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الشعور بالوحدة النفسيت لدى اسر أطفال 
التوحد وعالقته ببعض املتغرياث الدميوغرافيت 

 ودرجت إعاقت الطفل
 *فيصل عيس ى عبد اللادز الىىاصسه

 

 

هدٗذ هره الدزاطت إلى ال١ؼٙ ًُ مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت لدي اطس ؤه٘ا٤ الخىخد في ػما٤ ألازدن  تهدٖ_خلص  اإلا

الٛخه ببِم اإلاخٔحراث ممثلت في الجيع والِمس ودزحت إُاٛت الو٘ل الخىخدي واإلاظخىي الخِلُمي للىلدًً، ولخدُٜٝ ؤٓساق  ُو

به الدزاطت اطخسدم الباخث مُٜاض الؼِىز بالىخدة الى٘ظُ  ُلى ؤلاهاز الىٌسي لالججاه ؤلاوظاوي إلااطلى والري ٛام بخٍِس
ً

ت، اُخمادا

سه لُدىاطب اطس ألاه٘ا٤ الخىخدًحن وجم إًجاد دالالث ؿدٚ وزباث هرا اإلاُٜاض، وج٢ىهذ الُِىت مً 1] الؼىاوي  مً  32[ وجم جوٍى

ٜت الُِىت الٜـدًت اإلاخاخت، وجم جدلُل ال بُاهاث مً زال٤ إًجاد اإلاخىطواث الحظابُت ؤه٘ا٤ الخىخد جم ازخُازهم بوٍس

ت وإًجاد ُٛمت )ث( وجدلُل الخباًً ألاخادي. وؤًهسث هخائج الدزاطت ؤن مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت لدي  والاهدساٗاث اإلاُِاٍز

، وال جىحد ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت ُىد مظخىي دال
ً

في  (α ≤  0.05) لتاطس ؤه٘ا٤ الخىخد في ػما٤ ألازدن ٠ان مسجِ٘ا ومخىطوا

 إلاخٔحر الجيع والِمس ودزحت إُاٛت الو٘ل الخىخدي،
ً

ٟما جبحن وحىد  مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت لدي اطس ؤه٘ا٤ الخىخد جبِا

في مظخىي مجا٤ الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت الِاهُ٘ت لدي اطس ؤه٘ا٤   (α  ≤  0.05) ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت ُىد مظخىي داللت

ت ُامت ٗما دون(،بِىما ال جىحد ٗسوٚ في مُٜاض الؼِىز بالىخدة الخىخد   إلاخٔحر اإلاظخىي الخِلُمي لألب لـالح )حامعي وزاهٍى
ً

جبِا

جىحد ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت ُىد  الى٘ظُت ال١لي لدي اطس ؤه٘ا٤ الخىخد جبِا إلاخٔحر اإلاظخىي الخِلُمي لألب، ٟما جبحن ؤهه ال

 إلاخٔحر اإلاظخىي الخِلُمي لالم، في  (α ≤ 0.05)مظخىي داللت
ً

ٟما  مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ال١لي لدي اطس ؤه٘ا٤ الخىخد جبِا

ؼذ الىخائج في كىء ألادب الىٌسي والدزاطاث الظابٜت وجم اٛتراح بِم الخىؿُاث بىاًء ُلى هخائج الدزاطت  .هٛى

 .لخىخد، ؤطسة الو٘ل الخىخدي: الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت، ؤه٘ا٤ الخىخد، االكلماث اإلافخاحيت
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 ببعض وعالكخه الخىحد أطفال اسس لدي الىفسيت بالىحدة الشعىز 

 الطفل إعاكت ودزجت الدًمىغسافيت اإلاخغيراث
 اإلالدمت. 1

حِخبر ألاطسة حماُت احخماُُت ؤطاطُت في اإلاجخمّ، ٗهي ؤولى      

ِخمد ُليها في مساخل الحلٜاث الاحخماُُت التي ًخ٘اُل مِها ال٘سد،  َو

ُمه  ُمسه ألاولى، خُث ًخلٜى ألاه٘ا٤ ٠ل ما ًخِلٝ بثٜاٗت اإلاجخمّ ٛو

ومىززاجه الاحخماُُت. ًىاحه ؤلاوظان اإلاِاؿس في ٠اٗت اإلاجخمِاث 

مؼ١الث ه٘ظُت واحخماُُت واٛخـادًت ومهىُت هدُجت للخوىز 

ّ الري ٌعجص ال٘سد ًُ اطدُِابه ٗل ال ًُ الخ١ىىلىجي الهائل والظَس

الخٔحراث التي لحٜذ بالُٜم ؤلاوظاهُت، ومً هره اإلاؼ١الث الى٘ظُت 

مؼ٢لت الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت، إن الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت خالت 

 
ً
ًى٘سد بها ؤلاوظان ًُ ٓحره مً ال٢ائىاث الحُت بظبب امخالٟه هٌاما

ؤزس ُٗه، وؤي حٔحر ًددر في الىٌام الاحخماعي،  ، ًخإزس ٍو
ً
احخماُُا

يخج ُىه اكوساب في الوابّ الاحخماعي اإلا١دظب  ًى١ِع ُلى ال٘سد، ٍو

تراب ؤو الاوِصا٤ ؤو مِاهاة  لدي ألاٗساد، مما ًىلد لدًه الؼِىز باآل

الىخدة الى٘ظُت مما ًتٞر آزازا ُلى ال٘سد مً ػإهه ؤن جؤزس ُلى مجمل 

ِد هىاة إلاؼ١الث ه٘ظُت واحخماُُت ؤزسي 
ُ
 .وؼاهاجه، ٟما ؤنها ح

د ؤػاز الِالم زاًص مان      اث1989) ٛو [ إلى ؤن 2] ( الىازد في ُٗس

مٌِم ألاٗساد ال ٌظخوُِىن الخِاٌؽ مّ مخولباث الخٜدم الخ١ىىلىجي 

الهائل دون ؤن ًخِسكىا إلى ال١ثحر مً ؿىز ؤلاخظاض بالىخدة 

الى٘ظُت، ٟما ٌِخبر ؤلاخظاض بالىخدة الى٘ظُت هٜوت البدء ل١ثحر مً 

اوي منها ؤلاوظان اإلاِاؿس ألن جإزحراتها جدباد٤ ُٗما بُنها اإلاؼ١الث التي ٌِ

د وؿٙ )ماطلى( الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت بإهه  ت، ٛو في خلٜت دائٍس

طلٞى ًيخج بظبب ُدم إػباَ خاحاث الحب والاخترام والاهخماء، ومً 

 .ػإهه ؤن ًؤدي إلى ؿِىبت جدُٜٝ ال٘سد لراجه

 ُلى ٟما ؤن ازج٘اَ مظخىي الؼِىز بالى      
ً
خدة الى٘ظُت ًؤزس طلبا

ٛدزاث الخ١٘حر الابخ٢ازي والثٜت بالى٘ع والؼِىز بالظِادة لدي ألاٗساد 

ؤدي إلى الِدًد مً الاكوساباث الى٘ظُت مثل الاٟخئاب  والجماُاث ٍو

تراب والحصن وألاس ى والحاحت إلى ألال٘ت الاحخماُُت والالمباالة  والٓا

بالىخدة الى٘ظُت بِدة ُىامل والخبلد الِاه٘ي، ٟما ًسجبى الؼِىز 

٠اللٔىن الى٘ظُت والٜلٝ واإلالل الى٘س ي وال١ساهُت، ٟما ًخلمً 

الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت بِم ألاكساز الى٘ظُت مثل: ٜٗدان ؤي 

هدٖ ؤو مِجى للحُاة، والعجص ًُ إٛامت ُالٛاث شخـُت هُبت 

ٜدان زاؿُت الخىاؿل الِاه٘ي، وال٘خىز  ً، ٗو ومظخمسة مّ آلازٍس

 ].3] هِ٘الي والِىٙالا 

ٙ الىخدة الى٘ظُت   حٍِس

٘اث للىخدة الى٘ظُت،        لٜد ؤػاز ألادب الىٌسي إلى ُدد مً الخٍِس

 :طٖى وظخِسق بِلها

اث  (1987) دو ؤػاز الِالم و       [ إلى ؤن الؼِىز 2]الىازد في ُٗس

٢ىن ٗيها  بالىخدة الى٘ظُت زاؿُت مسادٗت لالوِصا٤ ًُ الجماُت، ٍو

ٜت والِؼسةال٘سد   .ٓحر طُِد وجـاخبها مؼاُس الحاحت إلى الٗس

 إن الىخدة الى٘ظُت هي ُملُت إدزاٞ ذاحي ـ[ ب5د السخُم ]ـــُب ا بّحنــٟم     

هاججت ًُ ػِىز ال٘سد بىحىد ٗجىة في ُالٛاجه الاحخماُُت، وهي زبرة 

ٓحر طازة جـاخبها مؼاُس الِصلت والخٖى والاهوىاء والىخؼت ختى في 

ًخالت   .وحىده مّ آلازٍس

[ بان الىخدة الى٘ظُت هي خالت ه٘ظُت 6ٟما ؤوضح اإلاؼهداوي ]     

ٌؼِس ٗيها ال٘سد بىٜف في الِالٛاث الاحخماُُت، وؤهه ٓحر ميسجم مّ 

ؼِس  ً. َو  مً حماُت، وؤهه مهمل مً آلازٍس
ً
مً خىله وؤهه لِع حصءا

ألاطاس ي  ؤهه وخُد، وال ًجد مً ٌؼِس مِه بالىد والـداٛت، واإلاٌهس 

 .للىخدة هى الىخؼت

ؼحر زو٠احؽ ]       [ إلى ان الىخدة الى٘ظُت هي زبرة ذاجُت7َو

(subjective- experience)  م مً وحىده ٛد ٌِاوي منها ال٘سد ُلى الٓس

مّ ٓحره مً الىاض ُىدما جسلى خُاجه مً ُالٛاث احخماُُت مؼبِت 

 .باألل٘ت واإلاىدة

الىخدة الى٘ظُت زبرة شخـُت مؤإلات ٌِِؼها [ ؤن 8ٟما بّحن حىدة ]      

 ً ال٘سد هدُجت ػِىزه باٗخٜاد الخٜبل والحب والاهخمام مً ٛبل آلازٍس

بدُث ًترجب ُلى ذل٣ العجص ًُ إٛامت ُالٛاث احخماُُت مؼبِت 

م  باألل٘ت واإلاىدة والـداٛت الحمُمت وبالخالي ٌؼِس ال٘سد بهره الحا٤ ٓز

ً  ].3] اهه مدان باآلزٍس

 Forms Loneliness  الىخدة الى٘ظُتؤػ٢ا٤ 

إن ًاهسة الىخدة الى٘ظُت ج٘خٜس إلى الدزاطاث واإلاجاالث التي هدٗذ  

إلى جددًد ؤهىاَ وؤػ٢ا٤ الىخدة الى٘ظُت، بظبب ٛلت ال١خاباث 

ت التي جىاولذ هره الٌاهسة  .واإلاِالجاث الىٌٍس

وهىاٞ بِم الدزاطاث ٛد طاهمذ في وكّ جـيُ٘اث ألػ٢ا٤ 

حن  Wiess [9] خُث ًسي الىخدة،   ألػ٢ا٤ الىخدة ان هىاٞ هُى
ً
جددًدا

ً مً الىخدة، هما   :مخمحًز

 (Emotional Loneliness)  الىخدة الى٘ظُت الِاهُ٘ت -1

جيؼإ هدُجت الاٗخٜاز إلى ؿلت وزُٜت ودودة بصخف آزس، ٗاألٗساد  

لت، ٌِِؼىن  اة ؤو ؤنهىا ُالٛت هٍى الرًً ٛد اه٘ـلىا ًُ ؤشواحهم بالٗى

 .را الىَى مً الىخدة الى٘ظُته

 (Social Loneliness)  الىخدة الاحخماُُت -2

ًيخج هرا الىَى مً الىخدة ًُ الاٗخٜاز إلى ػب١ت مً الِالٛاث      

خٜاطم مِهم   مً حماُت ألاؿدٛاء ٍو
ً
الاحخماُُت، ٢ًىن ال٘سد ٗيها حصءا

ت وألاٗساد الرًً ًيخٜلىن مىر ٗترة ٛـح رة إلى مـالح واهخماماث مؼتٟر

بِئت احخماُُت حدًدة )ٟمدًىت حدًدة ؤو ُمل حدًد( ٌِِؼىن هرا 

 ].10الىَى مً الىخدة ]

اث التي ٗظسث الىخدة الى٘ظُت   الىٌٍس

ت الخدلُل الى٘س ي  (Psychoanalytic Theory)  هٌٍس

ّٗظس ٗسوٍد الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت بإنها ُملُت جىاٗس اإلا٢ىهاث       

