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 مطخذلص البحث:

دٍ البدث للخهٍس نلى مدي اهدشاز مشٙلت الايتراب الصواجي بحن ألاشواج يه             

حهدد و اإلاظخىي الخهلُمي، و الهمس، و باإلاخًحراث الخالُت )الجيع،  انالْتهو  نُىت البدث

ٓت الخو الظً٘، و الصوحاث،  اطخسدمذ الباخثاث اإلاىهج خُث هاٍز للصواج(، ؾٍس

ُاض )الخظً،  ٔ مٓ نلى نُىت  (3122الىضُي، ولالحابت نلى أطئلت البدث جم جؿُب

شوج وشوحت، جىضل البدث للىخائج الخالُت أن اإلادىز ألاٛو مً اإلآُاض  :218ْىامها 

ت في الخُاة الصوحُت" ًىدشس )أخُاه ا(، أما اإلادىز وهى " الشهىز بالهصلت وندم اإلاشاٖز

ُاء مً الخُاة الصوحُت" ال ًىدشس )ئؾالْا(، في خحن أن  الثاوي "الشهىز بال٘ساهُت والاطد

ْت  مُٓاض الايتراب الصواجي ٖٙل ال ًىدشس)ئؾالْا( بحن ألاشواج، أما باليظبت لهال

الايتراب الصواجي بمخًحراث البدث َٓد جىضلذ الىخائج ئلى أن مخًحراث )الجيع، 

لخهلُمي( ال جإزس نلى الايتراب الصواجي بحن ألاشواج، بِىما حاءث الىخائج لباقي اإلاظخىي ا

ٗالخالي: وحىد َسوّ إلاخًحر الهمس لطالح ألاشواج بهمس ) ً 61-52اإلاخًحراث  ( و)أٖثر م

حر حهدد الصوحاث أقهس َسّو ذاث داللت اخطائُت لطالح ألاشواج 61 (، ٖرلٚ َان مًخ

، ٖما أهه جىحىد َسوّ إلاخًحر الظً٘ لطالح الاشواج الحن الرًً ًمخلٙىن أٖثر مً شوحت

ٓت الخهاٍز قهس أهه جىحد َسوّ لطالح  حر ؾٍس ٌهِشىن )مىُطلحن(، وأزحرا مًخ

ٓت )الخٓلُدًت(.  الؿٍس

ٍ وفي نهاًت البدث أوضذ الباخثاث ب احساء دوزاث جأهُلُت للمٓبلحن نلى الصواج للخهس

 صوحُت.الخُاة المش٘الث نلى ؾّس الخهامل مو 

 .الايتراب الصواجي، طلؿىت نمان: الكلماث اإلافخاحيت
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Abstract : 

 

           This study aims to identify the extent of the prevalence of 

the problem of marital alienation among the husbands' study 

sample, and its relationship with the following variables 

(gender, age, educational level, polygamy, housing, and the 

method of knowing each other). The descriptive and analytical 
approach was used in order to answer the research questions, a 

scale of (Al-Hassan, 2011) was applied to a sample of 1079 

husbands and wives. The study found the following results: 

from the first domain we have found that “The feeling of 

isolation and lack of participation in marital life”, is spreading 

(Sometimes) among the sample, while “The feeling of hatred 

and discontent with marital life” does not spread (at all), and the 

measure of marital alienation as a whole does not spread (at all) 

among spouses. 

            With regard to the relationship of marital alienation with 

the study variables, the results concluded that the study 

variables (sex, The educational level) does not affect the marital 

alienation between spouses, while the results for the rest of the 

study variables are as follows: the existence of differences in the 

age variable in favor of spouses aged (41-50) and (more than 
50), Also, the variable of polygamy showed statistically 

significant differences in favor of husbands who own more than 

one wife. Also, there are differences in the housing variable in 

favor of the married couples who live (separately), and finally 

the method of knowing each other variable showed that there 

are differences in favor of the (traditional) method. 

