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الملخص
يهدف البحث الحالى التعرف علىى اتىتاداش كىب ال اللااىج ا تمىاع ااعع اتىها علىى اعمىاح الحىلار ا تىر
لدى ا بناء ،حبقت اداال الدراتة على عينة الدراتة ا تاتية اقلامها ( )023ابن اابنة يقعىن يى الة ىة العمريىة
مىىن ( )27-71مىىن حلبىىة احالبىىال الةرقىىة ا الىىى االااعيىىة االاالاىىة مىىن اليىىة التربيىىة ا تات ىية (ا قسىىاش النيريىىة
االعملية)اا ليىىة العلىىلش بةامعىىة ال ليىىت ايقمىىن ي ى تىىر مسىىتقرا  ،ايسىىتادمن كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع  ،ا
اكىىتملت داال الدراتىىة على(اتىىتمارا البياعىىال العامىىة لهبنىىاء ا تىىر  -اتىىتبياا اتىىتاداش كىىب ال التلااىىج
ا تماع  -اتتبياا مدى ا تتةادا من كب ال التلااىج ا تمىاع  -مقيىا عمىاح الحىلار ا تىرى ) اولاىلت
الدراتة للنتائج التالية:
-7
ا اار داايع اتتاداش كب ال التلااج ا تماع يراد عينة البحث اىاا ااتسىام مهىارال اابىرال
ديدا بنسبة %3.0
-2
ا اار اتتادامال كىب ال التلااىج ا تمىاع يىراد عينىة البحىث اىاا اللاوسىام بنسىبة ، %72.0
يليه ي المروبة الااعية اعستةراش بنسبة %72
-0
ا اار عماح الحلار ا تر يراد عينة البحث ااا عماح الحلار اإليةابية بنسبة %20.2
-4
ا ااىىر عمىىاح الحىىلار اإليةابيىىة يىىراد عينىىة البحىىث اىىاا الحىىلار االنقىىا بنسىىبة  ، %27.0يليىىه ي ى
المروبة الااعية الحلار العاحة بنسبة . %43.1
-2
ا اار عماح الحلار السلبية يراد عينة البحث ااا الحلار التسلط بنسبة  ، %22.0يليه ي المروبىة
الااعية الحلار العدااع بنسبة . %41.1
-6
ا لد يراق ذال د لة احصائية ي اتتاداش كب ال التلااج ا تماع لدى عينىة البحىث مىن ا بنىاء
وبع ىا ل للمتريىىرال الدراتىىة ( الةىىن – عىىلا الدرات ىة  -المسىىتلى التعليم ى لللالىىدين -عمىىج ا ش -الىىداج الرىىهر
لهترا)
-1
ا لد يىراق ذال د لىة احصىائية يىى عمىاح الحىلار ا تىرى (ايةىاب  -تىلب ) لىدى عينىة البحىث وبعىا ل
لمتريىىرال الهبنىىاء ااتىىر ( الةىىن – عىىلا الدراتىىة -المسىىتلى التعليم ى لللالىىدين -عمىىج ا ش -الىىداج الرىىهر
لهترا)
-3
ا ىلد عققىة اروباحيىة بىىين مىدى ا تىتةادا مىىن اتىتاداش كىب ال التلااىىج ا تمىاع ااعمىاح الحىىلار
ا تر (ايةاب  -تلب ) لدى ا بناء عينة البحث
-9
إا وعلي ا ش ااا من اار العلامج المؤثرا على عماح الحلار ا تر بنسبة  ، %19.2يليه وعلىي ا م
بنسبة  ، %63.3ايأو ي المروبة الاالاة عمج ا ش بنسبة  ، %62.2ا ايرا ي المروبىة الرابعىة اتىتاداش كىب ال
التلااج ا تماع بنسبة .%21.4
اااات الدراتة بضرارا حث اتائج اإلعقش الماتلةة ااااة اإلعقش المرئ بعمج البرامج الت ونىاق ايةيىة
وحليج المعللمال الم تسبة من كب ال التلااج ا تماع إلى معللمال يم ن ا تتةادا منها ي حىج المرى قل
اا زمال الحالية االمستقبلية لهبناء.
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The Use of Social Networking Networks and Their
Reflection on Patterns of Family Dialogue
ABSTRACT
The present study aims at identifying the use of social connection networks and their
reflection on the patterns of family dialogue among children. The study tools were
applied to the basic study sample of 320 boys and girls in the age group (17-21) of the
first, second and third students of the Faculty of Education (The theoretical and
practical sections) and the Faculty of Science at Kuwait University are in stable
families and use social networks. The study tools included (the general data form for
the children and their families - the social networks questionnaire - the questionnaire
on the use of social networks - Measuring patterns of prisoners dialogue) and the
study found the following results:
1 - The most motivated use of social networks of members of the research sample was
to acquire new skills and experience by 8.3%
2 - The most uses of social networks of members of the research sample was
whatsapp massenger 12.3%, followed by the second Instagramby 12%
3 - The most common patterns of family dialogue of the sample of the research
sample was positive dialogue patterns by 53.2%
4 - The most positive types of dialogue for the members of the research sample was
dialogue and discussion by 51.3%, followed by emotional dialogue at the rate of
48.7%.
5 - The most negative types of dialogue for the members of the sample of the research
was the authoritarian dialogue by 52.3%, followed by the second in the dialogue of
aggression by 47.7%.
6- There are statistically significant differences in the use of social networks in the
sample of children according to the variables of study (sex - type of study - parents'
educational level - mother's work - monthly income of the family)
7 - There are statistically significant differences in the patterns of family dialogue
(positive - negative) in the research sample according to the variables of children and
their families (sex - type of study - parental level of education - mother's work monthly income of the family)
8 - the existence of a relationship between the use of the use of social networks and
patterns of family dialogue (positive - negative) in the sons of the research sample
9. Mother's education was the most influential factor in the patterns of family
dialogue, with 79.2%, followed by father's education at 68.8%. The mother's work
ranked third with 62.5%. Finally, the social networks accounted for 57.4%.
The study recommended the necessity of urging the various media, especially the visual
media, to work on programs that discuss how to transform information gained from social
networks into information that can be used to solve the current and future problems and
crises
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مقدمة امر لة البحث:
يرهد العال المعاار مةملعة من المتريرال المراراة ي مةال ا وصال اوقنية المعللمال مما يةعج
العال قرية العية ونتقج ييها المعللمال إلى ميع اعحاء ال را ا رضية  ،ا كك اا ذه المتريرال لها وأثير ا
المباكر على يراد المةتمعال مما ديعه بقبلل ذه المستحدثال االت يف معها لتحقيق ا تتةادا مما وقدمه من
مزايا ي ميع المةا ل( .عادل عبد الصادق .)2374 ،
ل
ل
يالالرا المعللماوية االت نللل ية الت يلا هها العال وعىد عنصىرا امىا مىن عنااىر التقىدش اا زد ىار،
يالمعللمال ي وزايد اوطىلر مسىتمر ا اىبحت الطىرق التقليديىة اليىر مقئمىة اتسىام المعللمىال االمهىارال .
(ياحمة عبد العاح )2333 ،
اقد ابحت كب ال المعللمال وستادش ي كتى مناح الحيىاا اليلميىة يهى لهىا وىأثير علىى حيىاا الةىرد
حيث وؤثر على تللاياوه ااوةا اوه اوةاعقوه المةتمعية(Dwyer.ton, 2002) .
امع ظهلر الت نللل يا الرقميىة ،ااعترىار ا ااتىتادامها يى كىتى المةىا ل اىاا بىد مىن ملاابىة ىذا
التقدش المطرد اا تتةادا منه ي مةا ل الحياا الماتلةة ( .حمد المررب .)2331 ،
ايعىىد ا عترعىىت حىىد مصىىادر و نللل يىىا المعللمىىال اا وصىىا ل الحدياىىة ا بىىرز مسىىتحدثال و نللل يىىا
التعلي التى يرضىت عةسىها علىى المسىتلى العىالم اىقل السىنلال الماضىية حتىى اىبل تىللبا ل للتعامىج اليىلم
اعمط للتبادل المعري ( .مصطةى دمحم( )7999 ،حسن دمحم)2337 ،
ا ابل لإلعترعت دارا ل مؤثرا ل ي ور يج حياا اإلعساا ااياعىه اإذا ااعىت ىذه اللتىائج وماىج قىلى امىة
ايعالة امؤثرا ي المةتمع الحديث بةضج ما وقدمه من معللمىال امىا وىليره مىن تىاليل وحمىج يى حياوهىا قىدرا
ائلة على اإلقناا بر ج ااضل ااريل ا برى ج اةى امسىتتر يم نهىا مىن ا وىداج اايىرال مىن التعىديقل علىى
حياونا امةا مينا امعتقداونا( .دمحم الةل ر ( ،)7992 ،إيماا عز العرم.)2330 ،
اوعد كب ال التلااج ا تماع عبىر ا عترعىت حىدن منتةىال و نللل يىا ا وصىا ل ،ارالى ا ىذه الرىب ال
ااا الهدف من اعرائها ي ا تا للتلااىج ا تمىاع بىين ا يىراد ال ىن اتىتادامها متىد ليرىمج عرىطة ثقاييىة
اوعليمية اتياتية متعددا(.تلي االد (Daved, 2009)،)2332 ،اذلىىك لمىىا ومتل ىىه مىىن اصىىائت اإم اعيىىال
وميز ا عن الملاقع اإلل تراعية ا ارى .اقد اىبحت كىب ال التلااىج ا تمىاع اليىلش مىن المؤتسىال الهامىة
التى وقىىلش بىىدار حيىىل يى وربيىىة ا بنىىاء اإاسىىابه تىىللايال امهىىارال اىىحيحة امىىا عهىىا داا امىىة مىىن داال
التريير ا تماع  ( .مال امال)2372 ،
اقد ظهرل العديد مىن كىب ال التلااىج ا تمىاع ماىج (الةىي بىل – Facebookوليىت– twitter
ما تبي  - May Specم بلاا - Lab Buunا يايف - Hai Vivاات - Okt-وا د - Tagdيلويلم
 -YouTubeاالير ىىا) االتىى واحىىت لمسىىتادميها مرىىاراة الملةىىال اوبىىادل الصىىلر امقىىاحع الةيىىديل ا ىىراء
المحادثال الةلرية االتلااج االتةاعج المباكر بين الة ال الماتلةة (دمحم المنصلر)2372 ،
امىىا وقىىلش كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع باداىىال وريىىرال ا تماعيىىة علىىى مسىىتادميها مىىن اىىقل إاسىىام
ا يىراد معىىارف امةىىا ي ماتلةىىة لمىىا ومتل ىىه ىىذه الرىىب ال مىىن اصىىائت اعلامىىج ىىذم اإبهىىار اوةاعليىىة عاليىىة
( كلاق يرحال.)2339 ،
ادالة ال ليت اأحد مةتمعال العال المعاار ل و ن بعيدا عن ذه الالرا التقنية للمعللمال حيىث كىهد
المةتمع ال ليت منذ عدا عقلد اقبا ل ابيرا ل ي مةال التحلل إلى مةتمع وقن يقلش على ا تتةادا من المزايىا التى
وقدمها وقنية ا وصال بر ج ااص االتقنية الحدياة بر ج عاش ي ميع الميادين – لملاابة عصر المعللمال الذ
يرض على الةميع( .عادل حسلا)2336 ،
اورير اإلحصائيال ي دالة ال ليت إلى اروةاا عسبة مستادم ا عترعت ي دالة ال ليت حيىث ظهىر
مراز اإلحصاءال الدالية لإلعترعت ا ال ليت وعد الدالة السادتة على مستلى دال الررق ا اتط ي اتىتاداش
اإلعترعىىت حيىىث بل ى عسىىبة مسىىتادميها  %42.0مىىن ملىىة الس ى اا ا ااىىر ي ىىة اتىىتاداما لإلعترعىىت ااعىىت الرىىبام
االمرا قين ابنسبة  %61من إ مال مستادم ذه الرب ة(Internet World State, 2017) .
ابهىىذا يىىاا البىىاحاين ونبهىىلا إلىىى ميىىة كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع ادار ىىا ي ى اىىقج كاصىىية الرىىبام
اونميتها حيث دلت دراتة ولييق التليةر ( )2339ا عدد المستادمين العرم مىن المىرا قين االرىبام لملاقىع
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التلااج ا تماع يصج إلى ( )72مليلا كات.
ااوةق ذلك مع ناء الةل ر ( )2337ا المرا قين االربام مىن ااىر الة ىال المسىتادمة لإلعترعىت حيىث
ا لديه قدرا على الترير االرالبة ي التحرر حيث عها اار ي ال المةتمع حراة اعرىاح امصىدرال مىن مصىادر
الترير ا تماع  ،اما وتصف ذه الة ة باإلعتاج االعطاء ااإلبداا ي ااية المةا ل حيث عه حلق على ا يال
الصاعدا يال الةي بل ( .دمحم إبرا ي  ،اع ملتى)2377 ،
ايم ن القلل ا كب ة ا عترعت املاقع التلااج ا تماع وماج زءال اما ل من ثقاية المىرا قين الىذين
يبحالا عن الةديد دائما ل ايرالبلا ي التةديد االتطلير( .دمحم عطا هللا)2331 ،
ايعىىد ا بنىىاء مىىن ى المىىلارد التى ومتل هىىا ا تىىرا ا ى الايىىة عمليىىة التنميىىة المةتمعيىىة ممىىا يتعىىين النهىىلض
بقدراوه المعريية االعلمية اا تماعية( .دمحم الهاد  ،حامد عمار)2332 ،
يا بناء من اىقل كىب ال التلااىج ا تمىاع يسىتةيداا مىن ا عرىطة االبىرامج المتاحىة لهى ايتةىاعللا مىع
الير من النا من اقل ذه ا عرطة المتاحة ،ابىذلك يتبىادللا علاعىا ل مىن السىلل اإلعسىاع اي تسىبلا ابىرال
إيةابية امهارال إعمائية من اقل التةاعج االمراراة امن نا ينملا احساتىه بالمسى للية اا عتمىاد علىى الىذال
اإدارا ك لا حياوه من اقل العمليال اا عرطة االمرىاراة مىع اراىرين مىن الةماعىال علىى اىةحال الةىي
بل ( .عماد إبرا ي ( )2339 ،اقح عمار.)2373 ،
اا بنىىاء اليىىلش يعيرىىلا ظراي ىا ل حياويىىة الايىىة يىىى التعقيىىد ،حيىىث اىىبل التريىىر السىىريع االمتقحىىق تىىمة
تاتية من تمال العصر البارزا ي كتى المةا ل ،اما اىبل لهىا وىأثير ااضىل علىى حيىاا ميىع ا يىراد يىى
ماتلف مراحله العمرية (امال اليج.)2372 ،
امع وعقد الحياا يى ذا العصر اوعىدد الىر،ى ،اونىاقآل ارراء ،اااىتقف ا هىال النيىر ،يحتىاج الةىرد بصىلرا
دائمىىة إلىىى الحىىلار مىىع اراىىرين لمناقرىىة مىىا لىىديه مىىن راء ا ي ىىار احىىج مىىا قىىد يعترضىىه مىىن مرى قل (محمىىلد
القيعى.)2333 ،
لذلك يعد الحلار من ا ملر الضرارية يى الحياا يأاللل عرطة حياونا امىا يىنة عنهىا مىن اقيىال قىد اىبل
يى حا ة إلى الحلار اى عتم ن من وحقيق داينا امصالحنا المتناقضة االمتعارضة ،امىا يرىير اىملئيج حبيىل
( )7993إلى ا الحلار حتمية للنضلج حيث يستطيع الةرد ا يةه عةسه ايعرف عقاح القلا اعقىاح الضىعف ييىه،
يبالحلار يستطيع الةرد ا ي ترف عةسه ،اقدراوه ،اي ترف ارارين ايستزد علما ايزيد إدرااه لذاوه.
اما ا التعامج مع ال اير من الملاقف الحياوية التى يمر بها الةىرد يىى حياوىه الماتلةىة يحتىاج إلىى التةاعىج بىلع ،
ياوقاا مهارال الحلار كرح قتحاش المستقبج املا هة متطلباوه ا ا البدايىة ىى وىدريل ا يىراد اوزايىد بتلىك
المهارال اوطلير مهارال الحلار لديه (قدرى حنةى.)2337 ،
ت الحياا ا تماعية اضرارا مىن ضىراراوها يهىى إحىدى اتىائج اإلعسىاا للتعبيىر عىن حا اوىه
االحلار من
ارالباوه اميللىه ا حاتيسىه املاقةىه امرى قوه امىا عىه اتىيلة اإلعسىاا إلىى ونميىة ي ىاره اوةاربىه اوهي تهىا للعطىاء
ااإلبداا االمراراة يى وحقيق حياا متحضىرا إذ مىن اىقل الحىلار يىت اللااىج مىع اراىرين االتةاعىج معهى (منىى
اللبلد .)2333 ،
ايسه الحلار يى وقريل النةل اورايضها اابل ماحها بااضاعها داف الةماعة امعايير ىا عىه يىى ثنايىا
الحلار يلائد عةسية اوربلية ادينية اا تماعيىة اوحصىيلية وعىلد علىى المحىاار بىالنةع .اربمىا ي ىلا الحىلار ااىر
عةاحا يى و لين عققال من اللد االتآلف بين ا يراد م يةعج التم ن منه مرال تاتيا ل من ج وحقيىق ابىر قىدر
من التلااج مع ارارين (حازش راكد.)2331 ،
ابما ا ا ترا ى المؤتسة ا الىى اا تاتىية المسى للة عىن إعىداد الرىام للىدالل يىى الحيىاا ا تماعيىة يهىى
المس للة على المحايية على اياا ا ترا اإبعاد يراد ا من اا ضطرابال يى العققال اتلء الصىحة النةسىية
لىىديه اذلىىك مىىن اىىقل اوباعهىىا لهعمىىاح اإليةابيىىة يىىى التربيىىة ا مهىىا الحىىلار (تىىناء تىىلمياا ،)2332 ،يىىالحلار
ا ترى اإليةابى يلثق بناء ا ترا ايقلى التماتك بين عضائها ايصج با بنىاء إلىى مرحلىة الت امىج اا تىتققل
(تليماا حمد.)2377 ،
اذلك باعتبار ا ا لاء الة رية االنةسية االعاحةية التى والقها ا ترا لهبناء ومنحه القدرا على الت يف الةىدى مىع
عةسه امع تروه ا مةتمعه ).(Bela & Patrick, 2005
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إا ا تىىاليل الحلاريىىة التىىى ونتهةهىىا ا تىىرا لهىىا دار يعىىال يىىى ونميىىة ي ىىر اإلعسىىاا اونيىىي تىىللاه اعلاحةىىه ابنىىاء
كاصيته المتميزا ) .(Patterson, 2002يقد ادل منىال الحسىن ( )2331ا الحىلار ا تىرى يسىاعد علىى التنرىأا
النةسية السليمة لهترا ا يراد ا اما عه يسا يى ا ىلد راابىط قليىة بىين يىراد ا تىرا و ىلا عمطىا ل مىن ا تىتقرار
الذى ييهر يى وصريال عضائها.
ا اد (إبرا ي العبيد  )2333ا ا لد البي ة المرةعة للحلار ااااة يى ا ترا تلاء ااا ذلىك عةسىيا ل ش معنليىا ل ش
حسيا ى ولك التى وسه يى إعراء الحلار الةاد االصىادق الىذى يقىلش علىى وقبىج النقىد ،اوقبىج الىر ى اراىر اورىةيع
عرض ا ي ار.
اقىىد ريىىت العديىىد مىىن الدراتىىال التىىى وناالىىت ميىىة الحىىلار ا تىىرى ااروباحىىه بالمهىىارال الحياويىىة ،يقىىد كىىارل
) (Patterson, 2002إلى ا الحلار ا ترى يربع حا ال ا بناء من حيىث الرىعلر بالرضىا االمصىلحة المرىتراة
االذى يقلد يى النهاية إلى النةاح ااإلعةار.
ا اىىدل دراتىىة دمحم الز راعىىى ( )2336علىىى ا للحىىلار دار يىىى حىىج اايىىر مىىن ا اتقيىىال االمرى قل ا اىىد علىىى
مية التدريل المستمر لتعزيز مهارال الحلار االتلااج.
بينما كارل دراتة ) (Jeffrey, 2007إلى ا ا ترا قد وتبع عماحا ل من الحىلار السىلبية التىى قىد وهىدد ايىاا ا تىرا
اوؤثر على الحالة النةسية بنائها.
اما كارل عتائج دراتة إدارا الدراتال االبحلن االنرر لمراز الملك عبىد العزيىز للحىلار ( )2333إلىى ا اليىام
عماح الحلار اإليةابى لهترا له ثار ا تماعية اتللاية تلبية على ا بناء.
او مىىن ظهىىلر ا ىىلد عمىىاح حىىلار تىىلبية إلىىى إحىىدان مةملعىىة مىىن السىىلبيال منهىىا ا تىىتبداد االتسىىلط ،التعصىىل ،حاديىىة
التة ير ،العنف ،القمبا ا (منى اللبلد (،)2330 ،إبرا ي العبيد.)2333 ،
مراحج النمل عها وعد مرحلة اعتقاليىة
اوعد مرحلة المرا قة المتأارا ابداية الربام ( المرحلة الةامعية) من
يارقة حيث عها وعتبر مرحلة ااتيار القي اا وةا ال اااتيار تىللم التعامىج مىع مطالىل الحيىاا (محمىلد عقىج،
.)2330
يهذه المرحلة و لا كديدا الحساتية للت لين النةسى االةسدى لإلعساا ،اعيىرا لقروبىاح الرىديد للرىبام برىب ال
التلااىىج ا تمىىاع اواثير ىىا علىىيه مىىن نىىا عبعىىت ي ىىرا البحىىث بىىالتعرف علىىى مىىدى اعع ىىا اتىىتاداش كىىب ال
التلااج ا تماع على اعماح الحلار ا تر امن اقل ا ابة على التسا ،ل التالية:
اار كب ال التلااج ا تماع الت يستادمها ا بناء عينة البحث؟
ما
ما عماح الحلار ا ترى السائدا يى تر عينة البحث؟
ج ول ىد يىراق ذال د لىة احصىائية يى اتىتاداش كىب ال التلااىج ا تمىاع لىدى عينىة البحىث مىن
ا بناء وبعا ل للمتريرال الدراتة ( الةن – علا الدراتة  -المستلى التعليم لللالدين -عمىج ا ش -الىداج الرىهر
لهترا)؟
ج نا يراق يى عماح الحلار ا ترى لدى عينة البحث وبعىا ل لمتريىرال الهبنىاء ااتىر (الةىن –
علا الدراتة -المستلى التعليم لللالدين -عمج ا ش -الداج الرهر لهترا)؟
مىىا حبيعىىة العققىىة بىىين مىىدى ا تىىتةادا مىىن اتىىتاداش كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع ااعمىىاح الحىىلار
ا تر لدى ا بناء عينة البحث؟
امىىا در ىىة وىىأثير المتريىىرال المسىىتقلة المدراتىىة( كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع  -امتريىىرال المسىىتل
ا تماع اا قتصاد ) على اعماح الحلار ا تر لهبناء؟

دف البحث:
تماع ااعع اتها على اعماح الحلار ا تر

يهدف البحث الحالى التعرف على اتتاداش كب ال التلااج ا
لدى ا بناء اذلك من اقل:
-7
وحديد اار كب ال التلااج ا تماع الت يستادمها ا بناء عينة البحث
-2
ال رف عن عماح الحلار ا ترى السائدا يى تر عينة البحث
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-0
ايةىاد الةىىراق يى اتىىتاداش كىب ال التلااىىج ا تمىاع لىىدى عينىة البحىىث مىن ا بنىىاء وبعىا ل للمتريىىرال
الدراتة ( الةن – علا الدراتة  -المستلى التعليم لللالدين -عمج ا ش -الداج الرهر لهترا)
-4
التعرف على يراق يى عماح الحلار ا ترى(ايةاب  -تلب ) لدى عينة البحث وبعىا ل لمتريىرال الهبنىاء
ااتر ( الةن – علا الدراتة  -المستلى التعليم لللالدين -عمج ا ش -الداج الرهر لهترا)
-2
ال رف عن حبيعة العققة بين مدى ا تتةادا من اتتاداش كىب ال التلااىج ا تمىاع ااعمىاح الحىلار
ا تر (ايةاب  -تلب ) لدى ا بناء عينة البحث؟
-6
وحديد در ىة وىأثير المتريىرال المسىتقلة المدراتىة( كىب ال التلااىج ا تمىاع  -امتريىرال المسىتل
ا تماع اا قتصاد ) على اعماح الحلار ا تر (ايةاب  -تلب ) لهبناء

مية البحث:
يسه البحث الحال ي :
-7
الترايىىز علىىى ي ىىة المرا قىىة ا ى مىىن الة ىىال الحساتىىة يى ا تىىرا االتى يعىىد ا تمىاش بأعمىىاح الحىىلار
ا تر معها الرايزا ا تاتية لترتيخ ابناء الاصائت السللاية اإليةابية لهذه المرحلة.
-2
ملاابىة التقىدش اعصىر الاىراا المعللماويىة باظهىار ميىة كىب ال التلااىج ا تمىاع التى وعىد إحىىدى
الةلاعل الهامة ي قطاعىال المعريىة البرىرية .ادار ىا الحيىل االرئيسى يى ونميىة الةلاعىل ا يةابيىة ااعمىاح
الحلار ا يةابية لدى ا بناء.
-0
ا تىىتةادا مىىن اإلحصىىائيال الت ى ويهىىر اروةىىاا عسىىبة مسىىتادم ا عترعىىت بدالىىة ال ليىىت اااىىة ي ىىة
المىىرا قين يى اظهىىار ميىىة ادار كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع يى ونميىىة اعمىىاح الحىىلار ا يةابيىىة لىىدى ا بنىىاء
ميتها ي المسا مة ي بناء كاصيه ااقلها.
-4
وةيىىد عتىىائج ىىذه الدراتىىة القىىائمين علىىى رعايىىة المىىرا قين االرىىبام ي ى وىىل يهيه اوىىلعيته اإركىىاد
اونمية ينيال الحلار اإليةابى لديه اوعزيز لرة التةا يى حج ما يعترضه من مر قل مما يساعد علىى عمىل
النةسى السلي ابناء لاعل كاصياوه .

يراض البحث:
ول د يراق ذال د لة احصائية ي اتتاداش كب ال التلااج ا تمىاع لىدى عينىة البحىث مىن ا بنىاء
-7
ل
وبع ىا للمتريىىرال الدراتىىة ( الةىىن – عىىلا الدراتىىة  -المسىىتلى التعليم ى لللالىىدين -عمىىج ا ش -الىىداج الرىىهر
لهترا)
ول ىىد يىىراق ذال د لىىة احصىىائية يىىى عمىىاح الحىىلار ا تىىرى (ايةىىاب  -تىىلب ) لىىدى عينىىة البحىىث وبعىا ل
-2
لمتريىىرال الهبنىىاء ااتىىر ( الةىىن – عىىلا الدراتىىة -المسىىتلى التعليم ى لللالىىدين -عمىىج ا ش -الىىداج الرىىهر
لهترا)
ول ىىد عققىىة اروباحيىىة بىىين مىىدى ا تىىتةادا مىىن اتىىتاداش كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع ااعمىىاح الحىىلار
-0
ا تر (ايةاب  -تلب ) لدى ا بناء عينة البحث
واتلف عسبة مراراة المتريرال المستقلة المدراتة( كب ال التلااج ا تماع  -امتريىرال المسىتل
-4
ا تماع اا قتصىاد ) يى وةسىير عسىل التبىاين يى المتريىر التىابع (اعمىاح الحىلار ا تىر لهبنىاء) (ايةىاب -
تلب ).

المصطلحال االمةا ي النيرية للبحث:
كب ال التلااج ا تماع Social communication networks :
منيلمة من الرب ال اإلل تراعية الت وسمل للمرتر ييها باعراء ملقع اىاص بىه ،امىن ثى ربطىه مىن
اىىقل عيىىاش ا تمىىاع إل تراع ى مىىع عضىىاء اىىرين لىىديه ا تمامىىال االهلايىىال عةسىىها ا معىىه مىىع اىىدقاء
الةامعة ا الااعلية (زا ر راض )2330 ،
اوعىىرف علمي ىا ل بأعهىىا  :مصىىطلل يطلىىق علىىى مةملعىىة مىىن الملاقىىع علىىى كىىب ة ا عترعىىت العالميىىة
) (world wide webوتيل التلااج بين ا يراد ي بي ىة مةتمىع ايتراضى يةمعهى ا تمىاش ا ا عتمىاء لبلىد ا
مدرتة ا ي ة معينة ،ي عياش عالم لنقج المعللمال (تلطاا لصاعد )2370 ،
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ا ى مةملعىىة مىىن الرىىب ال العالميىىة المتصىىلة بمقيىىين ا هىىزا حىىلل العىىال لتر ى ج مةملعىىة مىىن
الرب ال الضامة االت ونقج المعللمال الهائلىة بسىرعة يائقىة بىين دال العىال الماتلةىة اوتضىمن معللمىال دائمىة
التطلر ( مال الرر اا )2330 ،ا كب ال وتر ج من اقل ا عترعت وسمل لهيىراد بتقىدي لمحىة عىن حيىاوه
العامة اإواحة الةراة لقوصال بقاعة المسةلين االتعبير عن ا هة عير ا يراد ا المةملعال من اىقل عمليىة
ا وصال اواتلف حبيعة التلااج من ملقع رار )(Danah and Nicole, B. 2013
اقىت يرىاءاا ايى
اما وعرف بأعه ا كب ال ا تماعية وةاعلية وتيل التلااىج لمسىتادميها يى
م اا من العال اااتسبت تمها ا تماع العها وعزز العققال بين البرر ( حمد حملدا.)2370 ،
اوعريها د ل الضىليح ( )2376كىب ال ا تماعيىة وةاعليىة علىى ا عترعىت وتىيل التلااىج اا وصىال
بين مستادميها اوعد بي ة وةاعلية عرطة اتسام المهارال ا دارية
االقدرال اونمية المس للية المةتمعية من اقل المراراة ا تماعية االمةتمعية ي ماتلف القضايا.
اوعىىرف ا رائيىىا بأعهىىا  :مةملعىىة التقنيىىال الت ى يسىىتادمها ا بنىىاء لرايىىال التلااىىج االتةاعىىج مىىع اراىىرين
لقتتةادا من ابراوه االق بي ة ايتراضية له ولثر ييه اور ج تللا اونم ثقايىة الحىلار لىديه اوعىزز اعمىاح
الحلار ا يةابية.

النمط:
ل تلل الةرد المت رر لةترا حليلىة مىن الىزمن امىا يىراه اراىراا ايعمىج الةىرد بمل بىه ايعتبىره اإلحىار العىاش
الذى يحدد عققاوه مع ارارين .االةرد يتاذ عمطا ل معينا ل من اقل الابىرا االتعلىي االتىدريل ا مىن الطةللىة اقىد
ي لا للةرد عمط الالل ا ل الطابع العاش المميز لراصية الةرد (تيد الهلارى.)7996 ،
اوعرف إيماا حمد ( )7991النمط على عه تلل مت رر يعبر عن كاصىية الةىرد ،امىا يعريىه راميىج دار اىاي
على عه " حريقة ا عملذج للسلل ا ل عملذج للتة يىر االعمىج يىى ماعىة مىن الةماعىال (منىى عبىد الىلارن،
 )2334اقد ي لا لهترا عدا عماح ال ن نا عمط الالل ا ل الطابع العاش لها.

الحلار:

يعرف الحلار ااطقحيا ل بأعه محادثة بىين حىريين ا ااىر وتضىمن وبىاد ل لىاراء اا ي ىار االمرىاعر اوسىتهدف
وحقيق ابر قدر من الةه االتةا بين ا حراف المراراة ييه لتحقيق دايا ل معينة يسىعى المرىارالا يىى الحىلار
إلى إعةاز ا (منى اللبلدى.)2330 ،
ا ل حد ك ال التلااج الرىةلى التىى وتضىمن وبىادل الحىديث بىين يىردين ا ااىر بطريقىة منيمىة بهىدف ارىف
اوحليىىج الملضىىلع ال اوحقيىىق ابىىر قىىدر مىىن الةه ى عىىن حريىىق مرا عىىة ال ىىقش اوداالىىه بح مىىة بىىين ا حىىراف
المراراة ييه (ري عبد العيي .)2334 ،
االحلار ل اتيلة محىددا مىن الاطىام الةمىاعى االىذى يىت عبىر اتىتاداش اللرىة اللةييىة االمعىامقل السىللاية،
ايقلش على تا التبادلية اعققة المساااا مع ارار الماتلف ).(Bela & Patrick, 2005
اما ا الحلار عملية وتضمن وبىادل الحىديث بىين يىراد ا مةملعىال علىى ااىتقف ول يهىاوه ا ي ىار مىن
ج وبادل المعرية االةه ييما بينه ايرلل عليه الهداء االبعد عن الاصلمة االتعصل (إبرا ي العبيد.)2333 ،
ا ل القدرا على التةاعج المعريى االعاحةى االسللاى مع ارارين ا ىل مىا يميىز اإلعسىاا عىن اليىره ،ممىا يسىهج وبىادل
الابرال االمةا ي اعقلها بين ا يال (امال اليج.)2372 ،
الحلار ا ترى:
ل التةاعج بين يراد ا ترا اللاحدا عن حريق المناقرة االحىديث عىن اىج مىا يتعلىق برى لا ا تىرا مىن ىداف
امقلمال اعقبال ايت اضع حللل لها اذلك بتبادل ا ي ار اارراء الةماعيىة حىلل محىاار عىدا ممىا يىؤدى إلىى
الق ا لةة االتلااج (تليماا حمد.)2377 ،
امىا يعىرف بأعىه يىن اعلى لىه تسىه اقلاعىده ا ىىل الحىلار الىذى يىدار بىين يىىراد ا تىرا يعيرىلا حيىاا مرىىتراة
ايلا هلا حياوه معا ل (عبد القادر الرالى.)7990 ،
اوعرف(ركا راالل ااينا بدير )2372،عماح الحلار ا ترى بأعها ا تاليل الحلارية التى ونتهةها ا ترا يى
التلااج مع يراد ا اقد و لا إيةابية ا تلبية اوؤثر بر ج مباكر على ي ار اتللايال اكاصية عضائها.
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اوعرف عماح الحلار ا تر ا رائيا بأعها اك ال التلااج االحلار الذ وتبعهىا ا تىرا يى وةاعلهىا مىع بعضىها
اوعبر عن ثقايته ار،يته لهار اقد و لا اك ال ايةابية وتماج ي المناقرة االتعبير عن الحل اا تماش لقار
 ،اقد و لا اك ال تلبية ورمج ا تللم التسلط االعدااع

عماح الحلار ا ترى:
ا ل :الحلار اإليةابى:
مع ا بنىاء يتطلىل مهىارا يىى التعبيىر

ايعرف بأعه حلار يساعد على دع الراابط بين الزا ين اينمى لرة التةا
امهارا يى ا عصال (تليماا حمد.)2377 ،
ايراه عبد هللا التطااى ( )2336بأعه ي ر وحليلى قادر على المناقرة االتةا االلعى اا تتناد على العقج االبعىد
عن العنصرية االتعصل بعيدا ل عن ا عرقق االتقلقع اينأى عن ا تتعقء اا تتاةاف بمنيلمة ارارين.
ايعريه (امال اليج ) 2372 ،ل التةا اوح ي العقج امىنهج للتعىال ييعىزر التلااىج ا تىرى ايزيىد مىن اعىى
مية التةا اقلى ياعلة.
ا يراد اإدرااه
اوعىىرف (ركىىا راالىىل ااينىىا بىىدير( )2372،الحىىلار اإليةىىاب ) بأعىىه :التةاعىىج ا تىىرى المعريىىى االعىىاحةى
االسللاى بر ج يستند إلى قي حية اإيةابية يؤدى ييه الحىلار دارا ل رئيسىيا ل لتبىادل المعريىة اارراء اا ي ىار مىن
اقل عمطين إيةابيين ما الحلار التبادلى االحلار الل داعى.

علاا الحلار اإليةابى:
اقد قسمه اق من منال الحسن ( )2331اتليماا حمد ( )2377إلى:
 -7الحلار النقاكى :ا ىل إمىا ملا هىة ا م تىلم ا ىل ااىر ا تىاليل التىى يىت مىن اىقل الحىلار بىين حىريين
اااة يى ا ملر الهامة ايأاذ مراحج اايرا.
 -2الحلار العابر :ل اار علاا الحلارال الرائعة ايحدن بصلرا ولقائية اىالتعليق علىى حىدن مىا ا ى عىلا
من المدااقل.
 -0الحلار عن حريق العيلا :ا ى اتيلة للتعبير عن ااير من ال قش ينيرال اإلعساا احرااوه ى ىزء مىن
حلاره مع ى حرف.
 -4الحلار العاحة  :ا ل حلار يت ييه وبادل المراعر العاحةية ا حاتي اج حرف وةاه الطرف ارار.
 -2حلار مىر ا اراىر :ا ىل مىن ا عىلاا الهامىة ايعنىى اضىع الىذال يىى م ىاا الرىات اراىر ايىروبط بمىدى
الرضا عن الطرف ارار.
اقد ر ل الباحاة وقسي الحلار اإليةابى إلى عمطين رئيسيين ما:
 -7الحلار النقاك ايقصد به إ رائيىا ل ىل وبىادل المناقرىة اا راء االمعللمىال االمعىارف بأتىللم يسىتند علىى
عقليىىة عاضىىحة اااعيىىة وراىىز علىىى الىىر ى االىىر ى اراىىر متحىىررا مىىن ميىىع ك ى ال التعصىىل االتسىىلط لهي ىىار
اارراء .
 -2الحىىلار الل ىىداعى :ايقصىىد بىىه إ رائيىىا ل وعبيىىر يىىراد ا تىىرا إيةابيىىا ل عىىن مرىىاعر احىىبه اا تمامىىاوه
ااروباحه وةاه بعضه البعآل بما يالق ا لةة االملدا ايقلى التلااج بينه .

ثاعيال :الحلار السلبى:

يعرف الحلار السلبى بأعه "التلااج اللةيىى الاىاحو اي ىلا التعبيىر ييىه اليىر ااضىل االيىر اامىج ايسىبل قىدرال
ابيرا ل من اإلحباح (اتتققل الباار.)2331 ،
اوعريه (ركا راالل ااينا بدير )2372،باعه التةاعج اللةيى القايةىابى بىين يىراد ا تىرا االمبنىى علىى تىلء
الةه االتلقع الااحو للطرف ارار اعدش الاقة المتبادل وعبيرا ل عن مراعر الرضل اعدش ا حتراش بينه .
اوقس اديةة برزياا ( )2377اتليماا حمد ( )2377الحلار السلبى إلى:
 -7الحىىلار التعةيىىزى :اييىىه يىىرى حىىد حريىىى الحىىلار ا اق مىىا إ السىىلبيال اا اط ىاء االعقبىىال اينتهىىى
الحلار إلى عه يائدا.
 -2حلار المناارا :ال ر االةر حيث ينررج حد حراف الحلار بالتةلق اللةيى يى المناقرة بصرف النيىر عىن
الامرا الحقيقية االنهائية لتلك المناقرة ا ل علا من إثبال الذال بر ج تطحى.
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 -0الحلار المبطن :إعطاء ظا ر ال قش معنى الير ما يعطيه باحنه اذلك ل ارا ما يحتليىه مىن التلريىة اا لةىاظ
المبهمة ا ل يهدف إلى إربا الطرف ارار.
 -4الحلار التسلطى :ل علا كديد من العدااا حيث يلرى حرف اياا حرف ار ايعتبره دع من ا يحىاار،
بج عليه يقط ا تتماا لهاامر الةلقية اا تتةابة داا مناقرة ا وضةر.
 -2الحلار المرلق :ل علا من التعصل االتطرف الة رى ااعحسار مةال الر،ية امبنى على عبىارا ( داعىى
للحلار يلن عتةق).
 -6الحلار العدااعى :ا ل اللةلء إلى الصمت االعنىاد االتةا ىج رالبىة يىى م ايىدا الطىرف اراىر برى ج تىلبى
داا التعرض لاطر الملا هة.
اقد ر ل الباحاة وقسي الحلار السلبى إلى عمطين رئيسيين ى:
 -7الحىىلار التسىىلطى :ىىل الحىىديث السىىلبى الىىذى يتضىىمن إعطىىاء ا اامىىر اعىىدش ا عصىىال االبعىىد عىىن المناقرىىة
ايستند إلى التعصل اضيق ا يق ازيادا الرعلر با عا االتسلط لهي ار اارراء.
 -2الحلار العدااع  :ل ا يذاء اللةيى للنة المبنى على اتتاداش ا لةاظ السىي ة ااإلحىراج االتةا ىج للطىرف
ارار .

المرا قة Adolescence :
وعرف المرا قة بأعها مرحلة عمائية وتس بالحساتىية يهى اعتقىال بىين مرحلىة ا عتماديىة الطةلليىة إلىى مرحلىة
ا تتققلية الراكىدا التى وتحىدد ييهىا ليىة المرا ىق االتى مىن اقلهىا يسىتطيع وحديىد مسىتقبله المهنى اا تىر
(زينل إبرا ي )7990،
امىىا وعىىرف بأعهىىا التحىىلل مىىن الطةللىىة بمىىا وتميىىز مىىن اعتماديىىة اعىىدش النضىىج إلىىى در ىىة عضىىج اابىىر ا ى
ا تتققلية اوبد مرحلة المرا قة بالبللغ الةنس ابالنسبة للبنين وترااح ذه الةترا بين (22-70عاش) ا ما البنال
يتترااح ما بين (27-72عاش) اي اقل ذه الةترا وحدن وريرال ابيرا قد و ىلا مسىببة لقضىطرابال بىدر ال
متةااوىة يى الاصىىائت الةنسىية ااىىلرا الةسى اا داار ا تماعيىىة االنمىل العقلى امةهىلش الىىذال ( ىابر عبىىد
الحميد اعقء الدين اةاي )7992،
اوعىرف ركىىا راالىل ( )2373ا بنىىاء يى مرحلىة المرا قىىة بىىأعه ا بنىاء يى الةتىىرا العمريىة مىىن (79-71عىىاش)
اييهر ييها بلضلح السلل ا تتققل ايتةاعج ييها ا بناء وةاعق ايةابيا مع بي ته الداالية االاار ية.

ا بناء Children:
يقصد با بناء ي ذا البحث :ا بناء ال ليتيين(بنين -بنال) ي يترا عهاية المرا قة ابداية مر لة الرىبام مىن
( )27-71تنة ايقمن ي تر مستقرا دااج المةتمع ال ليت ايستادمن كب ال التلااج ا تماع .

ا تللم البحا :
ا ل  :منهج البحث:
يتبع ذا البحث المنهج اللاة التحليل ا ل يعتمد علىى مىع البياعىال االحقىائق اوصىنيةها امعالةتهىا
اوحليلها تتاقص الد ل االلالل إلى ا تتنتا ال ااتتاقص التعميمال عن ذه اليىا را ا الملضىلا
(محملد منس .)2330 ،

ثاعيا ل  :حداد البحث:

يتحدد ذا البحث على النحل التال :

ا ل :عينة البحث:

النطاق الةرراي :
-7
يتحدد النطاق الةرراي ي دالة ال ليت.
 -2النطاق البررى:
عينىىة الدراتىىة ا تىىتطقعية اقلامهىىا ( )23ابىىن اابنىىة يىىت ااتيىىار ممىىن يسىىتادمن كىىب ال التلااىىج
المةتمع ايقعن وحت الة ة العمرية ( )27-71تنة اذلك لتقنين داال الدراتة.
عينىىة الدراتىىة ا تاتىىية اقلامهىىا ( )023ابىىن اابنىىة يقعىىن ي ى الة ىىة العمريىىة مىىن ( )27-71مىىن حلبىىة
م-
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احالبال السنة ا الى االااعية االاالاة من الية التربية ا تاتة (ا قسىاش النيريىة االعمليىة) االيىة العلىلش بةامعىة
ال ليت ايقمن ي تر مستقرا  ،ايستادمن كب ال التلااج ا تماع .

ثاعيال :داال الدراتة:

اكتملت داال الدراتة على:
اتتمارا البياعال العامة لهبناء ا تر ( :إعداد الباحاة)
-7
او إعداد ا بهدف الحصلل على بعىآل المعللمىال التى وةيىد يى وحديىد الاصىائت ا تماعيىة اا قتصىادية
لهبناء عينة البحث ااكتملت ذه ا تتمارا على ما يل
بياعال عن ا بناء (السن – الةن – علا الدراتة )
-2
بياعال عن ا ترا (المستلى التعليم لللالدين -عمج ا ش -الداج الرهر لهترا)
-6
 -2اتىىتبياا اتىىتاداش كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع  :ايرىىتمج علىىى بياعىىال ااىىةية عىىن مىىدى ا تىىتاداش (عىىلا
الصةحال اإلل تراعية – عدد الساعال – ولقيت ا تتاداش – علا القضايا االملضلعال – الداايع لقتتاداش).
(إعداد الباحاة)
 -0اتتبياا مدى ا تتةادا من كب ال التلااج ا تماع .
عىىدل الباحاىىة مىىدى ا تىىتةادا مىىن كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع الىىذ ايتضىىمن مىىدى ا تىىتةادا مىىن كىىب ال
التلااج ا تماع اوعرف إ رائيا ل بأعها مةملعة التقنيال الت يستادمها ا بناء لرايال التلااىج االتةاعىج مىع
اراىرين ل قتىتةادا مىن ابىراوه االىق بي ىة ايتراضىية لهى وىلثر يىيه اورى ج تىللا اونمى ثقايىة الحىلار لىديه
اوعزز اعمىاح الحىلار ا يةابيىة .ايت ىلا ا تىتبياا مىن ( )01عبىارا ورىمج علىى مةىا ل ا تىتةادا التى يحصىج
عليهىىا ا بنىىاء مىىن اتىىتاداش كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع  ،حيىىث اضىىل ا تىىتبياا مىىدى ا تىىتةادا مىىن كىىب ال
التلااج ي ااتسام ا بناء للمعللمال  ،اوعل المهارال الةنية ااإلدارية ،االمساعدا ي إيةىاد حلىلل للمرى قل
الت يمر بها ا بناء  ،امدى ااتسام اداقال ديدا  ،ااعتبار ا حج ل اير من المر قل التعليمية  ،اوسىا يى
معرية ا بناء لحقلقه ااا باوه  ،اوساعد ي وعلمه ال اير مىن المهىارال االهلايىال ،اإم اعيىة متابعىة ا ابىار
اإعداد بي ة ايتراضية لهبناء ونم ملاحن ماتلةىة يى كاصىيته  ،اىذلك التةاعليىة التى وحققهىا بىرامج ا عترعىت
الماتلةة ي ملاقع التلااج ا تمىاع .اوأاىذ بعىآل ا تىتةابال ا وةىاه اإليةىاب ابعىآل ا تىتةابال ا وةىاه
السلب .
مقيا عماح الحلار ا ترى (إعداد الباحاة):
-0
عد ذا المقيا بهىدف التعىرف علىى عمىاح الحىلار ا تىرى لىدى عينىة البحىث اعلعيىة عمىاح الحىلار اإليةابيىة
(الحىىلار النقاك ى – الحىىلار الل ىىداع ) ااىىذلك ا ىىلد عمىىاح الحىىلار السىىلبى (التسىىلطى – العىىدااعى) لىىدى عينىىة
البحث .اقد و لا المقيا من ( )22عبارا ابرية يةل عليها الرام ا الةتاا ايقا ل للتقدير الاقثىى (الالبىا – حياعىا ل
– بىىدا) اعلىىى مقيىىا متىىدرج ( )7-2-0للعبىىارا اإليةابيىىة االع ى للعبىىارا السىىلبية .اقىىد احتىىلى المقيىىا علىىى
محلرين تاتيين ما:
الحلار اإليةابى اقد اذل عبارال ذا المحلر ا وةاه اإليةابى
-7
الحلار السلبى ااوسمت عبارال ذا المحلر با وةاه السلبى.
-2
او لا الحلار اإليةابى من محلرين ما:
 الحلار النقاكى  :ااكىتمج علىى ( )73عبىارا وقىي اصىائت اميىا ر الحىلار النقاكى امىدى إوسىاا ا يىقثنىىاء المناقرىىة اا حتىىراش المتبىىادل بىىين المتناقرىىين اعبىىرال ا اىىلال النقىىا ادر تهىىا اكىىدوها اعقىىاح ا وةىىاق
امساحتها بين يراد ا ترا.
م -الحلار الل داعى :ااكتمج على ( )72عبارا ابرية وصف الحىلار الل ىداعى االمرىاعر المتبادلىة بىين يىراد
ا ترا االتعبير ا يةابى عن ذه المراعر االحديث حلل اوةا ال ا راء يراد ا ترا عحل بعضه البعآل.
ما الحلار السلبى ييت لا من محلرين محاار ى:
 الحىىلار التسىىلطى :ااكىىتمج علىىى ( )73عبىىارال ابريىىة ولضىىل تىىللم ا مىىر االنهىىى يىىى ا تىىرا االتسىىلطبارراء اا ي ار اضيق ا يق يى الحلار اعدش ا عصال لاار.
م -الحلار العدااع  :ااكتمج على ( )72عبارال ابرية ولضل اصىائت الحىلار العىدااع االىذى يسىتند علىى
وةريل ارار عةسيا ل ابدعيا ل االسارية منه االتةاعج العصب اا عةعال بين يراد ا ترا.
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وقنين ا داال :ايقصد بها حسام ادق اثبال المقايي .
ادق المقايي  :و التحقق من ادق داال البحث بطريقتين.
ادق المحتلى:
وى عىىرض مقىىايي الدراتىىة (اتىىتبياا مىىدى ا تىىتةادا مىىن كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع  ،اعمىىاح الحىىلار
ا تر ) ي اىلروه المبدئيىة علىى بعىآل ا تىاوذا المح مىين يى واصىت إدارا مؤتسىال ا تىرا االطةللىة
ب لية ا قتصىاد المنزلى – امعىة حلىلاا ابعىآل ا تىاوذا المتاصصىين يى مةىال على الىنة اا تمىاا ب ليىة
التربيىىة ا تاتىىية  ،ابعىىآل المتاصصىىين ي ى مةىىال و نلاا يىىا المعللمىىال ب ليىىة الحاتىىبال االمعللمىىال امعىىة
القا را اذلك للتعرف على رائه ي المقىايي مىن حيىث المقئمىة للهىدف منهىا امىدى اىحة اىياالة العبىارال
امدى اروباح اج عبارا بمةهلش المحلر الذ وتضمنه ،امناتىبة التقىدير الىذ اضىع ل ىج عبىارا ثى وةريى بياعىال
التح ي اوبين اوةاق راء السادا المح مين على احة معي العبارال اذلك بنسبة وترااح ما بىين  %92 :93امىا
و إ راء بعآل التعديقل على اياالة بعآل العبارال للمقايي .
ادق ا وساق الداال :
م-
اتتبياا مدى ا تتةادا من كب ال التلااج ا تماع
-7
و حسىام الصىدق باتىتاداش ا وسىاق الىداال اذلىك بحسىام معامىج ا روبىاح ( معامىج اروبىاح بيرتىلا ) بىين
در ة اج عبارا االدر ة ال لية للمقيا (اتتاداش كب ال التلااج ا تماع )  ،االةدال التال يلضل ذلك :
دال ( )7قي معامقل ا روباح بين در ة اج عبارا
االدر ة ال لية للمقيا (اتتاداش كب ال التلااج ا تماع )
ش

ا روباح

الد لة

ش

ا روباح

الد لة

-7
-2
-0
-4
-2
-6
-1
-3
-9
-73
-77
-72
-70
-74
-72
-76
-71
-73

3.321
3.163
3.330
3.942
3.634
3.199
3.136
3.329
3.972
3.102
3.603
3.364
3.926
3.671
3.111
3.333
3.179
3.391

3.37
3.37
3.37
3.37
3.32
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.32
3.37
3.37
3.32
3.37
3.37
3.37
3.37

-23
-27
-22
-20
-24
-22
-26
-21
-23
-29
-03
-07
-02
-00
-04
-02
-06
-01

3.922
3.319
3.640
3.306
3.130
3.344
3.122
3.902
3.124
3.379
3.930
3.324
3.166
3.332
3.623
3.674
3.973
3.102

3.37
3.37
3.32
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.32
3.32
3.37
3.37

-79

3.142

3.37

يتضىىل مىىن الةىىدال ا معىىامقل ا روبىىاح الهىىا دالىىة عنىىد مسىىتلى (  ) 3.32 – 3.37قترابهىىا مىىن اللاحىىد
الصحيل مما يدل على ادق اوةاع عبارال المقيا .
مقيا عماح الحلار ا تر :
-2
022

DOI: 10.33193/JALHSS.42.16

و حسىام الصىدق باتىتاداش ا وسىاق الىداال اذلىك بحسىام معامىج ا روبىاح (معامىج اروبىاح بيرتىلا) بىين
الدر ة ال لية ل ج محلر ( عماح الحىلار اإليةابيىة "الحىلار االنقىا  ،الحىلار العىاحة "  ،عمىاح الحىلار السىلبية
"الحلار العدااع  ،الحلار التسلط ) االدر ة ال لية للمقيا ( عماح الحلار ا تىر )  ،االةىدال التىال يلضىل
ذلك :
دال ( )2قي معامقل ا روباح بين در ة اج محلر ادر ة مقيا عماح الحلار ا تر
مقيا

اعماح الحلار ا تر

المحلر ا ال  :عماح الحلار اإليةابية
المحلر ا ال الةرع  :الحلار االنقا
المحلر الااع يرع  :الحلار العاحة
المحلر الااع  :عماح الحلار السلبية
المحلر ا ال الةرع  :الحلار العدااع
المحلر الااع يرع  :الحلار التسلط

ا روباح

الد لة

3.191
3.326
3.944
3.132
3.366
3.334

3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37

يتضل من الةدال ا معامقل ا روبىاح الهىا دالىة عنىد مسىتلى (  ) 3.37قترابهىا مىن اللاحىد الصىحيل
مما يدل على ادق اوةاع محاار المقيا .
ثاعيال :حسام ثبال المقايي :
يقصد بالابال  reabilityدقة ا اتبار ي القيىا االمقحيىة  ،اعىدش وناقضىه مىع عةسىه  ،ااوسىاقه ااحىراده
ييما يزادعا به من معللمال عن تلل المةحلص  ،ا ل النسىبة بىين وبىاين الدر ىة علىى المقيىا التى ورىير إلىى
ا داء الةعل للمةحلص  ،ا و حسام الابال عن حريق :
 -7معامج الةا اراعباخ Alpha Cronbach
 -2حريقة التةزئة النصةية Split-half
 -0يلوماا Guttman
دال ( )0قي معامج الابال لمقيا اتتاداش كب ال التلااج ا تماع
ثبال مقيا

اتتاداش كب ال التلااج ا

تماع

معامج الةا

التةزئة النصةية

3.312

3.939 – 3.307

يلوماا
3.360

يتضل من الةدال السابق ا ميع قي معامقل الابال  :معامج الةا  ،التةزئة النصةية  ،يلوماا دالة عند
مستلى  3.37مما يدل على ثبال المقيا .
دال ( )4قي معامج الابال لمحاار مقيا عماح الحلار ا تر
المحاار

معامج الةا

التةزئة النصةية

المحلر ا ال  :عماح الحلار اإليةابية
المحلر ا ال الةرع  :الحلار االنقا
المحلر الااع يرع  :الحلار العاحة
المحلر الااع  :عماح الحلار السلبية
المحلر ا ال الةرع  :الحلار العدااع
المحلر الااع يرع  :الحلار التسلط
ثبال مقيا عماح الحلار ا تر ا ج

3.376
3.194
3.920
3.112
3.321
3.142
3.329

3.342 – 3.111
3.329 – 3.122
3.921 – 3.337
3.333 – 3.102
3.327 – 3.132
3.116 – 3.130
3.332 – 3.371

يلوماا
3.332
3.130
3.973
3.164
3.377
3.107
3.346

يتض ل من الةدال السابق ا ميع قي معامقل الابال  :معامج الةا  ،التةزئة النصةية  ،يلوماا دالة عند
مستلى  3.37مما يدل على ثبال المقيا .
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التطبيق الميداع :
رى التطبيق الميداع على عينة البحث االم لعة من ( )023مىن ا بنىاء اذلىك يى دالىة ال ليىت اقىد اتىتررق
من ال يناير إلى مار .2379 -
التطبيق ثقن كهر
المعالةة اإلحصائية:
بعد مىع البياعىال اوةريرهىا اومىت المعالةىة اإلحصىائية باتىتاداش برعىامج  SPSSاحسىام الت ىرارال
االنسىل الم ليىة االمتلتىطال الحسىابية،اا عحرايال المعياريىة لمتريىرال الدراتىة،اوحليج التبىاين one way
 Anovaي ى اوةىىاه ااحىىد ،ااتبىىار (ل)  T.testللتعىىرف علىىى د لىىة الةىىراق بىىين المتلتىىطال ،ااتبىىار )(LSD
للمقارعال المتعددا احسام قي معامقل اروباح بيرتلا.
النتائج امناقرتها
ا ل :النتائج اللاةية:
 -7ااف العينة ا تاتية من ا بناء :ييما يلى ااف كامج لعينة البحث ملضحة يى دال (.)2

البياا
الةن

التاصت

ذالر
اعان
ا مالى

دال ( )2ااف عينة البحث ا تاتية (ا = )023
العدد
الة ة
744
716
023
234
776
023

الية التربية ا تاتية (دراتة عيرية)
الية العللش (دراتة عملية)
اإل مالى

النسبة الم لية
%42
%22
%733
%60.3
%06.2
%733

يتضل من دال ( )2ما يلى:
الةن  :ا على عسبة من يراد العينة ا تاتية من الطالبال بنسبة ( )% 22من العينة بينمىا بلرىت عسىبة الطىقم
الذالر ()%42
التاصت :ا الالبية يراد العينة ا تاتية ااعلا يدرتن دراتة عيرية بنسبة ( )%60.3بينما ااعلا الطقم االطالبال الذين
يدرتلا دراتة عملية (الية العللش) بنسبة (.)%06.2
-2

ااف متريرال المستلى ا

البياا
المستلى التعليمى لهم

تماعى اا قتصادى تر عينة البحث:
النسبة الم لية

الة ة
الرهادا ا بتدائية يأقج

العدد
03

%77.9

الرهادا المتلتطة

64

%23

الرهادا الااعلية  /دبللش
الرهادا الةامعية "ما ستير  ،داتلراه"

97

%23.4

721

%09.1
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المةملا

023

%733

الرهادا ا بتدائية يأقج

49

%72.0

الرهادا المتلتطة

63

%73.3

الرهادا الااعلية  /دبللش
الرهادا الةامعية "ما ستير  ،داتلراه"

33
720

%21.2
%03.4

المةملا

023

%733

عمج ا ش

وعمج

الداج الرهرى لهترا

وعمج
المةملا
اقج من  433دينار
من  433دينار إلى اقج من  333دينار
من  333دينار إلى اقج من  7233دينار

733
702
023
44
62

%23.3
%47.2
%733
%70.3
%79.4

26

%71.2

المستلى التعليمى لهش

مىىىن  7233دينىىىار إلىىىى اقىىىج مىىىن 7633
دينار
من  7633دينار يأاار
%20.4
12
%733
023
المةملا
دال ( )6ااف متريرال المستلى ا تماعى اا قتصادى تر عينة البحث ا = 023
يتضل من دال ( )6ما يلى:
30

%22.9

 المستلى التعليمى لهم :ا الالبية يراد العينة ا تاتية ااا المستلى التعليمى لهم مروةىع ( ىامعى ايىلقامعى) بنسبة ( )%09.1بينما ااعت قج عسبة للمستلى التعليمى المناةآل (وعلي ابتدائ ) بنسبة (.)%77.9
 المسىىتلى التعليمىىى لىىهش :ا علىىى عسىىبة مىىن مهىىال عينىىة البحىىث مسىىتلا ن التعليمىىى مروةىىع ( ىىامعى ايىىلقامعى) بنسبة ( )%03.4بينما قج عسبة منهن ااا مستلا ن التعليمى مناةآل بنسبة (.)%72.0
 عمج ا ش  :الالبية يىراد العينىة ا تاتىية يعملىن امهىاوه بنسىبة ( )%23.3بينمىا ااعىت عسىبة ( )%47.2مىنيراد عينة البحث وعمج امهاوه
 الداج الرهرى لهترا :ا ابر ي ال الداج الرهر تر عينة البحث ااا ي الة ة (من  7233دينىار إلىىاقج من  7633دينار)  ،وليها الة ة (من  7633دينار يأاار)  ،ث الة ة (من  433دينار إلىى اقىج مىن  333دينىار) ،
يقد بلرىت عسىبته علىى التىلال ( ، )%79.4 ، %20.4 ، %22.9ايىأو بعىد ذلىك ا تىر ذا الىداج (مىن 333
دينار إلى اقج من  7233دينار) حيث بلرىت عسىبته  ، %71.2ا ايىرا ا تىر ذا الىداج (اقىج مىن  433دينىار)
حيث بلرت عسبته . %70.3
ااف اتتاداش عينة البحث لرب ال التلااج ا تماع :
-0
ما متلتط اتتادامك لرب ال التلااج ا تماع يلميا ل :
يلضل الةدال ( ) 1متلتط اتتاداش يراد عينة البحث لرب ال التلااج ا تماع يلميا ل

022

DOI: 10.33193/JALHSS.42.16

تماع يلميا ل

دال (  )1متلتط اتتاداش يراد عينة البحث لرب ال التلااج ا
ما متلتط اتتادامك لرب ال
التلااج ا تماع يلميا ل

العدد

النسبة%

قج من تاعة
من تاعة إلى تاعتين
اار من تاعتين

06
722
762

%77.0
%03.7
%23.6

المةملا

023

%733

يتضىىل مىىن ىىدال ( ) 1ا  762مىىن يىىراد عينىىة البحىىث يسىىتادملا كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع ااىىر مىىن
تىاعتين يلميىا ل بنسىبة  ، %23.6بينمىىا  722مىن يىىراد عينىة البحىىث يسىتادملا كىىب ال التلااىج ا تمىىاع مىىن
تاعة إلى تاعتين يلميا ل بنسبة  ، %03.7ا 06من يراد عينة البحث يستادملا كب ال التلااج ا تماع قىج
من تاعة يلميا ل بنسبة . %77.0
اللزا النسب اار اتتادامال كب ال التلااج ا تماع :
م-
يلضل الةدال ( ) 3اللزا النسب اار اتتادامال كب ال التلااج ا تماع
دال ( ) 3اللزا النسب
اتتادامال كب ال التلااج ا

اار اتتادامال كب ال التلااج ا

تماع

اللاوسام
وليتر
ا عستةراش
(الةلي ر – بينتريست للصلر)
ل ج بل
تنام كال
المداعال
الةي بل
المحادثال (ت ا ب – اماتنةر -واعةل -يي

واي  -يايبر)

المةملا

تماع

اللزا النسب

النسبة الم لية%

الترويل

091
061
033
020
043
014
042
001
026

%72.0
%77.4
%72
%9.9
%73.3
%77.6
%73.6
%73.4
%77

ا ال
الرابع
الااع
الاامن
الساد
الاالث
السابع
التاتع
الاام

0202

%733

يتضىىل مىىن الةىىدال (  ) 3ا ااىىر اتىىتادامال كىىب ال التلااىىج ا تمىىاع يىىراد عينىىة البحىىث اىىاا اللاوسىىام بنسىىبة
 ، %72.0يليه ي المروبة الااعية ا عستر راش بنسبة  ، %72اي المروبة الاالاة تنام كال بنسبة  ، %77.6اي المروبىة
الرابعة وليتر بنسبة  ، %77.4اي المروبة الاامسىة المحادثىال (تى ا بى – اماتىنةر -وىاعةل -يىي وىاي  -يىايبر) بنسىبة
 ، %77اي المروبة السادتة ل ج بل بنسبة  ، %73.3اي المروبىة السىابعة المىداعال بنسىبة  ، %73.6ايى المروبىة
الاامنة (الةلي ر -بينترتىت للصىلر) بنسىبة  ، %73.4ايى المروبىة التاتىعة الةىي بىل بنسىبة  . %9.9ا ىذه النتيةىة وتةىق
ادراتة تماء ا عصار ( )2372ا د ل الضليح () 2376التىى اىدوا اا ملاقىع التلااىج ا تمىاع علىى ر قائمىة
الادمال المستادمة على ا عترعت اااتلةت مع ذه الدراتال ي اا اار ذه الملاقع اتتاداما اللاوسام.
اللزا النسب اار داايع اتتاداش كب ال التلااج ا تماع :
ل-

يلضل الةدال ( )9اللزا النسب

اار داايع اتتاداش كب ال التلااج ا

تماع
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دال ( )9اللزا النسب
داايع اتتاداش كب ال التلااج ا

اار داايع اتتاداش كب ال التلااج ا

تماع

تماع

اللزا النسب

النسبة الم لية%

الترويل

الحصلل على معللمال متنلعة ي مةا ل ماتلةة
اتيلة وةاعلية وتيل التلااج مع ارارين
التعرف على ثقايال ديدا
زيادا معللماو حلل القضايا المهمة ي المةتمع
ملاابة ا حدان االتريرال المةتمعية
التسلية اقضاء اقت الةراغ
ااتسام مهارال اابرال ديدا
حل ا تتطقا امرا دا الصلر االةيديل ال
وعزيز قدراو ي إدارا النقا
مع ارارين ي الملضلعال العامة
وم نن من القدرا على وحليج ا حدان
اللالل إلى ا ائج من المعللمال بأقصى ترعة
الحرية ي التعبير عن الر
و لين اداقال ديدا
كراء المنتةال االتسلق
المعرية ييما يات دراتت

462
411
044
429
273
427
226
023

%1.0
%1.2
%2.4
%6.3
%3.7
%1.7
%3.0
%2.1

الاام
الرابع
الاالث عرر
الاامن
الااع
الساد
ا ال
الااع عرر

490

%1.3

الاالث

069
401
024
473
097
006

%2.3
%6.9
%2.7
%6.6
%6.2
%2.0

الحاد عرر
السابع
الاام عرر
التاتع
العاكر
الرابع عرر

المةملا

6022

%733

يتضىل مىىن الةىدال ( )9ا ااىىر داايىع اتىىتاداش كىىب ال التلااىج ا تمىىاع يىراد عينىىة البحىث اىىاا ااتسىىام
مهىىارال اابىىرال ديىىدا بنسىىبة  ، %3.0يليهىىا يى المروبىىة الااعيىىة ملاابىىة ا حىىدان االتريىىرال المةتمعيىىة بنسىىبة
 ، % 3.7اي المروبة الاالاة وعزيز قدراو ي إدارا النقا مع ارارين ي الملضلعال العامىة بنسىبة ، %1.3
اي المروبة الرابعة اتيلة وةاعليىة وتىيل التلااىج مىع اراىرين بنسىبة  ، %1.2ايى المروبىة الاامسىة الحصىلل
علىى معللمىال متنلعىة يى مةىىا ل ماتلةىة بنسىبة  ، %1.0ايى المروبىة السادتىىة التسىلية اقضىاء اقىت الةىىراغ
بنسبة  ، % 1.7اي المروبة السابعة اللاىلل إلىى اى ائىج مىن المعللمىال بأقصىى تىرعة بنسىبة  ، %6.9ايى
المروبىة الاامنىىة زيىادا معللمىىاو حىلل القضىىايا المهمىىة يى المةتمىىع بنسىبة  ، %6.3ايى المروبىة التاتىىعة و ىىلين
اىىداقال ديىىدا بنسىىبة  ، %6.6اي ى المروبىىة العاكىىرا كىىراء المنتةىىال االتسىىلق بنسىىبة  ، %6.2اي ى المروبىىة
الحادية عرر وم نن من القدرا على وحليىج ا حىدان بنسىبة  ، %2.3ايى المروبىة الااعيىة عرىر حىل ا تىتطقا
امرا دا الصلر االةيديل ال بنسبة  ، %2.1اي المروبة الاالاة عرر التعرف على ثقايىال ديىدا بنسىبة %2.4
 ،اي المروبة الرابعة عرر المعرية ييما يات دراتت بنسبة  ، %2.0اي المروبىة الاامسىة عرىر الحريىة يى
التعبير عن الر بنسبة . %2.7
واتلف ا ازاا النسبية اار عماح الحلار ا تر يراد عينة البحث
-4
دال ( )73اللزا النسب اار عماح الحلار ا تر يراد عينة البحث
عماح الحلار ا تر

اللزا النسب

النسبة الم لية%

الترويل

عماح الحلار اإليةابية
عماح الحلار السلبية

422
017

%20.2
%46.3

ا ال
الااع

المةملا

190

%733
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يتضل من الةدال ( )73ا اار عمىاح الحىلار ا تىر يىراد عينىة البحىث اىاا عمىاح الحىلار اإليةابيىة بنسىبة
 ، %20.2يليه ي المروبة الااعية عماح الحلار السىلبية بنسىبة  . %46.3اوةسىر الباحاىة ذلىك بىأا الترييىرال التىى
وحىىدن يىىى المةتمىىع السياتىىية اا تماعيىىة دى إلىىى ا ىىلد ملضىىلعال ماتلةىىة للحىىلار وةتمىىع حللهىىا ا تىىرا
اوتناق وناقرا ل وبادليا ل يتبادل ييه يراد ا تىرا حىراف الحىلار الماتلةىة إ ا ىذه التريىرال المةتمعيىة اىاحبها
ضرلح ا تماعية ااقتصادية على ا ترا اذلك ياا ا ضرابال االاقيال السياتية ونع بدار ا علىى ا تىرا
مما ي ار معها عماح الحلار السلبية االتى وماج تلل ييهر ما بدااج الةرد من ضرلح.
ا ىىذا ياتلىىف ادراتىىة مىىاعى عبىىد الل ىىام ( )2331ا عسىىبة  %62مىىن ا تىىر يرلىىل علىىى تىىللم الحىىلار ييهىىا
ا عماح السلبية ااوةقىت يضىا ل مىع دراتىة ياحمىة معىة ( )2333التىى اىدل تىيادا ا عمىاح السىلبية عىن ا عمىاح
ا يةابية يى ا ترا ا ر عت ذلك لعدش امتق ا يىراد لمهىارال الحىلار اقىد ير ىع ىذا ا اىتقف الىى ااىتقف
الطبيعة الةررايية للدراتال حيث اا الدراتة الحالية بال ليىت االدراتىتين بةمهلريىة مصىر العربيىة ،امىا كىار
تىىىليماا حمىىىد ( )2377إلىىىى ا العللمىىىة االةضىىىائيال االتقىىىدش الت نللىىىل ى ااإلعىىىقش تىىىاعد علىىىى ونميىىىة ثقايىىىة
الديمقراحية اوبادل الحلار ا ل ما تاعد على اعترار الحلار النقاكى ا المناقرة البناءا.
واتلف ا ازاا النسبية اار عماح الحلار اإليةابية يراد عينة البحث
-2
دال ( )77اللزا النسب اار عماح الحلار اإليةابية يراد عينة البحث
عماح الحلار اإليةابية

اللزا النسب

النسبة الم لية%

الترويل

الحلار االنقا
الحلار العاحة

061
049

%27.0
%43.1

ا ال
الااع

المةملا

176

%733

يتضل من الةدال ( ) 77ا اار عماح الحلار اإليةابية يراد عينة البحث ااا الحلار االنقا
 ، %27.0يليه ي المروبة الااعية الحلار العاحة بنسبة . %43.1
واتلف ا ازاا النسبية اار عماح الحلار السلبية يراد عينة البحث
-6
دال ( )77اللزا النسب

بنسبة

اار عماح الحلار السلبية يراد عينة البحث

عماح الحلار السلبية

اللزا النسب

النسبة الم لية%

الترويل

الحلار العدااع
الحلار التسلط

026
097

%41.1
%22.0

الااع
ا ال

المةملا

141

%733
بنسبة

يتضل من الةدال ( )77ا اار عماح الحلار السلبية يراد عينة البحث ااا الحلار التسلط
 ، %22.0يليه ي المروبة الااعية الحلار العدااع بنسبة . %41.1
ثاعيال :التحقق من احة الةراض:
الةرض ا ال :
" ول ىىد يىىراق ذال د لىىة إحصىىائية بىىين متلتىىط در ىىال يىىراد العينىىة ي ى ا تىىتةادا مىىن كىىب ال التلااىىج
ا تماع وبعا لمتريرال الدراتة "
اللتحقق من ذا الةرض و وطبيق ااتبار ( ل )  ،احسام وحليج التباين لدر ال يراد العينة ي اتتاداش
كب ال التلااج ا تماع االةداال التالية ولضل ذلك :
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دال (  )72الةراق ي متلتط در ال يراد العينة ي اتتاداش كب ال التلااج ا
المتلتط
الحساب

الةن

ا عحراف
المعيار

العينة

در ال
الحرية

قيمة ( ل )

تماع وبعا لمترير الةن
الد لة

744
1.337
732.274
ذالر
دال عند 3.37
70.623
073
لصالل الذالر
716
2.396
33.034
إعان
يتضىىل مىىن الةىىدال (  ) 72ا قيمىىة ( ل ) ااعىىت ( )70.623ا ىىى قيمىىة دالىىة إحصىىائيا عنىىد مسىىتلى د لىىة
( )3.37لصىىىالل الىىىذالر  ،حيىىىث بلىىى متلتىىىط در ىىىة الىىىذالر ( ، )732.274بينمىىىا بلىىى متلتىىىط در ىىىة اإلعىىىان
( ، )33.034مما ي دل على ا الذالر ااعلا اار اتتاداما لرب ال التلااج ا تماع من اإلعان  .اير ع ذلىك
إلىىىى إلىىىى ا داايىىىع اتىىىتاداش الىىىذالر لرىىىب ال التلااىىىج ا تمىىىاعى قىىىد وراىىىز مهىىىا يىىى الحصىىىلل علىىىى
المعللمال،حيىىث وعىىد مصىىدرا ل مهم ىا ل لهابىىار االمعللمىىال يليهىىا التسىىلية االترييىىة مىىن ىىج إقامىىة اىىداقال مىىع
ارارين ،اكرج اقت الةراغ ،احىل ا تىتطقا ،ااتىيلة للتلااىج مىع العىال الاىار  ،ااتىيلة ثقاييىة إل ىراء
حلارال عالمية ،ااتيلة لمعرية ما يحدن يى العىال ا ايىرا ل لتةربىة اىج ديىد .امىا وعتبىر كىب ال التلااىج
ا تمىىاعى اتىىيله لتةمىىع مةملعىىال ا اىىدقاء مىىن الرىىبام ي ى اى اقىىت ايىىى اى م ىىاا داا النيىىر الىىى بعىىد
المسايال اا وأار ا اقال .اواتلف ىذه النتيةىة ادراتىة د ل الضىليح ( )2376التى ولاىلت الىى اا ا عىان
ااار اتتاداما لرب ال التلااج ا تماع عيرا لقلة اعرطتهن الاار ية ابالتال اارا وتبعه للتائج التلااج.
دال ( ) 70الةراق ي متلتط در ال يراد العينة ي اتتاداش كب ال التلااج ا
الدراتة

تماع وبعا لمترير علا

علا الدراتة

المتلتط
الحساب

ا عحراف
المعيار

العينة

در ال
الحرية

قيمة ( ل )

الد لة

عيرية
عملية

99.337
17.369

2.470
4.039

234
776

073

24.790

دال عند 3.37
لصالل عيرية

يتضل من الةدال ( )70ا قيمة ( ل ) ااعت ( )24.790ا ى قيمة دالة إحصائيا عند مستلى د لة ()3.37
لصالل يراد العينة بال ليال النيرية  ،حيث بل متلتط در ة يراد العينة بال ليال النيرية ( ، )99.337بينما
بل متلتط در ة يراد العينة بال ليال العملية ( ، )17.369مما يدل على ا يراد العينة بال ليال النيرية ااعلا
اار اتتاداما لرب ال التلااج ا تماع من يراد العينة بال ليال العملية .اور ع الباحاة ذلك الى اا حقم
ال ليال العملية ي لعلا ااار اعررا بالدرا العملية االتطبيقية اما اا تاعال الدراتة ي ال ليال العملية ااار
الدراتة
ااحلل من ال ليال النيرية ابالتال قلة اللقت المتاح له لمتابعة كب ال التلااج ا تماع ع
النيرية.
دال (  )74وحليج التباين لدر ال يراد العينة ي اتتاداش كب ال التلااج ا تماع وبعا لمترير وعلي ا م
وعلي ا م

مةملا المربعال

متلتط المربعال

در ال
الحرية

قيمة ( ف)

الد لة

بين المةملعال
دااج المةملعال

3723.933
22376.276

4312.423
17.916

2
071

26.622

 3.37دال

المةملا

03961.476

079

يتضل من دال ( )74إا قيمة ( ف) ااعت ( )26.622ا ى قيمة دالة إحصائيا عند مستلى ( ، )3.37مما
يدل عل ى ا لد يراق بين در ال يراد العينة ي اتتاداش كب ال التلااج ا تماع وبعا لمترير وعلي ا م ،
المعرية اوةاه الد لة و وطبيق ااتبار  LSDللمقارعال المتعددا االةدال التال يلضل ذلك :
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دال ( )72ااتبار  LSDللمقارعال المتعددا لمترير مستلى وعلي ا م
وعلي ا م

مناةآل
ش = 32.601

متلتط
ش = 93.442

مناةآل
متلتط
عال

**1.332
**20.931

**76.732

عال
ش = 736.624

-

يتضل من ىدال ( )72ىلد يىراق يى اتىتاداش كىب ال التلااىج ا تمىاع بىين بنىاء ا بىاء يى المسىتلى
التعليم العال ااق من بناء ا باء ي المستلى التعليم المتلتط االمىناةآل لصىالل بنىاء ا بىاء يى المسىتلى
التعليم العىال عنىد مسىتلى د لىة ( ، )3.37امىا ول ىد يىراق بىين بنىاء ا بىاء يى المسىتلى التعليمى المتلتىط
ا بناء ا باء ي المستلى التعليم المناةآل لصالل بناء ا باء ي المستلى التعليم المتلتط عند مستلى د لىة
( ، )3.37ييأو ي المروبة ا الى بناء ا باء يى المسىتلى التعليمى العىال حيىث اىاعلا ااىر اتىتاداما لرىب ال
التلااىىج ا تمىىاع  ،ث ى بنىىاء ا بىىاء ي ى المسىىتلى التعليم ى المتلتىىط يى المروبىىة الااعيىىة  ،ثى بنىىاء ا بىىاء ي ى
المستلى التعليم المناةآل ي المروبة ا ايرا  .اير ع ذلىك إلى اا المسىتلى التعليمىى للللىدين لىه وىأثيرال امىا ل
على ا بناء وربليا ل اوعليميال ،يا بناء اعع ا لاقاية اللالىدين ،لىذا يعتبىر المسىتلى العلمى لللالىدين مىرال مىؤثرال
ي ليته اوةاعله مع يراد المةتمع.اذلك من اقل عققال إيةابية بين العققال ا ترية ا الية التى وتميىز
بالقلا االعمق االتعااا االتةا المتبادل بين يراد ا ترا امحاالة ا بىاء لةعىج ابنىائه متلاابىلا مىع مسىتةدال
العصر الحديث ايعتبراا ذلك تاتيا ل لمستقبج بنائه العلم االمهن  ،با ضاية الى المستلى التعليمى اللالدين
له وأثير ي اا وسلد بين يراد عققال وعااا اوةا حيث ورر بناء ا يى اواىاذ القىرارال ا تىرية  ،يا تىرا
من اقل مراز ا ا تماع اا قتصاد االاقاي اعيروها للحياا اعمط معيرتها ابنائها االعققىال السىائدا بىين
يراد ا وؤثر ايةابيا ل ا تلبا ل على اتتاداش ابنائها لرب ال التلااج ا تماعى من اىقل مىا وىليره مىن اتىتقرار
عةس اا تماع اإم اعال مادية له  .اما ا المسىتلى التعليمى لللالىدين يسىهج علىيه وعلى الت نللل يىا الحدياىة
ميتها بالنسبة لهبناء.
اادرا
دال ( )76وحليج التباين لدر ال يراد العينة ي اتتاداش كب ال التلااج ا تماع وبعا لمترير وعلي ا ش
وعلي ا ش

مةملا المربعال

متلتط المربعال

در ال
الحرية

قيمة ( ف)

الد لة

بين المةملعال
دااج المةملعال

1234.490
06693.303

0192.246
772.169

2
071

02.121

 3.37دال

المةملا

44230.020

079

يتضل من دال ( )76إا قيمة ( ف) ااعت ( )02.121ا ى قيمة دالة إحصائيا عند مستلى ( ، )3.37مما
يدل على ا لد يراق بين در ال يراد العينة ي اتتاداش كب ال التلااج ا تماع وبعا لمترير وعلي ا ش ،
المعرية اوةاه الد لة و وطبيق ااتبار  LSDللمقارعال المتعددا االةدال التال يلضل ذلك :
دال ( )71ااتبار  LSDللمقارعال المتعددا لمترير وعلي ا ش
وعلي ا ش

مناةآل
ش = 12.324

متلتط
ش = 11.329

مناةآل
متلتط
عال

*2.302
**76.336

**70.917

يتضل من دال ( )71ا لد يراق ي اتتاداش كب ال التلااج ا

عال
ش = 97.303

-

تماع بين بناء ا مهىال يى المسىتلى
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التعليمى العىال ااىىق مىن بنىىاء ا مهىال يى المسىىتلى التعليمى المتلتىىط االمىناةآل لصىالل بنىىاء ا مهىال يى
المستلى التعليم العال عند مستلى د لة ( ، )3.37بينما ول د يراق بين بناء ا مهىال يى المسىتلى التعليمى
المتلتط ا بناء ا مهال ي المستلى التعليمى المىناةآل لصىالل بنىاء ا مهىال يى المسىتلى التعليمى المتلتىط
عند مستلى د لة ( ، )3.32ييأو ي المروبة ا الى بناء ا مهال ي المستلى التعليم العال حيث اىاعلا ااىر
اتتاداما لرب ال التلااج ا تماع  ،ث بناء ا مهال ي المستلى التعليم المتلتىط يى المروبىة الااعيىة  ،ثى
بناء ا مهال ي المستلى التعليم المناةآل ي المروبة ا ايرا  .اير ع ذلك إل الى اا اروةىاا المسىتلى التعليمىى لىقش
يةعلها على اعى بمىا يةىرى مىن حللهىا مىن ايىراد اتىروها اباااىة ا بنىاء يتقىلش بتىلعيته بايةابيىال اتىلبيال اتىتاداش
كب ال التلااج ا تماعى اول ه ابنائها الى ايةية ا تتةادا منها تلاء على المستلى التعليمى اا الاقايى اا الترييهى بىج
من المم ن اا وترار معه ااقال اتتادامه لها اا تتةادا منها بأابر قدر مم ن .
دال ( ) 73الةراق ي متلتط در ال يراد العينة ي اتتاداش كب ال التلااج ا تماع وبعا لمترير عمج ا ش

عمج ا ش

المتلتط
الحساب

ا عحراف
المعيار

العينة

در ال
الحرية

قيمة ( ل )

الد لة

وعمج
وعمج

732.140
34.607

6.332
2.320

733
702

073

79.022

دال عند 3.37
لصالل العامقل

يتضل من الةدال ( )73ا قيمة ( ل ) ااعت ( )79.022ا ى قيمة دالة إحصائيا عنىد مسىتلى د لىة ()3.37
لصالل بناء ا مهال العامقل  ،حيث بل متلتط در ة بناء ا مهال العامقل ( ، )732.140بينما بل متلتىط
در ة بناء ا مهال الير العامقل ( ، )34.607مما يىدل علىى ا بنىاء ا مهىال العىامقل اىاعلا ااىر اتىتاداما
لرب ال التلااج ا تماع من بناء ا مهال الير العامقل  .اير ع ذلك إلى اعه اتىتةادا ا بنىاء بالتلااىج مىع
امهاوه حتى ااا ان اارج المنزل للعمج اذلك بتسهيج التلااج االتباحىث يى ميىع ا مىلر تىلاء ااعىت امىلر
بمر قوه ا ترية اا اااة باتتادامه للمنزل اا هزوه الماتلةة حيىث يى بعىآل ا حيىاا يضىطر ا بنىاء الىى
التل ا د ي المنزل اثناء اليام ا ش اقيامه ببعآل ا عمال المنزليىة اا وحضىير بعىآل الل بىال اوسىهج كىب ال
التلااج الماتلةة ولااله مع امهىاوه يى اعةىاز ولىك ا عمىال اعلىى ااىعده ااىرى عةىد اا كىب ال التلااىج
وساعد على اعةاز يراضه ااا باوه الةامعيىة اايضىا التلااىج برىاا ا تمامىاوه الاقاييىة االترييهيىة اايضىا
باىراج ا ش للعمىىج يىزداد الىىداج الرىهرى لقتىىرا ممىا يسىىه بطريقىة اا بىىأارى يى زيىىادا المنةىق علىىى اتىىتاداش
كب ال التلااج ا تماعى .
دال ( )79وحليج التباين لدر ال يراد العينة ي اتتاداش
كب ال التلااج ا تماع وبعا لمترير الداج الرهر لهترا
الداج الرهر لهترا

مةملا المربعال

متلتط المربعال

در ال
الحرية

قيمة ( ف)

الد لة

بين المةملعال
دااج المةملعال

3032.027
79300.133

4727.716
62.261

2
071

66.043

 3.37دال

المةملا

23706.709

079

يتضل من دال ( )79إا قيمة ( ف) ااعت ( )66.043ا ى قيمة دالة إحصائيا عند مستلى ( ، )3.37مما يدل على
ا لد يراق بين در ال يراد العينة ي اتتاداش كب ال التلااج ا تماع وبعا لمترير الداج الرهر لهترا ،
المعرية اوةاه الد لة و وطبيق ااتبار  LSDللمقارعال المتعددا االةدال التال يلضل ذلك :
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دال ( )23ااتبار  LSDللمقارعال المتعددا لمترير الداج الرهر لقترا
الداج الرهر لهترا

مناةآل
ش = 69.773

متلتط
ش = 33.336

مناةآل
متلتط
مروةع

**77.696
**21.267

**72.362

مروةع
ش = 96.617

-

يتضل من دال ( )23ا لد يراق ي اتتاداش كب ال التلااج ا تماع بين ا بناء با تر ذا الداج
المروةع ااق من ا بناء با تر ذا الداج المتلتط االمناةآل لصالل ا بناء با تر ذا الداج المروةع عند
مستلى د لة ( ، )3.37اما ول د يراق بين ا بناء با تر ذا الداج المتلتط اا بناء با تر ذا الداج
المناةآل لصالل ا بناء با تر ذا الداج المتلتط عند مستلى د لة ( ، )3.37ييأو ي المروبة ا الى
ا بناء با تر ذا الداج المروةع حيث ااعلا اار اتتاداما لرب ال التلااج ا تماع  ،ث ا بناء با تر
ذا الداج المتلتط ي المروبة الااعية  ،ا ايرا ا بناء با تر ذا الداج المناةآل  .اير ع ذلك إل اا زيادا
الداج الرهر لقترا وم ن من يراة زيادا ا م اعيال المادية الت وم ن من وليير اللتائج اا هزا التى من
اقلها يستطيع ا بناء اتتاداش كب ال التلااج ا تماعى يا يراد الذ يعيرلا ي تر ذال مستلى
اقتصاد مروةع يمل لا مقلمال اتتاداش اتائج التلااج ا تماعى مقارعة با يراد الذين يعيرلا ي مستلى قج
ا ذا ماوةق معه دراتة مراا عا ( )2373اايماا دراز ( )2374ا تماء ا عصار ( )2372بأعه باروةاا داج
ا ترا يزداد اتتاداش ا بناء لقعترعت املاقع التلااج ا ماع  .ابهذا وحقق الةرض ا ال
الةرض الااع :
"ول د يراق ذال د لة إحصائية يى عماح الحلار السائدا لدى تر عينة البحث وبعا ل لمتريرال الدراتة (الةن -
علا الدراتة -وعلي اللالدين – عمج ا ش – مستلى الداج).
اللتحقق من ذا الةرض و إ راء:
ل
 ااتبار (ل) لللقلف على د لة الةراق بين متلتطال عماح الحلار ا ترى وبعا لمترير عدد يراد ا ترا.م -وحليىىج التبىىاين يةىىاد قيمىىة (ف) لللقىىلف علىىى د لىىة الةىىراق يىىى عمىىاح الحىىلار ا تىىرى وبع ىا ل لمتريىىرال
(المستلى التعليمى لهش اا م ،الداج الرهر لهترا).
ج -ااتبىار ) (LSDيةىاد اوةىاه الةىىراق يىى حالىة ا لد ىا للمتريىىرال المسىتلى التعليمىى لىهم اا ش ،الىىداج
الرهرى لهترا.
دال (  ) 27الةراق ي متلتط در ال يراد العينة ي عماح الحلار اإليةابية وبعا لمترير الةن
المتلتط
الحساب

ا عحراف
المعيار

العينة

در ال قيمة ( ل
الحرية )

اعماح الحلار
ا تر
الحلار
ا يةاب

ذالر
إعان

62.374
33.607

0.342
4.921

744
716

073

20.274

دال عند 3.37
لصالل اإلعان

الحلار
السلب

ذالر
إعان

10.026
23.237

1.723
4.329

744
716

073

23.206

دال عند 3.37
لصالل الذالر

الةن

الد لة

يتضل من الةدال ( )27ا قيمة ( ل ) ااعت ( )20.274ا ى قيمة دالة إحصائيا عند مستلى د لة ()3.37
لصالل اإلعان  ،حيث بل متلتط در ة اإلعان ( ، )33.607بينما بل متلتط در ة الذالر ( ، )62.374مما
يدل على ا اإلعان ااعت عماح الحلار اإليةابية لديه اار من الذالر .اما يتضل من الةدال ( )27ا قيمة (
ل ) ااعت ( )23.206ا ى قيمة دالة إحصائيا عند مستلى د لة ( )3.37لصالل الذالر  ،حيث بل متلتط
در ة الذالر ( ، )10.026بينما بل متلتط در ة اإلعان ( ، )23.237مما يدل على ا الذالر ااعت عماح
الحلار السلبية لديه اار من اإلعان .اير ع ذلك الى اا ا عان ااار التزاما بادام اااققيال الحلار االصلل
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المناةآل اما ال ذالر ييرلل على حلار الصلل المروةع االعصبية االسارية اا اتتاداش ا لةاظ السي ة  ،اما
اا ا عان ااار من الذالر ي التعبير عن المراعر ا يةابية اا تماش االلد االمحبة االها ميا ر الحلار
ا يةاب .
دال ( ) 22الةراق ي متلتط در ال يراد العينة ي عماح الحلار اإليةابية وبعا لمترير علا الدراتة
قيمة ( ل
)

الد لة

اعماح الحلار
ا تر

علا
الدراتة

المتلتط
الحساب

ا عحراف
المعيار

در ال
العينة
الحرية
073

22.472

دال عند 3.37
لصالل عملية

الحلار ا يةاب

عيرية
عملية

24.669
37.361

0.391
4.337

234
776

073

72.130

الحلار السلب

عيرية
عملية

63.377
22.322

6.122
4.723

234
776

دال عند 3.37
لصالل عيرية

يتضىىل مىىن الةىىدال ( )22ا قيمىىة ( ل ) ااعىىت ( )22.472ا ىىى قيمىىة دالىىة إحصىىائيا عنىىد مسىىتلى د لىىة
( )3.37لصالل يراد العينة بال ليال العملية  ،حيث بل متلتط در ة يراد العينىة بال ليىال العمليىة (، )37.361
بينما بل متلتط در ة يراد العينة بال ليال النيرية ( ، )24.669مما يدل على ا يىراد العينىة بال ليىال العمليىة
ااعت عماح الحلار اإليةابية لديه اار من يراد العينة بال ليال النيرية  .اما يتضل مىن الةىدال ( )22ا قيمىة
( ل ) ااعت ( )72.130ا ى قيمة دالة إحصائيا عند مستلى د لة ( )3.37لصالل يراد العينة بال ليىال النيريىة
 ،حيث بل متلتط در ة يراد العينة بال ليال النيرية ( ، )63.377بينما بل متلتط در ة يراد العينة بال ليىال
العملية ( ، )22.322مما يدل على ا يراد العينىة بال ليىال النيريىة ااعىت عمىاح الحىلار السىلبية لىديه ااىر مىن
يراد العينة بال ليال العملية .
دال ( ) 20وحليج التباين لدر ال يراد العينة ي عماح الحلار اإليةابية وبعا لمترير وعلي ا م
اعماح
الحلار
ا تر
الحلار
ا يةاب
الحلار
السلب

وعلي ا م

مةملا المربعال

متلتط
المربعال

در ال
الحرية

قيمة (
ف)

الد لة

بين المةملعال
دااج المةملعال

1360.346
29073.330

0907.220
92.460

2
071

42.223

3.37
دال

المةملا

01710.929

بين المةملعال
دااج المةملعال

1134.921
07263.223

079
0392.419
93.609

2
071

09.462

3.37
دال

079
09320.231
المةملا
يتضل من دال ( )20إا قيمة ( ف) ااعت ( )42.223ا ( ) 09.462ا ى قيمة دالة إحصائيا عند مستلى
( ، ) 3.37مما يدل على ا لد يراق بين در ال يراد العينة ي عماح الحلار اإليةابية االسلبية وبعا لمترير وعلي
ا م  ،المعرية اوةاه الد لة و وطبيق ااتبار  LSDللمقارعال المتعددا االةدال التال يلضل ذلك :
دال (  )24ااتبار  LSDللمقارعال المتعددا وبعا لمترير وعلي ا م
اعماح الحلار
ا تر
الحلار ا يةاب

وعلي ا م

مناةآل
ش = 66.673

متلتط
ش = 10.746

عال
ش = 32.323

مناةآل
متلتط
عال

**6.223
**73.443

**77.972

-
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مناةآل
ش = 62.037
**74.326
**76.021

وعلي ا م
مناةآل
متلتط
عال

الحلار السلب

متلتط
ش = 27.022
*2.037

عال
ش = 49.324

-

يتضل من دال ( )24ا لد يراق ي عماح الحلار اإليةابية بين بناء ا باء ي المستلى التعليم العال
ااق من بناء ا باء ي المستلى التعليم المتلتط االمناةآل لصالل بناء ا باء ي المستلى التعليم العال
عند مستلى د لة ( ، )3.37اما ول د يراق بين بناء ا باء ي المستلى التعليم المتلتط ا بناء ا باء ي
المستلى التعليم المناةآل لصالل بناء ا باء ي المستلى التعليم المتلتط عند مستلى د لة ( ، )3.37ييأو
ي المروبة ا الى بناء ا باء ي المستلى التعليم العال حيث ااعت عماح الحلار اإليةابية لديه اار  ،ث
بناء ا باء ي المستلى التعليم المتلتط ي المروبة الااعية  ،ث بناء ا باء ي المستلى التعليم المناةآل ي
المروبة ا ايرا .اما يتضل من دال ( )24ا لد يراق ي عماح الحلار السلبية بين بناء ا باء ي المستلى
التعليم المناةآل ااق من بناء ا باء ي المستلى التعليم المتلتط االعال لصالل بناء ا باء ي المستلى
التعليم المناةآل عند مستلى د لة ( ، )3.37بينما ول د يراق بين بناء ا باء ي المستلى التعليم المتلتط
ا بناء ا باء ي المستلى التعليم العال لصالل بناء ا باء ي المستلى التعليم المتلتط عند مستلى د لة
( ، )3.32ييأو ي المروبة ا الى بناء ا باء ي المستلى التعليم المناةآل حيث ااعت عماح الحلار السلبية
لديه اار  ،ث بناء ا باء ي المستلى التعليم المتلتط ي المروبة الااعية  ،ث بناء ا باء ي المستلى
التعليم العال ي المروبة ا ايرا  .اوةسر الباحاة ذلك بأعه الما اروةع المستلى التعليمى لللالدين الما ااعت
ا عماح المتبعة عماحا ل إيةابية اذلك عيرا ل للعيه اإدرااه ينيال الحلار امدى وأثيره على ا بناء اما عه الما
مية اتتاداش ا تاليل اإليةابية يى ول يه امناقرة بنائه
اروةع المستلى التعليمى لللالدين اروةع إدرااه
ا ذا يتةق مع دراتة كيرين دمحم اركيدا بل النصر ( )2333يى عه الما ااا ا م متعلما ل الما قلج من اتتاداش
ا تللم العدااع مع ا بناء ا ل حد ا تاليل اا عماح السلبية ،اما اوةقت مع دراتة (ركا راالل ااينا بدير
 )2372،ي اا لتعلي ا م دار ابير ي اوباا ا بناء ا عماح ا يةابية ي الحلار
إ ا ذه النتيةة ااتلةت مع اياء الصةتى ( )2377االتى ولالت إلى عدش ا لد يىراق يىى الىنمط الىديمقراحى
االنمط الداتاولرى المتبع يى ا ترا ايقا ل للمستلى التعليمى لللالدين.
دال (  )22وحليج التباين لدر ال يراد العينة ي عماح الحلار اإليةابية وبعا لمترير وعلي ا ش
اعماح
الحلار
ا تر
الحلار
ا يةاب
الحلار
السلب

وعلي ا ش

مةملا
المربعال

متلتط
المربعال

در ال
الحرية

قيمة (
ف)

الد لة

بين المةملعال
دااج المةملعال

3331.913
24742.361

4340.932
16.723

2
071

20.733

3.37
دال

المةملا

02203.301

بين المةملعال
دااج المةملعال

3233.193
27642.300

079
4734.099
63.217

2
071

63.779

3.37
دال

079
29323.307
المةملا
يتضل من دال ( )22إا قيمة ( ف) ااعت ( )20.733ا ( )63.779ا ى قيمة دالة إحصائيا عند مستلى
( ، ) 3.37مما يدل على ا لد يراق بين در ال يراد العينة ي عماح الحلار اإليةابية االسلبية وبعا لمترير وعلي
ا ش  ،المعرية اوةاه الد لة و وطبيق ااتبار  LSDللمقارعال المتعددا االةدال التال يلضل ذلك :
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دال (  ) 26ااتبار  LSDللمقارعال المتعددا لمترير وعلي ا ش
اعماح الحلار
ا تر
الحلار
ا يةاب

مناةآل
ش = 20.272

وعلي ا ش
مناةآل
متلتط
عال

**6.930
**22.299
مناةآل
ش = 23.370
**9.432
**27.660

وعلي ا ش
الحلار
السلب

متلتط
ش = 63.773

مناةآل
متلتط
عال

عال
ش = 13.274

**73.096
متلتط
ش = 49.023

عال
ش = 01.723

**72.713

-

يتضل من دال ( )26ا ىلد يىراق يى عمىاح الحىلار اإليةابيىة بىين بنىاء ا مهىال يى المسىتلى التعليمى
العال ااىق مىن بنىاء ا مهىال يى المسىتلى التعليمى المتلتىط االمىناةآل لصىالل بنىاء ا مهىال يى المسىتلى
التعليم العال عند مستلى د لة ( ، )3.37اما ول د يراق بىين بنىاء ا مهىال يى المسىتلى التعليمى المتلتىط
ا بناء ا مهال ي المستلى التعليم المناةآل لصالل بناء ا مهال ي المستلى التعليم المتلتط عند مسىتلى
د لة ( ، ) 3.37ييأو ي المروبة ا الى بنىاء ا مهىال يى المسىتلى التعليمى العىال حيىث ااعىت عمىاح الحىلار
اإليةابية لديه اار  ،ث بناء ا مهال ي المستلى التعليم المتلتط يى المروبىة الااعيىة  ،ثى بنىاء ا مهىال يى
المستلى التعليمى المىناةآل يى المروبىة ا ايىرا .امىا يتضىل مىن ىدال ( )26ا ىلد يىراق يى عمىاح الحىلار
السلبية بين بناء ا مهال ي المستلى التعليم المناةآل ااق من بناء ا مهال ي المستلى التعليمى المتلتىط
االعال لصالل بناء ا مهال ي المستلى التعليم المناةآل عند مستلى د لىة ( ، )3.37امىا ول ىد يىراق بىين
بناء ا مهال ي المستلى التعليم المتلتط ا بناء ا مهال ي المسىتلى التعليمى العىال لصىالل بنىاء ا مهىال
ي المستلى التعليم المتلتط عند مستلى د لة ( ، )3.37ييأو ي المروبة ا الى بنىاء ا مهىال يى المسىتلى
التعليم المناةآل حيث ااعت عماح الحلار السلبية لديه اار  ،ث بناء ا مهال ي المستلى التعليم المتلتىط
ي المروبة الااعية  ،ث بناء ا مهال ي المستلى التعليم العال ي المروبة ا ايرا .
دال ( ) 21الةراق ي متلتط در ال يراد العينة ي عماح الحلار اإليةابية وبعا لمترير عمج ا ش
اعماح الحلار
ا تر
الحلار
ا يةاب
الحلار
السلب

عمج ا ش

المتلتط
الحساب

ا عحراف
المعيار

العينة

وعمج
وعمج
وعمج
وعمج

36.444
60.720
41.172
63.630

2.374
4.334
4.277
2.313

733
702
733
702

در ال
الحرية

قيمة ( ل )

الد لة

073

27.321

دال عند 3.37
لصالل العامقل

073

77.762

دال عند 3.37
لصالل الير العامقل

يتضل من الةدال ( )21ا قيمىة ( ل ) ااعىت ( )27.321ا ىى قيمىة دالىة إحصىائيا عنىد مسىتلى د لىة ()3.37
لصالل بناء ا مهال العامقل  ،حيث بل متلتط در ة بناء ا مهىال العىامقل ( ، )36.444بينمىا بلى متلتىط
در ة بناء ا مهال الير العىامقل ( ، )60.720ممىا يىدل علىى ا بنىاء ا مهىال العىامقل ااعىت عمىاح الحىلار
اإليةابية لديه اار من بناء ا مهال الير العىامقل .يتضىل مىن الةىدال ( )21ا قيمىة ( ل ) ااعىت ()77.762
ا ى قيمة دالة إحصائيا عند مستلى د لة ( )3.37لصالل بناء ا مهال الير العامقل  ،حيث بل متلتىط در ىة
بناء ا مهال الير العامقل ( ، )63.630بينما بل متلتط در ة بناء ا مهىال العىامقل ( ، )41.172ممىا يىدل
على ا بناء ا مهال الير العامقل ااعت عماح الحلار السلبية لديه اار مىن بنىاء ا مهىال العىامقل .اور ىع
الباحاة ذلك الى اا ا ش العاملة وهت باتللم الحلار ا يةاب االبناء مع ابنائها اما اا ااتقحهىا اولااىلها الىدائ
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مع ا ارين ي عملها ااسبها ا تاليل الةيدا اا يةابية ي الحلار احرق التلااج السلي االذ يبنى كاصىية
ابنائها.
دال ( )23وحليج التباين لدر ال يراد العينة ي عماح الحلار اإليةابية وبعا لمترير الداج الرهر لهترا
اعماح الحلار
ا تر
الحلار
ا يةاب
الحلار السلب

الداج الرهر
لهترا

مةملا
المربعال

متلتط
المربعال

در ال
الحرية

قيمة (
ف)

الد لة

بين المةملعال
دااج المةملعال

1693.393
00142.332

0342.442
736.444

2
071

06.726

3.37
دال

المةملا

47400.112

بين المةملعال
دااج المةملعال

1962.294
26369.217

المةملا

04304.362

079
0932.191
34.167

2
071

46.933

3.37
دال

079

يتضل من دال ( )23إا قيمة ( ف) ااعت ( )06.726ا( )46.933ا ى قيمة دالة إحصائيا عند مستلى
( ، ) 3.37مما يدل على ا لد يراق بين در ال يراد العينة ي عماح الحلار اإليةابية االسلبية وبعا لمترير
الداج الرهر لهترا  ،المعرية اوةاه الد لة و وطبيق ااتبار  LSDللمقارعال المتعددا االةدال التال يلضل
ذلك :
دال ( )29ااتبار  LSDللمقارعال المتعددا بعا لمترير الداج الرهر
اعماح الحلار
الحلار اليةاب

الداج الرهر لهترا
مناةآل
متلتط
مروةع
الداج الرهر لهترا

الحلار السلب

مناةآل
متلتط
مروةع

مناةآل
ش = 63.324
*2.473
**72.006
مناةآل
ش = 12.217
**74.202
**22.927

متلتط
ش = 13.442
**72.973
متلتط
ش = 21.106
**77.476

مروةع
ش = 30.063

مروةع
ش = 46.023

-

يتضل من دال ( )29ا لد يراق ي عماح الحلار اإليةابية بين ا بناء با تىر ذا الىداج المروةىع ااىق
م ن ا بناء با تر ذا الداج المتلتط االمناةآل لصالل ا بناء با تر ذا الىداج المروةىع عنىد مسىتلى د لىة
( ، )3.37بينمىىا ول ىىد يىىراق بىىين ا بنىىاء با تىىر ذا الىىداج المتلتىىط اا بنىىاء با تىىر ذا الىىداج المىىناةآل
لصالل ا بناء با تر ذا الداج المتلتط عند مستلى د لة ( ، )3.32ييىأو يى المروبىة ا الىى ا بنىاء با تىر
ذا الداج المروةع حيث ااعت عماح الحلار اإليةابيىة لىديه ااىر  ،ثى ا بنىاء با تىر ذا الىداج المتلتىط يى
المروبة الااعية  ،ا ايرا ا بناء با تر ذا الداج المناةآل .اما يتضل من الةدال(  )29ا لد يراق ي عماح
الحلار الس لبية بين ا بناء با تر ذا الداج المناةآل ااىق مىن ا بنىاء با تىر ذا الىداج المتلتىط االمروةىع
لصالل ا بناء با تر ذا الداج المناةآل عند مستلى د لة ( ، )3.37اما ول د يراق بين ا بناء با تر ذا
الداج المتلتط اا بناء با تر ذا الداج المروةع لصالل ا بناء با تر ذا الداج المتلتط عند مستلى د لىة
( ، )3.37ييأو ي المروبة ا الى ا بناء با تر ذا الداج المىناةآل حيىث ااعىت عمىاح الحىلار السىلبية لىديه
اار  ،ث ا بناء با تر ذا الىداج المتلتىط يى المروبىة الااعيىة  ،ا ايىرا ا بنىاء با تىر ذا الىداج المروةىع .
اوةسر ال باحاة ذلك إلى ا عماح الحلار وعتمد على اعىى ا تىرا اإدرااهىا إلىى ميىة الحىلار ا تىللبه امىا عهىا
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وعتمىىد علىىى المسىىتلى الاقىىايى االتعليمىىى لهتىىرا اعلىىى علعيىىة العققىىال ا تىىرية السىىائدا االسىىمال الراصىىية.
اااتلةت ذه النتيةة مع تناء حمد ( )2373التى ل وةىد عققىة بىين اقتنىاء ا تىرا للت نللل يىا الحدياىة اريا يىة
الداج ابين مهارال الحلار التى ودراها الةتاا الطالبة .امىا ا إينىا بىدير ( )2370قىد ولاىلت إلىى عىدش ا ىلد
عققىة بىين الىدع ا تىرى المتماىىج يىى الىدع الل ىداعى االمعريىى ا ىىل الحىلار ااإلركىاد المل ىه للرىبام ابىىين
الداج الرهرى لهترا (ابذلك ي لا قد وحقق الةرض الااع ).
الةرض الاالث :
" ول د عققة اروباحية ذال د ل احصائية بين اتتاداش كب ال التلااج ا تماع امحاار مقيا عماح
الحلار ا تر "
اللتحقق من احة ذا الةرض و عمج مصةلية اروباح بين مقيا اتتاداش كب ال التلااج ا تماع
امحاار مقيا عماح الحلار ا تر االةدال التال يلضل قي معامقل ا روباح :
دال ( )03مصةلية ا روباح بين مقيا

الحلار
االنقا
اتتاداش كب ال
التلااج ا تماع
اج

*3.673-

الحلار
العاحة

اتتاداش كب ال التلااج ا

عماح الحلار
اإليةابية ا ج

**3.149- **3.932-

تماع امحاار مقيا

الحلار
التسلط

الحلار
العدااع
**3.929

عماح الحلار ا تر

عماح الحلار
السلبية ا ج

*3.647

**3.393

عماح الحلار
ا تر ا ج
**3.302-

* دال عند 3.32
** دال عند 3.37
يتضل من الةدال ( )03ا لد عققة اروباح ع س بين مقيا اتتاداش كب ال التلااج ا تماع ابعآل
محاار مقيا عماح الحلار ا تر عند مستلى د لة  ، 3.32 ، 3.37ي لما زاد اتتاداش كب ال التلااج
ا تماع الما قلت عماح الحلار اإليةابية بمحاار ا "الحلار االنقا  ،الحلار العاحة "  ،بينما ول د عققة
اروباح حرد بين مقيا اتتاداش كب ال التلااج ا تماع ابعآل محاار مقيا عماح الحلار ا تر عند
مستلى د لة  ، 3.32 ، 3.37ي لما زاد اتتاداش كب ال التلااج ا تماع الما زادل عماح الحلار السلبية
بمحاار ا "الحلار العدااع  ،الحلار التسلط " .ا ذا يعن اعه بزيادا اتتاداش كب ال التلااج ا تماع
وزداد العزلة بين ايراد ا ترا ايصبل ل ج يرد عالمة ا يتراض الااص ابالتال يقج ظهلر اعماح الحلار
ا يةاب متمالة ي المناقرة االتعبير ا يةاب عن المراعر ،ااذلك يصاحل اتتاداش كب ال التلااج العدااعية
االعصبية لعدش رالبة الرام ااتراق احد من ايراد ا ترا لعالمه الااص.ابهذا وحقق احة الةرض الاالث
الةرض الرابع :
"واتلف عسبة مراراة العلامج المستقلة ي وةسير عسل التباين ي المترير التابع عماح الحلار ا تر "
اللتحقق من ذا الةرض و حسام ا مية النسىبية باتىتاداش معامىج ا عحىدار (الاطىلا المتدر ىة إلىى ا مىاش)
للعلامج المؤثرا على عماح الحلار ا تر االةدال التال يلضل ذلك :

المترير التابع
عماح الحلار ا تر

دال ( ) 07ا مية النسبية باتتاداش معامج ا عحدار (الاطلا المتدر ة إلى ا ماش) للعلامج المؤثرا على عماح
الحلار ا تر
المترير المستقج

معامج
ا روباح

عسبة
المراراة

قيمة( ف)

الد لة

معامج
ا عحدار

قيمة ( ل)

الد لة

وعلي ا ش

3.393

3.192

736.977

3.37

3.236

73.043

3.37

وعلي ا م

3.307

3.633

67.369

3.37

3.062

1.366

3.37

عمج ا ش

3.197

3.622

46.641

3.37

3.230

6.303

3.37

اتتاداش كب ال التلااج

3.123

3.214

01.132

3.37

3.222

6.743

3.37
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يتضىىل مىىن الةىىدال السىىابق إا وعلىىي ا ش اىىاا مىىن ااىىر العلامىىج المىىؤثرا علىىى عمىىاح الحىىلار ا تىىر بنسىىبة
 ، %19.2يليىىه وعلىىي ا م بنسىىبة  ، %63.3ايىىأو ي ى المروبىىة الاالاىىة عمىىج ا ش بنس ىبة  ، %62.2ا ايىىرا ي ى
المروبة الرابعة اتتاداش كب ال التلااج ا تماع بنسبة  .%21.4ابذلك وحقق احة الةرض الرابع .
ولايال البحث:
يى ضلء ما تةرل عنه الدراتة من عتائج ،ياا الباحاة ولا المؤتسال التالية بما يلى:
حث اتائج اإلعقش الماتلةة ااااة اإلعقش المرئ بعمج البرامج الت وناق ايةية وحليىج المعللمىال
-7
الم تسبة من كب ال التلااج ا تماع إلى معللمال يم ن ا تتةادا منها ي حج المرى قل اا زمىال الحاليىة
االمستقبلية لهبناء.
إقامة دارال اعداال لهبناء ي المدار االنلاد لتدريبه على ايةية ا تىتةادا مىن كىب ال التلااىج
-2
ا تماع ي ااتسام مهارال الحلار االنقا الةعال.
علىىى متاصصى إدارا مؤتسىىال ا تىىرا االطةللىىة ا اليىىال ا قتصىىاد المنزلى وصىىمي بىىرامج لتلعيىىة
-0
اللالىدين بأ ميىة الرقابىىة اللالديىة علىىى علعيىة المعللمىىال التى يتبادلهىا ا بنىىاء علىى كىىب ال التلااىج ا تمىىاع
اادارا الحلار االنقا الةعال معه .
على ااضع المقررال االمنا ج الدراتية ي التعلي الةامع االتعلي قبج الةامع (المرحلة الااعليىة)
-4
ااااة ي المةتمع ال ليت الترايز على اا كب ال التلااج ا تماع ورمج عرطة ثقاييىة اوعليميىة متعىددا ،
ااذلك الترايز على إاسام ا بناء مهارال اينيال الحلار ا يةاب
ضرارا العمج على إعداد عداال امحاضرال للطقم للتلعية بأ مية كب ال التلااج ا تمىاع يى
-2
ونمية الةلاعل ا يةابية االمهارال لديه لملا هة المرااج االتحديال االمسا مة ي وقدش المةتمع اونميته
 -6إركاد اول يه اربىاء اا مهىال مىن اىقل البىرامج اإلعقميىة االتاقيةيىة ميىة الحىلار يىى ورتىيخ لاعىل
كاصية ا بناء.
 -1عقد دارال ودريبية للقائمين على ا حر الطقبية بالةامعال لتنمية ثقاية الحلار لما لهىا مىن دار يىى ورى يج
الذال اونميتها.
 -3التلعية ا ترية اذلك من اقل مية وليير البي ة المقئمة لنمل ا يىراد اإعطىاء تىعة للنقىا االحىلار لمىا
لها من ثر ابير يى حياوه .

المرا ع

أوالً :المراجع العربية:
إبرا ي عبىد هللا العبيىد ( :)2333وعزيىز ثقايىة الحىلار امهاراوىه لىدى حىقم المرحلىة الااعليىة بالممل ىة
-7
العربية السعلدية – رتالة داتلراه – الية التربية – امعة الملك تعلد.
حمد المررب ( :)2331التعلي الذاو االمستقبج – دار الةةر للنرر االتلزيع.
-2
 -0حمد يلع دمحم حملدا ( :)2370دار كىب ال التلااىج ا تمىاع يى ونميىة مرىاراة الرىبام الةلسىطين
ي ى القضىىايا المةتمعيىىة ،رتىىالة ما سىىتير -اليىىر منرىىلرا ،قس ى البحىىلن االدراتىىال اإلعقميىىة ،معهىىد البحىىلن
االدراتال العربية ،المنيمة العربية للتربية االاقاية االعللش ،امعة الدال العربية.
اتتققل الباار ( :)2331ثقاية الحلار ا ترى – منارال للدراتال االبحلن.
-4
تماء دمحم ا عصار ( :)2372ياعلية ولظيف ادمال ا عترعت ي ودعي القي ا تىرية المسىتحدثة
-2
لدى الةتيال المقبقل عل ى الىزااج اعققتهىا بالتحىديال المحليىة االعالميىة يى المةتمىع ال ىليت .رتىالة داتىلراه
الير منرلرا  ،الية ا قتصاد المنزل  ،امعة حللاا  ،القا را.
دراتىة
كلاق حمد اييق يرحال ( :)2339ا وةا ال عحل ا اتيار للىزااج عبىر ا عترعىت
-6
ميداعيىة علىىى عينىىة مىن الرىىبام المصىىر الةىىامع – رتىالة ما سىىتير – قسى ا تمىاا – كىىعبة اإلعىىقش – اليىىة
البنال لادام االعللش التربلية – امعة عين كم .
مال امال ( :)2372اتتاداش حىقم الةامعىال المصىرية لملاقىع الرىب ال ا تماعيىة اعققتىه بىر
-1
المال ا تماع  -بالتطبيق على ملقع  –facebookالمةلة المصىرية لبحىلن اإلعىقش – المةلىد العاكىر – العىدد
الرابع – الية اإلعقش – ديسمبر .2372
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ماعى عبد المقصلد عبد الل ام ( :)2331ثر المساعدا اللالديىة علىى الرىعلر بالرضىا عىن الحيىاا لىدى
-3
ا بناء المرا قين من الةنسين – المؤومر السنلى الرابع عرر لإلركىاد النةسىى – بةامعىة عىين كىم – اإلركىاد
النةسى من ج التنمية يى ظج الةلدا الراملة (ول هال مستقبلية)  9-3ديسمبر.
ايمىىاا السىىيد دمحم دراز (:)2374الىىلع بايةابيىىال اتىىلبيال ملاقىىع اللااىىج ا تمىىاع اعققتىىه
-9
ببعآل القىي ا تماعيىة لىدى عينىة مىن كىبام الةامعىة ،مةلىد المىؤومر الىدال الاىاع لققتصىاد المنزلى (التنميىة
البررية امتطلبال تلق العمج)من  ،2374/1-2الية ا قتصاد المنزل – امعة حللاا
إيماا كعباا حمد ( :)7991ثر العلامج ا تماعيىة اا قتصىادية لىدى ربىال ا تىر العىامقل االريىر
-73
عامقل على عماح السلل ا داار – رتالة ما ستير الير منرلرا – الية ا قتصاد المنزلى – المنليية.
إيماا دمحم عزم العرم ( :)2330مقمىل التعبيىر يى ا تىرا المصىرية يى مةتمىع المعللمىال ،دراتىة
-77
ميداعية وةا ال ربام ا تر الحضرية عحل دار التنر ة الحدياة ي التنر ة ا تماعية لهبنىاء – عمىال النىداا
التاتعة لقس ا تماا – مراز البحلن االدراتال ا تماعية – الية اردام – امعة القا را.
إينا ما ر بدير ( :) 2370الدع ا ترى اعققتىه بأتىاليل ملا هىة حىدان الحيىاا الضىاالطة للرىبام
-72
الةامعى – عللش اينلا دراتال ابحلن – العدد ا ال – مةلد الاام االعرراا – يناير – امعة حللاا.
ولييق التليةر ( :)2339الةي بل اا وةا ىال السىللاية ،مةلىة الصىحة النةسىية -عىدد ( )3امعىة
-70
القا را.
ابر عبد الحميد اعقء الدين اةايى ( :)7992معة عل النة االطل النةسىى – الةىزء السىابع – دار
-74
النهضة العربية – القا را.
مىال عبىىد العزيىىز الرىىر اا ( :)2330الرتىىائج التعليميىة امسىىتةدال و نللل يىىا التعلىىي ح -2الريىىاض
-72
مطابع الحميض .
حازش راكد ( :)2331برعىامج لتنميىة بعىآل مهىارال التلااىج الرىةلى القزمىة للتىدري ااةىآل القلىق منىه
-76
لدى الطالبال المعلمال – مةلة القراءا االمعرية – العدد  – 60يبراير.
حسىىن البىىاوع دمحم ( :)2337برعىىامج مقتىىرح لتىىدريل المعيىىدين االمدرتىىين االمسىىاعدين ب ليىىة التربيىىة –
-71
ل
امعىىة اإلتى ندرية علىىى بعىىآل اتىىتادامال كىىب ة ا عترعىىت ايقىا حتيا ىىاوه التدريبيىىة – رتىىالة ما سىىتير اليىىر
منرلرا – الية التربية – امعة اإلت ندرية.
اديةىىة بلزيىىاا ( :)2377ثقايىىة الحىىلار ا تىىرى :ارقىىة عمىىج يىىى الملتقىىى اإلتىىقمى العىىالم لهتىىرا
-73
االمر ا – الارحلش – السلداا.
د ل مطلق الضليح ( :)2376كب ال التلااج ا تماعى اوأثير ىا علىى اسىام ا بنىاء المهىارال
-79
ا داريىىة االمس ى للية المةتمعيىىة " دراتىىة مطبقىىة يىىى المةتمىىع ال ىىليتى" بحىىث منرىىلر ي ى مةلىىة علىىلش ا عسىىاا
التطبيقية –الية ا قتصاد المنزل  -امعة حللاا -ديسمبر(.)2376
 -23ركىىىا عبىىىد العىىىاحى راالىىىل ( :)2373مرىىىاراة ا بنىىىاء يىىىى إ دارا الضىىىرلح ا تىىىرية عققتهىىىا بسىىىللاه
ا تتققلى – المؤومر الدالى ا ال (حياا يضج للمر ا اا ترا الةقيرا – قس ا قتصىاد لمنزلىى – اليىة الزراعىة
– امعة اإلت ندرية  23-79إبريج.
ركا عبىد العىاح راالىل ،ااينىا مىا ر بىدير(2372ش) " :عمىاح الحىلار ا تىر اعققتهىا بىادارا
-27
الذال لدى ا بناء" ،مةلة الية التربية النلعية ،امعة المنصلرا ،ابريج.
 -22ري عبد العيي ( :)2334برعامج مقترح لتنمية مهىارال الحىلار باللرىة العربيىة لىدى حالبىال اإلعىقش يىى
ضلء مداج التلااج اللرلى – رتالة ما ستير – الية البنال – امعة عين كم .
زا ر راض ( :) 2330اتتاداش ملاقع التلااىج ا تمىاع يى العىال المصىر  ،مةلىة التربيىة ،عىدد
-20
( ،)72امعة عماا ا لية – عماا.
زينل محملد ابرا ي ( :)7990الرا السلطة اللالدية لدى المرا قين -رتالة ما ستير اليىر منرىلرا-
-24
قس عل النة – الية ا دام -امعة عين كم .
تلطاا الصاعد ( :)2370الرب ال ا تماعية ،اطر ش يرض .ح ،7م تبة الرياض – السعلدية.
-22
تىىلي االىىد ( :)2332ثقايىىىة ملاقىىع التلااىىىج ا تمىىاع االمةتمعىىال المحليىىىة – دار المتبنىى للنرىىىر
-26
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االتلزيع – قطر.
 -21تىليماا علىى حمىىد ( :)2377الحىلار ا تىرى (المتطلبىىال االمعلقىال يىى المةتمىىع) السىلداع  ،المىىؤومر
الىىدار (يىىن الحىىلار ا تىىرى) – الطريىىق إلىىى السىىعادا – مراىىز ثقايىىة التنميىىة ا تماعيىىة – ازارا الرعايىىة
االضماا ا تماعى – الارحلش – السلداا.
 -23تناء دمحم حسن حمد ( :)2373مهارال الحلار القزمة لطالبال الية التربيىة بةامعىة ش القىرى يىى ضىلء
متريرال العصر امستةداوه اقيا مدى وم هن من ولك المهارال – مةلة القراءا االمعرية – العىدد  – 29ينىاير
– معهد البحلن التربلية – امعة القا را.
 -29تناء دمحم تليماا ( :)2332وحسين مةهلش الذال – ونمية اللعى بالذال االنةاح يى كتى مةا ل الحيىاا –
عال ال تل – القا را.
 -03تيد الهلار ( :)7996مقمل مدير المستقبج – م تبة عين كم – القا را.
 -07كىىيرين دمحم اركىىيدا بىىل النصىىر ( :)2333تىىاليل المعاملىىة اللالىىدين اعققتهىىا باواىىاذ القىىرارال بنىىاء
المرحلة الااعلية – مةلة بحلن ا قتصاد المنزلى – امعة المنليية – مج ( )73ا ( )2إبريج.
اقح عمار ( :)2373عماح اداايع اتتاداش الربام المصر للةي بل  ،مةلة البحىلن ا تماعيىة
-02
– امعة القا را ،عدد  22مصر.
 -00املئيج حبيل ( :)7993ين الحلار – الطبعة الاالاة – دار الاقاية – القا راز
عادل كبيل امال حسلا ( :)2336عققة المتريرال ا قتصىادية االبي يىة يى المةتمىع ال ىليت بتةعيىج
-04
المرىىاراة لىىدى الرىىبام االمىىر ا (دراتىىة ميداعيىىة) – رتىىالة ما سىىتير – قسىى العلىىلش اإلعسىىاعية البي يىىة – معهىىد
الدراتال االبحلن البي ية – امعة عين كم .
 -02عادل عبدالصادق ( :) 2374القضاء اإلل تراع االر العاش .وعتبر المةتمع اا داال االتىأثير ،ارقىة
الية ،القا را ،مراز الدراتال السياتية اا تتراويةية ،با راش ،د .ل .ص79
 -06عبد القادر الريالى ( :)7990اققيال الحلار – دار الرراق للنرر االتلزيع – عماا.
 -01عبد هللا التطااى ( :)2336الحلار الاقاي مرراا التلااج اا عتماء – الهي ة المصرية العامىة لل تىام –
القا را.
عمىىاد إبىىرا ي ( )2339ثىىر اتىىتاداش الةىىي بىىل علىىى تىىلل حلبىىة الةامعىىال -رتىىالة ما سىىتير اليىىر
-03
منرلرا – الية التربية – امعة عين كم  ،القا را.
 -09ياحمة على السعيد معة ( :)2333ثقاية الحلار لىدى حىقم اليىة التربيىة يىى مصىر – دراتىة ميداعيىة –
مةلة دراتال يى التعلي الةامعى – العدد الاامن عرر – السط .
ياحمىىة دمحم بىىل الةتىىلح عبىىد العىىاحى ( :)2333ثىىر اتىىتاداش ا عترعىىت يى بىىث برعىىامج مقتىىرح إلاسىىام
-43
الربام مةا ي امهارال لتنمية قدروه على التاطيط لحيىاا المسىتقبلية ،رتىالة داتىلراه اليىر منرىلرا ،قسى إدارا
مؤتسال ا ترا االطةللة – الية ا قتصاد المنزل – امعة حللاا.
 -47قدرى حةنى ( :)2337حلل تي للل ية التةااض – المةلة المصرية للدراتال النةسىية – المةلىد الحىادى
عرر – العدد  02يلليل.
 -42امال اامج اليج ( :)2372ياعلية برعامج إركادى لتنمية ثقاية الحلار اعققتها بتحسين لدا الحياا لىدى
حقم الةامعة بةلسىطين – رتىالة داتىلراه اليىر منرىلرا – قسى اإلركىاد النةسىى – معهىد الدراتىال التربليىة –
امعة القا را.
دمحم إبىىرا ي دمحم عطىىا هللا ( :)2331دراتىىة مقارعىىة لىىبعآل تىىمال الراصىىية االتحصىىيج الدراتى لىىدى
-40
مستادم ا عترعت من حقم الةامعة – رتالة ما ستير – الير منرلرا -الية التربية – امعة المنصلرا.
دمحم الةل ر ( :)7992عل ا تماا ادراتة اإلعقش اا وصال ،دار المعرية الةامعية ،اإلت ندرية.
-44
دمحم المنصلر ( :)2372وأثير كب ال التلااج على مهلر المتلقين :دراتة مقارعة للملاقع ا تماعية
-42
االملاقىىع اإلل تراعيىىة – رتىىالة ما سىىتير اليىىر منرىىلرا – اليىىة اردام االتربيىىة – قسىى اإلعىىقش اا وصىىال –
ا ااديمية العربية ي الداعمار .
دمحم عبىىد الىىرازق إبىىرا ي  ،ىىىاع دمحم يىىلع ملتىى ( :)2377القىىي لىىىدى كىىبام الةامعىىة يىى مصىىىر
-46
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امتريرال القرا الحاد االعررين – مةلة الية التربية – امعة بنها.
 -41دمحم دمحم الهاد احامد عمار ( :)2332التعلي اإلل تراع عبر كب ة ا عترعت – الدار المصرية اللبناعية.
 -43محملد القيع ( :)2333ثقاية الحلار -الطبعة ا الى – القا را – مراز الحضارا العربية.
 -49محملد عبد الحلي منسى ( :)2330منا ج البحث العلمىى يىى المةىا ل التربليىة االنةسىية – دار المعريىة
الةامعية – اإلت ندرية.
محملد عطا عقج ( :)2330النمل اإلعساع (الطةللة االمرا قة) ،دار الاريةى للنرر االتلزيع.
-23
مىىراا مسىىعد السىىعيد عىىا ( :)2373إدارا المىىلارد الماصصىىة تىىتاداش الرىىبام كىىب ال ا عترعىىت
-27
اعققتها بأعماح وةاعله ا تماع – رتالة ما سىتير اليىر منرىلرا – قسى إدارا مؤتسىال ا تىرا االطةللىة –
الية ا قتصاد المنزل – امعة حللاا.
مصىىطة عبىىد السىىميع دمحم ( :)7999و نللل يىىا التعلىىي – دراتىىال عربيىىة – مراىىز ال اوىىل للنرىىر –
-22
القا را.
 -20منال الحسن (:)2331الحلار ا تر  -دار النهضة للنرر -ح-7القا را.
 -24منى إبرا ي اللبلدى ( :)2333ونمية ينيال الحلار ا دابه لدى حقم المرحلة الااعلية– رتالة داتىلراه –
الية التربية – امعة عين كم .
 -22منى إبرا ي اللبلدى ( :)2330الحلار ينياوه ااتتراويةياوه ا تاليل وعليمه م تبة ا بة – القا را.
 -26منى عبد اللارن ( :)2334التحل ل ا تماعية اا قتصادية اعققتها بترير عماح ا تتهق يى القرية
المصرية – دراتة ميداعية لتأثير اإلعقا التليةزيلعى – رتىالة ما سىتير -اليىر منرىلرا – قسى ا تمىاا – اليىة
اردام – امعة المنليية.
نىىاء الةىىل ر ( :)2337اتىىتةابال الرىىبام المصىىر لرىىب ة ا عترعىىت مقحيىىال اليىىة – مراىىز
-21
البحلن االدراتال ا تماعية – الية اردام – امعة القا را.
 -23اياء االل مصطةى الصةتى ( :)2377ا عماح اإلداريىة لللالىدين با تىرا ا ثر ىا علىى اوةا ىال ا بنىاء
عحل اتتاداش ملارد المادية – مةلة عللش اينلا دراتال ابحىلن المةلىد الاالىث االعرىراا – العىدد الرابىع –
اتلبر – امعة حللاا.
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