مما ًؤدي  (Super ego) ، وألاها الِلُا(Ego) ألاها ،(Id) دازل ال٘سد الهى

م١ً  إلى طىء جىاٜٗه مّ ه٘ظه ومّ بُئخه الاحخماُُت مً خىله، ٍو

الىٌس إلى الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت بإهه هدُجت للٜلٝ الِـابي الو٘ىلي 
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وله وطُلت دٗاُُت ه٘ظُت حِمل للح٘اي ُلى الصخـُت مً التهدًد 

ِبر ُىه في ؿىزة ُصلت ؤو اوسحابالىاش ئ مً البِئت الاحخما  .ُُت َو

ٟما ًسي طىلُ٘ان ؤن الىخدة الى٘ظُت حِد زبرة ٓحر طازة حؼحر إلى      

الؼٚى الؼدًد لدي ال٘سد لالجـا٤ ؤلاوظاوي والاهخماء وألال٘ت، ٟما 

الىخدة الى٘ظُت إلى خسمان ال٘سد في ه٘ىلخه مً إػباَ  ؤزحّ إدلس 

اًت مً ال١باز ]  ].11خاحخه للحب والامً والِوٙ والُس

ُت ت الظلٟى  (Behavioral Theory)  هٌٍس

س       ًسي واهظىن ان الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت همى طلى٠ي لم ًخٗى

ص احخماعي إًجابي، ؤما ط١جر ُِٗخٜد ؤن الؼِىز بالىخدة  له حٍِص

ً في  الى٘ظُت طلٞى ًخسره ال٘سد ُلى ؤطاض إدزاٟه الطخجاباث آلازٍس

 ].11] البِئت الاحخماُُت

ت الخِلم الاحخماعي  (Social learning theory)  هٌٍس

ؤما باهدوزا ٗحري ؤن الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ًيؼإ ُلى ؤطاض      

ص مً زال٤ ؤهمىذج  خٜٝ الخِلم باإلاالخٌت، ألهه طلٞى ازجبى بالخٍِص

هخائج اًجابُت، وهى ُبازة ًُ إخظاض ال٘سد بلِٙ ِٗالُت الراث 

ِه ُدم الٜدزة ُلى الظُوسة في اإلاىاٛٙ الاحخماُُت بجهىده  وجٛى

الراجُت. ٟما ؤػاز ٠ل مً بىمان وطالجس ؤن هىاٞ زالزت ٛىي احخماُُت 

جؤدي إلى الىخدة الى٘ظُت وهي كِٙ في ُالٛاث ال٘سد باألطسة وشٍادة 

 ].12ي ألاطسة وشٍادة الحساٞ الاحخماعي ]الحساٞ ف

ت اإلاجا٤  (Field Theory)  هٌٍس

س لُ٘حن الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت بإنها ُدم اجصان اهِ٘الي ٍو      ٘ظَّ

اث ٟثحر مً اإلاىاهٝ في مجاله  جؤدي إلى عجص ال٘سد في الىؿى٤ إلى مدخٍى

 ما جوغى اإلاىاهٝ اإلاٜ٘لت ُلى اإلاىاهٝ ألاز
ً
ثحرا سي وجؤزس في الحُىي، ٟو

ه، بدُث ًبدو ٓحر ميسجم او مخىاٗٝ مّ ُالم الىاّٛ الاحخماعي  طلٟى

 ].11الري ٌِِؽ ُٗه ]

ت ت الٌىاهٍس   (Phenomenological Theory) الىٌٍس

ٍسي زوحس ؤن الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ًيؼإ بظبب ٟٙ وإه٢از ؤو و       

ٙ لبِم ؤلادزاٞ في مُدان الخبرة وهي دالت ُلى مظخى  ي الخىاٗٝ جدٍس

لى مدي جىاٗس ؤو اوسجام الراث مّ الخبراث الاحخماُُت التي  الى٘س ي ُو

جيخٌم لدي ال٘سد وجدؼىه مً ؤحل ؤن جخالءم مّ اإلادز٠اث الظابٜت. ٟما 

ت ُلى ؤن الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ًيؼإ مً  ًسي ؤصحاب هره الىٌٍس

 ].13الخىاٛم بحن الراث الدازلُت والراث الخازحُت لل٘سد ]

ت الحاحاث ؤلاوظاهُته  (Hierarchy Needs Theory)  ٌٍس

ًسي ماطلى ؤن الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ًيؼإ بظبب ُدم ٟما      

 بجَى 
ً
ا  ٢ًىن مدُٗى

ً
إػباَ خاحاث الاهخماء والحب. والىخُد ه٘ظُا

لالخخ٢اٞ والـداٛت الحمُمت والاهخماء، والحاحت إلى الخٔلب ُلى 

تراب والِصلت التي طادث بظبب الحساٞ الاحخماعي وجدوم  مؼاُس الٓا

الجماُاث الخٜلُدًت، وبِثرة ألاطسة وال٘جىة بحن ألاحُا٤ بظبب 

 ].13الخدلس اإلاظخمس وازخ٘اء ُالٛت )الىحه لىحه( ]

ت الظماث  هٌٍس

ت إلى ان ال٘سد مِسق للىخدة الى٘ظُت بظبب        ؤػازث هره الىٌٍس

ٜت التي ٌظخجُب ٗيها للمىاٛٙ الخاؿت  جبِا لخـائف الوٍس

الصخـُت وال٘سوٚ ال٘سدًت ومخٔحراث الؼب١ت الاحخماُُت وزدود ؤِٗا٤ 

 ].14] ألاٗساد ججاه اإلاىاٛٙ وألاخىا٤ التي ٌِِؼىنها

ت الخ٘اُلُت   الىٌٍس

ع ]       ُ٘ت الِىامل 9ؤٟد َو [ ان الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت لِع ًو

ُ٘ت )الخازحُت(  بل هخاج الخإزحر الصخـُت )الدازلُت( ؤو الِىامل اإلاٛى

. وؤن الىخدة جيؼإ ُىدما ج٢ىن ج٘اُالث 
ً
الخ٘اُلي لخل٣ الِىامل مِا

 ].15ال٘سد الاحخماُُت ٓحر ٠اُٗت ]

ت جٌهس       ًخطح مما طبٝ ؤن الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت خالت ٓحر طٍى

ً وعجص  مً زال٤ الخىجس واللُٝ واهس٘اق جٜدًس الراث واخترام آلازٍس

ً ومُل إلى الِصلت في جدُٜٝ جىاؿل اه٘ ِالي واحخماعي طىي مّ آلازٍس

 .والاه٘ساد

  :ؤطباب الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت

ٖى ُلى إ       ، وللٛى
ً
 واخدا

ً
ن الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت لِع له طببا

ؤهم ألاطباب والِىامل التي حؼ٢ل ؤو جؤدي إلى ػِىز ال٘سد بالىخدة 

إلى ألاواؿس الى٘ظُت ٗئن مً ؤهم ؤطباب الىخدة هي الحاحت 

 ].3] والِالٛاث الاحخماُُت والِاهُ٘ت

ت       ُت ؤو بـٍس اٛت ب٢ل ٗئاتها طىاء ٠اهذ إُاٛت ُٜلُت ؤو خٟس جؤزس ؤلُا

ُت ؤو الخىخد ُلى الو٘ل اإلاِاٚ وؤطسجه،  ؤو طمُِت ؤو حِلُمُت ؤو طلٟى

خُث جىاحه الو٘ل اإلاِاٚ ؿِىبت في مىاحهت الخٔحراث الجظدًت 

ُت مما ًؤزس ُلى ٛدزجه ُلى الخ١ُٙ مّ والِٜلُت والاهِ٘ال ُت والظلٟى

اإلاجخمّ، ٟما جمّس ؤطسة الو٘ل اإلاِاٚ والو٘ل الخىخدي بؼ٢ل زاؾ 

بدالت مً الخىجس الى٘س ي واللٔىن الاهِ٘الُت وال١أبت الى٘ظُت والِبء 

اث الصوحُت والىخدة والِصلت الاحخماُُت مما ًترجب ُلُه  اإلاادي والجُز

 ].16لى٘س ي ]خاحت ماطت لإلزػاد ا

د ؤػاز هامس  إلى ألاخدار اإلادسحت واللآوت التي جىزس  (Hammer) ٛو

 :ُلى ؤطسة الو٘ل اإلاِاٚ وهي

اٛت • ّ ؤلُا  .مُالد الو٘ل وجٛى

اٛت وزلَى الو٘ل للِالج •  .حصخُف ؤلُا

 .اطخِداد الو٘ل للبرهامج اإلادزس ي •

 .وؿى٤ الو٘ل مسخلت البلْى •

اإلانهي والخىٖ ُلى مظخٜبل الو٘ل وؿى٤ الو٘ل مسخلت الخسوُى  •

 .اإلانهي

 ].17جٜدم آلاباء بالِمس وجصاًد الٜلٝ ُلى خالت الو٘ل ] •

  الخىخد وجإزحره ُلى ألاطسة 

مخاش بٜـىز هىعي في الِالٛاث        ٌِخبر الخىخد اكوساب همائي ٍو

الاحخماُُت وعجص مِسفي واكوساب في الخىاؿل واللٔت، ٌِٖس اإلا١خب 

ت ُلى ال٘دزالي ألا  ٢ي الخىخد بإهه إإُاٛت همائُت جؤزس بدزحت ملحًى مٍس

حر اللٌ٘ي والخ٘اُل الاحخماعي ٛبل طً الثالثت مً  الخىاؿل اللٌ٘ي ٓو

اٛت ُلى الخـائف   ُلى ألاداء التربىيإ، جؤزس ؤلُا
ً
الِمس وجؤزس طلبا

ُت والى٘ظُت للو٘ل الخىخدي بما ًؤدي إلى ٛـىز في الِالٛاث  الظلٟى

وؿِىبت في الُٜام باإلًداءاث والخلمُداث الاحخماُُت الاحخماُُت 

ُُ٘ت للر٠اء  والعجص في الخىاؿل واللٔت وكِٙ الٜدزاث الًى

خُادًت للمثحراث الحظُت وؤلاؿساز ُلى الخمازل  والاطخجابت ٓحر الُا

وحمّ ألاػُاء اإلادؼابهت والح٘اي ُلى همى زوجُجي مِحن والظلى٠اث 

ذ باألًدي، باإلكاٗت إلى الىموُت مثل هص الجظم والخماً ل والخلٍى

ً  ].18] الظلٞى اإلاثحر للٜلٝ واإلاؼ٢ل ؤمام آلازٍس
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ٌهس في ُٓاب اللٔت   ؤدي الخىخد إلى عجص في الخىاؿل واللٔت، ٍو ٟما ٍو

ً، واطخسدام اللٔت  دم الٜدزة ُلى الخددر ؤمام آلازٍس ت ُو الؼٍ٘ى

دم اإلابادزة في ا للِب بؼ٢ل هموي وج١سازي بؼ٢ل ٓحر م٘هىم ُو

ـىز هىعي في الِالٛاث الاحخماُُت، ٟما ًٌهس هرا الٜـىز  الخسُلي، ٛو

 :في ٠ل مً

ُاث ٓحر اللٌُ٘ت مثل حِبحر الىحه والخىاؿل  • كِٙ ٟبحر في الظلٟى

 .بالِحن والخلمُداث الاحخماُُت الهادٗت

س ُالٛاث مّ الصمالء بما ًىاطب الِمس الصمجي •  .ؿِىبت جوٍى

ً الاهخماماث والاهجاشاثُدم اإلابادزة الى مؼا • ت آلازٍس  .ٟز

 ].19ؿِىبت الخ٘اُل الاحخماعي والِاه٘ي ] •

ىبت ُىد الو٘ل الخىخدي مثل إًراء         حؼ٢ل الظلى٠اث ٓحر اإلآس

دم الواُت والحس٠اث الىموُت والٜـىز  الراث والظلٞى الِدواوي ُو

حه في الِالٛاث الاحخماُُت مً ابسش الخددًاث واللٔىهاث التي جىا

ؤطسة الو٘ل الخىخدي ومسبيهم مما ٌظاُد ُلى حِسق ألاه٘ا٤ 

الخىخدًحن وؤطسهم لخوس الِصلت والاطخثىاء مً ألاوؼوت الاحخماُُت، 

دزتهم ُلى  اٛت ُلى آلاباء وم٘هىم الراث لديهم ٛو ٟما وجؤزس ػدة ؤلُا

 ].18الظُوسة ُلى اإلاىاٛٙ وممازطت الخ٘اُالث الاحخماُُت اإلاسخل٘ت ]