Key words: (Marital alienation, Sultanate of Oman) 

 مقدمة 

هاث ئ هخم الاطالم باألطسة َهي الىىاه ألاولى للمجخمو، لرا َٓد طيذ الدشَس

للخُاف نلى جماطٚ ألاطسة، وزاضت َُما ًخهلٔ بهالْت الصوححن والخُاف نلى اإلاىدة 

ً الٓىاهحن التي جىكم   والسخمت بُجهما، َهي أطاض أطخٓساز ألاطسة َشسم مجمىنت م
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بهػهما، ونالج اإلاش٘الث التي جؿسأ نلى واحباث وخٓىّ الصوححن اججاه 

  (.6:3116)طلُمان،  الخُاة الصوحُت

ئن شهىز الصوححن باألمان في الخُاة الصوحُت، ومً مُاجُذ ألامان الشهىز 

بالؿمأهِىت والظُ٘ىت مو وحىد جُانل ئًجابي بُجهما، وهرا بدوزه ٌظهم في ئهجاح 

إلادُصة للُسد مً أحل الاهجاش والابدام الصواج، َالصواج الىاحد ٌهد مً أهم الهىامل ا

ُت  د مً ْدزجه نلى مىاحهت غًىؽ الخُاة اإلاسخل لخدُٓٔ الىجاح في خُاجه، وجٍص

(Chiung, et,al,2005:32) ً٘لخُاة الصوحُت جخهسع للهدًد مً اإلاش٘الث التي تهدد ، ول

ُا سلى شواج مً وحىد اإلاش٘الث واإلاساؾس ول٘جها جخ سازها، َالً  وث في ْىتها أمجها واطٓخ

ومدتها، َمجها ما ًمس مسوز ال٘سام، ومجها ما ًإدي ئلى الؿالّ وهدم ألاطسة، أو ٌظبب 

َالطساناث ، (432:3131)خمدي، ببهػهمابهُدة اإلادي نلى نالْت الصوححن  ثجأزحرا

ت وندم الخىأَ الصواجي ٌهخبر شٙل مً أشٙاٛ الخُانل والتي جيخج مً الهالْاث  ألاطٍس

ُاث ٗل مجهما، ًسآَه شسر اإلاخىآَت يحرالصواحُت  ، وذلٚ لهدم وغىح دوز ومظإول

ت والصواحُت َاهىا هىكس  ٖبحر في شب٘ت الهالْاث، ولً٘ ٖدازطىن للهالْاث ألاطٍس

للمش٘الث بحن ألاشواج أنها قاهسة ؾبُهُت، َلم وهد هىكس لألطسة الظهُدة بأنها ألاطسة 

ِ التي جسلى مً اإلاشاٗل والطساناث، ولً٘ به ؼ الطساناث والجزاناث التي حهط

جىضِ بأنها خسب دائمت بُجهما أو ما ٌظمى  بهالْت الصوححن جإزس طلبا نلى نالْتهما

، ٗل هره اإلاش٘الث والطساناث (:3124228، وآزسونالهىاودة (الجزام بحن الصوححن 

ان جإدي لكهىز مشٙلت الايتراب الهاؾُي وَٓدان ألامً الىُس ي بحن الصوححن، َال ًجد

 ً الدٍ الهاؾُي مً بهػهما، مما ًإدي ئلى الخباند بحن الصوححن وجطبذ الهالْت م

أحل الخُاف نلى ضىزة ألاطسة وألابىاء َٓـ بهد أن َٓدا نالْتهما الهاؾُُت )الهساقي، 

::3111 .) 

ئن مشٙلت الايتراب الصواجي ًترجب نلحها آزاز هُظُت واحخمانُت وختى مالُت 

خِل خدتها مً أطسة ألزسي خظب اإلاظخىي الاحخماعي باليظبت لألطسة، وجس

ْخطادي، واإلاظخىي الخهلُمي للصوححن، ووحىد ألابىاء، خُث ًإزس جىجس الهالْت بحن  والا

 (.3:3124الصوححن نلى جيشئت ألابىاء جيشئت هُظُت طلُمت )شمالت،
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 مشكلت البحث. 2

ث الخُاجُت الاحخمانُت ئن مشٙلت الخىجس في الهالْت بحن ألاشواج، وجأزحر اإلاش٘ال 

َت  ْخطادًت، وجصاًد مشٙلت الؿالّ واهدشازها، ووشحر هىا للؿالّ بٙا والثٓاَُت والا

أهىانه طىاء الؿالّ اإلاهًل أم الؿالّ الطامذ، َالشهىز بالًسبت بحن الصوححن ٌهخبر 

بر اإلاإشساث نلى طىء الهالْت بُجهما، ئن التزاًد اإلاؿسد في وظب الؿالّ في ال٘ ثحر مً ٖأ

مً الدