚآلرؾدد١اليآل قدد١ابُٝٓٗدد .الااا

(ايكٝد  اخدًٛىااا2008(ايكٝد  الشبلدٌاَٚكٝد  ا)لزبٓد بٞااااا2001َكٝ  ا)لي هرٜ ا
(ات يب١،اٚنشؿتاليٓ  ٥ انٔاٚجدٛ ان قد١ا ليد١ابدنيااااا150ليآلزي١،ابًؼاجلِاليآل١ٓٝا)

 .لشبلٌاٚخًٛىاليآلزي١

ّ(اإىلاليهشدـاندٔاليآلٛلَدٌاللدؤبر٠ايفااااا2013ٖفؾتا رلخ١ا)ليشرٜؿنياٚليشدرٜؿني،ا
ًبددد١الزب َآلددد  .الخددد  فّاليب جملددد ٕاَكٝددد  الشبلدددٌاليددد ٟاتدددٛرٙاالشبلدددٌايدددف٣ات

(ات يب د اٚت يبد١.انشدؿتاليٓ د ٥ اندٔابٕاااااا526(،اٚبًؼاجلِاليآلٝٓد١ا)ا2011ليب جمل ٕا)
ٝ  اَٚآل َ  الالرتب  ابدنياَود ٣ٛالشبلدٌاااا َو ٣ٛالشبلٌايف٣اليطًب١ان ٕاَ فْ

٣ٛاليفرلخدٞااٚنٌأَاَ ػريل الزبٓ اٚأطاللآل ًَد١اليٛليفٜد١اْٚدٛعاليهًٝد١اٚللود ااااا
َٚودد ٣ٛالي ح ددٌٝاليفرلخددٞاٚٚجددٛ اإن قدد١اَٚودد ٣ٛالي ددفٜٔاٚؾ٦دد١اليطددٍٛان ْددتااااا

آَ ؿض١اإالابْٗ ا لي١اإج  ٥ًٝ .ا

إىلالي آلدرفانًد٢اَود ٣ٛالشبلدٌايدف٣اليطد  ااااااا (Asi,2016 رلخ١ابخٞا)ؾتاٖف
ٔااٚلاللٖٛٛبنيايفاَفٜٓد١اليرٜد  اا للود ٣ٛالالج ُد نٞااااٚؾًكد الد ػرياااليؿدرٚماايهشدـاند

لخد  فّاليب جد اللدٓٗ اليٛتدؿٞاٚلخد بٝ ٕاليشدآلٛراب شبلدٌااااااااايألخدر٠.ااٚلالق    ٟ
ا (ات يب دا101ليآلٝٓد١ا)اَٚكٝ  اللو ٣ٛالالج ُد نٞالالق  د  ٟايألخدر٠،اٚبًدؼاجلدِاااااا

ٝ ا اإىلاليٓ د ٥ ااريد ر ا اَدٔاَرلندزاليطًبد١اللٖٛدٛبنياب يرٜد  .ابااااا الخ ٝ رِٖانشدٛل٥
نُدد ا،اَ ٛخددًط ندد ٕاابؾددرل اليآلٝٓدد١ا شبلددٌايددف٣اابشددآلٛراًبٕالل ٛخددطالسبودد بٞايا

آلدز٣االيٓ  ٥ اٚجٛ اؾرٚماذل ا الي١اإج  ١ٝ٥ايفاَو ٣ٛاليشدآلٛراب شبلدٌاتُااابٚضحت
ا.اإىلاللو ٣ٛالالج ُ نٞاٚلالق    ٟايألخر٠اي  حلاذٟٚاللو ٣ٛاللٓ ؿض
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 :تعكيب على الدراسات السابكة 
ٜ ؿلاليبح السب يٞاَ اليفرلخ  الي اٖفؾتاإىلاليهشدـاندٔاَود ٣ٛالشبلدٌااااا

(،انُددد اتب ٜٓدددتابٖدددفلفاليفرلخددد  اAsi,2016ّ(اٚ رلخددد١ا)2010)ضبُدددف،انفرلخددد١ا
لألخدددر٣اليددد اتٓ ٚيدددتالشبلدددٌاٚخدددطاليطًبددد١الزبددد َآلٝنيانفرلخددد١ا)ليشدددرٜؿنيااااااااا

ّ(اليدد اٖددفؾتاإىلاليهشددـانددٔاليآلٛلَددٌاللددؤبر٠ايفالشبلددٌ.ابَدد اااااااا2013ٚليشددرٜؿني،
ؾددلاّ(اؾٗددفؾتاإىلانشددـاليآل قدد١ابددنيالشبلددٌاٚلي ٛلا2004 رلخدد١ا)ٜٛخددـاٚخًٝؿدد١،

ُٜالالج ُدد نٞاٚليؿددرٚمابددنيالزبٓوددني.ااا نددٔاليفرلخدد  ااالسبدد يٞبحدد اُٝددزاليبٖددِاَدد ا
َدٔاخد ٍاتآل ًَدٗ اَد اليط يبد  ايفاااااااإجو  اليب جملد١اب لشده١ًااابْ٘اْب أَاليو بك١

ق ن  اليفر ،اؾضً انٔابٕاليب جمل١ا اتآلملران٢ًا رلخ١اج ٚيتاليهشـانٔاليؿرٚما
ريل اليفميػرلؾٝددد١ا)ليآلُدددراٚلسب يددد١ااايفالشبلدددٌابدددنياليط يبددد  اٚؾًكددد ايدددبآلضاللددد ػاااا

 لالج ُ ن١ٝاَٚه ٕالإلق ١َ(.

 بشحفروض ال: 
 اب الرتؿ ع.برؾح ٤اٜ وِالشبلٌايف٣ات يب  ان١ًٝاليآلًّٛال  ل ا
 تٛجددفاؾددرٚما ليدد١ايفالشبلددٌايددف٣ات يبدد  انًٝدد١اليآلًددّٛاٚل  ل ابرؾحدد ٤اتبآلددً ااااااا

ا.ل ػرياليآلُر
 نًٝدد١اليآلًددّٛاٚل  ل ابرؾحدد ٤اتبآلددً اااتٛجددفاؾددرٚما ليدد١ايفالشبلددٌايددف٣ات يبدد  اااا

ا.ل ػريالسب ي١الالج ُ ن١ٝ
 ا ًٝد١اليآلًدّٛاٚل  ل ابرؾحد ٤اتبآل دااااتٛجفاؾرٚما ليد١ايفالشبلدٌايدف٣ات يبد  انااااالا

ا.ل ػرياَه ٕالإلق ١َ

 :إدراءات البشح 

 بشحميهر ال: 
لخد  فَتاليب جملد١اللدٓٗ اليٛتدؿٞاألٕاليبحدد اليٛتدؿٞاترٜكد١اٜآل ُدفانًٝٗدد اااااااا

َدٛليفاا،ا)تد براسب ٍٛان٢ًاَآلًَٛد  ا قٝكد١اُت دٛراليٛلقد الالج ُد نٞااااااليب ج ايفال
خ ب راليؿرٚ ابٚالإلج ب١انٔالألخ١ً٦الي ارب الَٔابجٌاا(229ّ:2015ا،ٚليشُرٟ

ا.(110ّ:2014)َط ٚع،اٚلشبًٝؿ١،اٚنطٝؿ١،ليبح اايآل١ٓٝليٛض السب يٞا

 بشحال وعيية دلتنع: 
 َآل١السبفٚ اجبا ل ابرؾح ٤يفات يب  ان١ًٝاليآلًّٛاٚل ابح ٜ ُملٌاصب ُ الي

ّ،ا2019ا-2018يفاليؿ ٌاليفرلخٞاليمل ْٞايًآل ّاليفرلخدٞااليشُ ي١ٝالي ٥ٞاٜفرخٔا
 ا(ات يبدددد١ا220ٚ اتطبٝددددلالالخدددد بٝ ٕانًدددد٢ا)اا.ات يبدددد١(ا1245ٚليبدددد يؼانددددف ٖٔا)ا

(آَٗدد ايآلددفّالن ُدد ٍاا19جٝدد ا الخدد بآل  ا)اا،بطرٜكدد١انشددٛل١ٝ٥اتبكٝدد١االخ ٝدد رٖٔ
َدٔاا%(ا16.14)بًػدتاابٓودب١ااا(ات يبد١ا201َدٔا)اابحد انٝٓد١اليااتهْٛدتاليبٝ ْ  .اٚنًٝد٘،اا

اليبح .صب ُ ا

 بشحتوصيف عيية ال: 
(اخ ددد ٥ اليط يبددد  انٝٓددد١اليبحددد اٚؾدددلابآلدددضاللددد ػريل اااا1لزبدددفٍٚا)ٜٛضدددحا

اليفميػرلؾ١ٝا:



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 

 

503 
 

 املتػريات ايزميػضاف١ٝ خصا٥ص ايطايبات بة١ٓٝ ايبرث تبًةا يبةض( 1جزٍٚ )

 بشحأدوات ال: 
  :ولية:األبياىات المنوذز أواًل 

ي حكٝلابٖفلفاليبح ،اتُُتاليب جمل١اأٛذجابٝ ْ  ابٚي١ٝاحي ٟٛان٢ًاليآلُرا
اٚلسب ي١الالج ُ ن١ٝاَٚه ٕالإلق ١َ.ا

 :ثاىيًا: مكياس تصخيص اخلذل 
جٝدد اا،(2012ّ،ا٣  اتشدد ٝ الشبلددٌاإنددفل ا)ريددكرياٚليهددر اا الخدد  فلّاَكٝددا

اَٚظد ٖرابندرل اااٖٚٞ:(اؾكر٠اَٛ،ن١ان٢ًامخو١اضب ٚرا40َٔا)اٜ٘ هٕٛانف اؾكرلت
بندرل اَٚظد ٖراليودًٛىااااٚليش  د١ٝااالالْؿآل يٝد١،الشبلٌاليؿوٝٛيٛج١ٝ،اللآلرؾٝد١،اا

ُٜا الالج بد  اليدمل  اااإجدف٣الد  انًد٢اَٛلقدـاللكٝد  اب خ ٝد راااااالالج ُ نٞايً لدٌ.ا
(ا1حبٝدد اٜكخدد الالخ ٝدد را)ب(ا رجدد١اٚلجددف٠ا)اااا،  اٚتددحٝح  قًٝكددا ليدد ا ملددٌالْطب ن ددا
تدرتلٚ اليفرجد١اليهًٝد١ااااٚا،(3بد  ا رجد  ا)اااج()ٚلالخ ٝ را(ا2)انيٚلالخ ٝ را) (ا رج 

اليٓحٛالي  يٞ:الشبلٌان٢ًٜٚ ِاذبفٜفاَو ٜٛ  اا(ا رج120،١ا–ا40َٔا)يًُكٝ  ا

 ا65-40:اخلٌآَ ؿض 
  ا90ا-66:اخلٌاَ ٛخط 
  ا120-ا91خلٌاَرتؿ :ا

   :دالالت صدم وثبات املكياس يف صورته األصلية 
(ا2012ّ، ٣ق َدددتا)ريدددكرياٚليهدددرا اتكدددٓنياللكٝددد  ايفاليب٦ٝددد١اليودددآلٛ ١ٜ،اجٝددد اا

ليهًٝددد١ااٚليفرجددد١َآل َدددٌالالرتبددد  ابدددنياندددٌانبددد ر٠ااااٚحبوددد  الي دددفماليظددد ٖرٟااا
ٝ اليآلب رل اليد ان ْدتاااٚبري ر اليٓ  ٥ اإىلالرتؿ عاَآل ٌَالالرتب  ازبُ،ايًُكٝ  

 ابدنياضبد ٚرااا  اجود  اَآلد َ  الالرتبداااا(،انُد ا0.01مجٝآلٗ ا لي١انٓدفاَود ٣ٛا)اا
ليٓ د ٥ ابٕامجٝد اَآلد َ  الالرتبد  اَٛجبد١اٚ ليد١اااااااابٝٓتٚا،للكٝ  اٚليفرج١اليه١ًٝ

 ايٓغب١ امل١ٜٛ٦ ايتهضاص ايتزصد َتػريات ايتٛصٝف

 32.8 66 21أقٌ َٔ  ايةُض بايغٓٛات

 65.2 131 24ـــ  21

 2.0 4 24أنثض َٔ 

 100.0 201 اجملُٛع

 11.9 24 َتظٚج١ احلاي١ االجتُاع١ٝ

 88.1 177 غري َتظٚج١

 100.0 201 اجملُٛع

 74.1 149 راخٌ َز١ٜٓ صفرا٤ َهإ اإلقا١َ

 25.9 52 خاصد َز١ٜٓ صفرا٤

 100.0 201 اجملُٛع

 18.9 38 األٍٚ املغت٣ٛ ايزصاعٞ )ايفضق١ ايزصاع١ٝ(

 19.9 40 اْٞايث

 28.9 58 ايثايث

 32.3 65 ايضابع

 100.0 201 اجملُٛع
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 ِالخ  فلّاتدرٜك الي لز٥د١اليٓ دؿ١ٝااااؾا،(.ابَ اسبو  اليملب  0.01نٓفاَو ٣ٛا)
(ايهددٌاضبدد ٚرا0.01لالرتبدد  ا ليدد١اَٚٛجبدد١انٓددفاَودد ٣ٛا)اٚن ْددتامجٝدد اَآلدد َ  ا

للكٝدد  اٚيًفرجدد١اليهًٝدد١ايًُكٝدد  ،اجٝدد ابًػددتاليفرجدد١اليهًٝدد١الآل َددٌالالرتبدد  اااااااا
(اَٚآل ٌَابيؿ انرْٚب خاٚن ْدتامجٝد اَآلد َ  اليملبد  ا ليد١انٓدفاَود ٣ٛاااااااا0.955)
انُددد ا اتكدددٓنياا(.0.826بًػدددتاليفرجددد١اليهًٝددد١الآل َدددٌاببددد  ابيؿددد ا)اااجٝددد ا(،0.01)

(احبودددد  الي ددددفماا2012، ٣)ريددددكرياٚليهددددراللكٝدددد  ايفاليب٦ٝدددد١الل ددددر١ٜابٛلخددددط١اااا
ا،َآل َددٌالالرتبدد  ابددنيانددٌانبدد ر٠اٚليفرجدد١اليهًٝدد١ايهددٌاضبددٛراااااااٚجودد  ليظدد ٖرٟا
ليٓ دد ٥ الرتؿدد عاَآل َدٌالالرتبدد  ازبُٝدد اليآلبد رل اٚليدد ان ْددتامجٝآلٗدد ااااٚبٚضدحتا

الحملدد ٚرالألربآلدد١اا(.انُدد ا اجودد  اَآل َددٌالالرتبدد  ابددنياااا0.01 ليدد١انٓددفاَودد ٣ٛا)اا
ٚبريددد ر اليٓ ددد ٥ اإىلابٕامجٝددد اَآلددد َ  ااا،ٚبٝٓٗددد اٚبدددنياليفرجددد١اليهًٝددد١ايًُكٝددد  اا
 ِالخدد  فلّاؾددا،(.ابَدد اسبودد  اليملبدد  اا0.01لالرتبدد  اَٛجبدد١اٚ ليدد١انٓددفاَودد ٣ٛا)اااا

تددرٜك الي لز٥دد١اليٓ ددؿ١ٝاٚن ْددتامجٝدد اَآلدد َ  الالرتبدد  ا ليدد١اَٚٛجبدد١انٓددفااا
،اجٝد ابًػدتاليفرجد١ااااليه١ًٝايًُكٝد  ايًفرج١ا(ايهٌاضب ٚراللكٝ  ا0.01َٚو ٣ٛا)

مجٝدد اَآلدد َ  اااٚن ْددت(اَٚآل َددٌابيؿدد انرْٚبدد خااا0.88ليهًٝدد١الآل َددٌالالرتبدد  ا)اا
ا(.0.893بًػتاليفرج١اليه١ًٝالآل ٌَابب  ابيؿ ا)ٚ(،ا0.01ليملب  ا لي١انٓفاَو ٣ٛا)

ألغددددرل ااخددددٝهَٛرت١ٜاٜٚ ددددًحاٜ ُ دددد اخب دددد ٥ اللكٝدددد  ابٕاتددددر٣اليب جملدددد١
 لسب يٞ.ابح يلي ش ٝ ايفال

 احلالي: لبشحدالالت صدم وثبات املكياس يف ا 

ّاق َددتاليب جملددد١اب آلدددفٌٜاتددٝ غ١ابآلدددضاليآلبددد رل ااا َددد اصب ُددد اليبحددد ااي دد  ٤
بُٝٓدد اا،َٛجٗدد١ايًلٓوددنياتددٛرتٗ الألتدد١ًٝ ٕاتددٝ غ١اليآلبدد رل ايفإلسبدد يٞ،اجٝدد ا

 انددر اا،َددٔاتددفماللكٝدد  اااٚيً كنددفاليبحدد السبدد يٞاَٛجدد٘ايًط يبدد  اؾكددط.اااا
ٛ ل(ا11نًدددد٢ا)للكٝدددد  ا َددددٔابنضدددد ٤ا٦ٖٝدددد١الي ددددفرٜ اب زب َآلدددد  اليوددددآلٛ ١ٜااااانضدددد

للكٝدد  اٚٚضدددٛ اانبدد رل ااَدد١اا٤ٚليوددٛ ل١ْٝاإلبددفل٤ا رل٥ٗددِاجددٍٛاَدددف٣آَ خددب١اَٚ ااااا
َ ٗد اا٤نًد٢آَ خدب١اليآلبد رل اَٚ ااانيابمج اليػ يب١ٝاليآلظ٢ُأَالحملهُٚلي ٝ غ١،ا

األبآل  اللكٝ  اٚٚضٛ الي ٝ غ١.

  البشح احلالي:دالالت صدم وثبات املكياس يف 

 :الدراسة االستطالعية ملكياس اخلذل 
لآلرؾدد١الشب دد ٥ اليكٝ خدد١ٝايًبٓددٛ امبكٝدد  الشبلددٌ،ا اتطبٝكدد٘انًدد٢انٝٓدد١اااااااا

السبدد يٞايبحدد (ات يبدد١ا الخ ٝدد رٖٔاَددٔاصب ُدد ال40بٚيٝدد١الخدد ط ن١ٝاجلُٗدد ا)
ا:اب  تٞق َتاليب جمل١اٚ

 ر صدم االتسام الداخلي للبيود: 1
 امبكٝ  الشبلٌاَ اليفرج  اليه١ًٝايألبآل  اليؿرنٝد١االآلرؾ١اتفمالتو ماليبٓٛ

لي اتك اذب ٗ اٖ ٙاليبٓدٛ ،ا اجود  اَآلد َ  الرتبد  ابريخدٕٛابدنيا رجد  اندٌااااااااا
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بٓددددفاَددددد اليفرجددددد١اليهًٝددددد١ايًبآلدددددفاليؿرنددددٞاللآلددددد ،اٚذيدددددواَدددددٔابٝ ْددددد  اليآلٝٓددددد١ااا
الالخ ط ن١ٝ،اٚلزبفٍٚالي  يٞاٜٛضحاْ  ٥ اٖ لالإلجرل٤:

َالت اصتباط بريعٕٛ بني ايبٓٛر َع ايزصجات ايه١ًٝ يألبةار ايفضع١ٝ مبكٝاؼ اخلحٌ ( ٜٛضح َةا2)جزٍٚ 

 (40احلايٞ )ٕ =  برثعٓز تطبٝك٘ ع٢ً ايطايبات مبحتُع اي

أعضاض َٚعاٖض 

 فغٝٛيٛج١ٝ

أعضاض َٚعاٖض 

 َةضف١ٝ

أعضاض َٚعاٖض 

 اْفةاي١ٝ

أعضاض َٚعاٖض 

 ؽدص١ٝ

أعضاض َٚعاٖض 

 اجتُاع١ٝ

 االصتباط ايبٓز االصتباط ايبٓز االصتباط ايبٓز االصتباط زايبٓ االصتباط ايبٓز

1 .396 9 .682 17 .449 25 .396 33 .641 

2 .680 10 .560 18 .623 26 .450 34 .448 

3 .731 11 .662 19 .481 27 .576 35 .546 

4 .647 12 .522 20 .445 28 .434 36 .559 

5 .560 13 .424 21 .386 29 .330 37 .525 

6 .660 14 .466 22 .483 30 .564 38 .668 

7 .380 15 .527 23 .680 31 .468 39 .597 

8 .566 16 .477 24 .658 32 .549 40 .729 

ّٕامجٝ اَآل َ  الالرتب ت  ازبُٝد اليبٓدٛ اَٛجبد١ااااابن ُٜٙ جظأَالزبفٍٚا ب
 ٝ ((،ا265.َٓٗددد ابنددد اَدددٔا)ابٟ(ا)قُٝددد١ا05. انٓدددفاَوددد ٣ٛا)لإلريددد ر٠اٚ ليددد١اإج ددد ٥

ٖد ٙاليٓ د ٥ اتؤندفااااٚي يواقرر اليب جمل١الن ُ  امجٝ اٖ ٙاليبٓٛ ابٗ لاللكٝ  ،ا
ا.   امجٝ اٖ ٙاليبٓٛ اب فمالتو ما لخًٞاجٝف

 2   :ر معامالت الجبات للدردات الهلية 
آلددفاَددٔالألبآلدد  اليؿرنٝدد١امبكٝدد  الشبلددٌالآلرؾدد١اليملبدد  ايًددفرج  اليهًٝدد١ايهددٌاُب

يؿد انرٚبٓد خاٚخدبريَ ٕاداااااب اتطبٝدلاَآلد  ي اااٚيًدفرج  اليهًٝد١ايًُكٝد  انهدٌ،ااااا
ا:اا١ٖ لالإلجرل٤اليٓ  ٥ الي  يٝاؾكظٗربرٚلٕان٢ًابٝ ْ  اليآل١ٓٝالالخ ط ن١ٝ،ا

ٜٛضح ْتا٥خ َةاَالت ايثبات يًزصجات ايه١ًٝ يألبةار ايفضع١ٝ مبكٝاؼ اخلحٌ عٓز تطبٝك٘ ع٢ً  (3)جزٍٚ 

 (40احلايٞ )ٕ =  برثايطايبات مبحتُع اي

 عزر ار ايفضع١ٝ يًدحٌاألبة

 ايبٓٛر

 َةاَالت ايثبات

 عبريَإ ـ بضإٚ أيفا نضْٚباذ
 836. 842. 8 أعضاض َٚعاٖض فغٝٛيٛج١ٝ

 831. 814. 8 أعضاض َٚعاٖض َةضف١ٝ

 812. 807. 8 أعضاض َٚعاٖض اْفةاي١ٝ

 814. 761. 8 أعضاض َٚعاٖض ؽدص١ٝ

 903. 846. 8 أعضاض َٚعاٖض اجتُاع١ٝ

 940. 951. 40 ه١ًٝ يًدحٌايزصج١ اي

بٕامجٝدد اَآلدد َ  اليملبدد  ازبُٝدد اليددفرج  اليهًٝدد١اابندد ُٜٙ جددظاَددٔالزبددفٍٚا
(اٚيًفرج١اليهًٝد١ايًُكٝد  ااا0.903)ٚ(ا0.761يألبآل  اليؿرن١ٝاب لكٝ  اترتلٚ ابنيا)

(،الألَددراليدد ٟاٜؤنددفا  دد امجٝدد اٖدد ٙاليددفرج  اليهًٝدد١ااااااا939.نهددٌابندد اَددٔا)اا
اَرتؿ .بملب  ا
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 هه على السنة العامة:نيفية احل 
آلدفاَدٔاببآلد  الشبلدٌاٚليفرجد١اليهًٝد١ايد٘،ا اااااااايًحهِانًد٢اَود ٣ٛاخدٝ  ٠اندٌابُاااا

ٞاال ُ ددا،ن ُدد  اليكددِٝالحملهٝدد١اللبٝٓدد١اب زبددفٍٚالي دد ي بددكٕاقُٝدد١اليٛخددطالسبودد بٞااا نً
آلدفااآلدفاَدٔاٖد ٙالألبآلد  انبد ر٠اندٔاج تدٌاضدر اندف اليبٓدٛ اب يبُااااااااااليٓظرٟا)ّ(ايهدٌابُا

آلدفاللآلد انبد ر٠اندٔاْد ت اقود١ُاااااااللآلٝد رٟا)ع(ايًبُاالالحندرلفا(،اٚبٕا3للآل ايفاليرقِا)
ا(6(انًدد٢اليددرقِا)The theoretical Rangeآلددفاللآلدد ا)للددف٣اليٓظددرٟايددفرج  اليُب

اّ(.2008)ليوٝف،

 ( ٜٛضح ايكِٝ احمله١ٝ يًرهِ ع٢ً َغتٜٛات عٝار٠ اخلح4ٌ)جزٍٚ 

 يز٣ ايطايبات مبحتُع ايبرث

 َغتٜٛات عٝار٠ اخلحٌ الختباصَز٣ ايكِٝ احمله١ٝ ي
 َٓدفض ع( -أصػض َٔ )ّ 

 رٕٚ ايٛعط ع( -أصػض َٔ )ّ( ــــ )ّ 

 َتٛعط  ٜغاٟٚ )ّ(

 فٛم ايٛعط أنرب َٔ )ّ( ـــــ )ّ + ع(

 َضتفع أنرب َٔ )ّ+ع(

 :عرض وحتليل ومياقصة اليتائر 

  ىتائر الفرض األول:وحتليل ومياقصة عرض 
ٍااا ليدد ٟاْ دد٘:ا"اٜ وددِالشبلددٌايددف٣ات يبدد  ااااااايً حكددلاَددٔاتددح١اليؿددر الألٚ

نًٝدد١اليآلًددّٛاٚل  ل ابرؾحدد ٤اب الرتؿدد عا"،ا اتطبٝددلالخ بدد را) (ال ٛخددطاصب ُدد ا
ا.ٚلجف

( ٜٛضح ْتٝح١ اختباص )ت( ملتٛعط دلتُع ٚاذز يًرهِ ع٢ً َغت٣ٛ عٝار٠ أبةار اخلحٌ ٚايزصج١ 5)جزٍٚ 

 (200)ر ح = ( 201)ٕ =  ايه١ًٝ ي٘ يز٣ طايبات ن١ًٝ ايةًّٛ ٚاآلراب بضفرا٤

ايٛعط  أبةار اخلحٌ

 احلغابٞ

احنضاف 

 َةٝاصٟ

ق١ُٝ 

 ذله١ٝ

ق١ُٝ )ت( 

 احملغٛب١

ق١ُٝ 

 اذتُاي١ٝ

اعتٓتاد رصج١ 

أعضاض َعاٖض  ايغٝار٠

 فغٝٛيٛج١ٝ

 َٓدفط١ 001. 6.423- 13.33 2.75 12.08

أعضاض َٚعاٖض 

 َةضف١ٝ

 َٓدفط١ 002. 3.034- 13.33 3.03 12.68

 أعضاض َٚعاٖض

 اْفةاي١ٝ

 َٓدفط١ 001. 8.707- 13.33 2.64 11.71

أعضاض َٚعاٖض 

 ؽدص١ٝ

 َٓدفط١ 001. 3.706- 13.33 2.94 12.56

أعضاض َٚعاٖض 

 اجتُاع١ٝ

 َٓدفط١ 001. 5.439- 13.33 2.96 12.19

ايزصج١ ايه١ًٝ 

 يًدحٌ

 َٓدفط١ 001. 6.582- 66.67 11.7 61.23

 (الحملودٛب١ازبُٝد الألبآلد  اليؿرنٝد١ااااابٕامجٝ اقدِٝا)اابن ُٜٙ جظأَالزبفٍٚا
 ٝ (ابٚا0.01 انٓددفاَودد ٣ٛا)يً لددٌاٚيًفرجدد١اليهًٝدد١ايدد٘اخدد يب١الإلريدد ر٠اٚ ليدد١اإج دد ٥

ٌّاَددٔاذيددو،اممدد اٜآلدد ابٕالشبلددٌاجبُٝدد اببآلدد  ٙاٚ رج دد٘اليهًٝدد١اٜوددٛ ابفرجدد١ااااااا بقدد
َٓ ؿض١ايف٣ات يب  ان١ًٝاليآلًّٛاٚل  ل ابرؾح ٤اٚذيوايفاض٤ٛاليكِٝالحمله١ٝا

نددفّاذبكددلاتددح١اليؿددر ااتٛضددح (اٚللبٝٓدد١اب زبددفٍٚ.اإٕاٖدد ٙاليٓ دد ٥ االخ بدد را)
ت ؿدددددلاٖدددد ٙاليٓ ٝلدددد١اَدددد ا رلخدددد١ا)ليشدددددرٜؿنياااااا.بحدددد الياللألٍٚاَددددٔاؾددددرٚ اٖدددد ااا

ّ(الي انشؿتاْ  ٥لٗ انٔابٕاَو ٣ٛالشبلٌايف٣اليطًب١ان ٕا2013ٚليشرٜؿني،
ٝ  ،ابُٝٓدد ارب ًددـاَدد ا رلخدد١ابخددٞا)ااا ٛخددطابٕالل اإىلاريدد ر بليدد ا (Asi,2016َ ددفْ

ا. ًطن ٕاَ ٛخابؾرل اليآل١ٓٝلسبو بٞايشآلٛرالشبلٌايف٣ا
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ٚتؿورياذيواٜآلٛ اإىلابٕاليػ يب١ٝاليآلظ٢ُأَان١ٓٝاليبح السب يٞان ْتأَا
ليط يبدد  الي تددٞابنًُددٔابنملددراَددٔاندد ّا رلخددٞايفالزب َآلدد١،اؾكددفا الي هٝددـاَدد ااا

،ابُٝٓد اا%(أَان١ٓٝاليبحد ا81.1(ابٓوب١ا)163ليفرلخ١الزب َآل١ٝ،اجٝ ابًؼانف ٖٔا)
%(اَدٔانٝٓد١اليبحد اااا18.9)(ات يبد١اؾكدطابٓودب١اااا38بًؼاندف ات يبد  اليود١ٓالألٚىلا)ااا

لسب يٞ.اٚتآلٛ اق١ًاندف ات يبد  اليود١ٓالألٚىلاإىلاندفّاٚجدٛ ات يبد  ااٖد ٙاليؿرقد١ااااااااا
ليفرلخ١ٝاايفابآلدضالألقود ّاليآلًُٝد١ايفاليؿدرت٠اليد ا اؾٝٗد ااتطبٝدلاب ٚل اليبحد ااااااااا

(ا1996ّ(،اجٝ اابري ر اْ د ٥ ا رلخد١ا)ريدكري،اااا2019-2018)ليؿ ٌاليفرلخٞاليمل ْٞا
إىلاال ؿ  اَآلفٍالشبلٌاب ْ ك ٍاليط يااإىلاؾرق١ا رلخ١ٝابنًد٢،ااؾضدً اندٔابٕااااا

ليآلٛلَددٌالألنملددرااليهشددـانددٔااإىلااتٖددفؾا(SEVİNÇ & GİZİR, 2014 رلخدد١ا)
خدرتلتٝلٝ  اليد اٜود  فَٗ اااالالٚا١ريٝٛن  الي اتؤبراخًب  ان٢ًالي هٝـاَ الزب َآلدا

ٚبري ر اْ  ٥لٗ اااْظرِٖ،ليو١ٓالألٚىلاب زب َآل١ايفان١ًُٝالي هٝـأَاٚج١ٗاا١ًبت
ٜو  فَٕٛايفاليػ ياابخًٛ الي لٓاايً آل ٌَاَ الي حدفٜ  اااب١ٖؤال٤اليطًإىلابٕا

ا.لزب َآل١الي هٝـاَ ايفان١ًُٝا

للرج١ًالزب َآل١ٝاذب  جاإىلالي ٛلؾلاَ اَ طًب  السبٝ ٠اللآل تدر٠ان ؾد١اْظدر لاااا
ليطًبددد١ايفاٖددد ٙاللرجًددد١اَدددٔالَه ْددد  اٚقدددفرل اَٚٗددد رل ا هدددِٓٗاَدددٔاااالددد احي  جددد٘ا

لي آل ٌَاَ اللآلطٝ  الزبفٜدف٠اْ ٝلد١الْ كد  ِاإىلاب٦ٝد١اتآلًدِاجفٜدف٠ايفالزب َآلد١اااااااا
َٚددد ات طًبددد٘اٖددد ٙاليب٦ٝددد١اَدددٔالخددد آلفل ل اٚقدددفرل اَٚ طًبددد  الي    ددد  اليددد ااااا

ا(.3:2020ٜفرخْٛٗ ا)ليآلٛ ،ا

اؿددر رابدد٘ال خددرٕٚانددٔاخددًٛىالياااقددفاحيددف الشبلددٌابوددباالشبددٛفاممدد اخددٝؿهااااا
إىلادبٓااللٛلقدـاااؿر  شبٛفأَار ٚ اليؿآلٌاليوًب١ٝاٚليٓكفاقفاٜفؾ اليؾا،ٚجٛ ت٘

 شبلٌاٖٛاَ طًحاٜود  فّايفاندملرياَدٔالألجٝد ٕايٛتدـااااااؾا.اٚنًٝ٘،لالج ُ ن١ٝ
يفاللٛلقدـالالج ُ نٝد١،اٚقدفاٜهدٕٛامسد١اَدٔامسد  اااااااااؾرل لالْزن جالي ٟاٜشآلراب٘الأل

(،اJonathan & Ngozi, 2017:93-94تكدفٜراذل اَدٓ ؿضا)اايدفِٜٗااليد ٜٔاااؾدرل الأل
اجٝ اإٕاضآلـاليملك١اب يٓؿ اقفاٜفؾ اب يؿر اإىلادبٓااللٛلقـالالج ُ ن١ٝ.

  جاىيىتائر الفرض الوحتليل ومياقصة عرض: 

يً حكددلاَددٔاتددح١اليؿددر اليملدد ْٞاليدد ٟاْ دد٘:ا"اتٛجددفاؾددرٚما ليدد١ايفالشبلددٌاااا
رؾحدد ٤اتبآلددً الدد ػرياليآلُددر"،ا اتطبٝددلالخ بدد راايددف٣ات يبدد  انًٝدد١اليآلًددّٛاٚل  ل اب

ٚليزانبفٌٜاي حًٌٝالي ب ٜٔالألج  ٟ،اٚذيواي ػراجلِاصبُٛن١ا-نرٚخه ٍ
ٜٛضددحاْ دد ٥ اٖدد لااا(6)(اخدد١ٓ،اٚلزبددفٍٚا24ليط يبدد  الي تددٞابنُدد رٖٔابندد اَددٔا)اا

الإلجرل٤:

ٛب١ازبُٝدد الألبآلدد  ااابٕامجٝدد اقددِٝاندد اتربٝدد الحملودداااااا(6)ُٜ جددظاَددٔالزبددفٍٚاااا
٘اا ٝ اااا،ليؿرن١ٝايً لٌاٚيًفرج١اليهًٝد١ايد (،اممد اا0.05 انٓدفاَود ٣ٛا)ااغدريا ليد١اإج د ٥

ٝ اٜفٍان٢ً  ايفامجٝ اببآل  الشبلٌاٚليفرجد١اليهًٝد١ايد٘اااانفّاٚجٛ اؾرٚما لي١اإج  ٥
 اتآلملددراليب جملدد١اا الدد ػرياليآلُددرايددف٣اليط يبدد  ابهًٝدد١اليآلًددّٛاٚل  ل ابرؾحدد ٤.ااتبآل دد

ك١اج ٚيدتاليهشدـاندٔاليؿدرٚمايفالشبلدٌاٚؾًكد الد ػرياليآلُدراممد اااااااااان٢ًا رلخد  اخد باا
 ٜزٜفأَاب١ُٖٝاليبح السب يٞ.
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اجملُٛعات املغتك١ً ملةضف١ رالي١ ( ٜٛضح ْتٝح١ اختباص نضٚعهاٍ ـ ٚايظ يًُتػريات ايضتب١ٝ بني 6)جزٍٚ 

 ا ملتػري ايةُضايفضٚم يف اخلحٌ يز٣ طايبات ن١ًٝ ايةًّٛ ٚاآلراب بضفرا٤ تبًة

االعتٓتاد اخلاص 

 بزالي١ ايفضٚم

ايك١ُٝ 

 االذتُاي١ٝ
رصجات 

 احلض١ٜ
ق١ُٝ نا تضبٝع 

 احملغٛب١
َتٛعط 

 ايضتب
دلُٛعات 

 َتػري ايةُض
أعضاض َٚعاٖض 

 اخلحٌ
 مجٝع ايفضٚم بني

املتٛعطات غري 

 راي١
 فغٝٛيٛج١ٝ 21أقٌ َٔ  103.49 222. 2 448.

 24ـــ   21 99.95

 24أنرب َٔ  94.13

مجٝع ايفضٚم بني 

املتٛعطات غري 

 راي١
 َةضف١ٝ 21أقٌ َٔ  98.55 595. 2 372.

 24ـــ   21 101.64

 24أنرب َٔ  120.63

مجٝع ايفضٚم بني 

املتٛعطات غري 

اي١ر  
 اْفةاي١ٝ 21أقٌ َٔ  101.08 044. 2 489.

 24ـــ   21 101.15

 24أنرب َٔ  95.00

مجٝع ايفضٚم بني 

املتٛعطات غري 

 راي١
 ؽدص١ٝ 21أقٌ َٔ  104.99 1.088 2 290.

 24ـــ   21 99.73

 24أنرب َٔ  76.63

مجٝع ايفضٚم بني 

املتٛعطات غري 

 راي١
 اجتُاع١ٝ 21أقٌ َٔ  101.70 1.762 2 207.

 24ـــ   21 101.81

 24أنرب َٔ  63.00

مجٝع ايفضٚم بني 

املتٛعطات غري 

 راي١
ايزصج١ ايه١ًٝ  21أقٌ َٔ  101.98 097. 2 477.

 24ـــ   21 100.75 يًدحٌ

 24أنرب َٔ  93.00

ٚميهدددٔااتؿودددرياذيدددوايفاضددد٤ٛاتبٝآلددد١ابؾدددرل اليآلٝٓددد١،اجٝددد اإٕاليػ يبٝددد١اَدددٓٗٔاا
%(ا65.2(ات يبد١ابٓودب١اا)اا131(اخد١ٓ،اٚبًدؼاندف ٖٔا)ااا24-21(ترلٚجتابنُد رٖٔابدنيااا

بْٗددٔابنًُددٔابنملددراَددٔاندد ّا رلخددٞايفاااَددٔانٝٓدد١اليبحدد السبدد يٞ،ااممدد اٜشددرياإىلااا
ٝ د ابد يرجٛعاااااا لزب َآل١،ااٚب ي  يٞا الي هٝـاَ اليفرلخ١الزب َآلٝد١اٜٚ ضدحاذيدواجً

(ات يبد١اؾكدطابٓودب١اااا38إىلاخ  ٥ اليآل١ٓٝ،اجٝ اإٕاندف ات يبد  اليود١ٓالألٚىلا)ااا
ا)163ا(بُٝٓ انف ات يب  اليؿدرماليفرلخد١ٝاليآلًٝد ااا %(أَان١ٓٝاليبح السب يٞ،18.9)

%(اَدددٔانٝٓددد١اليبحددد السبددد يٞ،اؾضدددً اندددٔابٕاب ٚل اليبحددد ا اا81.1بٓودددب١ا)ت يبددد١ا
ّ(،اٚنًٝدد٘ا2019-2018تطبٝكٗدد ايفاليؿ ددٌاليفرلخددٞاليملدد ْٞاَددٔاليآلدد ّالزبدد َآلٞا)ااا

ٝ  ايفالزب َآلدد١،اا ًً ا رلخدد يدد لا ا  بٜض دد اؾددعٕات يبدد  اليودد١ٓالألٚىلااقددفابنًُددٔاؾ دد
اآلُر.يفالشبلٌاٚؾًك ال ػريالي تظٗراليؿرٚماابنياليط يب  

لشبلٌاٜ ؿ ٚ ايفاريفت٘أَاؾر ا خراَٚٔاَٛقـا خراَٚٔانُرا خرا)ليٓٝد ٍاا
 لٌاليطؿٛي١اي٘اتكبريل انُٝك١ان٢ًابؾه رالألؾرل اَٚش نرِٖا(،اؾ1:1999ٚببٛا،ٜف،

 & Lao, Akseer, Bosacki)ليبًدٛؽااٚخًٛنٝ تِٗالي اميهٔابٕاتٓ كٌاإىلاَرجًد١اا

Coplan, 2013:269 َشده  اليطؿٛيد١اؾكدفامي دفاببدرٙاإىلاااااا(.اٚمبد ابٕالشبلدٌاَدٔاااا
للرلجدددٌاليآلُرٜددد١الي جكددد١اٜٚ دددبحامسددد١اَدددٔامسددد  اري  ددد١ٝاليؿدددر اَددد ا اٜددد ِااااا
لالٖ ُدددد ّابدددد٘اَٚآل زب دددد٘ابٚاضب ٚيدددد١اليدددد  ً آَدددد٘،اجٝدددد ابريدددد را) ٜدددد  اٚنًددددٞ،اااااا

(اإىلابٕاب١ُٖٝان جاَشه  اليطؿٛيد١اتٓبد اَدٔابُٖٝد١اَرجًد١اليطؿٛيد١ااااااا174:2012
ؿر اَو كبً اٚتٛلؾك٘ايفاَرجًد١اللرلٖكد١اٚليرريدف.اااانحلرابخ  ايبٓ ٤اري  ١ٝالي

ٚقفاتبنيأَا رلخد  اليبد جملنيايفاليش  د١ٝاٚنًدِاْؿد اليُٓدٛابٕاتٛلؾدلاليؿدر ايفااااااااا
اَرج١ًاللرلٖك١اٚليرريفاَرتبطاإىلاجفانبرياب ٛلؾك٘ايفاَرج١ًاليطؿٛي١.ا
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لشبلدٌاا(اإىلابٕاJonathan & Ngozi, 2017:99)نُد ابريد راجْٛد ،لٕاْٚكدٛ،ٟااااا
ٜٓبد اَدٔالشبدٛفاااا،اجٝ اإْ٘ا اإىلا رج١اَآل١ٓٝن ل١ٝاتؤبران٢ًالزبُٝ اتكرٜب اظ ٖر٠

-96ٚذنددر ا)ليٓٛلٜودد١،ااايفاخددًٛنٓ ابٚاب ل٥ٓدد .ااتؿهريٖددِممدد اخددٝكٛي٘ال خددرٕٚابٚاا

(ابٕالسبٝددد ٠الزب َآلٝددد١ات طًددداالتكددد ٕابآلدددضاللٗددد رل الي هٝؿٝددد١اللٓ خدددب١ااااا95:2015
ًبددد  السبٝددد ٠الزب َآلٝددد١ااايًُرجًددد١ان يملكددد١ابددد يٓؿ اٚبددد ٍالزبٗدددفايًكٝددد ّامب طااااا

ٚلن ودد  اللٗدد رل السبٝ تٝدد١اَددٔابجددٌاَٛلتٓدد١اؾ نًدد١،اجٝدد ات ؿددلاَآلٗدد اليب جملدد١ااااااا
 ٚتضٝـابٕالتك ٕاٖ ٙاللٗ رل الي هٝؿ١ٝاب رتٗ الألٚىلاتآل ُفان٢ًاَرج١ًاليطؿٛي١.

ٚبٓ ٤ ان٢ًاَ اخبل،اؾ كبرياليآلُران٢ًاَو ٣ٛالشبلٌا اٜظٗرايفان١ٓٝاليبحد اا
رايفاليفرلخ  اليطٛي١ٝ،اجٝ اٜ ِات ب الي ػريل الي اذبف السب يٞاٚيهٔارمب اٜظٗ

يفاَو ٣ٛالشبلٌأَاخد١ٓاأُلخدر٣ابٚاَدٔاَرجًد١اأ ٥ٝد١اإىلاُبخدر٣،اممد اٜشدرياإىلااااااااا
اضرٚر٠اإجرل٤اللزٜفأَاليفرلخ  ايًهشـانٔاتكبرياليآلُران٢ًالشبلٌ.

  جالحىتائر الفرض الوحتليل ومياقصة عرض: 
"اتٛجددفاؾددرٚما ليدد١ايفالشبلددٌاااْ دد٘:ليدد ٟايً حكددلاَددٔاتددح١اليؿددر اليمل يدد اا

 الدد ػريالسب يدد١الالج ُ نٝدد١ا"،ا اات يبدد  انًٝدد١اليآلًددّٛاٚل  ل ابرؾحدد ٤اتبآل دداااا٣يددف
تطبٝلالخ ب راَ ٕاداٚت ايًؿرمابنياَ ٛخطٞارتااصبُٛن نياَو كً نيانبدفٌٜااا

ٚذيوايًؿرماليهبريابدنيااا،الخ ب را) (ايًؿرمابنياَ ٛخطٞاصبُٛن نياَو كً ني
ُٛندد١اليط يبدد  الل زٚجدد  اٚجلددِاصبُٛندد١اليط يبدد  اغددريالل زٚجدد  اااااااجلددِاصب

الإلجرل٤:ٜٛضحاْ  ٥ اٖ لاا(7)،اٚلزبفٍٚابح بآل١ٓٝالي

ٜٛضح ْتا٥خ اختباص َإ ـ ٚتين يًفضم بني َتٛعطٞ صتب دلُٛعتني َغتكًتني ملةضف١ رالي١  (7)جزٍٚ 

 (201ا٤ تبةًا ملتػري احلاي١ االجتُاع١ٝ )ٕ = ايفضٚم يف اخلحٌ يز٣ طايبات ن١ًٝ ايةًّٛ ٚاآلراب بضفر

أعضاض َٚعاٖض 

 اخلحٌ

احلاي١ 

 االجتُاع١ٝ

َتٛعط 

 ايضتب

ق١ُٝ )ٜٛ( 

 احملغٛب١

ق١ُٝ )س( 

 احملغٛب١

ق١ُٝ 

 اذتُاي١ٝ

 االعتٓتاد

ايفضم غري راٍ  134. 1.107- 1830.0 113.25 َتظٚج١ فغٝٛيٛج١ٝ

 99.34 غ َتظٚج١ إذصا٥ٝا

ايفضم راٍ، َتٛعط  026. 1.950- 1605.5 122.60 َتظٚج١ َةضف١ٝ

 98.07 غ َتظٚج١ املتظٚجات أنرب

ايفضم غري راٍ  076. 1.436- 1743.5 116.85 َتظٚج١ اْفةاي١ٝ

 98.85 غ َتظٚج١ إذصا٥ٝا

ايفضم غري راٍ  165. 976.- 1864.5 111.81 َتظٚج١ ؽدص١ٝ

 99.53 غ َتظٚج١ إذصا٥ٝا

ايفضم غري راٍ  479. 053.- 2110.0 101.58 َتظٚج١ اجتُاع١ٝ

 100.92 غ َتظٚج١ إذصا٥ٝا

ايفضم غري راٍ  139. 1.087- 1833.5 113.10 َتظٚج١ ايزصج١ ايه١ًٝ

 99.36 غ َتظٚج١ إذصا٥ٝا

آلدددفالألندددرل اٚللظددد ٖراابٕاقُٝددد١ا)ذ(الحملودددٛب١ايبُابنددد ٙاُٜ جدددظاَدددٔالزبدددفٍٚاا
ٝ االلآلرؾٝد١ايً لددٌا ليدد١ا (،اممد اٜآلدد اٚجددٛ اؾددرٚماا0.05 انٓددفاَودد ٣ٛا اليدد١ا)إج د ٥

ؾُ ٛخدطااا، الد ػريالسب يد١الالج ُ نٝد١ايًط يبد  ااااآلفاتبآل  لي١ايفارتاا رج  اٖ لاليُب
بَد اا رتااليط يب  الل زٚج  ابن اَك رْد١ابدٓظريٙايدف٣اليط يبد  اغدريالل زٚجد  .اااااا

ؾلُٝآلٗد اغدريا ليد١ااااا،يهًٝد١اب يٓوب١ايكِٝا)ذ(الحملوٛب١ايبك١ٝاببآل  الشبلٌاٚ رج ٘ال
 ٝ ٝ ااااااُٜشدرياإىلا(،امم ا0.05 انٓفاَو ٣ٛا الي١ا)إج  ٥  اندفّاٚجدٛ اؾدرٚما ليد١اإج د ٥
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لد ػريالسب يد١الالج ُ نٝد١ااااا يفارتاا رج  اٖ ٙالألبآل  اٚليفرج١اليه١ًٝايً لدٌاتبآل داا
 اتآلملددراليب جملدد١انًدد٢ا رلخدد  اخدد بك١اج ٚيددتاليهشددـانددٔاليؿددرٚمايفااااااااايًط يبدد  .

ال ػريالسب ي١الالج ُ ن١ٝامم اٜزٜفابٜض  أَاب١ُٖٝاليبح السب يٞ.الشبلٌاٚؾًك ا

ٜٛجددفاؾددرمانددبريابددنيالسبٝدد ٤اٚلشبلددٌ،اؾ سبٝدد ٤اتددؿ١اضبُددٛ ٠اٚ يٝددٌاته َددٌااا
لأل  ،ابَ الشبلٌاؾٗٛاادبٓاالي ٛلجفاَ ال خرٜٔاٚلشبٛفأَالالي ك ٤ابٗدِ،اٚقدفااا

(،ايدد لاؾٗدد ٙا141:2011ٜ حددٍٛالشبلددٌايفابآلددضالألجٝدد ٕاإىلارٖبدد١اٚخددٛفا)خددًِٝ،ااا
ٝ  ااٚجدٛ اؾدرٚما ليد١اااليٓ ٝل١الي اتٛتٌاإيٝٗد اليبحد السبد يٞاٖٚدٞاااااا آلدفاايفاُباإج د ٥

بدددنياليط يبددد  الل زٚجددد  اٚغدددريالل زٚجددد  اااالألندددرل اٚللظددد ٖراللآلرؾٝددد١ايً لدددٌااا
ي  حلالل زٚج  ،ااغرياَ ٛقآل١،اجٝ اإْ٘أَاللٓطكٞابٕاتزٜفالزبرب٠اٚليكدفر٠انًد٢ااا

٣اليط يبددد  الل زٚجددد  ،ايهدددٔامبددد ابٕابندددرل اَٚظددد ٖرااالي ؿ ندددٌاَددد ال خدددرٜٔايدددفا
(ات ُملدٌايفا ٚلّاليد ؿهريايفااا4:2012لشبلٌاللآلرؾ١ٝاٚؾًك ال ابٚر تد٘ا)ريدكرياٚليهدر ٣،اااا

تددآلٛب١اَٛلجٗدد١ال خددرٜٔاٚلضددطرل اٚتشددٜٛتاْوددلايفاليدد ؿهرياٚتددآلٛب١الي آلددبريااا
لألؾهدد راانددٔالألؾهدد رااٚلألؾهدد راليوددًب١ٝانددٔاليدد ل ااٚبآلددضالي ددآلٛب  ايفالخددرتج عاااااا

ْ ٝلد١ايً ددٛفاٚلشبلدٌاٚليدد ؿهريانددملري لايفاللٛلقدـاليدد اتودباالشبلددٌاٚتددآلٛب١ااااا
لإلقٓدد عاٚلإلْ دد  اٚلي شدد تاببٓدد ٤السبددفٜ اٚلي كَددٌاليزل٥ددفاؾُٝدد اؾٝدد٘اَددٔاْكدد ،اااااااااا

يفانٝٓد١اليبحد السبد يٞاارمبد اٜآلدٛ اإىلاتآلدف ااااااا ؾرت٣اليب جمل١ابٕاتؿورياٖ ٙاليؿدرٚماا
ؾكدفاا  زٚج١اندفٚراليزٚجد١اٚ ٚرالألّااٚ ٚراليط يبد١،ااالأل ٚلرالي اتكّٛابٗ اليط يب١الل

تشددآلرابدد ي ٛترااٚليكًددلاؾ كددٌاليملكدد١ابدد يٓؿ اممدد اٜزٜددفالألَددراخدد٤ٛ لااْ ٝلدد١اي ددرلعااا
(اإىلابٕانددددٌا ٚراٜودددد ٓؿفات قدددد١اٚجٗددددفااا62:2016لأل ٚلر،ااجٝدددد ابريدددد ر ا)ق خددددِ،اا

ٚا بنملددرااٜٚ طًددااجٝددز لاَددٔاٚقددتااليط يبدد١الل زٚجدد١،اٚلذلاريددآلر اب ي ك ددرياايفا ٚراب
أَاٖ ٙالأل ٚلرااؾكفاحيف ا  اترلعابنيالأل ٚلر.

  رابعىتائر الفرض الوحتليل ومياقصة عرض: 
تٛجدفاؾدرٚما ليد١ايفالشبلدٌاااااالا"ااْ د٘:ايً حكلأَاتح١اليؿر اليرلبد اليد ٟااا

 الد ػرياَهد ٕالإلق َد١ا"،ا اتطبٝدلااااايف٣ات يبد  انًٝد١اليآلًدّٛاٚل  ل ابرؾحد ٤اتبآل دااااا
اداٚتددد ايًؿدددراااااا مابددنياَ ٛخدددطٞارتدددااصبُدددٛن نياَوددد كً نيانبدددفٌٜاالخ بدد راَددد ٕ

ٚذيوايًؿرماليهبريابدنيااا،الخ ب را) (ايًؿرمابنياَ ٛخطٞاصبُٛن نياَو كً ني
جلِاصبُٛن١اليط يب  اللكُٝ  ا لخٌاَف١ٜٓارؾحد ٤اٚجلدِاصبُٛند١اليط يبد  ااااا

الإلجرل٤:ٜٛضحاْ  ٥ اٖ لاا(8)،اٚلزبفٍٚابح للكُٝ  اخ رجاَف١ٜٓارؾح ٤ابآل١ٓٝالي

بٕامجٝدد اقددِٝا)ذ(الحملوددٛب١ازبُٝدد الألبآلدد  اليؿرنٝدد١ااااا(8)ُٜ جددظاَددٔالزبددفٍٚاا
 ٝ (،اممد اٜآلد اندفّاااا0.05 انٓفاَود ٣ٛا)ايً لٌاٚيًفرج١اليه١ًٝاي٘اغريا لي١اإج  ٥

 ٝ  ػريا الدد ايفامجٝدد اببآلدد  الشبلددٌاٚليفرجدد١اليهًٝدد١ايدد٘اتبآل دداٚجددٛ اؾددرٚما ليدد١اإج دد ٥
ااَه ٕالإلق ١َايف٣اليط يب  ابه١ًٝاليآلًّٛاٚل  ل ابرؾح ٤.

تشرياٖ ٙاليٓ ٝل١اإىلاندفّاٚجدٛ اؾدرٚمايفاليآلٛلَدٌاليب٦ٝٝد١اٚؾًكد الهد ٕالإلق َد١ااااااااا
يفاَف١ٜٓارؾح ٤ابٚاخ رجٗد .ا اتآلملدراليب جملد١انًد٢ا رلخد  اخد بك١اج ٚيدتاليهشدـااااااااا

ٜا زٜدددفاَدددٔابُٖٝددد١اليبحددد اندددٔاليؿدددرٚمايفالشبلدددٌاٚؾًكددد الددد ػرياَهددد ٕالإلق َددد١اممددد ا
ي دبدد ٙاليب٦ٝددٞالألخددرٟانكجددفاليٓظرٜدد  اللؿوددر٠ايً لددٌ،اٜآلددزٚاااااٚؾًكدد  .لسبدد يٞ
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(،اجٝد اتٛتدًتا رلخد١اااا2015:98ليبآلضالشبلٌاإىلانٛلٌَاب١ٝ٦ٝابخر١ٜا)ليٓٛلٜود١،اا
(اإىلابٕالألحب  الي ابجرٜتاجٍٛاليآلد  ايودٓٛل انفٜدف٠ااااChęć, 2019:77ريٝوا)

ٝ د اأَاليآلٛلٌَاليبٝٛيٛجٝد١اٚليب٦ٝٝد١ااابٕالشبلٌاٜ كبرابهٌنشؿتانٔا ٜآل د اا،اٚج ي
ٝ مس١الشبلٌا   .ري  ١ٝاَو كر٠اْوب

( ٜٛضح ْتا٥خ اختباص َإ ـ ٚتين يًفضم بني َتٛعطٞ صتب دلُٛعتني َغتكًتني ملةضف١ رالي١ 8جزٍٚ )

 (201ا ملتػري َهإ اإلقا١َ )ٕ = ايفضٚم يف اخلحٌ يز٣ طايبات ن١ًٝ ايةًّٛ ٚاآلراب بضفرا٤ تبًة

أعضاض َٚعاٖض 

 اخلحٌ

َهإ 

 اإلقا١َ

َتٛعط 

 ايضتب

ق١ُٝ )ٜٛ( 

 احملغٛب١

ق١ُٝ )س( 

 غٛب١احمل

ق١ُٝ 

 اذتُاي١ٝ

 االعتٓتاد

ايفضم غري راٍ  280. 584.- 3664.5 99.59 ّ صفرا٤ فغٝٛيٛج١ٝ

ذ ّ  إذصا٥ٝا

 صفرا٤
105.03 

ايفضم غري راٍ  419. 206.- 3800.0 101.50 ّ صفرا٤ َةضف١ٝ

ذ ّ  إذصا٥ٝا

 صفرا٤
99.58 

ٍ ايفضم غري را 290. 553.- 3676.0 99.67 ّ صفرا٤ اْفةاي١ٝ

ذ ّ  إذصا٥ٝا

 صفرا٤
104.81 

ايفضم غري راٍ  313. 489.- 3698.5 99.82 ّ صفرا٤ ؽدص١ٝ

ذ ّ  إذصا٥ٝا

 صفرا٤
104.38 

ايفضم غري راٍ  065. 1.515- 3330.0 97.35 ّ صفرا٤ اجتُاع١ٝ

ذ ّ  إذصا٥ٝا

 صفرا٤
111.46 

م غري راٍ ايفض 181. 914.- 3544.0 98.79 ّ صفرا٤ ايزصج١ ايه١ًٝ

ذ ّ  إذصا٥ٝا

 صفرا٤
107.35 

لشبلددٌ،اٚخ تدد١اليشددفٜف،اَددٔالالضددطرلب  اليدد اتشددرياإىلانددفّا  دد اليؿددر اااااااااا
ب لٗدد رل الالج ُ نٝدد١،اٖٚددٛاليدد ٟاٜددفؾ ابدد٘اإىلاللٝددٌاإىلانددفّاَشدد رن١ال خددرٜٔااااااااا

ٔااااا ليٓٝد ٍاٚببدٛااا)(.اذندراا96:2015ٜود١ا،ا)ليٓٛل ٚندفّاليكدفر٠انًد٢الي حدف اإىلال خدرٜ
(ابٕالشبلددٌاريدد ٥ ايفاللرلجددٌاليآلُرٜدد١الل  ًؿدد١اٚخ تدد١ايفاَرجًدد١ااااااا26:1999،ٜددف،ا

ليطؿٛي١ابوبااَ امي رخ٘اليٛليفلٕأَاخًٛىايفاتٓش١٦اليطؿدٌابٚاَدٔاخد ٍاخد ٠ااااا
ليطؿدددٌاليكًًٝددد١اٚنٝؿٝددد١الي آل َدددٌاَددد اللٛلقدددـالالج ُ نٝددد١،اٚبٚر  ا)ليٓٛلٜوددد١،ااااااا

ٔاااا(اَدد 115:2015  ٚر لايفالضددطرل اخددًٛىاا بريدد راإيٝدد٘الل زَٚددٞاٚرضدد ابددكٕايًٛليددفٜ
-205لألبٓدد ٤انوددًٛىالشبلددٌاٚقددفاالاٜهْٛدد ٕانًدد٢انًددِابٗدد ل.اٜٚضددٝـا)نملُدد ٕ،ااااااا

ُٜآلفابجفامس  اليش  ١ٝ،اٚمب ابٕاليش  ١ٝات شدهٌاَدٔااا204:1994 (ابكٕالشبلٌا
 ٤اليش  دد١ٝاخدد ٍاَرلجددٌاليُٓددٛالل   بآلدد١،اؾ يب٦ٝدد١الالج ُ نٝدد١اتًآلدداا ٚر لايفابٓدداااا

ٚلي ٓشددد١٦الالج ُ نٝددد١اٖٚدددٞاَدددٔاليآلٛلَدددٌاليددد اتًآلددداا ٚر لايفاتشدددهٌٝاليش  ددد١ٝااااا
(ابدكٕاليآل َدٌالألخ خدٞايفاَشده١ًالشبلدٌانٓدفااااااا162:2005ٚتطٛرٖ .اٚبري را)نؿ يف،ا

ليشب  اٖٛاإجو  اليؿر ابآلدفّاليهؿد ٠٤اٖٚد لاليشدآلٛرايدٝ اَدٔاليضدرٚرٟابٕاٜهدٕٛااااااااا
ٝ  ،اٖٚ لالإلجو  اجز٤أَاَؿّٗٛال يؿر انٔاذلت٘،اٜ  درفابٓد ٤ انًٝد٘ا ٕٚابٕااااجكٝك

ٜؿح دد٘،اٖٚدد لالإلجودد  اٜ هددٕٛايفالي ددػراٚؾًكدد ايألجهدد ّاٚلي آلًٝكدد  اٚلألٚتدد فاااا
ليوًب١ٝالي ان ٕاٜوُآلٗ اٖٚٛاتؿٌاتػريا اتِٓاقفرلتد٘اليٓكفٜد١،اٚنًٝد٘اؾٗدؤال٤ااااا

الألؾرل اٜهْٕٛٛا٦َٝٗنيايًشآلٛراب يضآلـاٚنفّاليهؿ ٠٤.

يوددًٛنٝ  اٚتددرتىاب ددُ ٗ اليٛلضددح١انًدد٢اتهددٜٛٔالألخددر٠اُتوددِٗايفارخددِاُبتددرال
ري  ١ٝاليؿر اٚتكفٜرٙاي لت٘اٚتٛلؾك٘اليٓؿوٞاٚلن و ب٘اللٗ رل الالج ُ نٝد١اَدٔااا
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خدد ٍاَدد اٜ آلددر ايدد٘اَددٔابخدد يٝااتٓشدد١٦الج ُ نٝدد١اٚخدد ل ،اجٝدد اإٕالألخددر٠اٖددٞاا
السبًك١الألٚىلايفان١ًُٝالي ٓش١٦الالج ُ ن١ٝاْٚٛل٠اليرتب١ٝالجمل ُآل١ٝ.

 ائر:  ملخص اليت 
 ن١ًٝالشبلٌاجبُٝ اببآل  ٙاٚ رج ٘اليه١ًٝابفرج١آَ ؿض١ايف٣ات يب  اٜوٛ ا

اليآلًّٛاٚل  ل ابرؾح ٤.
  ٝ لد ػريااا يفامجٝ اببآل  الشبلٌاٚ رج ٘اليه١ًٝاتبآل داا نفّاٚجٛ اؾرٚما لي١اإج  ٥

 ليآلُرايف٣ات يب  ان١ًٝاليآلًّٛاٚل  ل ابرؾح ٤.
  ٝ ليفرج١اليه١ًٝايً لٌاٚيفامجٝد اببآلد  ٙا)ندفلاااايفاا نفّاٚجٛ اؾرٚما لي١اإج  ٥

يددف٣السب يدد١الالج ُ نٝدد١ااآلددفالألنددرل اٚللظدد ٖراللآلرؾٝدد١ايً لددٌ(اتبآلددً الدد ػريُب
 ت يب  ان١ًٝاليآلًّٛاٚل  ل ابرؾح ٤.

 ااا ٝ اليط يبدد  اآلددفالألنددرل اٚللظدد ٖراللآلرؾٝدد١ابددنياااايفاُبا ٚجددٛ اؾددرٚما ليدد١اإج دد ٥
 طٗٔابن (.خ زٚج  ا)َ ٛلل زٚج  اٚغريالل زٚج  اي  حلالل

 نفّا ٝ لد ػريااا يفامجٝ اببآل  الشبلٌاٚ رج ٘اليه١ًٝاتبآل داا ٚجٛ اؾرٚما لي١اإج  ٥
َا رؾحدد ٤(ايددف٣ات يبدد  انًٝدد١اااافٜٓدد١خدد رجاَرؾح ٤/افٜٓدد١َهدد ٕالإلق َدد١ا) لخددٌا
 ليآلًّٛاٚل  ل ابرؾح ٤.

 البشح: توصيات 
 َدد ال خددرٜٔالإلهدد بٞاا ٚرل اليملكدد١اب يدد ل اَٚٗدد رل الالت دد ٍاٚلي آل َددٌتهملٝددـا

َدد اليرتنٝددزانًدد٢اليط يبدد  الل زٚجدد  اسبضددٛراليددفٚرل ااااااليدد اُتكددفّايفاليهًٝدد١ا
ا.لي فرٜب١ٝ

 تكددفِٜاليددفٚرل الي فرٜبٝدد١اٚليدد لَ الإلرريدد  ١ٜاإلنودد  اليط يبدد  الل زٚجدد  اااااااا
بخددد يٝااَٛلجٗددد١اليضدددػٛ اَٚٗددد رل اإ لر٠اليٛقدددتاي ُهٝدددٓٗٔاَدددٔاإ لر٠اتددددرلعاااااااا

 لأل ٚلر.
 ِاايدفٚرٖ االأل١ُٖٝان جٗد اَبهدر االالشبلٌأَاَشه  اليطؿٛي١اْٚظر مب ابٕا اللٗد

الاٜ ددبحاايفاتٛلؾددلاليؿددر ايفاَرجًدد١اللرلٖكدد١اٚللرلجددٌاليآلُرٜدد١الي جكدد١اٚج دد٢اا
ضب ضدرل اٚبدرلَ ااا كدفِٜااُتٛتدٞاليب جملد١ابااا،مس١أَامس  اليش  د١ٝالشبلٌا

لل ٛخددط١ا١اللرجًددليملكدد١اب يدد ل ايفااتفرٜبٝدد١انددٔاا ٚ ٚرل رريدد  ١ٜانددٔالشبلددٌاااإ
اٚليمل ١ْٜٛ.ااا

 يًط يبد  ااان لَ اتٛن١ٝاٚق ٥ٝد١ارري  ١ٜانٔالشبلٌاإتكفِٜاضب ضرل اٚبرلَ ا
ألُٖٝدد١ا ٚرالألخددر٠ايفاليٛق ٜدد١اَددٔااااليفاللرجًدد١الالب فل٥ٝدد١اٚألٚيٝدد ٤الألَددٛراْظددر ااا

 الشبلٌاٚليهشـاللبهر.

 :مكرتسات ألحباخ مستكبلية 
 اط يب  الزب َآلٝ  .َو ٣ٛاَٗ رل الالت  ٍايف٣ان١ٓٝأَالي
 لشبلددددٌاٚن ق دددد٘ابدددد ي ٛلؾلاليفرلخددددٞايددددف٣انٝٓدددد١اَددددٔاليط يبدددد  الزب َآلٝدددد  ااا

الل زٚج  .ا
 .  الشبلٌاٚن ق ٘اب رلعالأل ٚلرايف٣ان١ٓٝأَاليط يب  الزب َآلٝ  الل زٚج
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 :قائنة املرادع 
    :أواًل: املرادع العربية 

ــاطٞ. )     - ــز ايةـ ــا عبـ ــب، صؽـ ــٔ ٚصاغـ ــ١ ذغـ ــه١ٓٝ، ْارٜـ ــٛ عـ ــ١   2014أبـ ــني ايٓعضٜـ ــ١ بـ ــهالت ايطفٛيـ (. َؾـ

 ٚايتطبٝل. ايطبة١ ايثا١ْٝ. عُإ: راص ايفهض.

(. اضطضابات ايغًٛى عٓز األطفاٍ األعباب ٚاحلًٍٛ. ايطبةـ١ األٚ..  2011)أبٛ غ١ُٝٓ، عارٍ ٜٛعف.  -

 ايكاٖض٠: راص ايفحض يًٓؾض ٚايتٛطٜع.  

كٌ ايبؾـضٟ، ايطبةـ١ ايثآَـ١، ايكـاٖض٠:     عًِ ايٓفػ اإلذصا٥ٞ ٚقٝاؼ اية (.2008ايغٝز، فؤار ايبٗٞ. ) -

 .راص ايفهض ايةضبٞ

(. ايةٛاٌَ املـؤرض٠ يف اخلحـٌ يـز٣    2013ايؾضٜفني، ْطاٍ نُاٍ ذلُز ٚايؾضٜفني، أمحز عبز اهلل. ) -

ــ١،    ــّٛ ايرتبٜٛـــــــ ــ١ ايةًـــــــ ــات األصرْٝـــــــــ١. دلًـــــــ   644 -613(،3)25طًبـــــــــ١ اراَةـــــــ
. ttps://jes.ksu.edu.sa/ar/node/4111h 
(. بٓا٤ َكٝـاؼ اخلحـٌ يـز٣ طًبـ١     2011ايؾضٜفني، ْطاٍ نُاٍ ذلُز ٚايؾضٜفني، أمحز عبز اهلل. ) -

 . 161-125(،4)9اراَةات. دل١ً احتار اراَةات ايةضب١ٝ يًرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفػ،

- http://search.mandumah.com/Record/106162 

(. املؾـــهالت املـــؤرض٠ عًـــ٢ ايترصـــٌٝ ايزصاعـــٞ يًطايـــب املغـــتحز يف   2020) ايةـــٛر، ْاصـــض بـــٔ صـــا .  -

 .49-3(، 2)12اراَةـــــــات ايغـــــــةٛر١ٜ. دلًـــــــ١ جاَةـــــــ١ أّ ايكـــــــض٣ يًةًـــــــّٛ االجتُاعٝـــــــ١،  
https://uqu.edu.sa/jss/43587 

ايؾـةٛص بايٛذـز٠ ايٓفغـ١ٝ يـز٣ طًبـ١ ايصـف       (. اخلحـٌ ٚعالقتـ٘ ب  2018جٝٗإ عبز ذزار. ) ايكٝغٞ، -