ا حاءث الدزاطت الحالُت لخ١ؼٙ ًُ مظخىي الىخدة الى٘ظُت لر      

ساُٗت ممثلت  الٛخه ببِم اإلاخٔحراث الدًمٓى لدي ؤطس ؤه٘ا٤ الخىخد ُو

مسه )ؤٛل مً ُؼس طىىاث، ؤٟثر  بجيع الو٘ل الخىخدي )ذٟس، ؤهثى( ُو

ت ُامت ٗما دون،  مً ُؼس طىىاث( واإلاظخىي الخِلُمي للىالدًً )زاهٍى

ُا( ودزحت إُاٛت الو٘ل )جىخد ٟالط٢ُي، هُٙ حامعي، دزاطاث ُل

 (.جىخد

  :ٖ الدزاطتاهدؤ

تهدٖ هره الدزاطت إلى ال١ؼٙ ًُ مظخىي الؼِىز بالىخدة      

الٛخه ببِم  الى٘ظُت لدي اطس ؤه٘ا٤ الخىخد في ػما٤ ألازدن ُو

طىىاث،  10 ٛل مًؤت في الجيع)ذ٠ىز، إهار( والِمس )اإلاخٔحراث ممثل

ودزحت إُاٛت الو٘ل الخىخدي )جىخد ٟالط٢ُي،  طىىاث( 10ؤٟثر مً 

ت ُامت ٗما  هُٙ جىخد(، واإلاظخىي الخِلُمي للىلدًً )ألاب، ألام( )زاهٍى

 (.دون، حامعي، دزاطاث ُلُا

 مشكلت الدزاست. 2

جىبثٝ مؼ٢لت الدزاطت مً ج٘اوث هخائج الدزاطاث التي جىاولذ       

الٛخه ببِم الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت لدي اطس ؤه٘ا٤ الخىخ د ُو

ساُٗت ودزحت إُاٛت الو٘ل، ٌهس ذل٣ بىكىح في  اإلاخٔحراث الدًمٓى ٍو

دزاطت وازخالٖ مجخمّ الدزاطت والُِىت لدي ٠ل منها، لرا جخددد 

مؼ٢لت هره الدزاطت في ال١ؼٙ ًُ مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت 

الٛخه ببِم اإلاخٔحراث  لدي اطس ؤه٘ا٤ الخىخد في ػما٤ ألازدن ُو

طىىاث، ؤٟثر مً  10 )ذ٠ىز، إهار( والِمس )اٛل مً لت في الجيعممث

طىىاث( ودزحت إُاٛت الو٘ل الخىخدي )جىخد ٟالط٢ُي، هُٙ  10

ت ُامت ٗما دون،  )ألاب، ألام( جىخد(، واإلاظخىي الخِلُمي للىلدًً )زاهٍى

 (.حامعي، دزاطاث ُلُا

  أسئلت الدزاستأ. 

 :ألاطئلت الخالُتخاولذ الدزاطت الحالُت ؤلاحابت ًُ  

ما مظخىي الىخدة الى٘ظُت ومظخىي مجاالتها لدي ؤطس ؤه٘ا٤  -1

 الخىخد؟

هل ًىحد ٗسوٚ ذاث داللت اخـائُت في مظخىي الىخدة الى٘ظُت  -2

ومجاالتها لدي ؤطس ؤه٘ا٤ الخىخد ومخٔحر الجيع والِمس للو٘ل 

 الخىخدي؟

الى٘ظُت هل ًىحد ٗسوٚ ذاث داللت اخـائُت في مظخىي الىخدة  -3

ومجاالتها لدي ؤطس ؤه٘ا٤ الخىخد ومخٔحر اإلاظخىي الخِلُمي لىالدي 

 الو٘ل الخىخدي؟

هل ًىحد ٗسوٚ ذاث داللت اخـائُت في مظخىي الىخدة الى٘ظُت  -4

ومجاالتها لدي ؤطس ؤه٘ا٤ الخىخد ومخٔحر دزحت إُاٛت الو٘ل 

 الخىخدي؟

  أهميت الدزاستب. 

ٟم هائل مً اللٔىن الى٘ظُت جىاحه ؤطسة الو٘ل الخىخدي      

والخىجس والٜلٝ والاٟخئاب مما ًىلد الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت، ٟما ؤن 

ت مظخىي هرا الؼِىز ومظخىي مجاالجه ذو ؤهمُت ٟبحرة للمسبُحن  مِٗس

حز ُلى هٜان اللِٙ  واإلاسػدًً ومؤطظاث التربُت الخاؿت للتٟر

لخىاٗٝ الى٘س ي ومِالجتها وذل٣ مً احل جدُٜٝ الخ١ُٙ الاحخماعي وا

ألطسة الو٘ل لخىخدي، إن ؤه٘ا٤ الخىخد لديهم بِم اإلاؼ١الث 

ُت التي حظبب الحسج للىالدًً بحن الححن وآلازس، ومً هره  الظلٟى

 :اإلاؼ١الث

• ً  ٟالم آلازٍس
ً
 .جسدًد ال١الم وزـىؿا

 .لِٝ ألاًدي وألازحل •

 .الهسوب مً الىالدًً زازج اإلاجز٤  •

بهاالِبث في اإلادالث وزمي  •  .اإلاِسوكاث وجسٍس

 .الطح٣ مً ٓحر طبب •

 .هىباث الٔلب والـسار •

ُت حظبب إخساحا للىالدًً مما ًىدي       إن جل٣ اإلاؼ١الث الظلٟى

 مما 
ً
للِصلت الاحخماُُت، خُث ؤن حِلم الو٘ل الخىخدي بويء حدا

ٟما وحد  ،Marcia [20] ٌِصش لدي ألاطسة الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت

زاطاث التي ٟؼ٘ذ ًُ مظخىي ٟبحر مً الٜلٝ الباخث بِم الد

خمادًت والؼِىز  والاٟخئاب ولىم الراث وألا٢ٗاز الالُٜالهُت والُا

بالعجص واللٔىن والخىجساث الى٘ظُت التي جؤزس ُلى ؤطسة الو٘ل 

 [22]  ودزاطتSwan & Craige [21]  دزاطت الخىخدي مثل:

Meclindenس اٍز ودزاطت خظِب  Nora [24] [ ودزاطت23] ودزاطت الُص

[25.[ 

لرا حاءث هره الدزاطت لل١ؼٙ ًُ مظخىي الؼِىز بالىخدة       

الٛخه ببِم  الى٘ظُت لدي اطس ؤه٘ا٤ الخىخد في ػما٤ ألازدن ُو

طىىاث،  10)ذ٠ىز، إهار( والِمس )اٛل مً  اإلاخٔحراث ممثلت في الجيع

٢ُي، طىىاث( ودزحت إُاٛت الو٘ل الخىخدي )جىخد ٟالط 10ؤٟثر مً 

ت ُامت ٗما  )ألاب، ألام( واإلاظخىي الخِلُمي للىلدًً هُٙ جىخد(، )زاهٍى

 (.دون، حامعي، دزاطاث ُلُا

  :ٟما جخطح ألاهمُت الخوبُُٜت للبدث في الجىاهب آلاجُت

 لُٜـــت ازخبــــدزاطـــره الـــس هـــجٗى •
ً
 دة الى٘ظُت ال١لي ـــىز بالىخــــاض الؼِـــازا
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ت ومجاالجه ًىاطب  خمخّ بسـائف ط٢ُىمتًر مّ اطس ؤه٘ا٤ الخىخد ٍو

 .مىاطبت للبِئت الِسبُت بؼ٢ل ُام

جىكُذ ؤهمُت ال١ؼٙ ًُ الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت إلاا لها مً  •

ُالٛت وزُٜت بالخيبؤ في مظخىي الخىجساث واللٔىن الى٘ظُت وجٜدًم 

 .ؤلازػاد الى٘س ي وألاطسي ألطس ؤه٘ا٤ الخىخد

 مصطخلحاث الدزاستج. 

خـىا ُلى ؤنهم  :ألاه٘ا٤ الخىّخدًىن 
ُ

ت ألاه٘ا٤ الرًً ش هم مجمُى

ٌِاهىن مً اكوساب الخىّخد، ُلى ؤخد اإلاٜاًِع اإلاظخسدمت في 

ٝ ٛىائم  حصخُف الخىّخد في مساٟص الدصخُف اإلاب١س في ألازدن، ٗو

 .جٜدًس الظلٞى للو٘ل الخىخدي

      
ً
  وهم ألاه٘ا٤ الرًً ًٌهسون عجصا

ً
الخىاؿل في مهازاث  واضحا

، الخىاؿل البـسي، الخٜلُد،  حر اللٌ٘ي والاهدباه اإلاؼتٞر اللٌ٘ي ٓو

هم حِبحراث  الاطخماَ وال٘هم، وؤلاػازة إلى ما  ىب ُٗه، وجمُحز ٗو هى مٓس

الىحه وهبراث الـىث الدالت ُليها، ٟما جِٜظها ٛائمت جٜدًس الظلٞى 

 .للو٘ل الخىخُدي

اء وألامهاث الرًً لديهم ه٘ل هم ؤولئ٣ آلاب  :طس ألاه٘ا٤ الخىّخدًىن ؤ

ِِؽ مِهم في ألاطسة  .جىخدي َو

الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت: هى خالت ه٘ظُت ٌؼِس ٗيها ال٘سد بىٜف في 

 هى 
ً
الِالٛاث الاحخماُُت اإلاؼبِت باألل٘ت واإلاىدة والـداٛت، إحسائُا

الدزحت التي ًدـل ُليها اإلا٘دىؾ ُلى مُٜاض الؼِىز بالىخدة 

سه وحِدًله الى٘ظُت اإلاِّد ل هرا الٔسق والري ٛام الؼىاوي بخوٍى

سه بما ًدىاطب مّ اطس  ام الباخث بخوٍى لُدىاطب والبِئت الِسبُت ٛو

 .ؤه٘ا٤ الخىخد

 حدود الدزاستد. 

ت مً ؤه٘ا٤ الخىخد اإلالخدٜحن في  • اٛخـسث ُُىت الدزاطت ُلى مجمُى

مدازض ومساٟص التربُت الخاؿت كمً الُِىت اإلاخاخت مً مداٌٗاث 

 .2016/ 2015ػما٤ ألازدن لِام 

ٌِخمد حِمُم الىخائج ُلى زـائف الُِىت ودزحت جمثُلها للمجخمّ  •

 .اإلاإزىذة مىه

سه ؤدواث البدث مً دالالث  • حِمم هخائج هره الدزاطت بما جٗى

ت مثل الـدٚ والثباث  .ط٢ُىمتًر

 الدازساث السابلت. 3

ت ؤلاهاز       الِام وما جم الخىؿل حظهم الدزاطاث الظابٜت في مِٗس

رل٣ الخِٖس ُلى مظخىي الؼِىز بالىخدة  إلُت مً هخائج وجىؿُاث ٟو

 .الى٘ظُت بؼ٢ل ُام وألطس ؤه٘ا٤ الخىخد بؼ٢ل زاؾ

[ هدٗذ إلى ال١ؼٙ ًُ مدي 26في دزاطت ٛام بها الحاٍٗ ]      

الٛخه  تراب الى٘س ي بحن الوالب الجامِحن في مـس ُو اهدؼاز ًاهسة الٓا

هالبا(، واطخسدم الباخث  520) ٔحراث، ج٢ىهذ الُِىت مًببِم اإلاخ

تراب مً إُداده، واطخسدم الباخث اإلاِالجاث ؤلاخـائُت  مُٜاض الٓا

مسبّ ٠اي(. ؤًهسث الىخائج ؤن هىاٞ  )الخدلُل الِاملي، ازخباز )ث(،

تراب  تراب الى٘س ي بحن ؤٗساد الُِىت، وان الٓا دزحاث مخ٘اوجت مً الٓا

اإلاظخىي الاٛخـادي اإلاىس٘م مً الُِىت، وان ؤلاهار ًصداد ُىد ذوي 

 
ً
تراب مً الر٠ىز وان ألاٛل مظخىي حِلُمي ؤٟثر آترابا  ؤٟثر ػِىزا باآل

لى مظخىي حِلُمي  .مً إٛسانهم ألُا

هدٗذ إلى جُُٜم ال٘سوٚ في الِمس  Patrick [27] في دزاطت ٛام بها      

الِالٛاث الاحخماُُت، والجيع وزوابى الصخـُت والؼِىز بالىخدة في 

  71ج٢ىهذ الُِىت مً 
ً
هالبت، اطخسدم الباخث مُٜاض  85و هالبا

خُث ؤػازث الىخائج إلى وحىد ٗسوٚ  (Sermat, 1983)  الىخدة الى٘ظُت

ذاث داللت اخـائُت في مظخىي الىخدة الى٘ظُت وازخالٖ الِمس 

 .والجيع بحن ؤٗساد الُِىت

[ التي هدٗذ إلى البدث ًُ 24هىزا ]ؤػازث الدزاطت التي ؤحستها       

اإلاؼ١الث اإلاترجبت ُلى وحىد ه٘ل جىخدي في ألاطسة مً خُث مؼا٠ل 

الخ١ُٙ والاٟخئاب، بُيذ الىخائج ؤن آباء وؤمهاث وؤزىة ألاه٘ا٤ 

اإلاـابحن بالخىخد لديهم دزحت اٟخئاب ومؼ١الث الخ١ُٙ الاحخماعي مّ 

ـاباث بالخىخد في ألاطس ٓحرهم مً ألاطس، ٟما ؤػازث ؤن وحىد إهار م

 .ٌؼ٢ل وظبت جىجس ؤُلى مً الخىجس الري ٌظببه وحىد الر٠ىز 

اوي        ت 29] وفي دزاطت ٛام بها خظحن، والٍص [ هدٗذ إلى مِٗس

الِالٛت بحن الىخدة الى٘ظُت والظُوسة والاجصان الاهِ٘الي والِالٛاث 

مً  الاحخماُُت، اطخسدم الباخث مُٜاض الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت

  182إُداد مدمد مدسوض الؼىاوي، ج٢ىهذ الُِىت مً 
ً
مً  هالبا

ذ٠ىز(، ؤػازث الىخائج إلى ؤن ؤلاهار  92إهار،  90) حامِت ُحن ػمع

 بالىخدة الى٘ظُت مً الر٠ىز، ٟما ؤػازث إلى وحىد ُالٛت 
ً
ؤٟثر ػِىزا

ازجباهُه طالبت بحن الىخدة الى٘ظُت والظماث الاهِ٘الُت والاجصان 

 .ي والظُوسة لدي ؤٗساد الُِىت مً الر٠ىز وؤلاهارالاهِ٘ال

ت ؤزس 30وفي دزاطت ٛام بها الخوُب، والحدًدي ]       [ هدٗذ إلى مِٗس

الٛخه ببِم اإلاخٔحراث، اطخسدم  اٛت ُلى ألاطسة في ألازدن ُو ؤلُا

 72الباخث مُٜاض الخُُٜم الؼامل لألداء ألاطسي، ج٢ىهذ الُِىت مً 

طىىاث(  8 – 3اإلاِاٛحن الرًً جتراوح ؤُمازهم ) مً آباء وؤمهاث ألاه٘ا٤

وملخدٜحن في ؤزبِت مساٟص للتربُت الخاؿت في ُمان. بُيذ الىخائج بإن 

 ُلى 50
ً
 ٟبحرا

ً
اٛت جتٞر جإزحرا % مً آلاباء وألامهاث ؤٗادوا بإن ؤلُا

 ذاث داللت اخـائُت ُلى مخٔحر ُمس 
ً
ألاطسة، لم ١ًً هىاٞ ٗسوٛا

 .ادي لألطسةالو٘ل واإلاظخىي الاٛخـ

[ دزاطت هدٗذ إلى ال١ؼٙ ًُ الِالٛت 31] ٟما ؤحسي السبُِت       

بحن الىخدة الى٘ظُت واإلاظاهدة الاحخماُُت لدي ُُىت مً هالب 

اق، ج٢ىهذ الُِىت مً  وهالباث ٠لُت التربُت بجامِت اإلال٣ طِىد بالٍس

هالب وهالبت مً ٠لُت التربُت، جم اطخسدام مُٜاض الؼِىز  600

دة الى٘ظُت، ؤػازث الىخائج إلى ُدم وحىد ٗسوٚ بحن الولبت بالىخ

 .الر٠ىز وؤلاهار في دزحت الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت

[ هدٗذ إلى ال١ؼٙ ًُ ال٘سوٚ 32في دزاطت ٛامذ بها الحسبي ]       

في مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت بحن الوالباث اإلاظخجداث 

جاث، ج٢ىهذ الُِىت مً  ً هالباث ٠لُت آلاداب هالبت م 50والخٍس

ص، جم اطخسدام مُٜاض الىخدة الى٘ظُت مً  /حامِت اإلال٣ ُبد الٍِص

[. ؤػازث الىخائج إلى وحىد ٗسوٚ في مظخىي 10إُداد ٛؼٜىغ ]

الىخدة الى٘ظُت لـالح الوالباث اإلاظخجداث ؤي ؤن الوالباث 

جاث  .اإلاظخجداث ٌِاهحن مً الىخدة الى٘ظُت ؤٟثر مً الوالباث الخٍس

[ دزاطت هدٗذ لل١ؼٙ ًُ ألا٢ٗاز 25] ٟما ؤحسي خظِب     

الٛتها بالؼِىز بالىخدة الى٘ظُت والاٟخئاب ؤػملذ  الالُٜالهُت ُو

( هالبا وهالبت بالـٙ ألاو٤ الثاهىي الظىت ألاولى 217الدزاطت ُُىت )
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ب٢لُت التربُت واطخسدم الباخث مُٜاض ألا٢ٗاز الالُٜالهُت لأله٘ا٤ 

سوالًً جسحمت الظُد ُبد السخمً ومِتز طُد واإلاساهٜحن إُداد ه ٍى

ُبد هللا، وازخباز الاٟخئاب مخِدد ألابِاد وجدٜٜذ الدزاطت إلى وحىد 

ٜالهُت والؼِىز بالىخدة الى٘ظُت  ُالٛت دالت في طذ مً ألا٢ٗاز الاُل

ّ ال٢ىازر،  ً، وجٛى لدي اإلاساهٜحن هي اللىم الٜاس ي للراث وآلازٍس

خمادًت، والؼِىز بالعجص، وؤًلا والتهىز الاهِ٘الي ؤو الٜ لٝ الصائد، والُا

 ّ وحدث ُالٛت بحن بِم ألا٢ٗاز الالُٜالهُت والاٟخئاب مثل جٛى

خمادًت، الؼِىز بالعجص والىخدة الى٘ظُت  .ال٢ىازر والٜلٝ الصائد والُا

٣ وطىان ]         [ دزاطت هدٗذ إلى دزاطت جإزحر 21ٟما ؤحسي ٍٟس

مظخىي الخىجساث الى٘ظُت للىالدًً،  وحىد ه٘ل مِاٚ في ألاطسة في

( ؤب لديهم 11( ؤب لِع لديهم ؤه٘ا٤ مِاٛىن و)22ج٢ىهذ الُِىت مً )

ؤه٘ا٤ مِاٛىن. ؤػازث الىخائج إلى ؤن الىالدًً الرًً لديهم ؤه٘ا٤ 

مِاٛىن ٌِاهىن مً مظخىي ُا٤ مً اللٔىن الى٘ظُت مٜازهت 

ادة بالىالدًً الرًً لِع لديهم ؤه٘ا٤ مِاٛىن، وذل٣ م ً خُث ٍش

ذ للِالٛاث الاحخماُُت  اللٔىن الى٘ظُت بظبب ُدم جىاٗس ٛو

ُ٘ت وجدوي الٜدزة ُلى جلبُت اخخُاحاتهم  واإلاـادز اإلاالُت ومخولباث الًى

 .الخاؿت

[ هدٗذ إلى ال١ؼٙ ًُ الِالٛت 33] وفي دزاطت ٛامذ بها زىج       

ىالدًت لدي بحن الخجل والؼِىز بالىخدة الى٘ظُت وؤطالُب اإلاِاملت ال

ُُىت مً هالباث اإلاسخلت اإلاخىطوت بمدًىت م١ت اإلا١سمت، ػملذ الُِىت 

هالبت مً هالباث اإلاسخلت اإلاخىطوت بمدًىت م١ت اإلا١سمت،  484

[. خُث 34] اطخسدمذ الباخثت مُٜاض الىخدة الى٘ظُت للدطىقي

ؤػازث الىخائج إلى ُدم وحىد ٗسوٚ ذاث داللت اخـائُت في الدزحاث 

خـلذ ُليها ؤٗساد الُِىت مً هالباث اإلاسخلت اإلاخىطوت في مُٜاض التي 

 .الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت حِصي إلى مخٔحر الِمس

اٛت في 22في دزاطت ؤحساها م٢لىدًً ]       [ هدٗذ إلى جٜص ي ؤزس ؤلُا

ت، ج٢ىهذ الُِىت مً  ؤطسة في ٟىدا، ؤُماز ألاه٘ا٤  120الِالٛاث ألاطٍس

ت، طىىاث، ج 4مً طىت إلى  م حمّ اإلاِلىماث مً زال٤ اإلاٜابالث ألاطٍس

ؤػازث الىخائج إلى ؤن اللٔىن الى٘ظُت والِالٛت الصوحُت ال جسجبى 

اٛت اٛت ه٘ظها بٜدز ما جسجبى بؼدة ؤلُا  .باإُل

[ هدٗذ إلى ال١ؼٙ ًُ الؼِىز 35وفي دزاطت ٛامذ بها الؼُبي ]      

 ل
ً
ٜا الٛتها بظماث الصخـُت ٗو ١ظىن بالىخدة الى٘ظُت ُو ت اٍز ىٌٍس

ودزاطت ؤزس الِمس والخسـف واإلاظخىي الدزاس ي، اطخسدمذ الباخثت 

 وهالبت مً  400اإلاىهج الىؿ٘ي الازجباهي، ج٢ىهذ الُِىت مً 
ً
هالبا

، جم اطخسدام مُٜاض 
ً
هالب حامِت ؤم الٜسي، جم ازخُازهم ُؼىائُا

[. ؤػازث الىخائج إلى ُدم وحىد ٗسوٚ 36الىخدة الى٘ظُت اإلاصزَو ]

ذاث داللت اخـائُت في مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت بحن ؤٗساد 

الُِىت ومخٔحر الِمس، ٟما جبحن وحىد ٗسوٚ ذاث داللت اخـائُت في 

 للمظخىي الدزاس ي لـالح هلبت 
ً
ٜا دزحت الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ٗو

  .الظىت الثاهُت

س ]         اٍز ي مـادز [ في دزاطخه التي هدٗذ إلى جٜص 23ٟما ؤػاز الُص

اللٔىن الى٘ظُت وؤطالُب مىاحهتها لدي ؤولُاء ؤمىز ألاه٘ا٤ 

الٛتها ببِم اإلاخٔحراث مثل حيع الو٘ل الخىخدي  الخىخدًحن ُو

مسه، ج٢ىهذ الُِىت مً ) ( ؤب وؤم أله٘ا٤ جىخدًحن في مساٟص 200ُو

التربُت الخاؿت في ألازدن، خُث اطخسدم الباخث مُٜاض مـادز 

ض ؤطالُب مىاحهت اللٔىن الى٘ظُت مً اللٔىن الى٘ظُت ومُٜا

إُداد الظسهاوي والصخف. وؤػازث الىخائج ؤن ؤبسش اللٔىن 

الى٘ظُت ًُ ؤولُاء ألامىز ألاه٘ا٤ الخىخدًحن هي الٜلٝ ُلى مظخٜبل 

لى جدمل ؤُباء الو٘ل ومؼ١الث ألاداء الاطخٜاللي واإلاؼ١الث  الو٘ل ُو

ت، ُت والى٘ظُت للو٘ل واإلاؼ١الث ألاطٍس وؤػازث الىخائج إلى ُدم  اإلاِٗس

 .وحىد ٗسوٚ ذاث داللت اخـائُت بحن آباء وؤمهاث ألاه٘ا٤ الخىخدًحن

[ هدٗذ إلى إًجاد الِالٛت بحن 37] في دزاطت ٛامذ بها الظالر      

الىخدة الى٘ظُت والراٟسة ٛـحرة ألامد لدي ُُىت مً ألاٗساد الساػدًً 

باز الظً في مدًىت دمؼٝ، جم جوبُٝ ازخباز  الؼِىز بالىخدة  ٟو

٘ت  738الى٘ظُت مً إُداد الباخثت، ج٢ىهذ الُِىت مً  ٙ ومًى مًى

مظً ومظىت، وجم اطخسدام اإلاِالجاث  99( و50،60ؤُمازهم بحن )

جبحن وحىد ٗسوٚ ذاث  (Anova) وجدلُل الخباًً  (T-test)ؤلاخـائُت مثل

٘ظُت داللت اخـائُت بحن ؤٗساد الُِىت ُلى ازخباز الؼِىز بالىخدة الى

 
ً
ٜا إلاخٔحر الجيع، ٟما جبحن وحىد ٗسوٚ ذاث داللت اخـائُت في  ٗو

ٜا للمظخىي الخِلُمي ألٗساد الُِىت لـالح  الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ٗو

لى  .اإلاظخىي الخِلُمي ألُا

 الخعليب على الدزاساث السابلت:

 -ُلى خدود ُلمه  -بِد مساحِت الدزاطاث الظابٜت لم ًجد الباخث      

دزاطت جبدث في الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ومجاالتها لدي اطس ؤي 

ساُٗت ؤزسي، ؤما الدزاطاث الظابٜت  ؤه٘ا٤ الخىخد وؤي مخٔحراث دًمٓى

التي ُثر ُليها الباخث ُٗم١ً جـيُ٘ها خظب اإلاىكَى الري بدثخه ٠ل 

اث  :منها إلى زالر مجمُى

ت بدثذ مظخىي وازس اللٔىن والخىجساث الى٘ظُت ُلى • ؤطسة  مجمُى

 Meclinden [22] ودزاطت Swan [21] الو٘ل الخىخدي مثل: دزاطت

س اٍز  ].25] ودزاطت خظِب Nora [24] [ ودزاطت23] ودزاطت الُص

ت بدثذ مظخىي في الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت لدي الِادًحن  • مجمُى

الٛتها ببِم اإلاخٔحراث بؼ٢ل ُام مثل: دزاطت الحاٍٗ ] [ ودزاطت 26ُو

اوي  [ ودزاطت 30] [ ودزاطت الخوُب، والحدًدي29]خظحن، والٍص

[ ودزاطت الؼُبي 33[ ودزاطت زىج ]32] [ ودزاطت الحسبي31السبُِت ]

 ].37[ ودزاطت الظالر ]35]

اٛت ُلى ؤطسة الو٘ل اإلاِاٚ  • ه ؤلُا دزاطت بدثذ ألازس الري جتٟر

 والخ٘اُالث الاحخماُُت والخ١ُٙ مثل: دزاطت الخوُب، والحدًدي

حاءث هره الدزاطت للبدث ًُ مظخىي الؼِىز بالىخدة  ل٣لر ].30]

الٛخه ببِم  الى٘ظُت لدي اطس ؤه٘ا٤ الخىخد في ػما٤ ألازدن ُو

اإلاخٔحراث ممثلت في الجيع والِمس ودزحت إُاٛت الو٘ل الخىخدي 

 .واإلاظخىي الخِلُمي للىلدًً لظد الىٜف في مجا٤ دزاطاث الخىخد

 الطسيلت وؤلاجساءاث. 4

 الدزاست وعيىتهامجخمع 

ج٢ىن مجخمّ الدزاطت مً حمُّ ؤطس ألاه٘ا٤ اإلاـابحن بالخىخد       

ت مً اطس ؤه٘ا٤ الخىخد  ػما٤ ألازدن، وحؼمل ُُىت الدزاطت مجمُى

ص التربُت الخاؿت كمً الُِىت اإلاخاخت مً  اإلالخدٜحن في مدازض ومٟس

ؤطسة  32وحؼمل الُِىت  2016/ 2015مداٌٗاث ػما٤ ألازدن لِام 

 (.1) مً ألاطس الخىخد جم وؿ٘ها ٟما في حدو٤ 
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 1جدول 

 الصصائ  الدًمىغسافيت ألفساد عيىت الدزاست

 اليسبت % الخكساز الصفت اإلاخغير 

 

 الجيع

 7119 23 ذٟس

 2811 9 ؤهثى

 100 32 اإلاجمَى

 

 الِمس بالظىت

 5311 17 10ؤٛل مً 

 4619 15 10ؤٟثر مً 

 100 32 اإلاجمَى

 

 اإلاظخىي الخِلُمي لألب

ت ٗما دون   5613 18 زاهٍى

 3414 11 حامعي

 914 3 دزاطاث ُلُا

 100 32 اإلاجمَى

 

 اإلاظخىي الخِلُمي لألم

ت ٗما دون   4619 15 زاهٍى

 5311 17 حامعي

 0 0 دزاطاث ُلُا

 100 32 اإلاجمَى

 

 دزحت إُاٛت الو٘ل

 1818 6 هُٙ الخىخد

 8113 26 جىخد ٟالط٢ُي

 100 32 اإلاجمَى

 :( ما ًلي1) ًخطح مً الجدو٤ 

مخٔحر الجيع )الىَى الاحخماعي(: بلٕ ُدد الر٠ىز اإلاـابحن بالخىخد  -1

ؼ٢لىن ما وظبخه )23) ، َو
ً
%( مً مجمَى ؤٗساد ُُىت 7119( ذٟسا

( إهار بما ٌؼ٢ل وظبت هي 9) الدزاطت، في خحن بلٕ ُدد ؤلاهار

%(، وحِد هره اليظبت ٓحر مخٜازبت بدُث حؼحر إلى ازج٘اَ ُدد 2811)

 .الر٠ىز إلى ؤٟثر مً زلثي الُِىت

ت )ؤٛل مً  -2 طىىاث( باإلاسجبت  10مخٔحر الِمس: ٜٗد حاءث ال٘ئت الِمٍس

د بلٕ ُدد ج١سازاتها ) %( بِىما حاءث 5311( م٘سدة، بيظبت )17ألاولى ٛو

ت )ؤٟثر مً ال٘ د بلٕ ُدد  10ئت الِمٍس طىىاث( باإلاسجبت الثاهُت ٛو

 .%( وهي وظبت مخٜازبت4619م٘سدة، بيظبت ) (15ج١سازاتها )

ت ٗما دون(  -3 مخٔحر اإلاظخىي الخِلُمي لألب: ٜٗد خاش مظخىي )زاهٍى

%(، في 5613( بما وظبخه )18ُلى ؤُلى وظبت خُث بلٔذ ُدد ج١سازاجه )

( ووظبت 11معي( في اإلاسجبت الثاهُت بِدد ج١سازاث )خحن حاء مظخىي )حا

%(، واخخل مظخىي )دزاطاث ُلُا( اإلاسجبت الثالثت وألازحرة 3414بلٔذ )

%(، وهي مخ٘اوجت 914خُث حاء بـثالزت ج١سازاث ٜٗى، وبيظبت بلٔذ )

بِم الص يء ل١نها باإلادـلت وظب جمثل مؤهالث ُلمُت إلاجخمّ وبالخالي 

 ً٘ترق ؤن ال ج٢ىن مد
ً
ت ؤو مخٜازبت حدا  .ظاٍو

مخٔحر اإلاظخىي الخِلُمي لألم، ٜٗد خاش مظخىي )حامعي( ُلى اإلاسجبت  -4

%(، في خحن حاء 5319( بما وظبخه )17ألاولى بيظبت بلٔذ ُدد ج١سازاجه )

ت ٗما دون( في اإلاسجبت الثاهُت بِدد ج١سازاث ) ( ووظبت 15مظخىي )زاهٍى

دزاطاث ُلُا( ؤي وظبت. %(، بِىما لم ٌسجل مظخىي )4619بلٔذ )

وهره اليظب باليظبت للمظخىي الخِلُمي ُىد ألام بحن الجامعي 

ت الِامت مخٜازبت إلى خد ٟبحر  .والثاهٍى

دزحت إُاٛت الو٘ل: وحؼمل دزحت إُاٛت الو٘ل )جىخد ٟالط٢ُي( في  -5

، بما وظبخه )26اإلاسجبت ألاولى خُث بلٕ ُدد ج١سازاجه )
ً
%(، 8113( ج١سازا

اٛت بخ١سازاث بلٔذ طخت ٜٗى، بيظبت في خحن ح اء مظخىي ؤلُا

 (.%1817مٜدازها )

 ()مُٜاض الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت أداة الدزاست:

اطخسدم الباخث في هره الدزاطت مُٜاض الؼِىز بالىخدة       

[ لُدىاطب مّ البِئت الِسبُت 1] والري هىزه الؼىاوي  الى٘ظُت،

ت ؤلاوظاهُت   إلى الىٌٍس
ً
ِٜع هرا اإلاُٜاض مظخىي اطدىادا إلااطلى، ٍو

 16الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت لدي الولبت، وج٢ىن هرا اإلاُٜاض مً 

وجم حِدًله لُدىاطب واطس ؤه٘ا٤ الخىخد، خُث ًِٜع مظخىي  سة،ٜٗ

د جم ؤلاحابت ًُ ٠ل ٜٗسة  الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ال١لي ومجاالجه، ٛو

ج ل١ُسث  لخدٍز
ً
ٜا  الخماس ي، وهي (Likert)  مً ٜٗساث اإلاُٜاض ٗو

( مخدزحت مً )
ً
 حدا

ً
، هادزا

ً
، هادزا

ً
، ؤخُاها

ً
(، خُث 1 –5)دائما، ٓالبا

( مسجّ٘، وبحن 3.5ودزحت الٜوّ ؤُلى مً ) (5) ٠اهذ الِالمت ال٢لُت مً

( مىس٘م. ٟما جم إًجاد الِالمت 2.5( مخىطى، وؤٛل مً )3.5 -2.5)

 .5 ال٢لُت مً

 زباث ؤداة الدزاطتؿدٚ و 

لخدٜٝ مً ؿدٚ ألاداة ٛام الباخث بِسكها ُلى ُدد مً ؤهل ل     

م للح١م ُليها  الازخـاؾ مً ؤطاجرة التربُت الخاؿت والُٜاض والخٍٜى

ػ١ال وملمىها، وبِد جلٜي اإلاالخٌاث منهم، ٛام الباخث بخِدًلها 

 .لخـبذ ألاداة ؿالحت للخوبُٝ النهائي

ت جوب       ُٝ ألاداة، جم جوبُٜها بِد ؤن جم الخإٟد مً ؿالخُت وحاهٍص

( خالت، وجم إًجاد مِامل الاحظاٚ 16ُلى ُُىت اطخ١ؼاُٗت بلٔذ )

الدازلي لٜ٘ساث الاطدباهت الخاؿت بمجاالث الدزاطت، ٜٗد اطخسدم 

( ًىضح هخائج 2الباخث لهرا الٔسق مِامل )ٟسومبار ال٘ا(، والجدو٤ )

لٜ٘ساث  ازخباز زباث ؤداة الدزاطت اإلاخمثل بـ )الاحظاٚ الدازلي

 (:اإلاُٜاض
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 2جدول 

 هخائج اخخباز ثباث أداة الدزاست )الاحساق الداخلي لفلساث اإلالياس( على مسخىي ملياس الشعىز بالىحدة الىفسيت 

 معامل كسوهباخ ألفا عدد الفلساث أبعاد الدزاست ث

 .80 8 الىخدة الى٘ظُت الِاهُ٘ت 1

 .82 8 الىخدة الى٘ظُت الاحخماُُت 2

 .86 16 ألاداة ٢ٟل 

ِد البُاهاث التي ًخم الحـى٤ ُليها مً زال٤      
ُ
في كىء ما جٜدم، ح

جوبُٝ ؤداة الدزاطت ُلى مظخىي مُٜاض الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت 

جساوخذ ُٛم ( خالت، خُث 16ُلى ؤٗساد ُُىت اطخ١ؼاُٗت بلٔذ )

( ؿالحت 0.86 – 0.80مِامل الاحظاٚ الدازلي لٜ٘ساث اإلاُٜاض بحن )

ساق الخدلُل ؤلاخـائي وخظاب اإلاؤػساث ؤلاخـائُت لٔسق  أٓل

 .ؤلاحابت ًُ ؤطئلت الدزاطت

 اإلاِالجت ؤلاخـائُت للبُاهاث

وإلاِالجت وجدلُل هخائج البُاهاث التي جم الحـى٤ ُليها مً ؤداة       

 (Likert Scale) والىاججت مً زال٤ اطخسدام مُٜاض ل١ُسثالدزاطت 

ج، الري ًخىشَ مً ؤُلى وشن له، خُث ؤُوُذ الدزحت  زماس ي الخدٍز

(، إلى ؤٛل وشن في اإلاُٜاض والري ؤُوي 5)
ً
( لخمثل خٜل ؤلاحابت )دائما

(، لٔسق ؤلاحابت ًُ ؤطئلت 
ً
دزحت واخدة لخمثل خٜل ؤلاحابت )ؤبدا

ُاتها، ولخُُٜم اطخجاباث ؤٗساد ُُىت الدزاطت الدزاطت وازخباز ٗسك

ت مً اطس ؤه٘ا٤ الخىخد اإلالخدٜحن  وحؼمل ُُىت الدزاطت ُلى مجمُى

ص التربُت الخاؿت كمً الُِىت اإلاخاخت مً مداٌٗاث  في مدازض ومٟس

ؤطسة مً ألاطس  32وحؼمل الُِىت  2016/ 2015ػما٤ ألازدن لِام 

لُلي للبُاهاث، وجم مِالجت الخىخد، واطخسدام اإلاىهج الىؿ٘ي الخد

ومً زال٤  SPSS البُاهاث وحدولتها باطخسدام البرهامج ؤلاخـائي

 :ألاطالُب ؤلاخـائُت الخالُت

  الخ١سازاث واإلاخىطواث الحظابُت للجداو٤ الىؿُ٘ت. 1

 (T-test)  ازخباز. 2

 (On Way Anova)  ازخباز. 3

 .جوبُٝ مِامل إٟسومبار ؤل٘اإ لثباث ألاداة. 4

 .ازخباز )ػُُ٘ه( للمٜازهاث البِدًت. 5

 ىخائج ومىاكشتهاال. 4

 لدظلظل       
ً
 لِسق هخائج الدزاطت، ٜٗد جم جـيُ٘ها جبِا

ً
حظهُال

لى الىدى آلاحي  :ألاطئلت الىازدة ٗيها، ُو

: الىخائج اإلاخِلٜت بالظؤا٤ الاو٤  
ً
 :ؤوال

ؤلاخظاض ٠ان الظؤا٤ ألاو٤ في الدزاطت ًىف ُلى: )ما مظخىي        

 (.بالىخدة الى٘ظُت ومظخىي مجاالتها لدي ؤطس ؤه٘ا٤ الخىخد؟

ومً ؤحل ؤلاحابت ًُ هرا الظؤا٤ جم إًجاد اإلاخىطواث الحظابُت       

ت الزخباز الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ال١لي و٠ل  والاهدساٗاث اإلاُِاٍز

 (.3) مجا٤ ُلى خدا لدي اطس ؤه٘ا٤ الخىخد، ٟما في الجدو٤ 

 3 جدول 

 اإلاخىسطاث الحسابيت والاهحسافاث اإلاعيازيت الخخباز الشعىز بالىحدة الىفسيت الكلي ومجاالجه

 سىىاث 11أكثر مً  سىىاث 11أكل مً  إهاث ذكىز  الجيس

 اإلاجال
مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

مخىسط 

 حسابي

 اهحساف

 معيازي 

مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

الىخدة الى٘ظُت 

 الِاهُ٘ت
3.19 763 3129 519 3146 555 2195 519 

الىخدة الى٘ظُت 

 الاحخماُُت
3154 976 3155 593 3182 730 3122 593 

 01405 2160 01480 2192 01405 3101 01539 2167 اإلاُٜاض ٢ٟل

 ازخباز ُلى الحظابُت اإلاخىطواث ُٛم ؤن( 3) الجدو٤  مً ًدبحن       

( 3.01-2.60) بحن جساوخذ ال١لي  الى٘ظُت بالىخدة الؼِىز  مظخىي 

ما مخىطوت ُٛم وهي  الى٘ظُت الىخدة مجا٤ في مخىطوت ٠اهذ ٟو

 مجا٤ في مسجِ٘ت ٠اهذ ،بِىما( 3.46-2.95) بحن جساوخذ خُث الِاهُ٘ت

( ُلى اُخباز 3.82-3.22خُث جساوخذ بحن ) ُُتالاحخما الى٘ظُت الىخدة

د ًُ  ( ُٛم مسجِ٘ت والُٜم التي جتراوح ما بحن3.5) ؤن الُٜم التي جٍص

( ُٛم مىس٘لت، 2.5( ُٛم مخىطوت والُٜم التي جٜل ًُ )3.5 - 2.5)

 Nora [24] [ ودزاطت26وجخ٘ٝ هره الدزاطت مّ دزاطت الحاٍٗ ]

 [21] [ ودزاطت25ودزاطت خظِب ][ 30] ودزاطت الخوُب، والحدًدي

Swan [22] ودزاطت Meclinden [ س اٍز [،خُث ؤػازث 23ودزاطت الُص

هره الدزاطاث إلى ؤن ؤطسة الو٘ل الخىخدي جمّس بلٔىن ه٘ظُت وجىجس 

ت ومؼ١الث  لٝ شائد وتهىز اهِ٘الي وػِىز بالعجص ومؼ١الث ؤطٍس ٛو

ُت ومؼ١الث الخ١ُٙ الاحخماعي والاٟخئاب ومظخىي  مخ٘اوث مً  مِٗس

س  دم جٗى ذ للِالٛاث الاحخماُُت ُو س الٛى دم جٗى تراب الى٘س ي ُو الٓا

م١ً  ُ٘ت والِمل، ٍو الدُم اإلاالي والعجص في مىاءمت مخولباث الًى

ج٘ظحر اإلاظخىي اإلاخىطى في مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ال١لي 

ومجا٤ الىخدة الى٘ظُت الِاهُ٘ت واإلاسجّ٘ في مجا٤ الىخدة الى٘ظُت 

حخماُُت إلى ما جمس به ألاطسة مً مؼ١الث ه٘ظُت واحخماُُت وزدث الا 

 .ؤُاله في الدزاطاث الظابٜت

: الىخائج اإلاخِلٜت بالظؤا٤ الثاوي: ٠ان الظؤا٤ الثاوي في الدزاطت 
ً
ؤوال

هل ًىحد ٗسوٚ ذاث داللت اخـائُت في مظخىي الؼِىز  :ًىف ُلى

ــــبال  ا٤ الخىخد ومخٔحر الجيع ــس ؤه٘ـــدي ؤطــا لــهــاالجــجـت ومــُــدة الى٘ظــىخـ

 (.والِمس للو٘ل الخىخدي؟
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ومً ؤحل ؤلاحابت ًُ هرا الظؤا٤ جم اطخسدام ازخباز جدلُل          

بهدٖ ال١ؼٙ ًُ ال٘سوٚ بحن جٜدًساث ؤٗساد  (T-test) الخباًً ألاخادي

رل٣ مخٔحر   إلاخٔحر الجيع )ذ٠ىز، إهار(، ٟو
ً
ٜا الُِىت خى٤ ألاداة ٢ٟل ٗو

طىىاث( وال بد مً جٜظُم  10طىىاث، ؤٟثر مً  10الِمس )ؤٛل مً 

لى الىدى آلاحي  :الخدلُل إلى ٛظمحن، ُو

: ُلى مظخىي مخٔحر الجيع
ً
 :ؤوال

حن زئِظخحن هما: الر٠ىز وؤلاهار، ومً ٌؼخمل مخٔحر الجيع ُلى ٗئخ

 :زال٤ إحساء ازخباز )ث( جبحن ما ًلي

 4جدول 

 للفسق بين اإلاخىسط الحسابي إلاسخىي الشعىز بالىحدة الىفسيت ومجاالجه على مخغير الجيس (T-test) (هخائج اخخباز)ث

 إهاث ذكىز  الجيس

 كيمت ث
دزجاث 

 الحسيت

مسخىي 

الداللت 

 ؤلاحصائيت
 اإلاجال

مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 
 خطأ معيازي 

مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 
 خطأ معيازي 

الىخدة 

الى٘ظُت 

 الِاهُ٘ت

3.19 763 159 3129 519 173 346 30 732 

الىخدة 

الى٘ظُت 

 الاحخماُُت

3154 976 203 3155 593 198 50 30 960 

 01732 30 01346 01135 01405 3101 01112 01539 2167 اإلاُٜاض ٢ٟل

 (α ≤ 0,05ُٛمت )ث( اإلادظىبت دالت ُىد مظخىي ) *

( ال٘ٚس بحن مخىطوي 4ؤًهسث هخائج ازخباز )ث( في الجدو٤ )      

الر٠ىز وؤلاهار ُدم وحىد ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت في مظخىي 

)الىخدة الى٘ظُت الِاهُ٘ت،  الى٘ظُت ال١لي ومجاالتهاالؼِىز بالىخدة 

الىخدة الى٘ظُت الاحخماُُت( حِصي إلاخٔحر الجيع ُىد ؤطس ؤه٘ا٤ 

[ التي بُيذ ُدم 31الخىخد، وجخ٘ٝ هره الدزاطت مّ دزاطت السبُِت ]

وحىد ٗسوٚ بحن الر٠ىز وؤلاهار)الُِىت مً هالب الجامِت( في مظخىي 

 .الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت

 ازث إلى ــي ؤػـــ[ الخ37الر ]ــــت الظــــّ دزاطــــدزاطت مـــره الـــٝ هـــوال جخ٘       

وحىد ٗسوٚ في ازخباز الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت حِصي إلاخٔحر الجيع 

م١ً ج٘ظحر هدُجت  باز الظً(، ٍو )الُِىت مً ألاٗساد الساػدًً ٟو

بمظخىي مسجّ٘ مً الدزاطت الحالُت إلى ؤطسة الو٘ل الخىخدي جمّس 

اللٔىن والخىجساث الى٘ظُت واإلاؼ١الث الى٘ظُت والاحخماُُت التي 

طبٝ ذٟسها في ج٘ظحر هخائج الظؤا٤ ألاو٤ بٔم الىٌس ًُ حيع 

 .الو٘ل الخىخدي

: ُلى مظخىي مخٔحر الِمس
ً
ٌؼخمل مخٔحر الِمس ُلى ٗئخحن زئِظخحن  :زاهُا

مً زال٤ إحساء طىىاث(، و  10طىىاث، ؤٟثر مً  10هما: )ؤٛل مً 

 :( ما ًلي5ازخباز )ث( جبحن مً الجدو٤ )

 5جدول 

 ( للفسق بين اإلاخىسط الحسابي إلاسخىي الشعىز بالىحدة الىفسيت ومجاالتها على مخغير العمسT-testهخائج اخخباز )ث( )

 سىىاث 11أكثر مً  سىىاث 11أكل مً  العمس
كيمت 

 ث

دزجاث 

 الحسيت

مسخىي الداللت 

 اإلاجال ؤلاحصائيت
مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

خطأ 

 معيازي 

مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

خطأ 

 معيازي 

الىخدة الى٘ظُت 

 الِاهُ٘ت
3146 555 135 2195 756 195 2121 30 035*. 

الىخدة الى٘ظُت 

 الاحخماُُت
3182 730 177 3122 940 243 2102 30 52 

 01084 30 1179 01137 01531 2160 01177 01480 2192 ٢ٟلاإلاُٜاض 

 (α ≤ 0,05ُٛمت )ث( اإلادظىبت دالت ُىد مظخىي ) *

( لل٘ٚس بحن مخىطوي 5ؤًهسث هخائج ازخباز )ث( في الجدو٤ )     

 10مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ُلى مخٔحر الِمس )ؤٛل مً 

طىىاث(، خُث ؤػازث الىخائج إلى وحىد ٗسوٚ  10مً طىىاث/ ؤٟثر 

في مظخىي  (α ≤ 0,05) ذاث داللت إخـائُت ُىد مظخىي الداللت

الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت الِاهُ٘ت حِصي إلاخٔحر )الِمس(، ولـالح ال٘ئت 

ت )ؤٛل مً  طىىاث(. خُث ؤن ما ًدُم ذل٣ ُٛمت )ث(  10الِمٍس

ؤلاخـائُت لُٜمت )ث( البالٔت  (، والداللت2121) اإلادظىبت البالٔت

ٟما ؤػازث إلى ُدم وحىد ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت في  (.01035)

مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت الاحخماُُت حِصي إلاخٔحر الِمس، خُث 

(، والداللت 2102ؤن ما ًدُم ذل٣ ُٛمت )ث( اإلادظىبت البالٔت )

ما بُيذ ا (،01052ؤلاخـائُت لُٜمت )ث( البالٔت ) لىخائج ُدم وحىد ٟو

ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت في مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ال١لي 

حِصي إلاخٔحر الِمس، خُث ؤن ما ًدُم ذل٣ ُٛمت )ث( اإلادظىبت البالٔت 

 (.01084(، والداللت ؤلاخـائُت لُٜمت )ث( البالٔت )1179)

 [ 35ودزاطت الؼُبي ] [33ىج ]ــت زــّ دزاطــــدزاطت مــــره الــــٝ هــــوجخ٘       
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[ التي ؤػازث إلى ُدم وحىد ٗسوٚ 30ودزاطت الخوُب، والحدًدي ]

خـائُت في مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ُلى مخٔحر إذاث داللت 

م١ً ج٘ظحر هدُجت الدزاطت الحالُت إلى ؤن ؤطسة الو٘ل  الِمس، ٍو

بالىخدة الخىخدي حِاوي مً اإلاؼ١الث الى٘ظُت والاحخماُُت والؼِىز 

الى٘ظُت بؼ٢ل ُام والؼِىز بالىخدة الى٘ظُت الاحخماُُت بٔم 

الىٌس ًُ ُمس الو٘ل الخىخدي، زبما ًصداد الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت 

ت )اٛل مً ُؼس طىىاث( الن ألاطسة جّمس  الِاهُ٘ت لـالح ال٘ئت الِمٍس

بدالت مً الاٟخئاب ولىم الراث والٜلٝ الصائد ُلى مظخٜبل الو٘ل 

دم ج دم الٜدزة ُلى جلبُت خاحاث الو٘ل اإلاِاُٚو س الدُم اإلاالي ُو  .ٗى

: الىخائج اإلاخِلٜت بالظؤا٤ الثالث: ٠ان الظؤا٤ الثالث في الدزاطت 
ً
زاهُا

 :ًىف ُلى

هل ًىحد ٗسوٚ ذاث داللت اخـائُت في مظخىي ؤلاخظاض بالىخدة )

ــا لــهــاالجــالى٘ظُت ومج  ومخٔحر اإلاظخىي الخِلُميىخد ــا٤ الخـــس ؤه٘ـــدي ؤطـ

 (.لىالدي الو٘ل الخىخدي؟

ومً ؤحل ؤلاحابت ًُ هرا الظؤا٤ جم اطخسدام ازخباز جدلُل الخباًً 

بهدٖ ال١ؼٙ ًُ ال٘سوٚ بحن  (ANOVA ONE WAY) ألاخادي

 إلاخٔحر اإلاظخىي الخِلُمي 
ً
ٜا جٜدًساث ؤٗساد الُِىت خى٤ ألاداة ٢ٟل ٗو

لى الىدى آلاحيلألب وألام، وال بد مً جٜظُم الخ  :دلُل إلى ٛظمحن، ُو

: مخٔحر اإلاظخىي الخِلُمي لألب
ً
 :ؤوال

اث جمثل مؤهالث        ٌؼخمل اإلاظخىي الخِلُمي لألب ُلى زالر مظخٍى

ت ُامت ٗما دون(  اث هي: )زاهٍى ؤب الو٘ل الخىخدي، وهره اإلاظخٍى

لرا ال بد مً الخِٖس ُلى ال٘سوٚ في  و)حامعي( و)دزاطاث ُلُا(،

الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت لدي اطس ؤه٘ا٤ الخىخد جبِا إلاخٔحر  مظخىي 

ىضح الجدو٤ ) ( اإلاخىطواث الحظابُت 6اإلاظخىي الخِلُمي لألب، ٍو

إلاظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت لدي اطس ؤه٘ا٤ الخىخد جبِا إلاخٔحر 

 .اإلاظخىي الخِلُمي لألب

 6جدول 

 الحسابيت إلاسخىي الشعىز بالىحدة الىفسيت لدي اسس أطفال الخىحد جبعا إلاخغير اإلاسخىي الخعليمي لألباإلاخىسطاث 

 الكلي دزاساث عليا جامعي ثاهىيت عامت فما دون  اإلاسخىي الخعليمي

 اإلاجال
مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

الىخدة الى٘ظُت 

 الِاهُ٘ت
3137 01532 2180 01744 3187 01700 3122 01700 

الىخدة الى٘ظُت 

 الاحخماُُت
3185 01610 2190 01935 4104 01921 3154 01876 

 01522 2177 01286 2187 01512 2136 01409 3 اإلاُٜاض ٢ٟل

( بإن مظخىي )دزاطاث ُلُا( ٛد خاش ُلى 6) الجدو٤ ؤًهسث هخائج      

ؤُلى مخىطواث خظابُت ُلى اإلاجالحن، بِىما حاء في اإلاسجبت الثاهُت 

ت ٗما دون(، وحاء في اإلاسجبت ألازحرة مظخىي  )حامعي(،  مظخىي )زاهٍى

اث الثالر، ٗال بد مً  ت طبب هرا الخ٘اوث بحن هره اإلاظخٍى وإلاِٗس

لل٘ٚس بحن  (One way Anova) الخباًً ألاخاديإحساء ازخباز جدلُل 

 .اإلاخىطواث

ٟما جم جدلُل الخباًً ألاخادي لل٘ٚس بحن اإلاخىطى الحظابي      

 (.7) للمظخىي الخِلُمي لألب بدظب مجاالث الدزاطت ٟما في الجدو٤ 

  7جدول 

 بين اإلاخىسط الحسابي للمسخىي الخعليمي لألب بحسب مجاالث الدزاست هخائج اخخباز جحليل الخباًً ألاحادي للفسق 

 مسخىي الداللت ؤلاحصائيت دزجاث الحسيت كيمت ف مخىسط اإلاسبعاث مجمىع اإلاسبعاث اإلاجال

 01017 2 4174 1186 3170 الىخدة الى٘ظُت الِاهُ٘ت

 01006 2 6119 3153 7107 الىخدة الى٘ظُت الاحخماُُت

 01003 2 7120 1140 2180 اإلاُٜاض ٢ٟل

 (α = 0,05)  ُٛمت )ٖ( اإلادظىبت دالت ُىد مظخىي  *

(، واإلاخِلٜت بال١ؼٙ ًُ 7) ًخطح مً الىخائج الىازدة في الجدو٤       

ال٘سوٚ بحن جٜدًساث ؤٗساد ُُىت الدزاطت خى٤ ألاداة ٢ٟل واإلاخمثلت بـ 

الى٘ظُت ُىد ؤطس ؤه٘ا٤ الخىخد في ػما٤ )مظخىي الؼِىز بالىخدة 

 للمظخىي الخِلُمي لألب، وحىد ٗسوٚ ذاث داللت 
ً
ٜا ألازدن(، ٗو

بحن جٜدًساث ؤٗساد ُُىت  (α ≤ 0,05) إخـائُت ُىد مظخىي الداللت

الدزاطت خى٤ اإلاجا٤ ألاو٤ )الىخدة الى٘ظُت الِاهُ٘ت(، خُث إن ما 

(، والداللت ؤلاخـائُت 4174ًدُم ذل٣ ُٛمت )ٖ( اإلادظىبت البالٔت )

ت  ،(α = 0,05) ( التي هي ؤٛل م01017ً) البالٔت لُٜمت )ٖ( وإلاِٗس

لـالح مً حِىد ال٘سوٚ، ٜٗد جم اطخسدام اإلاٜازهاث البِدًت )ازخباز 

 إلى مخٔحر )اإلاظخىي الخِلُمي لألب(،
ً
ٜا  ػُُ٘ه( بحن اإلاخىطواث، ٗو

 :( ًىضح ذل8٣) والجدو٤ 

 إلاخغير )اإلاسخىي الخعليمي لألب( حىل فلساث اإلاجال ألاول )الىحدة الىف. 8جدول 
ً
 سيت العاطفيت(هخائج اإلالازهاث البعدًت )اخخباز شيفيه( بين اإلاخىسطاث وفلا

 دزاساث عليا جامعي ثاهىي فما دون  اإلاخىسطاث الحسابيت اإلاسخىي الخعليمي لألب

 01449 *01069 - 3137 زاهىي ٗما دون 

 01043 - *01069 2180 حامعي

 - 01043 01449 3188 دزاطاث ُلُا
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ًخطح مً الىخائج الىازدة في الجدو٤ ؤُاله، وحىد ٗسوٚ ذاث       

حِصي ألصحاب  (α ≤ 0,05) داللت إخـائُت ُىد مظخىي الداللت

ت ٗما دون( في مٜابل خملت اإلاظخىي اإلاظخىي  الخِلُمي ُىد آلاباء )زاهٍى

 (.)حامعي

( إلى وحىد ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت 7) ٟما حؼحر هخائج الجدو٤         

بحن جٜدًساث ؤٗساد ُُىت الدزاطت خى٤  (α ≤ 0,05) ُىد مظخىي الداللت

ذل٣  اإلاجا٤ الثاوي )الىخدة الى٘ظُت الاحخماُُت(، خُث إن مما ًدُم

(، والداللت ؤلاخـائُت لُٜمت )ٖ( 6119ُٛمت )ٖ( اإلادظىبت البالٔت )

ت لـالح مً حِىد (α = 0,05) ( التي هي ؤٛل م01006ًالبالٔت ) ، وإلاِٗس

ال٘سوٚ، ٜٗد جم اطخسدام اإلاٜازهاث البِدًت )ازخباز ػُُ٘ه( بحن 

 إلى مخٔحر
ً
ٜا  (9)اإلاظخىي الخِلُمي لألب(، والجدو٤ ) اإلاخىطواث، ٗو

 :ًىضح ذل٣

 إلى مخغير )اإلاسخىي الخعليمي لألب( حىل فلساث اإلاجال الثاوي )الىحدة الىفسيت. 9جدول 
ً
 الاجخماعيت( هخائج اإلالازهاث البعدًت )شيفيه( بين اإلاخىسطاث وفلا

 دزاساث عليا جامعي ثاهىي فما دون  اإلاخىسطاث الحسابيت اإلاسخىي الخعليمي لألب

 01925 *01010 - 3185 زاهىي ٗما دون 

 01086 - *01010 2190 حامعي

 - 01086 01925 4104 دزاطاث ُلُا

ًخطح مً الىخائج الىازدة في الجدو٤ ؤُاله، وحىد ٗسوٚ ذاث        

حِصي ألصحاب  (α ≤ 0,05) داللت إخـائُت ُىد مظخىي الداللت

ت ٗما دون( في مٜابل خملت اإلاظخىي  اإلاظخىي الخِلُمي ُىد آلاباء )زاهٍى

 (.)حامعي

( إلى وحىد ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت 7ٟما حؼحر هخائج الجدو٤ )       

بحن جٜدًساث ؤٗساد ُُىت الدزاطت خى٤  (α = 0,05) ُىد مظخىي الداللت

ذل٣ ُٛمت مُٜاض الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ال١لي، خُث إن ما ًدُم 

(، والداللت ؤلاخـائُت لُٜمت )ٖ( البالٔت 7120)ٖ( اإلادظىبت البالٔت )

ت لـالح  .(α = 0,05) ( التي هي ؤٛل مً مظخىي الداللت01003) وإلاِٗس

مً حِىد ال٘سوٚ، ٜٗد جم اطخسدام اإلاٜازهاث البِدًت )ازخباز ػُُ٘ه( 

 إلى مخٔحر )اإلاظخىي الخِلُمي لألب(
ً
ٜا . والجدو٤ بحن اإلاخىطواث، ٗو

 :( ًىضح ذل10٣)

 إلى مخغير )اإلاسخىي الخعليمي لألب( حىل )الىحدة الىفسيت الكلي(. 11جدول 
ً
 هخائج اإلالازهاث البعدًت )شيفيه( بين اإلاخىسطاث وفلا

 دزاساث عليا جامعي ثاهىي فما دون  اإلاخىسطاث الحسابيت اإلاسخىي الخعليمي لألب

 01902 *0100 - 3 زاهىي ٗما دون 

 01222 - *01003 2136 حامعي

 - 01222 01902 2187 دزاطاث ُلُا

 (α = 0,05)  ُٛمت )ٖ( اإلادظىبت دالت ُىد مظخىي  *

ًخطح مً الىخائج الىازدة في الجدو٤ ؤُاله، وحىد ٗسوٚ ذاث داللت       

حِصي ألصحاب اإلاظخىي  (α ≤ 0,05) الداللتإخـائُت ُىد مظخىي 

ت ٗما دون( في مٜابل خملت اإلاظخىي )حامعي  (.الخِلُمي ُىد آلاباء )زاهٍى

ولخ٘ظحر هدُجت الظؤا٤ الثالث لم ًجد الباخث ؤي دزاطاث جبدث       

[ التي بُيذ 35مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت إال دزاطت الؼُبي ]

بالىخدة الى٘ظُت ُلى مخٔحر اإلاظخىي  وحىد ٗسوٚ في مظخىي الؼِىز 

الدزاس ي ولـالح هلبت الظىت الثاهُت خُث ٠اهذ الُِىت مً هالب 

[ ٜٗد ؤػازث إلى وحىد ٗسوٚ في 37الجامِت، ؤما دزاطت الظالر ]

ٜا للمظخىي الخِلُمي ولـالح اإلاظخىي  الؼِىز في الىخدة الى٘ظُت ٗو

لى، خُث ؤن الُِىت مً هلبت الجا س الخِلُمي ألُا اٍز مِت، ؤما دزاطت الُص

[ ٜٗد ؤػازث إلى وحىد ٗسوٚ بحن آلاباء وألامهاث في مظخىي 23]

م١ً  اللٔىن الى٘ظُت بٔم الىٌس ًُ اإلاظخىي الخِلُمي للىالدًً. ٍو

ج٘ظحر هدُجت الدزاطت الحالُت وحىد ٗسوٚ ذاث داللت اخـائُت في 

خِلُمي مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ومجاالتها حِصي للمظخىي ال

ت ُامت ٗما دون( ألن ألاب ذو اإلاظخىي  لألب ولـالح )حامعي، زاهٍى

الخِلُمي )دزاطاث ُلُا( ؤٟثر ج٘هما لحاحاث الو٘ل اإلاِاٚ وؤٟثر ٛدزة 

ُلى مىاحهت اللٔىن والخىجساث الى٘ظُت والٜلٝ وؤٟثر ٛدزة ُلى 

ت والى٘ظُت  ُت وألاطٍس الخ١ُٙ الاحخماعي ومىاحهت اإلاؼ١الث اإلاِٗس

 .ل الخىخديللو٘

: مخٔحر اإلاظخىي الخِلُمي لألم
ً
 :زاهُا

اث جمثل مؤهالث ؤم        ٌؼخمل اإلاظخىي الخِلُمي لألم ُلى زالزت مظخٍى

ت ُامت ٗما دون(  اث هي: )زاهٍى الو٘ل الخىخدي، وهره اإلاظخٍى

و)حامعي( و)دزاطاث ُلُا(، لرا ال بد مً الخِٖس إلى إم٢اهُت وحىد 

الخِلُمُت لألم وبحن مجاالث الدزاطت اإلابِىت في ُالٛت بحن هره اإلاؤهالث 

 .الجدو٤ الخالي

 اإلاخىسطاث الحسابيت لخلدًساث أفساد عيىت الدزاست بحسب مخغير اإلاسخىي العلمي لألم. 11جدول 

