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 ملخص

يددا بلبددى ةاي ددى هددت ا التراسددى فلددا  حدد  ال اقددى بدديا ابلضسدديتيييا وب ددع اليت يددراا لددت   ينددى       
(, تددم ايتيددارهم بالبري ددى ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ) ( بالبددا وبالبددى  ددم ال ددام التراسددمٓٓٗيؤتددى. تضونددا ال ينددى يددا )

-ال شوائيى البسيبى البب يى  لدا يسدتو  الشد بى. ولتح يدد فهدتار التراسدى تدم التبدوير  لدا ي يدا  تورنتدو
20 (TAS-20ل يدددا  ابلضسددديتيييا. تدددم )   تحليددد  , و سدددابيى وابنحرا ددداا الي ياريدددىاليتوسدددباا الحاسدددتيرا

 ( وايتبدارThree Way)ANOVA  (, وضدلل  اسدتيتام تحليد  التبدايا التاتدمANOVAالتبدايا اححدات) )
نتدددائل التراسدددى فا بلبدددى ةاي دددى يؤتدددى ي دددانوا يدددا ابلضسددديتيييا بترةدددى توصدددلا . Tukey HSDتدددوضم 
ًب ددت وصددر اليشددا ر في ددا  ددم , ضيددا ةددا  توّسددب  ددت ضدداا بت ددت تحتيددت اليشددا ر  ددم اليسددتو  الي ,يتوسددبى

( يدددا البلبدددى   دددب ي دددانم يدددا %ٜٖ) وفاّ , الّتوّةددده اليدددارةّم  دددم الّت ضيدددرًب دددت , وضدددلل  اليسدددتو  اليتوّسدددب
ولدددم ت ندددر نتدددائل التراسددددى وةدددوت  دددرود لاا تبلدددى فحصدددائيى  دددم يسددددتو   ,بترةدددى يني  دددىلكسيتيييا اح

فيدا بالنسدبى ليسدتو  تيد  احسدر    دت ف ندرا نتدائل . الدلضور وابنداث(ابلضسديتيييا ت د   للندوال ابةتيدا م )
ولددم يضددا هنددا  فتددرة لو تبلددى فحصددائّيى  ددم , فّا يسددتو  احلضسدديتيييا يتندداق  ب يددات  تيدد  احسددر التراسددى 

يدا ّم اليتوّسباا الحسابّيى لترةاا الّبلبى  لا ي يدا  احلضسديتيييا ي د   للّت ا د  بديا يت ّيدر) الّندوال ابةت
 . . وقت يرةا التراسى بب ع التوصياا اليت ل ى بنتائةناوتي  احسر 

 ابلضسيتيييا, يستو  التي , النوال ابةتيا م. الكممات المفتاحية:

 

Abstract 
      The study aimed at examining the relationship between and some variables in a 

sample of the students of Mu'tah University. The sample consisted of (400) students in the 

academic year (2017,2018). To achieve the objectives of the study was developed on the 

scale of Toronto-20 (TAS-20) to measure alkcytheemia. Numerical averages, standard 

deviations, ANOVA, and three-way ANOVA and Tukey HSD. , The results of the study 

                                                 

 .يؤتى( ةاي ى ٕ) (ٔ)
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found that the students of the University of Mu'tah suffer from alkcytheemia at a medium 

level, it was the field of identification of feelings at the intermediate level, and the field of 

description of emotions also at the intermediate level, As well as the field of external 

orientation in thinking, and that (39%) of students only suffer from alkcythemia low 

degree, The results of the study did not show any significant differences in the level of 

alkcythemia attributed to gender (male and female) As for the level of household income, 

the results of the study showed that the level of alkcythmia decreases by increasing the 

income of the family, There was no statistically significant effect in the numerical 

averages of the students' grades on the alkcytheemia scale due to the interaction between 

the sex variables and the family income. The study made some recommendations 

regarding its results 

Keywords: Alexithymia, the level of income, gender. 
 

 :املكدمة
, ي ددّت الددو م بابن  ددابا واليشددا ر تلدديًا  لددا الض ددا   الوةتانّيددى وابةتيا ّيددى واليننّيددى لل ددرت       

والّت بير  ا ابن  ابا هو شض  يا فشضا  الّسلو  الييّيد  لننسداا الّدل) ييضدا يدا يالده الحضدم 
, هنم والّت دابر ي ندموالّتأتير  ينم وةدل  انتبدا,  لا شيصّيته وقترته  لا الّتواص  يع يا حوله

ّا الّت ددددابر يددددع ا يددددريا هددددو يضددددّوا فساسددددّم لبنددددا  ال اقدددداا ابةتيا ّيددددى وقددددت فشددددار تيسددددتم , وا 
 -( فلدا نيدول  للتّدد ابر يدع ا يدريا يه داتت : فّا الّشدي Decety, & Jackson, 2004وةاضسدوا )

وال دددتر  , لآليدددرياى لاسدددتةابى ب بدددّت فْا تضدددوا لتيددده ال دددتر  ال اب ّيددد –حتّدددا يضدددوا قددداترًا  لدددا الّت دددابر
, وآلّيى تن ييّيى لتتّبدع يشدا ر الدّلاا وا يدريا, الي ر ّيى  لا  نم يترضاا ا يريا ووةناا ن رهم

( الوارت  م بيترسوا وةدريا فّا الّت بيدر  دا ابن  دابا فيدر يدت ّلم Gunsch, 2010) وير  ةنش
, ى؛  احسر  لنا تورة ينّم  م حيا  ف راتها اليويّيىيا البيئى اليحيبى ب تر يا هو يهْي  فو ن  ى  بريّ 

و دددم ت لددديم ب  دددنم قييدددى الحدددّ  والّت دددابر , ضيدددا يسدددنم ف راتهدددا  دددم تشدددضي  حيدددا  ب  دددنم الدددب ع
 . والّصتد واإليا  والّر ايى والتّ ى بالّلاا

 دددت   رصدددى فّا  دددتم قدددتر  ال دددرت  لدددا وصدددر حالتددده ابن  الّيدددى ويدددا يشددد ر بددده يدددا ي اندددا ؛ يت        
ضيا فّا  تم ال تر   لا فترا  يشا ر ا يريا قت يدؤت) فلدا  دتم الّت دابر , ت ابر ا يريا ي ه

, ويحتوتيددى ال اقدداا ابةتيا يددى, و يددات  الّ دد وب الّن سددّيى, و ددتم الّتنددالم الوةددتانّم يددع ا يددريا
تدددم ت ت دددر فلدددا الدددو م وت دددّت احلضسددديتيييا سددديى وةتانّيدددى وي ر ّيدددى للّشيصدددّيى الّ (, ٕٗٔٓ, ييدددي )

وتّتصددر ب ددتم قددتر  ال ددرت  لددا تحتيددت ابن  ددابا واليشددا ر ووصدد نا والّت بيددر  ننددا , بابن  ددابا
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ل  ّيددًا لتيدده فو لددت  ا يددريا, وصدد وبى الّتيّييدد  بدديا ابن  ددابا واححاسددي  الةسددتّيى الّناتةددى  ددا 
, ا يددا يددا  نددتر  اححددام والّتيددّيااباإل ددا ى فلددا  يلّيدداا تيّيدد  ي ّيددت  تددتّم ياح تندد, ابسددتتار 

 ,وسددديبر  نيدددب الّت ضيدددر ل) الّتوّةددده اليدددارةّم يتيّيددد  بابسدددت راد  دددم ت صدددياا اححدددتاث اليارةّيدددى
 ,Gilbertp, McEwan)فضتر يا الّترضي   لا اليشدا ر والّتيدّياا اّلتدم تت لّدد بداليبر  الّتايلّيدى 

catarino,Baiao, palmeira, 2014) ,د وبى والّشي   اّلل) ي دانم يدا احلضسديتيييا ب يةدت صت
 دددم تحتيدددت يشددددا ر  الّشيصدددّيى ووصدددد نا  حسددد ؛ بدددد  يةدددت صدددد وبى  دددم تحتيددددت الحالدددى ابن  الّيددددى 

وتب ًا للل  نةت فّا هؤب  احشيا  لتينم قتصدور  دم ال دتر   لدا الّت دابر يدع ا يدريا , لآليريا
Moriguchi, Decety,ohnishe, 2007)) . 

 
 :الّدراسة وأسئلتهامشكلة 

بددددالّرلم يددددا شدددديوال احلضسدددديتيييا بدددديا ييتلددددر ال ئدددداا ال يرّيددددى, ون ددددرًا حهيّيددددى يرحلددددى الّتراسددددى        
الةاي ّيددى,  دداّا احلضسدديتيييا ت يددد الّتل ائّيددى لددت  الّبالدد  وتهحددّت يددا قترتدده  لددا الّت بيددر  ددا ان  ابتدده 

ياتددده الةاي ّيددددى, ويحريددده  رصددددى تضدددويا صددددتاقاا و ندددم ان  دددابا ا يددددريا, يّيدددا ي يددددد تضّي ددده  ددددم ح
 و اقاا اةتيا ّيى ناةحى ب يائه ويتّرسيه, والتّأتير الّسلبّم ب ت اليرحلى الةاي ّيى. 

و ييددا يت لّددد بالّتراسدداا اّلتددم اهتّيددا ببحددث يت ّيددر الّنددوال وتددأتير   ددم ضددّ  يددا احلضسدديتيييا والّر ددا        
 Karukivi et)م الّنتدائل الي نّيدى بندل  ال  دّيى,  بينيدا توصدلا تراسدى  دا الحيدا  نةدت ةتلّيدى وا دحى  د

al. , 2010 ,فلدا  دتم وةدوت  ددرود بديا الدّلضور واإلنداث  لددا ي يدا  احلضسديتيييا ويضوناتده ال ر ّيددى )
بيننيدا ( اّلتدم انتندا فلدا وةدوت  درود Mason; Tyson; Jones & Potts, 2005نةدت تراسدى )

 ;Jouk; Simo; Erkki; Twula & Jussi, 1999; Larsen; Strienتراسداا ) باّتةدا  اإلنداث, فيدا

Eising&Engeis, 2006; Scott, 1999 أس را نتائةنا  ا وةدوت  درود بيننيدا  دم يضدّونّم  )
 وفشددارا تراسددى, وهددل  ال ددرود باّتةددا  الددّلضور, والّت ضيددر اليوّةدده لليددار , صدد وبى وصددر اليشددا ر

(Kupferberg, 2002 فلا و )ةوت  رود بيننيا  م يضّوا ص وبى تحتيت اليشا ر باّتةا  اإلناث . 
, وهو يت  انتشار احلضسيتيييا لت  الّبلبى, للا تيحورا يشضلى الّتراسى حو  الّسؤا  الّرئي        

 وه  لنا  اقى بب ع اليت ّيراا, وتحتيتًا   ت فةابِا الّتراسى  لا احسئلى ا تيى:
  ؟ضسيتيييا بيا بلبى ةاي ى يؤتىيا ترةى انتشار احل -ٔ
 دم يسدتو  احلضسديتيييا لدت   (α ≥٘ٓ.ٓ) ه  هنا   رود لاا تبلى فحصائّيى  نت يستو  -ٕ

  ؟ف رات  ينى الّتراسى ت    للّنوال ابةتيا مّ 
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 دم يسدتو  احلضسديتيييا لدت   (α ≥٘ٓ.ٓ) ه  توةت  رود لاا تبلى فحصائّيى  ندت يسدتو  -ٖ
 ؟ليستو  الّتي  ف رات  ينى الّتراسى ت   

لت  ف رات  ينى الّتراسدى ت د    (α ≥٘ٓ.ٓ) ه  توةت  رود لاا تبلى فحصائّيى  نت يستو  -ٗ
 ؟ويستو  التي (, الّنوال ابةتيا مّ ) بيا يت ّيراا للّت ا  

 

 :أهداف الّدراسة

 هت ِا الّتراسى فلا يا يأتم:       
 .  ى يؤتىالّت ّرر فلا ترةى انتشار احلضسيتيييا لت  بلبى ةاي -ٔ
ويستو  , الّت ّرر فلا ترةى انتشار احلضسيتيييا لت  بلبى ةاي ى يؤتى تب ًا للّنوال ابةتيا مّ  -ٕ

 . الّتي 
 

 :أهمّية الّدراسة
 تتيّت  فهيّيتنا الّن رّيى والّتببي ّيى  لا الّنحو ا تم:       

 

 األهمـــّية الـــّنظريـّــة:
الّتراسدددى  دددم تناولندددا ي نددددددويًا حدددتيتًا بالندّددددسبى لددددد ت  الّسددديضولوةم  تضيدددا احهيّيدددى الّن رّيدددى لندددل        

 -و دد  لدم البداحتياِ - ال ربّم, وهو ي نوم احلضسيتيييا, واّلل) لم تتناوله الّتراساا الد ربّيى بشض  ضدار  
 ضسيتيييا. رلم يبور  اب براباا الّن سّيى والةددستّيددى والّسيضوسوياتّيى اليترتّبى  لا وةوت احل

ضيدددددا تتنددددداو  هدددددل  الّتراسدددددى يسدددددتو  احلضسددددديتيييا لدددددت  بلبدددددى ةاي دددددى يؤتدددددى و اقتددددده ببدددددددد ع        
اليت ّيراا)الّندددوال ابةتيدددا ّم, يسدددتو  الدددّتي , اليسدددتو  الّتراسدددّم(, وهدددو يو دددوال تناولتددده الضتيدددر يدددا 

ف دا ى ا اليددددةا  قليلددددى؛ و ليدددده ييتّد  هدلا البحدث الّتراساا احةنبّيى فّب فّا الددّتراسددداا الددد دددربّيى  م هدددل
 . ةتيت  فلا احت  الّن رّ) ال ربّم  م هلا اليةا 

 

 األهمّية الّتطبيقّية:
تضيا فهيّيى هل  الّتراسى يدا تو يرهدا فتا  ل يدا  احلضسديتيييا, و  دًا ليت ّيدراا الّندوال ابةتيدا ّم,        

راسدددددّم بالنسددددديى الددددددد ربّيى, وييددضدددددددا فْا تستددددددديتم يدددددا اليدددددددتيّصصيا ويسدددددتو  الدددددّتي , واليسدددددتو  التّ 
والدد ايليا  م ييتاا اإلرشات وال ددا  الددّن سددّم, ضيا ييددضدا لنتائل هل  الّتراسى فْا تسنم  دم  يدات  و دم 

 اليبور  اليرتببىاليرشتياه الّن ددسّييا واحيصائّييا ابةتيا ّييا حو  هل  اليشضلى لت  الّبلبى و واي  
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 . وتسنم  م تبوير برايل فرشات  رتّ) وةي ّم للّبلبى اّلليا ي انوا يا احلضسيتيييا, بنا
 

 :الّتعريفات املفاهيمّية واإلجرائّية
 هددم سدديى شيصددّيى, لاا يصددائ  وةتانّيددى وي ر ّيددى :ن رّيدداً (: Alexithymiaاأللكســيميميا ) -

ا ووصددددد نا لددت  الّشددي  وا يددريا, يددع نيددب ي ر ددّم تتيّيدد  بصدد وبى تحتيددت اليشددا ر وابن  دداب
يتيّيدد  بتوّةدده يارةددددّم يتيّيدد  بابسددت راد  ددم ت صددياا اححددتاث اليارةّيددى فضتددر يددا الّترضيدد   لددا 

 (. ٕٙٔٓ)تاووت,  اليشا ر والّتيّياا اّلتم تت ّلد باليبر  الّتايلّيى
( احلضسديتيييا بأّنندا مٕٙٓٓ, ) راقدم الدوارت  دم  ّرر ال ايو  احيريضّم الّببدّم الّن سدمّ  وقت       

ا ددبرا  و ي ددّم  ددم الو ددائر الوةتانّيددى والي ر ّيددى يّتسددم بصدد وبى وصددر اليشددا ر للّشددي , فو  ددتم 
 سدي نيو )الّت ّرر  لينا يع ييا  يحتوت ويحتوتّيدى  دم الحيدا  ال اب ّيدى, وتوّةده ي ر دّم يدارةّم, وي دّت 

Sifneosصدددددبلك احلضسددددديتيييا, اّلتدددددم ت ندددددم حر ّيدددددًا:  ب توةدددددت ضليددددداا تصدددددر ( فّو  يدددددا اسدددددتيتم ي
واح ضددار اليشددددا ر , باإل ددا ى فلددا  شدد  الّشددي   ددم الّتيّييدد  بدديا يشددا ر  لآليددريا, وليددا  الّتيددّياا 

(, وت دّرر فةرائيدًا بالّترةدى اّلتدم يحصد   ليندا (Tahir, Ghayas, & Tahir, 2012الّتايلّيدى, 
 احلضسيتيييا اليستيتم  م هل  الّتراسى.  الي حو   لا ي يا 

 

 :حدود الّدراسة
 اقتصددرا هدددل  الّتراسدددى  لددا بلبدددى ةاي دددى يؤتددى البدددال   دددتتهم الحـــ ا  البّـــرّية االمكانّيـــة: -

 ( بالبًا. ٖٗٚ٘ٔ)
ـــة: -  /ٕٚٔٓ) تدددم فةدددرا  الّتراسدددى يدددا  ال صددد  الّتراسدددّم احّو  لل دددام الّتراسدددمّ  الحـــ ا  اليمنّي

 (. مٕٛٔٓ
اقتصدرا هدل  الّتراسدى  لدا اسدتةاباا ف درات  يندى الّتراسدى  لدا ي يدا   الماضاعّية: الح ا  -

 احلضسيتيييا اليبّور حلراع هل  الّتراسى. 
 

 :اإلطار الّنظرّي والّدراسات الّسابكة

ددددام ال تيددت يددا فّا الددددّتور الو يددددد ّم لان  ددابا  ددددم تحددددد يد الّصّحددددى الّن سددّيى فصدددددبك يحددددّب اهتدديد       
ال ليا  والباحتيا, ولل  حّا احسلدددو  اّلل) يتّدددب ه اح دددرات  دم التّدددد اي  يدددع يبدراتنم ابن ددد الددددّيى يدؤّضددددت 

, والةسددتّيىفّننددم يتوا  ددددواه بشددض  ةّيددت يددع الددديواقر الييدددتل ى, ويددؤّتر بشدددض  ضبيددر  ددم صددّحتنم الّن سددّيى 
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 ددابا تورًا ينّيًا  دم تشضددددي  سلددددو  ال درت, حيدث تتدأّلر ابن  دابا يدا ةانددددبيا فحدتهياوتل دددد  ابن  دد
وا ير يارةّم  ددداهرّ) ويددددتيّت  , ش ورّ) لاتّم ويتيّت   م ابستدةابى ال سدديولوةّيى ليوقر ابن  ددا 

  يددددا ال ابددددتيا,) ةابى ليوقددددر ابن  ددددا فو تبددددتو اسددددت, بالّت دددبددددددديراا والحددددرضدددددداا اّلتددددم يبددددتينا ال ددددرت
 (. مٕٙٔٓ
ويشددير ي ندوم تن دديم , واحلضسديتيييا يضدّوا شيصددّم ي ضد  ا دبرابًا تاًب  ددم تن ديم ابن  دا        

 ابن  ا  فلا يةيو ى واس ى يا ال يلّياا اّلتم ت يت  م ت ييم فو تي يدر رتوت اح  دا  ابن  اليدى
(Davidson, 1997 ,)دّيا الّت دا اا اليتباتلدى بديا اليةدابا الي ر ّيدى والحرضّيدىضيدا فّنندا تت – 

 ,Taylor, Bagby & parker)وال سديولوةّيى ال صدبّيى لين ويدى ابسدتةابى ابن  الّيدى, الّت بيرّيدى
فّنندا حددددالى ت ددددض  يةيو دى , (ٖٕٓٓ) ( و يداؤ  الدددددوارت  دم البدددددّناTylor) و ّر نا تدددديلور, (1997

ضيددا فّننددا ت ضدد  , فوةدده ال صددور  ددم ال ددتر   لددا الّت ايدد  يددع ابن  ددابا يددا الّناحيددى الي ر ّيددىيددا 
ويا تّم  نم ت دّت فحددت ال واي  الينّيأ  لنصابى بداحيراع , ص وباا لت  ال رت  م تن يم وةتانّيته

 (. ٖٕٓٓ, البنا) الةسيّيى والّن سّيى
لضسديتيييا  داتً  يدا يشدتضوا يدا صد وباا  دم قدترتنم  لدا الّت ايد  فّا اح رات اّلليا ي انوا يدا اح       

قدتراتنم الةسدتّيى يع  د وب الحيدا  وضي ّيدى يواةنتندا والّتواصد  ال ّ دا  يدع ا يدريا؛ يّيدا يدؤّتر سدلبًا يدع 
صدد وبى يددا تاتددى يضّوندداا رئيسددّيى هددم: وتتيتّدد  يضوندداا احلضسدديتيييا , (ٕٔٔٓ, شدد باا)والّن سددّيى 
 . (ٕٔٔٓ, الّتواش) الّت ضير اليتوّةه نحو اليارةمّ ص وبى وصر اليشا ر, يشا ر, و تحتيت ال
 Aldao) ويشدير فلدتو ور اقده, وت ّت احلضسيتيييا  ايًا يسدّببًا لا دبراباا ابن  الّيدى بح داً        

et al, 2010ى يدا ( فّا الص وبى  م ي الةى ال يلّياا ابن  الّيى و ببنا تترا د يع بائ دى واسد 
وتشدددير  دددّت  فبحددداث فلدددا وةدددوت  اقدددى بددديا احلضسددديتيييا وال تيدددت يدددا , اليشدددضاا الّن سدددّيى وال  لّيدددى

, والّن سددّيى ضا ددبراباا احضدد , يتدد : الّسيضوسددوياتّيى ضا ددبراباا الةنددا  الن دديمّ , اب ددبراباا
 . وابضتئا  وال  لى ابةتيا ّيى وليرها, وت ابم الضحو , وال لد
( ف راع ا برا  احلضسديتييا  ييدا Taylor, 1997) ع احلضسيتيييا: وقت لّي  تايلورف را       
 يأتم:
صدد وبى ال ددرت  ددم تحتيددت يشددا ر ؛  نددو ب ييتلدد  ال ددتر   لددا الّتيّييدد  بدديا اليشددا ر ابن  الّيددى  -ٔ

 . وب يستبيع تحتيتها...,  ول  , و رح, يا ح ا
 ل تر   لدا الّت بيدر  دا يشدا ر  ل  ّيدًا ويحداو ص وبى ال رت  م وصر يشا ر ؛  نو ب ييتل  ا -ٕ

 . ت ّيير الحتيث  ا يشا ر 
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ي ت ددر ال ددرت فلددا ال ددتر   لددا الييددا  والّتيّيدد ؛  نددو ي ددانم يددا يلدد   ددم ال يلّيدداا الّتصددورّيى  -ٖ
 . و ة  الييّيلى الوةتانّيى اليرتببى بالّصور والّلضرياا

ف) الّ دددرور اليارةّيدددى؛  ندددو ب يسدددتبيع , لدددهيتيّيددد  ت ضيدددر ال دددرت بارتبابددده بال دددالم اليدددارةّم  -ٗ
 . وصاح  ت ضير ت ليتّ) ويساير, الّتضّير يع ال الم الياّت)ّ 

فّا الددّتور الددو ي ّم لان  ددابا  ددم تح يددد الّصددّحى الّن سددّيى والّسدد ات  الّلاتّيددى قددت فصددبك يحددّب        
تّب دده اح دددرات  ددم الّت ايددد  يددع يبدددراتنم اهتيددام ال تيدددت يددا ال ليدددا  والبدداحتيا, وللددد  حا احسددلو  الّدددل) ي

يؤّتر بشض  ضبيدر  دم صدّحتنم الّن سدّيى,  –لتأضيت فّننم يتوا  وا بشض  ةّيت يع اليواقر الييتل ى –ابن  اليى
حيث فّا هنا  ال تيت يا الّنتائل الّسلبّيى اّلتدم تترتّد   لدا صد وبى الّت ايد  يدع ابن  دابا, وهدل  الّنتدائل 

  دددم الّصددددّحى الّن سدددّيى لل دددرت, وضددددلل   دددم ت يييدددده لحياتددده ويدددت  شدددد ور  بالّر دددا  ننددددا تدددؤّتر بشدددض  حدددداتّ 
(Saxena; Dubey & Pandey, 2011 فّا اح درات الّدليا ي دانوا يدا  د ر ال دتر   لدا الّت بيدر )

 ددا يشددا رهم )احلضسدديتيييا( ي ددانوا يددا صدد وباا اةتيا ّيدددى قددت تددؤّتر  ددم ت ددايلنم يددع يواقددر الحيدددا  
 ددى وتواصددلنم ال ّ ددا ,   ددتم الّت بيددر  ددا اليشددا ر فو ضبتنددا فو الّصددراال حددو  الّت بيددر  ننددا يددرتبب الييتل

 . (ٜٕٓٓ, يبير)الّن سّيى والةسيّيىبال تيت يا اليشضاا الّن سّيى, وله آتار  الير يى  لا الّصّحى 
ال اقداا اليتصدّت ى, فّا احشيا  الّدليا ي دانوا يدا احلضسديتيييا قدت ي ندر لدتينم يشدضاا ض       

ييدد  إلتيدداا وال  لددى ابةتيا ّيددى, والّشددضاو  الةسددتّيى, وت ددتير الددّلاا اليددني ع, ورّبيددا ي نددر لددتينم 
ال  دداقير, وا ددبراباا احضدد , ضيددا فّننددم فضتددر قابلّيددى للي انددا  يددا يشددضاا ي ر ّيددى وان  الّيددى ويشددضاا 

اإليةابّيدى والّسدلبّيى صد وبى  دم الّت بيدر  دا ان  دابتنم تّتص  ب اقاتنم بأن سنم وبا يريا,  يضوا لدتينم 
 . (Schmitz, 2000)والح ا   لا  اقاا حيييى با يريا, تةا  ا يريا

 

 ويننا:,  ّسرا يةيو ى يا الّن رّياا احلضسيتيييا ل تالّتاّجهات الّنظرّية المفسِّرة لأللكسيميميا: 
فّا احلضسدديتيييا ضِسدديى تضشددر  ددا ت ضيددر فةرائددّم بسددب   : يددر  الّتحليلّيددواالّنظرّيــة الّتحميمّيــة (ٔ

ويتيّي  ابقتصات الّنرةسّم لت  , واستحالى تشضي  صور  وهيّيى للةست, في اد  م تريي  الّصرا اا
وضبددا لل توانّيددى وال وابددر بشددض   دداّم يّيددا يددؤّت)  ددم حددابا , بددن    ددم ي نددوم الددّلاا اليتضّتيدديا

ت ندر  يده ف دراع ابضتئدا  ابن  الّيدى, وي يدت اسدت تات اليدريع لنصدابى  ضتير  فلا اضتئا  فساسّم ب
 سببه اليور يدا اإلصدابى بيدرع   دوّ) يبيدر  -ضحالى- باحيراع الّن سةستّيى, فّيا احلضسيتيييا

فو بسدددب   وايددد  صددداتيى, وي ددددّت الضبدددا حينندددا آليددددى ت ا ّيدددى ترّضددد   لددددا الدددّر ع واإلنضدددار؛ لتةّندددد  
 (. ٕٛٓٓ)قريشم,   بوب,  بن  الّيى اليؤليى  م يواقر الّ  رالّشي  اليبر  ا
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, تؤّضت الّن رّيى الي ر ّيى  لا وةوت  اقى بيا يدا ن ّضدر  يده ويدا نشد ر  يدهالّنظرّية المعرفّية:  (ٕ
( فلا فّا ال نصدر احساسدّم Schachter,& Jerome, 1962)حيث له  ضّ  يا شاضتر وةيروم

ويدا تدّم  احلضسديتيييا و دد هدل  الّن رّيدى , رنا لليوقدر اليتيدر لان  دا  م ش ورنا بابن  ا  هو ت سدي
حالى وةتانّيى ت ض   ة  ال رت  ا فترا  اليوقر اليتير لان  ا  وت سير ؛ يّيا يدؤّت) فلدا حدتوث 
اسددتةابى ان  الّيددى يشّوشددى ي ةدد  ال ددرت يالنددا  ددا الّت رقددى بدديا يشددا ر  وابسددتةاباا ال سدديولوةّيى 

 . (2013,  راقم, فحيت, اليولم)فو يوقر اليبر  ابن  الّيى, ى ليوقر ابن  ا اليرا  
فلا فّنه ضّليا  (Dionisid, et al, 2009) : ل ت توّص  تيونسيو  وآيرواالّنظرّية الّسماكّية (ٖ

تضدددددّرر ت دددددّرع ال دددددرت لليواقدددددر الّ دددددالبى ويواقدددددر ابحتدددددراد الّن سدددددّم تددددد تات احتيالّيدددددى فصدددددابى ال دددددرت 
اّلتدم يتيييا, ويا تّم  اّا احلضسيتيييا  م  و  هل  الّن رّيى تنشأ نتيةدى يةيو دى ال داتاا والتّ اليدت باحلضس

فو نتيةدى ت ّر ده لدب ع , يضتسبنا ال رت نتيةى ت ّر ه لب ع فسالي  الّتنشدئى ابةتيا ّيدى اليابئدى
لّشدد ور ب دتم ابرتيداح؛ لددلا الّصدتياا اّلتدم ت دّرع لنددا ال درت ويسد ا فلدا  ددتم تدلّضرها تةنبدًا ل لدم وا

ضدالّت ّرع ,  اّا احلضسيتيييا تدرتبب بيتيدر يدؤّت) فلدا هدل  ابسدتةابى وحدتوث تدت يم لارتبداب بيننيدا
ضيدددا  دددم حدددابا ا دددبراباا  ددد وب يدددا ب دددت الّصدددتياا ورلبدددى يدددا ت دددّرع , للّصدددتياا اليؤليدددى

فلا ش ور  بص وبى  م ال تر   لا للّصتيى  م ف الى ضّ  يشا ر احلم يا حّي  الّش ور؛ يّيا يؤّت) 
 . (ٕٔٔٓ, ش باا) تحتيت هل  اليشا ر ووص نا

تدر  هدل  الّن رّيدى فّا ا بدا  الّدليا لدتينم صد وباا  دم تن ديم يشدا رهم  نظرّية الـّتعّمم اججتمـاعّ:: (ٗ
 يضوا لتينم  م الي اب  ص وبى  دم ت سدير ان  دابا, يستوياا  اليى يا احلضسيتيييا() وان  ابتنم
 (. ٕٕٔٓ, صابر) وب يستبي وا ت ليم فب النم ضير ينّ يوا ان  ابتنم, فب النم

 

   :الّدراسات الّسابكة
( تراسدددى ب ندددواا  تراسدددى ي ارندددى لدددب ع احلضسددديتيييا لدددت   يندددى يّيدددا ٕٚٓٓ,  تيدددر) فةدددر        

بالبدًا  (ٕٓ٘ٔ) ا لدا  يندى يضّوندى يد, ي انوا يا الّصتاال الّتوّترّ) وال اتّييا يدا بدا  الةاي دى 
ف نرا نتائل الّتراسى فّا ال رود  دم , يا الّلضور (ٜٙ)يا اإلناث و (ٔٛ) وبالبى يا ضلّيى الّتربيى

ضيا ف نرا وةوت  اقى ارتبابّيدى تالّدى بديا , احلضسيتيييا بيا الّلضور واإلناث لم تضا تاّلى فحصائّياً 
 . احلضسيتيييا وبيا الّصتاال الّتوّتر)ّ 

تراسى هدت ا فلدا الضشدر  دا ال درود  دم الّر دا  دا الحيدا   (ٖٕٔٓ, شاهيا) فةرا ضيا       
وضشدددر ال دددرود بددديا الدددّلضور , بددديا يرت  دددم الّترةدددى ويني  دددم الّترةدددى  لدددا ي يدددا  احلضسددديتيييا



 عماد املصري وفاطمة النوايسة ............................................................... ة مؤتةمستوى االلكسيجيميا لدى طلبة جامع

 

 

                                                                                 (022)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملنارة، 

( بالبددًا وبالبددى ٕٓ٘)  ددّيا  ينددى الّتراسددى, واإلندداث  ددم يت ّيددر) احلضسدديتيييا والّر ددا  ددا الحيددا 
 ( سدنى, وف ندرإٓ) سدنى فلدا (ٙٔ) ( يا اإلناث, بيتوّسدب  يدر يدأٖٔ)ا الّلضور و( ئٜٔ) يننم

الّنتددائل وةددوت  ددرود تالّددى فحصددائّيًا  ددم الّر ددا  ددا الحيددا  بدديا يرت  ددم الّترةددى ويني  ددم الّترةددى 
ضيدا ضاندا هنالد  , حيث ضاا يرت  و احلضسيتيييا فقّ  ر دًا  دا حيداتنم,  لا ي يا  احلضسيتيييا

بيا الّلضور واإلناث  لا ي يا  احلضسيتيييا وترةاته ال ر ّيى حيدث ضداا الدّلضور ف لدا ترةدى  رود 
 .  لا ي يا  احلضسيتيييا يا اإلناث

فلدا الّتح ّدد يدا  ا لّيدى برندايل فرشدات ي ر دّم سدلوضّم  دم  (ٕٗٔٓ, الّ هراندمّ ) وهت ا تراسدى       
يضتئبددًا يّيددا يراة ددوا  (ٗ٘) الّسدد وتّييا ت ددمّ  ي ددع ف ددراع احلضسدديتيييا  ددم  ينددى يددا اليضتئبدديا

وقدت بّبدد الباحدث  لدا ال يندى ي يدا  تورنتدو ل لضسديتيييا وبرندايل فرشدات ي ر دّم , ال ياتاا الّن سّيى
 . وقت ف نرا الّنتائل  ا لّيى البرنايل اإلرشاتّ)  م ي ع ف راع احلضسيتيييا, سلوضمّ 
, واا ال اقدددى بددديا احلضسددديتيييا وفنيددداب الّتنشدددئى الوالتّيدددى( تراسدددى ب ندددٕٙٔٓ, تاووت) وفةدددرا       

لدت   يندى يدا بلبدى ضلّيدى ال لدوم الّتربوّيدى , والةدن , وحةم احسر , والو ع ابقتصاتّ) ابةتيا مّ 
( يدددا الدددّلضور ٕٛ) ( بالبدددًا وبالبدددى يدددننمٕٓٙ) تضّوندددا  يندددى الّتراسدددى يدددا,  دددم الةاي دددى احرتنّيدددى

ولتح يدد فهدتار الّتراسدى , ايتيارهم بالّبري ى ال شوائّيى  لا فسا  الّشد   تمّ , ( يا اإلناثٕٖٕ)و
( bob( ل يدددا  احلضسددديتيييا وي يدددا  فترا  احبدددويا )TAS-20) 20-تدددّم اسدددتيتام ي يدددا  تورنتدددو

ف نددرا نتددائل الّتراسددى وةددوت ي دداياا , لريددوبن  ب ددت ترةيتنددا والّتح ّددد يددا تبلددى صددتقنيا وتباتنيددا
وضترةى   لّيدى  لدا فب دات فسدالي  , ولاا تبلى فحصائّيى بيا احلضسيتيييا ضترةى ضلّيى ارتباب سالبى

ضيدا ف ندرا الّنتدائل وةدوت , الّتنشئى الوالتّيى ضترةدى ضلّيدى وترةداا   لّيدى لضدّ  يدا نيدول  احّم واح ّ 
ّنتددائل ارتبدداب بينيددا لددم ت نددر ال, ارتبدداب سددال  ول) تبلددى فحصددائّيى بدديا احلضسدديتيييا وتيدد  احسددر 

ضيدا ف ندرا وةدوت  درود تالّدى فحصدائّيًا , احلضسيتيييا ب تت ف رات احسر  فو يسدتو  ت لديم احّ  واحمّ 
ولدم , حيث ضانا احلضسديتيييا ف لدا لدت  الّبلبدى يدا  ئدى الدّتي  اليتدتّنم, تب ًا ليتوّسب تي  احسر 

تت ف ددرات احسددر  فو يسددتو  ت لدديم احّ  فو ت نددر الّنتددائل  روقددًا  ددم احلضسدديتيييا  ائددت  للةددن  فو  دد
ضيددا ف نددر تحليدد  ابنحددتار اليتددتّر  فّا يت ّيددراا نيددب تنشددئى احّم ونيددب تنشددئى , يسددتو  ت لدديم احمّ 

وقدت  ّسدر نيدب تنشددئى , يدا الّتبدايا  دم احلضسديتيييا (%ٚٗ) احّ  وتيد  احسدر  قدت  ّسدرا يةتي دى
 . تّم تي  احسر , ب تنشئى اح ّ يليه ني, احّم ف لا نسبى يا الّتبايا

( تراسدى هدت ا فلدا ف دتات ي يدا  احلضسديتيييا وتببي ده لدت   يندى ٕٙٔٓ, حيدت) ضيا فةدرا       
بّب ا , ( بالبىٖٜ)( بالبًا وٚٓٔ) ( بالبًا وبالبى يننمٜٜٕ) يا بلبى ةاي ى ب تات وبل  حةينا
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ى فلدا وةدوت  درود بديا الدّلضور واإلنداث وفشارا نتدائل الّتراسد, ( بال  وبالبىٕٓٓ) لا  ينى يا 
 . اإلناث  لا ي يا  احلضسيتيييا تضوا فضتر لت 

( فلدا الضشدر  دا Qasiy, & Abu Darwish, 2017) وهدت ا تراسدى ال يسدم وفبدو ترويدش       
( ٕٜٖ) ال اقى بيا احلضسديتيييا وفنيداب الّت لّدد لدت  بلبدى ةاي دى الحسديا بدا بدا , تضّوندا ال يندى يدا

(, ل دت فشدارا نتدائل ٕٙٔٓ)تاووت,  بالبدًا وبالبدى, تدّم اسدتيتام ي يدا  تورنتدو ل لضسديتيييا والّدل) ترةيتده
الّتراسى فلا فّا يستو  احلضسيتيييا لدت  بلبدى الةاي دى ضداا يتوّسدبًا, ضيدا تبدّيا فّنده يوةدت  اقدى فيةابّيدى 

ييا ووةددوت  اقددى سدددلبّيى بدديا نيددب الّت لّددد ا يدددا بدديا فنيدداب الّت لّددد الّتةّنبّيددى وال لدددد اليتندداقع احلضسدديتي
احلضسيتيييا, ضيا فشارا الّنتائل فلا وةوت  رود بيا احلضسديتيييا والةدن  لصدالك اإلنداث, وحةدم احسدر  

 لصالك احتسر ضبير  ال تت, بينيا ب يوةت  رود بيا احلضسيتيييا واليستو  الّت لييّم. 
( تراسددى ل حدد  ال اقددى بدديا احلضسدديتيييا واحسددا الّن سددّم, Schuetz, 2003) وفةددر  سددضوت        

نتددائل ف نددرا , TAS-20( بالبددًا وبالبددى ةاي ّيددًا, تددّم تببيددد ي يددا  ٖٕٗ) تأّل ددا  ينددى الّتراسددى يددا
لددا الّتنّبددؤ باحلضسدديتيييا يددا , الّتراسددى وةددوت ارتبدداب فيةددابّم تاّ  بدديا احلضسدديتيييا واحسددا الّن سددمّ  وا 

 . ((Schuetz, 2003سا الّن سّم يا  اح
(   ت فةروا Larsenab, Strienab, Eisingas, Rutger, 2005) فّيا برسينا  و ياؤ        

 (ٓٚ)( يددا اإلندداث وٖٖٗ) تضّونددا  ينددى الّتراسدى يددا, تراسدى ب نددواا الةددن  و اقتده باحلضسدديتيييا
وقددت , م ي يددا  تورنتددو ل لضسدديتيييابّبددد  لددين, (  ايدداً ٓٙ-ٛٔ) يددا الددّلضور تراوحددا ف يددارهم بدديا

احلضسدديتيييا ف نددرا الّنتددائل وةددوت  ددرود لاا تبلددى  ددم احلضسدديتيييا بدديا الةنسدديا وف نددرا الّنتددائل فّا 
 . ضانا يرت  ى لت  الّلضور

( تراسدى  دا اسدت رار احلضسديتيييا  دم MikolajczakLuminet, 2006) وفةر  ييضولة اضولنيا       
( بالبددًا ةاي ّيددًا (75يدداّيددراا الحدداّت   ددم يسددتو  احسددا الّن سددّم, تضّونددا  ينددى الّتراسددى سددياد يددا الّت 

ف نددرا نتددائل , وتددّم تببيددد ي يددا  تورنتددو ل لضسدديتيييا, ( سددنىٕٓ-ٛٔ) بيتوّسددب  يددرّ) بلدد  يددا
يا تد تات وفّا ف دراع احلضسديتيي, الّتراسى وةوت ارتباب فيةدابّم تاّ  بديا احلضسديتيييا واحسدا الّن سدمّ 

 . يع  يات  احسا الّن سمّ 
ناتدًا( و اقتده ( تراسدى ب ندواا الّندوال ابةتيدا مّ Karukivi, 2011) وفةدر  ضدارويض م         )لضدورًا وا 

, ل لضسددديتيييا ٕٓحيدددث تدددّم تببيدددد ي يدددا  تورنتدددو , باحلضسددديتيييا  لدددا  يندددى يدددا الدددّلضور واإلنددداث
 ددم احلضسدديتيييا  ائددت  للّنددوال ابةتيددا ّم  ددم يتوّسددب ف نددرا الّنتددائل  ددتم وةددوت  ددرود لاا تبلددى 

 . ( ترةىٓ.ٙٗ) ويتوّسب الّلضور, ترةى (ٚ.ٗٗ) يةيوال الّترةاا حيث ضاا يتوّسب اإلناث
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( هدددت ا ل حددد  يدددت  فيضانّيدددى التّنّبدددؤ Tahir, et al, 2012) و دددم تراسدددى لتددداهر و يددداؤ        
 يندى ال ائلدى, وهد  هنالد   درود  ائدت  للةدن , تضّوندا ل لضسيتيييا يا يا  سياا الّشيصدّيى, وحةدم 

, وٓٓٔ) الّتراسى يا  (,Sargoda) ( بالبى يا بلبى البضالوريو   م ةاي ى سارةوتآٓٔ)( بال  
بتّبدد  لدينم ي يدا  , ( فلدا فتسدر صد ير  الحةدمٓٓٔ)( يننم ينتيوا فلا فتسر ضبير  الحةدم وٓٓٔ)

وف نرا نتائل الّتراسى فّا ال تصدابّيى , ّشيصّيى الييسى الضبر تورنتو ل لضسيتيييا وي يا   واي  ال
, باحلضسديتيييافضبر يتنبئ  ل لضسديتيييا يليندا الييد  لليوا  دى, وفّا ابنبسدابّيى وحةدم احتسدر  لدم يضوندا يتنّبئديِا 

 . ضيا لم يضا هنال   رود  ائت  للةن 
فلدا ي ر دى يدا فلا ضداا باإليضداا الّتنّبدؤ  Chen et al, 2011)) وهدت ا تراسدى شديا ور اقده       

تضّوندا , وببي ى ال اقداا ابرتبابّيدى بيننيدا, باب براباا الّن سّيى والّتضّي ّيى يا يا  احلضسيتيييا
شداّبًا يدا  (٘٘ٔيا الّشبا  اليةّنتيا اليشّيصديا با دبراباا تضّي ّيدى و) (ٛ٘ٔ)  ينى الّتراسى يا

ويا تّم , وف نر تحلي  اليسار فّا الّراببى الوالتّيى تؤّتر  م الّشيصّيى ,احسويا  يّتلوا  ينى  اببى
يّيا يؤّت) بح ًا فلا ا دبراباا , اّلتم بتورها تؤّتر  م الّصّحى الّن سّيى لل رت, تؤّتر  م احلضسيتيييا

يضددوا  ضيددا وةددت فّا بت ددت صدد وبى تحتيددت اليشددا ر  ددم ي يددا  تورنتددو ل لضسدديتيييا ييضددا فاْ , تضّي ّيددى
وفّا هندددا  ترةدددى  اليدددى يدددا الدددّتا م بددديا احلضسددديتيييا , يؤّشدددرًا تشييصدددّيًا  لدددا ا دددبراباا الّتضّيدددر

 . ياّصى تل  اّلتم لنا  اقى بن   ال تر   لا الّت ابر, وا براباا ن سّيى فير 
 يّيدا, ( يشدارضاً ٕ٘)  لدا  يندى يدا ((Gilbert et al, 2014 و دم تراسدى لةلبدرا ور اقده       

بّبددد  لددينم يةيو ددى ي ددايي  يننددا: اليددور , ي ددانوا يددا ترةددى يتوّسددبى فلددا شددتيت  يددا ابضتئددا 
وي يدددا  , وي يدددا  تورنتدددو ل لضسددديتيييا, يدددا الّسددد ات  والّت دددابر يدددا قبددد  ا يدددريا فو يدددع الدددّلاا

ارتبدداب ف نددرا الّنتددائل  اقددى , والضددر , وال لددد, لاضتئددا , وي يددا  للّسددايى ابةتيا ّيددى, للّت لّددد
ضيددا ف نددر تحليدد  اليسددار فّا اليددور يددا , قوّيددى بدديا اليددور يددا الّسدد ات  والّت ددابر واحلضسدديتيييا

 .  اليشا ر اإليةابّيى يتوّسب ال اقى وبشض  تاّم بيا احلضسيتيييا وابضتئا 
 

 : ممّخص الّ راسات الّسابقة
يتيييا و اقتندا بدب ع اليت ّيدراا يا حيث النتر: هت ا الّتراساا فلا الّت ّرر  لا احلضس       

فنتا( ويستو  انتشدار احلضسديتيييا , لضر) والّنوال ابةتيا مّ , ويستو  الّتي , ضاليستو  احضاتييمّ 
, يتدد  الّتراسدداا اّلتددم قايددا بنددا ضددّ  يددا: نسددييى )تاوت, ياّصددى  ددم اليرحلددى الةاي ّيددى لددت  الّبلبددى

وتراسدى , (ٕٚٔٓ, ال يسم وفبدو ترويدش) ليا ويناوتراسى , (ٕٙٔٓ, حيت) وتراسى ناتر , (ٕٙٔٓ
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( Karukivi, 2011) (, وتراسدىٕٚٓٓ) يدر,  (, وتراسدىٖٕٔٓ)شاهيا,  (, وتراسىٕٗٔٓ)الّ هرانّم, 
 (. Laresenab et al, 2005) (, وتراسىMilkolajczaklumine, 2006) وتراسى
حةم ال ينى؛  ب  نا ضاا قريبًا لحةم  فّيا يا حيث ال ينى:   ت ايتل ا الّتراساا الّساب ى  م       

 (, وتراسددىٕٙٔٓ)تاوت,  (, وتراسدىٕ٘ٓٓ) ال يندى اّلتدم اسددتيتينا الباحدث ضتراسدى برسددينا  و يداؤ 
 . وتّم ايتيار ال يناا ببري ى  شوائّيى (ٕٙٔٓ, حيت) وتراسى, (ٖٕٔٓ, شاهيا)

اليناسدددبى لتح يدددد الندددتر الّدددل) سددد ا ويدددا حيدددث احتواا: اسدددتيتيا الّتراسددداا الّسددداب ى احتواا        
وضدداا يددا فليدده, حيددث تددّم تبددوير ب  ددنا يددا البدداحتيا, وضدداا ب  ددنا ا يددر يددا ف ددتات بدداحتيا آيددريا, 

 . ٕٓ-بيننا ي يا  تورنتو
فّيددا يددا حيددث النتددائل:   ددت تبددّيا يددا الّتراسدداا الّسدداب ى فّا احلضسدديتيييا ي ددّت  ائ ددًا  ددم سددبي         

, وللد  بسدب  يسدتوياا الدّتي  اليتتّنيدى واليرت  دى, والّسلوضّم الّسوّ) للّبالد  الةداي مّ الّنيو الّن سّم 
وقت تيّي ا الّتراسى الحالّيى  ا الّتراساا الّساب ى بأّننا يا , والّنوال ابةتيا مّ , واليستو  احضاتييمّ 

تو  احلضسددديتيييا لدددتينم الّتراسددداا ال ربّيدددى ال ليلدددى اّلتدددم فةريدددا  لدددا الّبلبدددى الةددداي ّييا لي ر دددى يسددد
وتددّم تبددوير الي يددا  , ويسددتو  الددّتي , والّنددوال ابةتيددا مّ , و اقتنددا بيت ّيددراا اليسددتو  احضدداتييمّ 

 . وتحضييه حّتا يضوا صالحًا للبيئى احرتنّيى
 

 :منهجّية الّدراسة
ر  لدددا يسدددتو  ا تيدددتا هدددل  الّتراسدددى  لدددا اليدددننل الوصددد ّم الّتحليلدددّم, حيدددث هدددت ا فلدددا الّت دددرّ        
 . احلضسيتيييا لت  الّبلبى و اقته بب ع اليدت ّيرااانتشار 

 

 :جمتمع الّدراسة
تضدددّوا يةتيدددع الّتراسدددى يدددا ةييدددع بلبدددى ةاي دددى يؤتدددى يدددا ال صددد  الّتراسدددّم احّو  يدددا  دددام        

 . ( بالبًا وبالبىٖٗٚ٘ٔ) ( وقت بل   تتهمٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓ)
 

 :عينة الّدراسة
ار  ينددى الّتراسددى بالّبري ددى ال شددوائّيى الّبب ّيددى البسدديبى  لددا يسددتو  الش دد   الّتراسددّيى تددّم ايتيدد       

بأيل  دتت يتناسد  يدع يةتيدع الّتراسدى, حيدث تدّم  Method of proportionalityببري ى الّتناس  
لّتراسدى, ( يدا يةتيدع ا%ٖ) ( بال   وبالبى يدا يةتيدع الّتراسدى, وقدت شدّضلا ال يندى يدا نسدبتهٓٓٗ)ايتيار 
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( بالبددًا وبالبددى تددّم ايتيددارهم بالّبري ددى ال شددوائّيى البسدديبى ٓٗ) ال ينددى ابسددتبا ّيى تضّونددا يددا فّيددا
وهدم يدا بلبدى , الّبب ّيى يا بلبى ةاي ى يؤتى؛ ولل  للّتأّضت يا صتد احتا  اليستيتيى  م البحث

سددى احساسددّيى   ددت تضّونددا  ينددى فّيددا  ينددى الّترا, (ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓ) الةاي ددى لل صدد  الّتراسددّم احّو 
( بال   وبالبى يا بلبى ةاي دى يؤتدى اليلتح ديا بالّتراسدى فتندا  ال صد  الّتراسدّم ٓٓٗ) الّتراسى يا

اّلتدم تدّم ايتيارهدا ببري دى  شدوائّيى بسديبى بب ّيدى  لدا , (ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓ) احّو  يا ال ام الّتراسدمّ 
, واليسدددتو  الّتراسدددمّ , تيددد  ال يندددى للّندددوال ابةتيدددا مّ حيدددث تدددّم يرا دددا  تي, يسدددتو  الش ددد   الّتراسدددّيى

 . ( ف رات  ينى الّتراسىٔ) ويوّ ك الةتو 
 

 (7) ج ال رقم
 أفرا  عينة الّ راسة افق متغّيرات الّ راسة

 الّنسبة المئاّية الّتكرار الفئات المتغّير

 الّناع اججتماع:ّ 
 %ٜٕ ٚٔٔ الّلضور
 %ٔٚ ٖٕٛ اإلناث
 %722 222 المجماع

 مستاى  خل األسرة

 %ٜٖ ٙ٘ٔ ٓٓ٘فقّ  يا 
٘ٓٓ-ٔٓٓٓ ٖٔٛ ٗٙ% 

 %٘ٔ ٔٙ ٓٓٓٔفضتر يا 
 %722 222 المجماع

 

 :  أدوات الّدراسة
وضددددلل  ، TAST-20تددددّم تبددددوير ي يددددا  احلضسدددديتيييا تورنتددددو ب ددددت ابّبدددداال  لددددا ي يددددا         

, حسدددديا وفحيددددت)و, (ٕٙٔٓ, تاووت) بياّصددددى, ابّبدددداال  لددددا احت  الّن ددددرّ) والّتراسدددداا الّسدددداب ى
: ( فب ددات هددمٖ)و, (   ددر ٕٓ) وقددت تضددّوا الي يددا  بصددور  فّولّيددى يددا, (ٖٕٔٓ, شدداهيا)و, (ٕٗٔٓ

لالبدًا يدا   صد وبى تحتيدت اليشدا ر يتد :وت دي  , (   درااٚ) ص وبى تحتيدت اليشدا ر, ويتضدّوا يدا
(   دراا, وت دي  ٘) تضدّوا يداوص وبى وصدر اليشدا ر وي,  فضوا يشّوشًا حو  يا فش ر به ح ي ى

يددا الّصدد    لددّم فيةددات الضليدداا اليناسددبى   صدد وبى وصددر اليشددا ر فو الّت بيددر  ننددا بالضليدداا يتدد :
الّتوّةده اليدارةّم (   دراا ت دي  ٛ) لوصر يشا ر) , فّيا ب ت التّ ضير اليتوّةده نحدو اليدار  ويتضدّوا يدا

 ضيدد   لددا اححددتاث اليارةّيددى بددت  الّترضيدد   لددا اليبددراا ددم التّ ضيددر والّددل) ي نددم ابسددت تات اليسددبد للّتر 
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يت :  ف ّ  ت الحتيث يع الّندا  حدو  روتديا حيداتنم اليدويّم بدت  , الّلاتّيى الّتايلّيى والّشيصّيى لل رت
والي يا  ت رير لاتّم يةي  الي حو   ا   راته  لا سّلم يياسّم يتدراوح , الحتيث  ا يشا رهم 

وللد  لل  دراا , وب تنببدد فبدتًا وت بدا ترةدى واحدت (, )ترةداا( ٘ ًا وت بداتنببد  لّم تيايد)بيا 
-ٕٓ) وتتددراوح الّترةددى الضّلّيددى  لددا الي يددا  بدديا, وت ضدد  الددّترةاا  لددا ال  ددراا الّسددالبى, اليوةبددى
 . ترةى (ٓٓٔ

 

 :تصحيح املكياس
ا ال  ددر  يدا ف لددا باسدتيتام ي يدار بددو  ال ئدى الّندداتل يدا قسدديى حاصد  بددرح فقدّ  ترةددى  لد       

 فلا ضدداا اليتوّسددب يتددراوح, وبددلل  ٖٖ.ٔ=  ٖ(/ٔ-٘) ف)ترةددى  لددا ال  ددر  ي سددويًا  لددا  ددتت ال ئدداا, 
لا ضاا اليتوّسب يتراوح بديا (ٖٖ.ٕ-ٖٖ.ٔ=) بيا -ٖٗ.ٕ) يضوا يستو  احلضسيتيييا يني  ًا, وا 

يضددوا ( ٘ –ٚٙ.ٖ) فّيددا فلا ضدداا اليتوّسددب يتددراوح بدديا, يضددوا يسددتو  احلضسدديتيييا يتوّسددباً  (ٙٙ.ٖ
فّيا بالنسبى لترةاا فب ات الي يا   نم ضيا يدأتم: بت دت تحتيدت اليشدا ر , يستو  احلضسيتيييا يرت  اً 

وبت ددت , ( ترةددااٚ) ( وفتنددا ترةددىٖ٘) (   ددراا  تضددوا ف لددا ترةددى  لددا الب ددتٚ) الّددل) يتضددّوا يددا
وفتنددا , ( ترةددىٕ٘) (   ددراا  تضددوا ف لددا ترةددى  لددا الب ددت٘) وصددر اليشددا ر الّددل) يتضددّوا يددا

(   دراا, حيدث تضدوا ف لدا ٛ) فّيا بت ت الّتوّةه اليارةّم  م الّت ضير  يتضدّوا يدا, ( ترةاا٘) ترةى
ويتيتّددع الي يددا   ددم صددورته احصددلّيى بيسددتو  , (ٛ) ( ترةددى, وفتنددا ترةددىٓٗ) ترةددى  لددا الب ددت

ضيددا يتيتّددع بيسددتو  ةّيددت يددا حيددث , الّتيّييدد ) والّصددتد الّت دداربمّ يناسدد  يددا صددتد البنددا  والّصددتد 
, (Bagby et all, 1994) للي يدا  ضضد ّ ( ٓٛ.ٓ) تبداا اإل دات , وتبداا ابّتسداد الدّتايلّم الّدل) ي دود

الّتح ّدددد يدددا وللّتح ّدددد يدددا يناسدددبى الي يدددا  لندددتر الّتراسدددى ويناسدددبته للبيئدددى احرتنّيدددى ول يندددى الّتراسدددى تدددّم 
, صدتد اليحّضيديا() صائ  الّسيضويترّيى ا تيى للي يا  حيث تّم الّتح ّدد يدا الّصدتد الّ داهر)ّ الي

ددِرعه الي يددا   لددا  ددتت يددا اليحّضيدديا بلدد   ددتتهم  ( يحّضيددًا يددا ف  ددا  هيئددى التّددتري  ٘ٔ)فل  ت
فيددر    ددم يؤّسسدداا حضويّيددى وب ددع ال ددايليا, ال ددايليا  ددم ضلّيدداا الّتربيددى  ددم الةاي دداا احرتنّيددى

( يحّضيدديا لنب ددا   لددا ٓٔ) وتددّم ا تيدداتت يحدد ا اّت ددادِ , والّت لدديم احرتنّيددى والّصددّحى ضددو ارتم الّتربيددى
وبنددداً   لدددا اقتراحددداتنم تدددّم فةدددرا  ت دددتياا لت وّيدددى  دددم ي  دددم ال  دددراا واإل دددا ى , ال  دددر  فو ت دددتيلنا
ليصدبك  دتت ف ات  صيالتنا؛  و  ر  يا   راا الي يا  ف (ٗٔ)وبلل  ةر  ت تي  , لب ع ال  راا
 . ل  راا الي يا  (   ر  توا فّ) حلرٕٓ)   راا الي يا 



 عماد املصري وفاطمة النوايسة ............................................................... ة مؤتةمستوى االلكسيجيميا لدى طلبة جامع

 

 

                                                                                 (077)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملنارة، 

 : صدق البناء الّداخلّي
للّتحّ د يا صتد البنا  الّتايلّم تّم فيةات ي اياا ارتباب بيرسدوا بديا ال  دراا والب دت الّدل)        

( نتددائل ارتبدداب ال  ددراا 2)ةددتو  رقددمويوّ ددك ال, تنبددو) تحتدده باسددتيتام بياندداا ال ينددى ابسددتبا ّيى
 . يع فب اتها

 

 (0) ج ال رقم
 معامالت اجرتباط بين الفقرات ااألبعا 

 

 البع  األّال الفقرة
 )صعابة تح ي  المّاعر(

 البع  المّان: الفقرة
 )صعابة اصف المّاعر(

 البع  المّالث الفقرة
 )الّتاّجه الخارجّ: ف: الّتفكير(

ٔ **ٓ.ٚٔ ٛ **ٓ.٘ٗ ٖٔ **ٓ.ٖٚ 
ٕ **ٓ.ٙ٘ ٜ **ٓ.ٗٔ ٔٗ **ٓ.ٕٗ 
ٖ **ٓ.ٚ٘ ٔٓ **ٓ.ٚٓ ٔ٘ **ٓ.ٗٛ 
ٗ **ٓ.ٙٛ ٔٔ **ٓ.ٙٛ ٔٙ **ٓ.ٖٗ 
٘ **ٓ.ٚٚ ٕٔ **ٓ.ٜٙ ٔٚ **ٓ.ٗٓ 
ٙ **ٓ.ٚ٘   ٔٛ **ٓ.٘ٔ 
ٚ **ٓ.ٙٛ   ٜٔ **ٓ.٘ٔ 
    ٕٓ **ٓ.ٗٙ 

 (.  ٔٓ.ٓ** ي اي  ارتباب تاّ  فحصائّيًا  نت يستو  تبلى )
 

( فّا ي دداياا ابرتبدداب بدديا ال  ددراا واحب ددات اّلتددم تنبددو) تحتنددا ٕ) يددا الةددتو  رقددم يّت ددك       
ابرتبداب ( وهم قيم ي بولدى حلدراع الّتراسدى, وقدت ضاندا ةييدع ي داياا ٚٚ.ٓ-ٖٚ.ٓتراوحا بيا )

 . (ٔٓ.ٓتاّلى فحصائّيًا  نت يستو  تبلى )
 

 :  ثبات املكياس
  اسدتيتام بري دى ابّتسداد الدّتايلّم  دا بريدد تببيدد ي اتلدى للّتحّ د يا تباا الي يدا  ةدر        

الي يدا  ( نتدائل تبداا ٖويو دك الةدتو  رقدم ) (Cronbach's Alpha Coefficient) ضرونبدا  فل دا
 . والتّباا الضّلّم للي يا , و د اليةابا الّتاتى
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 (2) ج ال رقم
 اس)كرانباخ ألفا( لممقي معامالت مبات اجّتساق الّ اخم:ّ 

 المجال ع   الفقرات معامل مبات اجّتساق الّ اخم:ّ 
 ص وبى تحتيت اليشا ر ٚ ٗٛ.ٓ
 ص وبى وصر اليشا ر ٘ ٚٚ.ٓ
 الّتوّةه اليارةّم  م الّت ضير ٛ ٜٚ.ٓ
 احلضسيتيييا ٕٓ ٔٛ.ٓ

 

-ٚٚ.ٓ) فّا ي دداياا التّبدداا لليةددابا الّتاتددى تراوحددا بدديا (ٖ) يّت ددك يددا الةددتو  رقددم       
وت ددّت ةيي نددا ي دداياا تبدداا يرت  ددى وتيددتم , (ٔٛ.ٓ) وضانددا قييددى ي ايدد  التّبدداا الضلّددمّ (, ٗٛ.ٓ

 . فلراع الّتراسى
 

 :الّنتائج والّتوصيات

: يا ترةى انتشار احلضسيتيييا بيا بلبى ةاي ى يؤتى؟ ولنةابى  ا هلا الّسدؤا  ةدر  الّسؤال األّال
وابنحرا دداا الي يارّيددى والّرتبددى واليسددتو  لضددّ    ددر  يددا   ددم البتايددى اسددتيرا  اليتوّسددباا الحسددابّيى

الّتوّةدده اليددارةّم  ددم , وصددر اليشددا ر, تحتيددت اليشددا ر)   ددراا الي يددا  و ددد اليةددابا الّتاتددى
حيددث تددّم ا تيددات يسددتو  احلضسدديتيييا  ددم ال  ددر   ددا بريددد ت سدديم اليتوّسددباا فلددا تدداث , الّت ضيددر(
ع( وباستيتام ي يار بو  ال ئى الّناتل يا قسيى حاص  برح ف لا يرت , يتوّسب, يني ع)  ئاا:

وبلل  , ٖٖ.ٔ=  ٖ(/ٔ-٘) ترةى  لا ال  ر  يا فقّ  ترةى  لا ال  ر  ي سويًا  لا  تت ال ئاا, ف)
لا ضدداا اليتوّسددب , ( يضددوا يسددتو  احلضسدديتيييا يني  دداً ٖٖ.ٕ-ٔفلا ضدداا اليتوّسددب يتددراوح بدديا ) وا 

لا ضددداا اليتوّسدددب يتدددراوح بددديا, ( يضدددوا يسدددتو  احلضسددديتيييا يتوّسدددباً ٙٙ.ٖ-ٖٗ.ٕ) يتدددراوح بددديا  وا 
اليتوّسدددباا الحسدددابّيى  (٘, ٗ, ٖوتبدددّيا الةدددتاو  ), ( يضدددوا يسدددتو  احلضسددديتيييا يرت دددع٘-ٚٙ.ٖ)

 . وابنحرا اا والرتبى واليستو  ض  يةا  يا يةابا الي يا 
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 (2) ج ال رقم
 لمجال تح ي  المّاعرالمعيارّية االّرتب المتاّسطات الحسابّية ااجنحرافات 

 

اجنحراف  الّرتبة المستاى
 المعياريّ 

المتاّسط 
 رقم الفقرة الحساب:ّ 

 فش ر فّننم يشوشة حو  يشا ر) يويّياً  ٛٓ.ٖ ٖٗ.ٔ ٕ يتوّسب
 فش ر بأحاسي   م ةسيم حّتا احبّبا  ب يستبي وا  نينا ٖٗ.ٕ ٚٗ.ٔ ٚ يتوّسب
 يا فضوا ين  ةًا ب ف رر يا فلا ضنا ح ينًا فم يائ ًا فم لا باً  نت ٖٜ.ٕ ٗٗ.ٔ ٖ يتوّسب
 فنا فرتب  بسب  احشيا  اّلتم فش ر بنا  م ةست) ٕ٘.ٕ ٖٙ.ٔ ٙ يتوّسب
 لتّ) يشا ر لسا قاترًا  لا تحتيتها بشض  وا ك ٜٓ.ٖ ٔٗ.ٔ ٔ يتوّسب
 فةن  يا يةر)  م تايلم يا يشا ر  ٗٛ.ٕ ٔٗ.ٔ ٗ يتوّسب
 فنا ب فستبيع ي ر ى سب  ل بم  م ي  م احوقاا  ٕٛ.ٕ ٓٗ.ٔ ٘ يتوّسب
 الكّم:ّ  ٜٛ.ٕ ٕٗ.ٔ -- يتوّسب

 

فّا ةييدددع   دددراا يةدددا  تحتيدددت اليشدددا ر ضاندددا  دددم اليسدددتو   (ٗ) رقدددم يّت دددك يدددا الةدددتو        
يتوّسدبًا (, وضداا اليسدتو  ال دام لةييدع   دراا اليةدا  في دًا ٜٓ.ٖ-ٖٗ.ٕ) اليتوّسب حيث تراوحا بيا

ضيا ويّت ك فّا ال  ر  اّلتم ضاا لنا فضبر يتوّسب هم  لتّ) يشا ر لسا قداترًا  لدا , (ٜٛ.ٕ) وبل 
 وتراوحدا بديا, هدلا وضاندا قديم ابنحدرار الي يدارّ) يت اربدى لةييدع ال  دراا,  تحتيتها بشدض  وا دك