 18192068ISSN :. 440-411، 59، األٍٚ املتٛعط. دل١ً ايبرٛث ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ

(. االْطٛا٤ يز٣ تالَٝـش ايصـف ايثـأَ مبضذًـ١ األعـاؼ ٚعالقتـ٘       2000املباصى، عبز ارًٌٝ ايةاقب. ) -

يتٓؾـ١٦.  صعـاي١ رنتـٛصاٙ َٓؾـٛص٠.     مبضذ١ً ايترهِ ٚايترصٌٝ ايزصاعٞ ٚاالجتاٖات ايٛايز١ٜ يف ا

نًٝــــــــــــــــــــــ١ ايرتبٝــــــــــــــــــــــ١. اخلضطــــــــــــــــــــــّٛ: جاَةــــــــــــــــــــــ١ اّ رصَــــــــــــــــــــــإ االعــــــــــــــــــــــال١َٝ.  

http://search.mandumah.com/Record/697570   

ًص َٔ اخلحٌ عٓز ايطايبات ديًت ٞفاع١ًٝ بضْاَخ عًٛن(. 2015ايٓٛاٜغ١، فاط١ُ عبز ايضذِٝ. ) -

ــٛالت يف ِ  اخلحــــــــــــــــــــــ ــٝ ــ١ ايكصــــــــــــــــــــــ ــ١،  جاَةــــــــــــــــــــــ ــا  ايرتبٝــــــــــــــــــــــ . 120-90(، 4)49. عــــــــــــــــــــــ

http://search.mandumah.com/Record/928744 

ــاٍ، َاٜغــ١ أمحــز ٚأبــٛ طٜــز، َــزذ  عبــز احلُٝــز. )        - (. اخلحــٌ ٚأبةــار ايؾدصــ١ٝ رصاعــ١    1999ايٓٝ

 َكاص١ْ يف ض٤ٛ عٛاٌَ ارٓػ، ايةُض ٚايثكاف١. َصض: راص املةضف١ اراَة١ٝ.

 (.  املؾهالت ايٓفغ١ٝ ٚعالجٗا. ايطبة١ ايثا١ْٝ. عُإ: راص املغري2010.٠ذافغ. ) بطضؼبطضؼ،  -
(. بطاصٜــ١ اختبــاصات اخلحــٌ. ايطبةــ١ ايثاْٝــ١. ايكــاٖض٠: َهتبــ١     2008ذبٝــب، دلــزٟ عبــز ايهــضِٜ. )   -

 ايٓٗط١ املصض١ٜ.

ع١ َٝزا١ْٝ يز٣ عٝٓتني (. اخلحٌ نبةز أعاعٞ يًؾدص١ٝ: رصا1992ذبٝب، دلزٟ عبز ايهضِٜ. ) -

 . 85-66(، 23)6َٔ طالب املضذ١ً اراَة١ٝ. عًِ ايٓفػ. اهل١٦ٝ املصض١ٜ ايةا١َ يًهتاب، 

- http://search.mandumah.com/Record/170130 

(. اخلحــٌ ٚايتٛافــل االجتُــاعٞ: رصاعــ١ عــرب ركافٝــ١ َكاصْــ١ بــني عٝٓــ١ َــٔ  2015ذضبــٛ ، ةٝــ١. ) -

   ISSN 0359 -2352.   44-27، 2ٜني. عًٛى، ايطًب١ ارظا٥ضٜني ٚاملصض
االعـــهٓزص١ٜ: املضنـــظ ايةضبـــٞ يًٓؾـــض  اخلحـــٌ ٚايتؾـــاجّ ٚعالجُٗـــا.  (.2001خًٝفـــ١، عًـــٞ ايغـــٝز. ) -

 ٚايتٛطٜع.

(. عًـــِ ْفـــػ ايُٓـــٛ يًةـــارٜني ٚسٟٚ االذتٝاجـــات  2012ذلُـــز ٚعًـــٞ ٚال٤ صبٝـــع َصـــطف٢. )  رٜـــاب، -

 ايظٖضا٤.   ايطبة١ األٚ.، ايضٜاض: راص اخلاص١،

(. املؾهالت ايٓفغ١ٝ ٚايغـًٛن١ٝ يألطفـاٍ. ايطبةـ١ األٚ.، عُـإ:     2011عًِٝ، عبز ايةظٜظ إبضاِٖٝ. ) -

 راص املغري٠.

https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/4111
https://uqu.edu.sa/jss/43587
http://search.mandumah.com/Record/928744
http://search.mandumah.com/Record/928744
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(. َكٝاؼ تؾدٝص اخلحٌ يف ايب١٦ٝ ايةضب١ٝ، 2012ؽكري، طٜٓب ذلُٛر ٚنضر٣، ةري٠ عبز اهلل. ) -

 ايطبة١ األٚ..

(. تـثرري اخلحـٌ عًـ٢ األرا٤ راخـٌ ايفصـٌ ايزصاعـٞ يًطـالب        1996)ؽكري، طٜٓـب ذلُـٛر أبـٛ ايةٝـٓني      -

ٞ  االصؽار ،ايثايث ايزٚيٞ املؤمتضاملةًُني.   َضنـظ ، مشـػ  عـني  َـتػري، جاَةـ١   عـا   يف ايٓفغـ
  https://search.mandumah.com/Record/38984، 92-65، 1 ايٓفغٞ، اإلصؽار

ّ(. 2015ٔ ٚايؾــُضٟ، طٜٓــب ذغــٔ  ــِ. )، عٛعــٔ ذلُــز عــظ ايــزٜصــابض، ًَهــ١ ذغــني طــ٘ َٚــٛايف  -

 ، جاَة١ ذا٥ٌ: َهتب١ املًو فٗز ايٛط١ٝٓ.بة١ األٚ.طاي َٗاصات ايبرث ايةًُٞ.

رصاعـ١ اخلحـٌ ٚعالقتـ٘ بـبةض     (.  1996)طاذٕٛ، ذغني ذغـٔ ذغـني ٚخًٝـٌ، َـٓري ذغـٔ مجـاٍ.        -

ــ١.املـــــــــتػريات ايٓفغـــــــــ١ٝ  ــ١  ٚاالجتُاعٝـــــــ  .149-127(، 8)2ايةضبٝـــــــــ١، َغـــــــــتكبٌ ايرتبٝـــــــ
https://search.mandumah.com/Record/17908 

(. ةــ١ اخلحــٌ ٚعالقتٗــا بثعــايٝب ايتٓؾــ١٦ االجتُاعٝــ١ يــز٣ طًبــ١    1994)عثُــإ، فــاصٚم ايغــٝز.   -

ــ١ٝ،     ــ١ ٚايٓفغـــــــــــــــــــــ ــٛث ايرتبٜٛـــــــــــــــــــــ ــ١ ايبرـــــــــــــــــــــ ــ١. دلًـــــــــــــــــــــ . 241-183(، 1)10اراَةـــــــــــــــــــــ

https://search.mandumah.com/Record/115895 
اخلحــٌ االجتُــاعٞ ٚعالقتــ٘ بايترصــٌٝ ايزصاعــٞ يــبةض (. 2018)عبـز احلُٝــز، ْٗــ٢ عبــز ايةعــِٝ.   -

دلًــ١ عــٛث  . املكــضصات ايتطبٝكٝــ١ يطايبــات ايفضقــ١ األٚ. بهًٝــ١ ايرتبٝــ١ ايضٜاضــ١ٝ بايظقــاطٜل     

 https://search.mandumah.com/Record/1020516 .245-224، 1، ايرتب١ٝ ايؾا١ًَ
 . ايةًِ َةعُٗا ف١ٝٓ منًٛا ذٍٛٚظا٥ف األعضع  10(.30/9/2018 )األذز عهاط. -24 -

- https://www.okaz.com.sa/article/1675142/ 

(. صضاع ايزٚص ٚعالقت٘ بايزافة١ٝ يإل اط يز٣ ع١ٓٝ َٔ طايبـات جاَةـ١   2016قاعِ، ْةُات أمحز. ) -

 .83-46، 46اجملُة١. اجمل١ً ايرتب١ٜٛ، 
١ ايثا١ْٝ، ايضٜاض: راص ايٓؾـض  (. ايصر١ ايٓفغ١ٝ ٚاإلصؽار ايٓفغٞ. ايطبة2005نفايف، عال٤ ايزٜٔ. ) -

 ايزٚيٞ.

(. اخلحٌ ٚعالقت٘ بغًٛى ايةظي١ يـز٣ عٝٓـ١ َـٔ طايبـات جاَةـ١ األْبـاص.       2010ذلُز، اعٌٝ صباص. ) -

 5https://search.mandumah.com/Record/19326 .628-609، 2دل١ً جاَة١ األْباص، 

ٟ  َطاٚع، ضٝا٤ - ّ(. َبـار  ايبرـث َٚٗاصاتـ٘ يف ايةًـّٛ     2014) .ايزٜٔ ٚاخلًٝف١، ذغٔ ٚعطٝف١، محـز

 ، ايزَاّ: َهتب١ املتٓيب.1ب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ. ط ايرت

:spxA//nbu.edu.sa/AR/Pages/AboutUs.https َٛقـع جاَةــ١ احلــزٚر ايؾــُاي١ٝ.   -
#%D9% 

-28، 25(. االْطــــــــــٛا٤ عًـــــــــ٢ ايــــــــــٓفػ. دلًــــــــــ١ ايرتبٝــــــــــ١،  1978ٖٝهـــــــــٌ، أميــــــــــٔ ذلُــــــــــٛر. )  -

29.http://search.mandumah.com/Record/283934 

اخلحـٌ ٚايتٛافـل االجتُـاعٞ: رصاعـ١     (. 2004) مجةـ١ عـٝز ٚخًٝفـ١، عبـز ايًطٝـف ذلُـز.       ٜٛعـف،  -

ــ١ بـــ  ــٜٛتٝني   ركافٝـــ١ َكاصْـ ــةٛرٜني ٚايهـ ــ١ ايغـ ــٔ طـــالب اراَةـ ــٛعتني َـ ــّٛ  . ني دلُـ ــ١ ايةًـ دلًـ

 http://search.mamdumah.com/Record/187636،120-89(، 3)28 ،االجتُاع١ٝ
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