 الكلي دزاساث عليا جامعي ثاهىيت عامت فما دون  اإلاسخىي الخعليمي لالم

 اإلاجال
مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

الىخدة الى٘ظُت 

 الِاهُ٘ت
3118 01495 3126 01850 0 0 3122 01610 

الىخدة الى٘ظُت 

 الاحخماُُت
3153 01654 3155 11054 0 0 3154 01876 

 01696 3122 0 0 01849 3125 01495 3118 اإلاُٜاض ٢ٟل
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( بإن مظخىي )حامعي( ٛد خاش ُلى 11) الجدو٤  الىخائج في ؤًهسث      

ؤُلى مخىطواث خظابُت ُلى حمُّ اإلاجاالث، بِىما حاء في اإلاسجبت 

ت ُامت ٗما دون(، ؤما مظخىي )دزاطاث ُلُا( ٗلم  الثاهُت مظخىي )زاهٍى

ًدـل ُلى ؤًت جٜدًساث جرٟس، وبالىٌس في اإلاخىطواث الحظابُت ٜٗد 

ت ٗ ُما إذا ٠اهذ ال٘سوٚ بحن لىخٍ ٛسبها مً بِلها البِم، وإلاِٗس

هره اإلاخىطواث حؼ٢ل داللت إخـائُت، ٗال بد مً إحساء ازخباز جدلُل 

 .لل٘ٚس بحن اإلاخىطواث (One way Anova) الخباًً ألاخادي

 12جدول 

 ليمي لألم بحسب مجالي الدزاستهخائج اخخباز جحليل الخباًً ألاحادي للفسق بين اإلاخىسط الحسابيت للمسخىي الخع

 اإلاسخىي الخعليمي لالم
 مسخىي الداللت ؤلاحصائيت دزجاث الحسيت كيمت ف مخىسط اإلاسبعاث مجمىع اإلاسبعاث

 اإلاجال 

 01769 1 01087 01044 01044 الىخدة الى٘ظُت الِاهُ٘ت

 01955 1 01003 01003 01003 الىخدة الى٘ظُت الاحخماُُت

 01669 1 01186 01052 01052 اإلاُٜاض ٢ٟل

 (α = 0,05)  ُٛمت )ٖ( اإلادظىبت دالت ُىد مظخىي  *

(، واإلاخِلٜت بال١ؼٙ ًُ 12ًخطح مً الىخائج الىازدة في الجدو٤ )

ال٘سوٚ بحن جٜدًساث ؤٗساد ُُىت الدزاطت خى٤ ألاداة ٢ٟل واإلاخمثلت بـ 

بالىخدة الى٘ظُت ُىد ؤطس ؤه٘ا٤ الخىخد في ػما٤ )مظخىي الؼِىز 

 للمظخىي الخِلُمي لألم بدظب مُٜاض ؤلاخظاض 
ً
ٜا ألازدن(، ٗو

 :بالىخدة الى٘ظُت، ما ًلي

( إلى ُدم وحىد ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت 12حؼحر هخائج الجدو٤ ) •

بحن جٜدًساث ؤٗساد ُُىت الدزاطت خى٤ اإلاجا٤ ألاو٤   (α ≤ 0,05)ُىد

ة الى٘ظُت الِاهُ٘ت(، خُث إن مما ًدُم ذل٣ ُٛمت )ٖ( )الىخد

(، والداللت ؤلاخـائُت لُٜمت )ٖ( البالٔت 01087اإلادظىبت البالٔت )

 (α = 0,05)  ( التي هي ؤٟبر م01769ً)

( إلى ُدم وحىد ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت 12) حؼحر هخائج الجدو٤  •

ُُىت الدزاطت خى٤ بحن جٜدًساث ؤٗساد  (α ≤0,05) ُىد مظخىي الداللت

اإلاجا٤ الثاوي )الىخدة الى٘ظُت الاحخماُُت(، خُث إن مما ًدُم ذل٣ 

(، والداللت ؤلاخـائُت لُٜمت )ٖ( 01003ُٛمت )ٖ( اإلادظىبت البالٔت )

 (α = 0,05) ( التي هي ؤٟبر م01955ًالبالٔت )

( إلى ُدم وحىد ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت 12) حؼحر هخائج الجدو٤  •

بحن جٜدًساث ؤٗساد ُُىت الدزاطت خى٤  (α ≤0,05) ي الداللتُىد مظخى 

اإلاُٜاض ٢ٟل )الىخدة الى٘ظُت الاحخماُُت(، خُث إن مما ًدُم ذل٣ 

(، والداللت ؤلاخـائُت لُٜمت )ٖ( 01186ُٛمت )ٖ( اإلادظىبت البالٔت )

 (α = 0,05)  ( التي هي ؤٟبر م01669ًالبالٔت )

 د ــجــم ًــــث لــــالــؤا٤ الثـــى٤ الظـــت خـــدالُــت الـــدزاطــت الـــُجــس هخـــولخ٘ظُ      

الباخث ؤي دزاطاث جبدث مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت إال 

[ التي بُيذ وحىد ٗسوٚ في مظخىي الؼِىز بالىخدة 35دزاطت الؼُبي ]

الى٘ظُت ُلى مخٔحر اإلاظخىي الدزاس ي ولـالح هلبت الظىت الثاهُت خُث 

[ ٜٗد ؤػازث 37ُِىت مً هالب الجامِت، ؤما دزاطت الظالر ]٠اهذ ال

ٜا للمظخىي الخِلُمي  إلى وحىد ٗسوٚ في الؼِىز في الىخدة الى٘ظُت ٗو

لى، خُث الُِىت مً هلبت الجامِت، ؤما  ولـالح اإلاظخىي الخِلُمي ألُا

س ] اٍز [، ٜٗد ؤػازث إلى وحىد ٗسوٚ بحن آلاباء وألامهاث 23دزاطت الُص

اللٔىن الى٘ظُت بٔم الىٌس ًُ اإلاظخىي الخِلُمي في مظخىي 

م١ً ج٘ظحر هدُجت الدزاطت الحالُت ُدم وحىد ٗسوٚ ذاث  للىالدًً. ٍو

داللت اخـائُت في مظخىي الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت ومجاالتها حِصي 

م ازخالٖ اإلاؤهل الِلمي ألنها جىاحه  للمظخىي الخِلُمي لألم ٓز

ُت اللٔىن الى٘ظُت والٜلٝ ُلى مظخ ٜبل الو٘ل واإلاؼ١الث اإلاِٗس

ت، خُث جدؼابه الٌسوٖ  والى٘ظُت للو٘ل واإلاؼ١الث ألاطٍس

 .الاحخماُُت بحن ألامهاث

: الىخائج اإلاخِلٜت بالظؤا٤ السابّ: ٠ان الظؤا٤ السابّ في الدزاطت 
ً
زابِا

)هل ًىحد ٗسوٚ ذاث داللت اخـائُت في مظخىي الؼِىز  ًىف ُلى:

ا لدي ؤطس ؤه٘ا٤ الخىخد ومخٔحر دزحت بالىخدة الى٘ظُت ومجاالته

 (.إُاٛت الو٘ل الخىخدي؟

ومً ؤحل ؤلاحابت ًُ هرا الظؤا٤ جم اطخسدام ازخباز جدلُل الخباًً  

بهدٖ ال١ؼٙ ًُ ال٘سوٚ بحن جٜدًساث ؤٗساد  (T-test)ألاخادي و

اٛت )هُٙ الخىخد، جىخد   إلاخٔحر دزحت ؤلُا
ً
ٜا الُِىت خى٤ ألاداة ٢ٟل ٗو

 :( ًىضح ذل13٣والجدو٤ )ٟالط٢ُي(، 

 13 جدول 

 هخائج اخخباز )ث( للفسق بين اإلاخىسط الحسابي للركىز واإلاخىسط الحسابي إلاخغير دزجت إعاكت الطفل مع مجاالث الدزاست

 جىحد كالسيكي طيف الخىحد دزجت أعاكت الطفل
كيمت 

 ث

دزجاث 

 الحسيت

مسخىي الداللت 

 اإلاجال ؤلاحصائيت
مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

مخىسط 

 حسابي

اهحساف 

 معيازي 

 01251 30 11171 01600 3115 01691 3152 الىخدة الى٘ظُت الِاهُ٘ت

الىخدة الى٘ظُت 

 الاحخماُُت
4108 01551 3142 01900 11730 30 01094 

 01390 30 01871 01546 2173 01391 2193 اإلاُٜاض ال١لي

( ال٘ٚس بحن مخىطوي هُٙ 13) ؤًهسث هخائج ازخباز )ث( في الجدو٤   (α ≤ 0,05)  ُٛمت )ث( اإلادظىبت دالت ُىد مظخىي  *

 :الخىخد والخىخد ال١الط٢ُي ما ًلي
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في  (α ≤ 0,05) ُدم وحىد ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت ُىد مظخىي  •

اٛت ُىد مظخىي الىخدة الى٘ظُت  الِاهُ٘ت حِصي إلاخٔحر دزحت ؤلُا

 .الو٘ل الخىخدي

في  (α ≤ 0,05) ُدم وحىد ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت ُىد مظخىي  •

اٛت ُىد  مظخىي الىخدة الى٘ظُت الاحخماُُت حِصي إلاخٔحر دزحت ؤلُا

 .الو٘ل الخىخدي

 (α ≤ 0,05) ُدم وحىد ٗسوٚ ذاث داللت إخـائُت حِصي ُىد مظخىي  •

اٛت ُىد في مظخىي  الىخدة الى٘ظُت ال١لي حِصي إلاخٔحر دزحت ؤلُا

 .الو٘ل الخىخدي

التي ؤػازث Meclinden [22]  وجخ٘ٝ هدُجت هره الدزاطت مّ دزاطت      

اٛت ه٘ظها  إلى ؤن اللٔىن الى٘ظُت واإلاؼ١الث الصوحُت ال جسجبى باإُل

اٛت، ٟما جخ٘ٝ مّ دزاطت الخوُب  [ التي30] بٜدز ما جسجبى بؼدة ؤلُا

ٟما ؤػازث  ؤػازث إلى ؤن إُاٛت الو٘ل جتٞر ؤزسا ٟبحرا ُلى ألاطسة،

الدزاطاث الظابٜت الىازدة في الظؤا٤ ألاو٤ إلى ؤن ؤطسة الو٘ل 

الخىخدي جمس بدالت مً الىخدة الى٘ظُت والاٟخئاب والٜلٝ واللىم 

دم الٜدزة ُلى جلبُت  خمادًت ُو الٜاس ي للراث والؼِىز بالعجص والُا

م ازخالٖ دزحت إُاٛت الو٘ل خاحاث الو٘ل  .اإلاِاٚ، ٓز

 الخىصياث

 :ما ًليوفي نهاًت الدزاطت ًىص ي الباخث ب

ألطسة الو٘ل الخىخدي حظدىد ُلى  بسامج إزػادًتكسوزة جىُ٘ر  •

ت ؤلاوظاهُت  .الىٌٍس

اًت مً  خى٤ ألطسة الو٘ل الخىخدي  بسامج إزػادًتكسوزة جىُ٘ر  • الٛى

 الؼِىز بالىخدة الى٘ظُت والخسلف منها.
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AND THE CHILD IMPAIRMENT DEGREE 
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 Jordan 

ABSTRACT _ The study aimed to unveil the level of the sense of psychological loneliness among the 

families of autistic children at the north of Jordan, and its relationship with some demographic 

variables (gender, class), the impairment degree of the child and the educational level of parents In 

order to achieve the objectives of the study, the researcher used the sense of psychological loneliness 

test which was prepared depending on Maslow’s theory of needs. To ensure the validity and reliability 

of this scale, the sample consisted of 32 from autistic children who were selected purposely , The 

researcher came up with the findings using up the arithmetic averages ,standard deviations and value 

of (T) and the one way anova. The study showed that the Level of the sense of psychological Loneliness 

among the families of autistic children at the north of Jordan was medium and high, the results also 

assured that there weren’t any statistically significant differences at (α ≤ 0.05) at the Level of the sense 

of the emotional psychological loneliness among the families of autistic children regarding to the 

variables (gender, class), and the impairment degree of the child, there was statistically significant 

differences at (α ≤ 0.05) at the educational level of father regarding to (university ,Secondary and 

without),and there wasn’t any statistically significant differences at the total sense of psychological 

loneliness test, and there wasn’t any statistically significant differences at (α ≤ 0.05) the total level of 

the sense of psychological loneliness at the educational level of mother, the results were discussed in 

the light of the theoretical framework & previous studies, the study also concluded some 

recommendations.  

KEY WORDS: Psychological loneliness ,Autism ,Autistic children ,Family of Autistic children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