 . ( يّيا يتّ   لا تةان  ف رات ال ينىٚٗ.ٔ-ٖٗ.ٔ)
 

 (2) ج ال رقم
 لمجال اصف المّاعربّية ااجنحرافات المعيارّية االّرتب المتاّسطات الحسا

اجنحراف  الّرتبة المستاى
 المعياريّ 

المتاّسط 
 رقم الفقرة الحساب:ّ 

 فةت ص وبى  م فيةات الضلياا اليناسبى لوصر يشا ر) ٜٙ.ٕ ٜٖ.ٔ ٔ يتوّسب
 فستبيع وصر يشا ر) بسنولى ٕٛ.ٕ ٕٖ.ٔ ٖ يتوّسب
  وبى  م وصر ش ور) نحو ا يريافةت ص ٖٚ.ٕ ٕٚ.ٔ ٗ يتوّسب
 يبل  يّنم ا يروا الّتحّتث فضتر  ا يشا ر) الّتايلّيى  ٘٘.ٕ ٜٖ.ٔ ٘ يتوّسب
 فةت ص وبى  م البوح بيشا ر) الياّصى حّتا حقر  فصتقائم ٜ٘.ٕ ٚٗ.ٔ ٕ يتوّسب
 الكّم:ّ  0.17 7.21 -- متاّسط
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ا  وصددر اليشددا ر ضانددا  ددم اليسدددتو  ( فّا ةييددع   ددراا يةدد٘) ياحدد  يددا الةددتو  رقددم       
وضدددداا اليسددددتو  ال ددددام لةييددددع   ددددراا اليةددددا  في ددددًا , (ٜٙ.ٕ-٘٘.ٕ) اليتوّسددددب فل تراوحددددا بدددديا

فةددت صدد وبى  ددم ضيددا ويّت ددك فّا ال  ددر  اّلتددم ضدداا لنددا فضبددر يتوّسددب هددم  , (ٔٚ.ٕ) يتوّسددبًا وبلدد 
ر الي يدددارّ) يت اربدددى لةييدددع هدددلا وضاندددا قددديم ابنحدددرا,  فيةدددات الضليددداا اليناسدددبى لوصدددر يشدددا ر)

 . ( يّيا يتّ   لا تةان  ف رات ال ينىٚٗ.ٔ-ٕٚ.ٔ) وتراوحا بيا, ال  راا
 

 (2) ج ال رقم
 الّتاّجه الخارجّ: ف: الّتفكيرلمجال المتاّسطات الحسابّية ااجنحرافات المعيارّية االّرتب 

 

اجنحراف  الّرتبة المستاى
 المعياريّ 

المتاّسط 
 فقرةرقم ال الحساب:ّ 

 ف ّ  ت حّ  اليشضلى بتًب يا وص نا ٔٛ.ٖ ٕٕ.ٔ ٔ يرت ع
 ف ّ  ت فا فتال احيور تحتث ضيا هم بتًب يا يحاولى  نم فسبا  حتوتنا ٘ٛ.ٕ ٖٚ.ٔ ٚ يتوّسب
 فةت يا الّ رور) ل شيا  ي ر ى يا يش روا به ٗٗ.ٖ ٖٔ.ٔ ٗ يتوّسب
 ياتنم اليويّم بتًب يا الحتيث  ا يشا رهمفتحّتث يع ا يريا حو  روتيا ح ٙٔ.ٖ ٖٓ.ٔ ٘ يتوّسب
 فشاهت ال روع الّتر ينّيى والضوييتّيى بتًب يا يشاهت  ال روع الّترايّيى ٖٔ.ٖ ٓٗ.ٔ ٙ يتوّسب
 فش ر بأّننم قري  يا شي  يا, حّتا  م لح اا صيته ٛٗ.ٖ ٗٗ.ٔ ٖ يتوّسب
 الّشيصّيىاستضشار يشا ر) ي يتنم  م حّ  يشضاتم  ٗ٘.ٖ ٕٛ.ٔ ٕ يتوّسب

 ٘ٙ.ٕ ٓٗ.ٔ ٛ يتوّسب
يحاولتم البحث  دا ي ندا ي دّم  دم اح دام فو اليسدرحّياا ي لّد  يدا يت دى 

 يشاهتتنا
 الكّم:ّ  2.02 7.29 -- متاّسط

 

ضانددا  ددم الّتوّةدده اليددارةّم  ددم الّت ضيددر ( فّا ةييددع   ددراا يةددا  ٙ) ياحدد  يددا الةددتو  رقددم       
وضداا , (ٔٛ.ٖ-٘ٙ.ٕ) وتراوحدا بديا, واحدت  ضداا يسدتواها يرت  داً اليستو  اليتوّسب باستتنا    در  

ضيدا ويّت دك فّا ال  در  اّلتدم ضداا , (ٖٕ.ٖ) اليستو  ال ام لةييع   راا اليةا  في ًا يتوّسبًا وبلد 
هدلا وضاندا قديم ,  ف ّ  ت حدّ  اليشدضلى بدتًب يدا وصد نالنا فضبر يتوّسب وضاا يستواها يرت  ًا هم  

يّيدا يدتّ   لدا تةدان  , (ٗٗ.ٔ-ٕٕ.ٔ) وتراوحدا بديا, رّ) يت اربدى لةييدع ال  درااابنحرار الي يا
وبشض    اّم ييضا فْا نسدتنتل فّا احتا   لدا ةييدع   دراا الي يدا  ولليةدابا الّتاتدى , ف رات ال ينى

 ضاا يتوّسبًا؛ يّيدا يدتّ   لدا فّا ي  دم ف درات  يندى الّتراسدى ي  دوا  دم اليسدتو  اليتوّسدب يدا حيدث
 تددّم ت سدديم ف ددرات ال ينددى فلددا تدداث  ئدداا لكسيتيييااحولحسددا  يسددتو  انتشددار , لكسيتيييااحانتشددار 
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يرت ع( بدو  ضدّ   ئدى هدو حاصد  قسديى نداتل بدرح فقدّ  ترةدى يدا ف لدا ترةدى , يتوّسب, يني ع)
, وبدددلل  تضدددوا الدددّترةاا ٕٚ= ٖ(/ٕٓ-ٓٓٔ لدددا الي يدددا  الضلّدددّم ي سدددويًا  لدددا  دددتت ال ئددداا ف) )

( يرت  دى, وبنداً   ليده ضداا يسدتو  انتشدار ٓٓٔ-ٙٚ( يتوّسدبى, و)٘ٚ-ٛٗ( يني  ى, و)ٚٗ-ٕٓ)
 (. ٚ) ونسبتنا اليئوّيى لت  الّبلبى ضيا هو يوّ ك  م الةتو  رقملكسيتيييا اح
 

 (1) ج ال رقم
 انسبتها المئاّية ل ى الّطمبةلكسيميميا مستاى انتّار األ

 

 المستاى الّ رجات م ى ع   الّطمبة الّنسبة المئاّية
 اليني ع ٚٗ-ٕٓ ٗ٘ٔ %ٜٖ
 اليتوّسب ٘ٚ-ٛٗ ٕٔٓ %ٓ٘
 اليرت ع ٓٓٔ-ٙٚ ٘ٗ %ٔٔ
 المجماع 02-722 222 722%

 

بترةدددددى لكسيتيييا ( يددددا الّبلبدددددى ي دددددانوا يدددددا اح%ٓ٘) ( فاّ ٚ) وياحدددد  يدددددا الةدددددتو  رقدددددم       
( يدننم ي دانم يدا %ٜٖ) وفاّ , بترةدى يرت  دىلكسيتيييا ( يدننم ي دانم يدا اح%ٔٔوفّا ), يتوّسدبى

 ( ورقدم٘) ورقدم( ٗ) وتتوا د هل  الّنس  يع الّنتدائل  دم الةدتاو  رقدم, بترةى يني  ىلكسيتيييا اح
, لكسيتيييابداح  ت ضداا ي  دم ف درات  يندى الّتراسدى ي  دوا  دم اليسدتو  اليتوّسدب يدا اإلصدابى , (ٙ)

نوا يدددا احلضسددديتيييا بترةدددى يتوّسدددبى فلدددا ف ندددرا نتدددائل هدددل  الّتراسدددى فّا بلبدددى ةاي دددى يؤتدددى ي دددا
وضددددلل  , (  ددددم ترةددددى ابنتشددددارٕٙٔٓ, تراسددددى نسددددييى )تاووت وهددددم نتيةددددى يتشددددابنى يددددع, يرت  ددددى

(  ددم فّا يسددتو  انتشددار احلضسدديتيييا لددت  بلبددى ٕٚٔٓ, ال يسددم وفبددو ترويددش) تشددابنا يددع تراسددى
 . ةاي ى الحسيا ضاا يتوّسباً 

 
(  دم يسدتو  = α٘ٓ.ٓ) رود لاا تبلدى فحصدائّيى  ندت يسدتو  الّتبلدى: ه  توةدت  دالّسؤال المّان:

احلضسيتيييا ت    للّنوال ابةتيا ّم؟ لنةابى  ا هلا الّسؤا  تّم بتايى حسا  اليتوّسدباا الحسدابّيى 
ا ويبديّ , وابنحرا اا الي يارّيى لترةاا الّبلبى  لا ي يا  احلضسيتيييا و  ًا ليت ّير الّنوال ابةتيا مّ 

( اليتوّسددباا الحسددابّيى وابنحرا دداا الي يارّيددى لددترةاا الّبلبددى  دديا  ينددى الّتراسددى 8)الةددتو  رقددم
 .  لا ي يا  احلضسيتيييا تب ًا ليت ّير الّنوال ابةتيا مّ 
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 (1ج ال )
 المتاّسطات الحسابّية ااجنحرافات المعيارّية افقًا لمتغّير الّناع اججتماع:ّ 

 

 الّناع اججتماع:ّ  الع   لمتاّسط الحساب:ّ ا اجنحراف المعياريّ 
 الّلضور ٚٔٔ ٜ٘.ٕ ٔٗ.ٔ
 اإلناث ٖٕٛ ٓٓ.ٖ ٓٗ.ٔ
 الضّلمّ  ٓٓٗ ٜٜ.ٕ ٔٗ.ٔ

 

( وةدوت ايدتار  داهر) بديا يتوّسدباا ترةداا الّبلبدى  لدا ي يدا  ٛ) ويت نر الةتو  رقم       
اح لددا تددتّ   لددا ارت دداال احلضسدديتيييا  ليددًا بددأّا اليتوّسددباا , تب ددًا للّنددوال ابةتيددا مّ , احلضسدديتيييا

 ( ف لدددا يندده للدددّلضورٓٓ.ٖ) فل ضددداا يسددتو  احلضسددديتيييا لددت  البالبددداا اإلندداث, وال ضدد  صددحيك
وقدددت تدددّم التحدددر) ليدددت  تبلدددى هدددل  , وفّا ال دددرود لدددم تضدددا وا دددحى ويحسدددويى حّ) يننيدددا, (ٜ٘.ٕ)

 ر ددى يددا فلا ضانددا ال ددرود بدديا لي, (ANOVA) ال ددرود فحصددائّيًا  ددا بريددد ابيتبددار اإلحصددائم
يتوّسباا ترةاا الّبلبدى  دم احلضسديتيييا تب دًا للّندوال ابةتيدا ّم لاا تبلدى فحصدائّيى  ندت يسدتو  

( نتددائل تحليدد  الّتبددايا للي ارنددى بدديا يتوّسددباا ترةدداا ٜ) ويوّ ددك الةددتو . (α ≤ ٘ٓ.ٓ) الّتبلددى
 . وال ابةتيا مّ الّبلبى  لا ي يا  احلضسيتيييا و  ًا ليت ّير النّ 

 
 (9) ج ال رقم

 افقًا لمتغّير الّناع اججتماع:ّ  (ANOVAنتائج تحميل الّتباين األحا ّي)
 

 مستاى الّ جلة قيمة ف متاّسط المرّبعات  رجة الحرّية مجماع المرّبعات مص ر الّتباين
 ٓٗ.ٓ ٙٓٚ.ٓ ٓ٘ٛ.ٜٛ ٔ ٘ٛ.ٜٛ بيا اليةيو اا
   ٚ٘ٓ.ٓٗٔ ٜٖٛ ٛٙ.ٕٗٚ٘٘ تاي  اليةيو اا

    ٜٜٖ ٓ٘.ٔٗٛ٘٘ اليةيوال
 

(  تم وةوت  رود لاا تبلى فحصائّيى  دم اليتوّسدباا الحسدابّيى ٜ) ياح  يا الةتو  رقم       
 حيدث ضاندا قييدى يسدتو  الّتبلدى, لترةاا الّبلبى  لا ي يدا  احلضسديتيييا ت د   للّندوال ابةتيدا مّ 

(, ويددددتّ  للدددد   لددددا فّا ال ددددرود الّ اهرّيددددى  ددددم ٘ٓ.ٓ) ( وهددددم قييددددى فضبددددر يددددا يسددددتو  الّتبلددددىٓٗ.ٓ)
بددددديا يسدددددتوياا اليت ّيدددددر اليسدددددت ّ  الّندددددوال  –(ٛ) واليوّ دددددحى  دددددم الةدددددتو  رقدددددم– اليتوّسدددددباا الحسدددددابّيى

)تاووت,  ابةتيدددا ّم لدددم تضدددا لاا تبلدددى فحصدددائّيى, وقدددت تشدددابنا نتيةدددى هدددل  الّتراسدددى يدددع تراسدددى نسدددييى
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, تداهر و يداؤ ) وضلل  تشابنا يع ضّ  يا تراسى (ٕٗٔٓ, ييي ) وتشابنا يع تراسى, (ٕٙٔٓ
, ضددداروضي م) وتراسدددى, اّلتدددم ف ندددرا فّا يسدددتو  احلضسددديتيييا بددديا الةنسددديا ضددداا يتيددداتاً , (ٕٕٔٓ

Karukivi 2011) وتراسى (2007, ةوضايا ور اقه ,Joukamaa et al) . 
 دم الّندوال ابةتيدا ّم حيدث ف ندرا  (ٕ٘ٓٓ)برسدينا  و يداؤ ,  وايتل ا هل  الّتراسى يع تراسى       

الّنتائل لتينم وةوت  رود لاا تبلدى فحصدائّيى  دم احلضسديتيييا بديا الةنسديا ضاندا يرت  دى لدت  الدّلضور, 
(  لدددا يسدددتو  الّندددوال ٕٚٔٓ)ال يسدددم وفبدددو ترويدددش,  وضدددلل  تبدددّيا فّا هنالددد  ايتا دددًا بينندددا وبددديا تراسدددى

وةوت  رود بيا الةنسيا ت وت لصدالك اإلنداث, وايتل دا نتدائل  ابةتيا ّم, حيث ف نرا نتائل تراستنيا
بدأّا  (Elzinga et al., 2002) وتراسدى (Hallstrom & Posse, 2001) هدل  الّتراسدى يدع تراسدى

 .  الّلضور ي انوا يا يستو  ف لا يا احلضسيتيييا ي ارنى باإلناث
لل دددر  بددديا الدددّلضور واإلنددداث لالبدددًا  دددم  وييضدددا ت سدددير هدددل  الّنتيةدددى بيدددا ن ر ددده يدددا وةدددوت تضدددا ؤ       

اليةتيددع احرتنددّم  دددم الّت لدديم وال يددد ؛ بدد  و ددم ييددداراا الددّ وا , باإل دددا ى فلددا يددا فصدددبحنا نشددنت   دددم 
اليةتيددع احرتنددّم يددا حرّيددى الّسدد ر والحرضددى للددّلضور واإلندداث  لددا الّسددوا , ضددّ  هددل  ال وايدد  تة دد  ال تددا  

 بير  ننا ضاللضر, ضيا فشدارا الّن رّيدى الي ر ّيدى بأّنده بديا يدا ن ّضدر بده وبديا قاتر   لا فتار  يشا رها والتّ 
يا نش ر به  اّا ت ضير ضا الةنسديا بدأّا هندا  ي بيداا تسدا تهم  لدا فتار  هدل  اليشدا ر والبدوح  نندا 

اتيةّياا, يتساويى, ضيا ييضا ت سير هل  الّنتيةى  ا بريد يدا برحتدى ن رّيدى الدّت ّلم ابةتيدا ّم يدا اسدتر 
يننددا الّنيلةددى,  يدددتًا احيددو  واحيدددواا يت ددا لوا ي دددًا  ددم احسدددر  الواحددت , وييتّددد  ضددّ  يدددننم سددلوضًا ي دددّت 
نيولةدددًا لآليدددر ياّصدددى  ييدددا يت لّدددد بالّتواصددد  الّل  دددّم والّت بيدددر  دددا اليشدددا ر, ضيدددا فّا احبدددويا في دددًا 

 .  سور تضوا قليلىتر  يشّضلوا نيولةًا ل بنا ؛ وللل   ال رود فْا لم تضا نا
 

(  ددم يسددتو  = α٘ٓ.ٓ) : هدد  توةددت  ددرود لاا تبلددى فحصددائّيى  نددت يسددتو  الّتبلددىالّســؤال المّالــث
احلضسيتيييا ت    لتي  احسر ؟ لنةابى  ا هلا الّسؤا  تّم حسا  اليتوّسدباا الحسدابّيى وابنحرا داا 

( ٓٔ)   دًا ليت ّيدر تيد  احسدر , ويبدّيا الةدتو  رقدمالي يارّيى لترةاا الّبلبى  لا ي يا  احلضسيتيييا و 
 لددددا ي يددددا  اليتوّسددددباا الحسددددابّيى وابنحرا دددداا الي يارّيددددى لددددترةاا الّبلبددددى  دددديا  ينددددى الّتراسددددى 

 . احلضسيتيييا و  ًا لتي  احسر 
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 (72ج ال )
 المتاّسطات الحسابّية ااجنحرافات المعيارّية افقًا لمتغّير  خل األسرة

 

  خل األسرة الع   المتاّسط الحساب:ّ  اف المعياريّ اجنحر 
 222أقّل من  ٘ٙٔ ٕٔ.ٖ ٔٗ.ٔ
ٔ.ٕٗ ٕ.ٜٗ ٖٔٛ 222-7222 
 7222أكمر من  ٔٙ ٔٙ.ٕ ٔٗ.ٔ
 الكّم:ّ  222 0.99 7.27

 

وةوت ايتار  داهرّ) بديا يتوّسدباا ترةداا الّبلبدى  لدا ي يدا   (ٓٔ) يت نر الةتو  رقم       
 لتي  احسر , فل ضاا ف لا يستو  لالضسيتيييا لت  الّبلبدى الّدلياه يبلد  تيد  فسدرهماحلضسيتيييا, تب ًا 

( ٓٓٓٔ-ٓٓ٘) يليدده الّبلبدى الّددلياه يتددراوح تيد  فسددرهم بدديا, (ٕٔ.ٖ) وهددو, ( تيندارٓٓ٘) فقدّ  يددا
( ٓٓٓٔ) (, وضاا فقّ  يستو  لالضسيتيييا لت  الّبلبى اّللياه يبلد  تيد  فسدرهم ف لدا يداٜٗ.ٕ) تينار وبل 
(, ف) فّا يسددتو  احلضسدديتيييا يتندداق  ب يددات  تيدد  احسددر , وللتأّضددت يددا يددت  تبلددى هددل  ٔٙ.ٕ) تينددار وبلدد 

ويوّ ددك , (One Way ANOVA) ال ددرود فحصددائّيًا ةددر  اسددتيتام ايتبددار تحليدد  التّبددايا اححددات)ّ 
 لدا ي يدا  احلضسديتيييا  ( نتائل تحلي  الّتبايا للي ارنى بيا يتوّسدباا ترةداا الّبلبدىٔٔ)الةتو  

 . و  ًا ليت ّير تي  احسر 
 

 (77ج ال )
  خل األسرةافقًا لمتغّير  (ANOVA) نتائج تحميل الّتباين األحا يّ 

 

 مستاى الّ جلة قيمة ف متاّسط المرّبعات  رجة الحرّية مجماع المرّبعات مص ر الّتباين
 **2.22 ٕٗٛ.ٜٖ ٓٓٙ.ٖ٘٘٘ ٕ ٕٓ.ٔٚٓٔٔ بيا اليةيو اا
   ٖٜٚ.ٖٛٔ ٜٖٚ ٗٓ.ٛ٘ٔ٘٘ تاي  اليةيو اا

    ٜٜٖ ٕٗ.ٜٕٕٙٙ اليةيوال
 

 .** تالى فحصائّياً 
 

( وةوت  رود لاا تبلى فحصائّيى  دم اليتوّسدباا الحسدابّيى لدترةاا ٔٔ) ياح  يا الةتو  رقم       
, (ٓٓ.ٓ) لّتبلدىاالّبلبى  لا ي يدا  احلضسديتيييا ت د   ليت ّيدر تيد  احسدر , حيدث ضاندا قييدى يسدتو  

(, ف) فّا يسدتو  احلضسديتيييا ييتلدر بدايتار تيد  احسددر , ٘ٓ.ٓ) وهدم قييدى فقدّ  يدا يسدتو  الّتبلددى
 (Tukey HSD) الّتي  تّم استيتام ايتبار توضم ال رود ولصالك فّ) يا يستويااولي ر ى ببي ى هل  
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 . الب تّيى ليت ّير تي  احسر  ( نتائل الي ارناإٔ) ويوّ ك الةتو  رقم, للي ارناا الب تّيى
 

 (70ج ال )
 ( لمتغّير  خل األسرةTukey HSDنتائج المقارنات البع ّية تاك: )

 

 الّ جلة الخطأ المعياريّ  فراق المتاّسطات الّ خل الّ خل

 ٓٓ٘فقّ  يا 
٘ٓٓ-ٔٓٓٓ *ٓ.ٖٚ ٓ.ٓٙٗ ٓ.ٓٓ 
 ٓٓ.ٓ ٜٛٓ.ٓ ٙٚ.ٓ* فضتر يا ٓٓٓٔ

٘ٓٓ-ٔٓٓٓ 
 ٓٓ.ٓ ٗٙٓ.ٓ -ٖٚ.ٓ* فقّ  يا ٓٓ٘
 ٓٓ.ٓ ٚٛٓ.ٓ ٖٛ.ٓ* فضتر يا ٓٓٓٔ

 فضتر يا 
ٔٓٓٓ 

 ٓٓ.ٓ ٜٛٓ.ٓ -ٙٚ.ٓ* فقّ  يا ٓٓ٘
٘ٓٓ-ٔٓٓٓ *ٓ.ٖٛ- ٓ.ٓٛٚ ٓ.ٓٓ 

 

 وةوت  رود بيا يتوّسب الّبلبى اّلليا يبل  تي  فسرهم فقّ  يا (ٕٔ) يّت ك يا الةتو  رقم         
وضدلل  يوةدت  ددرود , ( تيندارٓٓٓٔ -ٓٓ٘) هم بدياوالّبلبدى الّدليا يتدراوح تيد  فسدر , ( تيندارٓٓ٘)

 (ٓٓٓٔ)( تينار والّبلبى اّلليا تي  فسرهم فضبر يا ٓٓ٘) بيا يتوّسب الّبلبى لو) الّتي  فقّ  يا
( ٓٓٓٔ -ٓٓ٘) تينار, ويّت ك في ًا وةوت  رود بديا يتوّسدب الّبلبدى الّدليا يتدراوح تيد  فسدرهم بديا

( تيندار, ويشدير للد  فلدا فّا يسدتو  احلضسديتيييا ٓٓٓٔ) ضبدر يداتينار, والّبلبى الّدليا تيد  فسدرهم ف
ف) فّا اني اع تي  احسر  يؤّتر  لا ارت داال احلضسديتيييا, يرت ع لت  الّبلبى باني اع تي  فسرهم؛ 
( اّلتدم فشدارا نتائةندا فلدا ارت داال احلضسديتيييا ٕٙٔٓ)تاوت,  وقت اتّ  ا هل  الّنتيةى يع تراسدى نسدييى

بنتدائل ف ندرا ارت داال احلضسدديتيييا  (ٕٗٔٓ)ييدي ,  سدتو  الدّتي , وضدلل  ةدا ا تراسددىباني داع ي
وييضا ت سير لل  يا يا  يا ن ر ه  ا تأتير الحالى ابقتصاتّيى الوا دك باني اع يستو  الّتي , 

م  لددا ال ددرت ينددل ب ولتدده يددا حيددث آلّيددى  يدد  اليددّخ؛ فل فّا هنددا  ايتا ددًا بدديا احب ددا  اليت دداوتيا  دد
الحالددى ابقتصدداتّيى يددا حيددث الّتوصددياا ال صددبّيى, ورسددم اليددّخ  ددم ال ددّ  احيددايّم يندده, وهددو احيددر 
الّددل) ي ددّرد ب ددًا  ددا ب دد  آيددر يددا ةنددى  يلّيددى الّترضيدد , ضيددا فّا الّب دد  الّددل) ينشددأ  ددم بيئددى   يددر  

فضبدر يدا فةد  بدل    نتيا يريت الوصو  فلا ي لويى  يا فو  ي  فير يا, يضوا  م حاةى فلدا يةندوت
ضيدا ييضدا ت سدير للد  فلا ي يت يا الّسيبر   لا اليّخ,  لا ال ض  يا احلنيا   م الةاند  ا يدر, 

الّنضو  الوةتانّم  نتيا يص  ال رت فلا قيدع ن رنا ليسألى تتنم تي  احسر   لا فسا  يؤّت) فلا 
  ولتين لنحسا  باحلم اّلل) فشار فليه  فّ) يبراا تت ّلد بي ارنى ن سه ب ير  يا ييسور) الّتي  تةّنباً 
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 . (Zoltink, et, al, 2001) وآيروا
 

(  ددم يسددتو  = α٘ٓ.ٓ) هدد  توةددت  ددرود لاا تبلددى فحصددائّيى  نددت يسددتو  الّتبلددىالّســؤال الرّابــ : 
لا )الّندددوال ابةتيدددا ّم, تيددد  احسدددر (؟ لنةابدددى  دددا هددد احلضسددديتيييا ت ددد   للتّ ا ددد  بددديا يت ّيدددراا الّتراسدددى

لت ا د  (, للضشدر  دا وةدوت فتدر Three Way ANOVAالّسدؤا  تدّم اسدتيتام تحليد  التّبدايا الّتاتدّم )
ويبددّيا الةددتو  ، تيدد  احسددر (  ددم يسددتو  احلضسدديتيييا, الّنددوال ابةتيددا مّ ) يت ّيددراا الّتراسددى الّتاتددى

 . اا الّتراسى( لتراسى فتر الّت ا   بيا يت ّير ANOVA) نتائل تحلي  الّتبايا( ٖٔ) رقم
 

 (72) ج ال رقم
 ل راسة أمر الّتفاعل بين متغّيرات الّ راسة (ANOVA) نتائج تحميل الّتباين

 

مجماع  مص ر الّتباين
 المرّبعات

 رجة 
 الحرّية

متاّسط 
مستاى  قيمة ف المرّبعات

 الّ جلة
 ٚٙٚ.ٓ ٛٛٓ.ٓ ٘ٔ.ٕٔ ٔ ٘ٔ.ٕٔ الّنوال ابةتيا مّ 

 *2.222 ٜٕ٘.ٖٕ ٜٗ.ٕٕٖٙ ٕ ٛٛ.ٕ٘٘ٙ تي  احسر 
 ٖٙ٘.ٓ ٘ٚ٘.ٓ ٚٚ.ٜٚ ٕ ٗ٘.ٜ٘ٔ الّنوال ابةتيا ّم * تي  احسر 

   ٛٙ.ٖٛٔ ٖٙٚ ٙٗ.ٖٕٗٔ٘ اليبأ
   ٕٖٛٙٙ٘ٔ ٓٓٗ ٕٖٛٙٙ٘ٔ اليةيوال

   ٕٗ.ٜٕٕٙٙ ٜٜٖ ٕٗ.ٜٕٕٙٙ اليةيوال الي ّت 
 

 .(R2 = 0. 21* تاّلى فحصائّيًا/ )
 

تر  ل) تبلى فحصدائّيى  دم اليتوّسدباا الحسدابّيى  تم وةوِت ف (ٖٔ) وياح  يا الةتو  رقم       
ولددم يضددا هنددا  فتددرة لو تبلددى فحصددائّيى  ددم اليتوّسددباا , لددترةاا الّبلبددى  لددا ي يددا  احلضسدديتيييا

الحسددابّيى لددترةاا الّبلبدددى  لددا ي يددا  احلضسددديتيييا ي دد   للّت ا دد  بددديا يت ّيددر) الّنددوال ابةتيدددا ّم 
 وهددم قييددى فضبددر يددا يسددتو  الّتبلددى, (ٖٙ٘.ٓ) تو  الّتبلددىحيددث ضانددا قييددى يسدد, وتيدد  احسددر 

وفييدرًا , وفّا اليت ّير الوحيت اّلل) ضاا لده فتدرة لو تبلدى فحصدائّيى هدو يت ّيدر تيد  احسدر , (٘ٓ.ٓ)
( حيددث R2)  يددا يددا  نتددائل تحليدد  الّتبددايا تددّم الّتوّصدد  فلددا قييددى يربددع ي ايدد  ابرتبدداب اليت ددتت

%( يا الّتبايا  دم يت ّيدر ٕٔ) ف) فاّ , هل  ال ييى فلا نسبى الّتبايا الي ّسر وتشير, (ٕٔ.ٓ) بل ا
 . تي  احسر (, احلضسيتيييا ييضا ت سير   ا بريد يت ّيراا الّتراسى )الّنوال ابةتيا مّ 
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 :مناقشة الّنتائج
ا فْا يسدنم  دم ل ت ف نر الّتحلي  اإلحصائّم فّا يت ّير يستو  الّتي  هدو اليت ّيدر الّدل) ييضد       

بينيددا لددم يسددنم يت ّيددر الّنددوال ابةتيددا ّم  ددم ت سددير فّ) ي ددتار يددا , ت سددير الّتبددايا  ددم احلضسدديتيييا
ضصد ر حةدم  يندى الدّلضور ال ائدت  فلدا , وييضا فْا ن  وه لل  فلا يصائ  تت لّدد بال يندى, الّتبايا

لدا انتيدا  ي  دم ف د, قّلى  تتهم  م ضلّياا الةاي ى بشض   امّ  رات  يندى الّتراسدى فلدا فتسدر يت اوتدى وا 
وهو يا ي ّسدر الّتيداي  بديا , وهم ياصّيى يوةوت   م يةتيع الّتراسى بشض   امّ ,  م يستو  الّتي 
 . ف رات  ينى الّتراسى

( واّلتم فشدارا فلدا ارتبداب  يتوّسدب  ٕٙٔٓ, تاووت) وقت اّت  ا هل  الّنتيةى يع تراسى نسييى       
 TAS-20لضسددديتيييا ضترةدددى ضلّيدددى وضترةدددى  ر يدددى  لدددا فب دددات ي يدددا  تورنتدددو فلدددا  قدددو)  بددديا اح

 (, الّتددم ف نددرا ارتبدداب احلضسدديتيييإٗٔٓ)ييددي ,  لالضسدديتيييا, ضيددا اتّ  ددا هددل  الّنتددائل يددع نتددائل تراسددى
و ددتم وةددوت تيدداي  بدديا الددّلضور واإلندداث  ددم ن دد  ال ددتر   لددا الّت بيددر , باني دداع يسددتو  الددّتي 

ضيدا اّت  دا , ويستو  الّنوال ابةتيدا مّ , وهلا يا ف نرته هل  الّتراسى  لا يستو  الّتي , المّ ابن  
اّلتم ف ندرا نتائةده فّنده لدم يضدا هنالد   درود , (ٕٕٔٓ, تاهر و ياؤ )هل  الّنتائل يع نتائل تراسى

 .  الةن ( باحلضسيتيييا) ائت  للّنوال ابةتيا ّم 
(  دم يسدتو  الّندوال ابةتيدا ّم  لدم تضدا ٕٔٔٓ, ضداروضي م) ع تراسدىوضلل  ات  دا النتدائل يد       

بينيددا ضدداا هنالدد  , هنالدد   ددرود لاا تبلددى فحصددائّيى  ائددت  للةددن   ددم يتوّسددب يةيددوال الددّترةاا
  ددت فةددروا تراسددى , (ٕ٘ٓٓ, ايددتار  ددم نتددائل هددل  الّتراسددى يددع نتددائل تراسددى )برسددينا  و يدداؤ 

وف نددددرا الّنتددددائل  روقددددًا لاا تبلددددى  ددددم احلضسدددديتيييا بدددديا , ضسدددديتييياب نددددواا الةددددن  و اقتدددده باحل
ال يسدم )وضدلل  ةدا ا تراسدى, وف نرا الّنتائل فّا احلضسيتيييا ضانا يرت  ى لت  الدّلضور, الةنسيا

بنتائل  م الّنوال ابةتيا ّم بأّنه توةت  رود بيا احلضسديتيييا والةدن  ت دوت , (ٕٚٔٓ, وفبو ترويش
( ضاندا نتدائل تراسدِتنا  دم الّندوال ابةتيدا ّم ٕٙٔٓ, و م تراسدى نداتر  ةييد  )حيدت, اثلصالك اإلن

 . تشير فلا وةوت  رود بيا الّلضور واإلناث  لا ي يا  احلضسيتيييا ت وت لنناث
 

 : الّتوصيات
 بناً   لا النتائل الّساب ى  اّا الّتراسى توصم بيا يأتم:       

ييدى احلضسديتيييا  دم  اقداا الّبالد  وتضّي ده ابةتيدا ّم يدع ا يددريا؛ الّتو يدى اليةتي ّيدى حدو  فه -ٔ
 اا,دددولل  يا يا  فقايى الّنتواا, واليناقشاا,  لا يستو  الةاي اا, واليتار , والةي يّ 
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 . والةناا اّلتم ت نا باحسر 
 يدع, وف درار ,فشرا  الةنداا اإل ايّيدى  دم نشدر يو دوال احلضسديتيييا بديا ضا ّدى ال ئداا  دم اليةت -ٕ

 . ولل  باست با  الييتّصيا للحتيث  نه, وبرد الوقايى ينه
ةددرا تبددوير بددرايل فرشدداتّيى للّبلبددى تسدداهم  ددم ي الةددى يشددضلى احلضسدديتيييا, و  -ٖ تراسدداا حددو   ا 

يت ّيدراا فيدر  تدرتبب باحلضسدديتيييا, يتد : ابضتئدا , وال اقداا ابةتيا ّيددى للّبالد  يدع اليتّرسدديا 
ال بدددا يا نيدددب الّشيصدددّيى, و لدددا  ينددداا فيدددر : ضبلبدددى اليدددتار , وال دددايليا  دددم واحصدددتقا , و 
 . ال اّم والياّ  

 وفييرًا فةرا  تراسداا  لدا  ينداا فضبدر حدو   اقدى احلضسديتيييا بيسدتو  ت لديم احبدويا, والو دع -ٗ
 . وحةم احسر , وفنياب الّتنشئى الوالتّيى, ابقتصات)ّ 

 

 :املراجع
 :يةالعربالمرج  بالمغة 

 ,ال د وب,  ابلضسيتيييا )صد وبى تحتيدت اليشدا ر( وفنيداب الت ايد  يدع. (ٖٕٓٓ) ايياا البنا
 . ٘٘-٘ٔ,  ٖٔ, ال اهر : ةاي ى  يا شي , ال تت ابحالية كمية اآل

 كميـة التربيـة ، تطبيـق مقيـاس اجلكسـيميميا لـ ى طمبـة جامعـة بغـ ا . (ٕٙٔٓ). ناتر , حيت
 . ى اإلسنات ال تت اليا  باليؤتير ال ليم الرابعيةل, ابن ّر  لمعمام اإلنسانية

 ( إسهام بعـ  المتغيـرات فـ: التنبـؤ باجلكسـيميميا لـ ى معممـات ٕٗٔٓييي , فيياا .)  ريـا
 . ٖٓ٘-ٜٕ٘ (,ٕ)ٕٓ ,يةلى الب ولى والتربيى. األطفال

 ندى الدلضا  ابن  دالم و اقتده بابلضسديتيييا لدت   ي. (ٖٕٔٓ)  راقدم, شد باا, هشام, اليولم
, ٔٗ, ال دتت (ٕ) , يةلدت،  راسات عربية ف: التربية اعمـم الـنفسيا با  وبالباا الةاي دى

 ٔٔٚ-ٕٔٚ . 
 ( العالقــة بــين اجلكســيميميا اأنمــاط التنّــئة الاال يــة االاضــ  اجقتصــا يٕٙٔٓتاووت, نسدييى .) 

 (. ٗ تت) ,(ٕٔ) . اليةلى احرتنيى  م ال لوم التربويى, يةلتاججتماع: احجم األسرة االجنس
  (, ضدانوا احو ٖ) ال دتت مجمة الجام  ف: ال راسـات النفسـية االعمـام التربايـة(. ٕٔٔٓ)التواش 

(ٕٓٔٙ) ,ٖ٘ . 
   ــــا ي معرفــــ: ســــماك: فــــ: خفــــ  أعــــرا  (. ٕٗٔٓ)ال هرانددددم,  بددددتا فعاليــــة برنــــامج إّر

 ضليىينشور ,  . رسالى تضتورا  ليراجلكسيميميا ل ى عينة من المكتئبين الراّ ين السعا يين



 عماد املصري وفاطمة النوايسة ............................................................... ة مؤتةمستوى االلكسيجيميا لدى طلبة جامع

 

 

                                                                                 (002)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملنارة، 

 . احرتا, الةاي ى احرتنيى, ال لوم التربويى
 مجمة الجـام  , ص وبى الت رر  لا اليشا ر )ابلضسديتيييا(. (ٕٙٔٓ)  ار ,  يا ال ابتيا

 . ٖٗ-ٖٖ, (ٕٙٔٓ) ضانوا احو , (ٖ) ال تتف: ال راسات النفسية االعمام الترباية 
 ا بسماك المّاغبة لـ ى عينـة مـن مراحـل اجلكسيميميا ف: عالقته. (ٕٔٔٓ) يحيت, ش باا

 . يصر, ةاي ى ال يوم, رسالى ياةستير لير ينشور , تعميمية مختمفة
 ابلضسدديتيييا و اقتنددا بنو يددى )ةددوت ( النددوم لددت   ينددى يددا بددا  . (ٕٕٔٓ) سدداييى, صددابر

 . ٕٖٓ-ٜٕٙ, (ٕ)ال تت , (ٕٕ)يةلت ,  راسات نفسية, وبالباا الةاي ى
 اليشا ر ن   ضلياا الت بير  ا  تراسى ال اقى بيا  ة /. (ٕٙٓٓ) صاح التيا,  راقم

(, ٗ٘, ةاي ددى ال قددا يد, )مجمــة كميــة التربيــة)ابلضسدديتيييا( والت لددد الوالددت) لددت  الراشددتيا, 
ٜٖٔ-ٕٗٗ . 

 تراسى ي ارنى لب ع ابلضسيتيييا لت   ينى ييا ي انوا يا الصدتاال . (ٕٚٓٓ) فحيت,  ير
 . ٖٕٗ-ٖٛٔ, ٛ, مجمة رابطة التربية الح يمة، با  الةاي ى التوتر) وال اتييا يا

 ( .التضددتم: ٕٛٓٓقريشددم  بددت الضددريم,   بددوب ري دداا .)alexithymie  بالصددحىالي نددوم و اقتدده 
, (ٔ), مجمة  راسات نفسية اترباية مخبـر تطـاير الممارسـات النفسـية االتربايـةواليدرع, 

ٕٓٗ-ٕٔٙ . 
 (  ٜٕٓٓيبير هت) .اعالقتهـا بـالقمق لـ ى عينـة مـن المـراهقين المكفـافين األلكسيميميا .

 . ةاي ى  يا شي , ي نت التراساا ال ليا للب ولى, رسالى ياةستير لير ينشور 
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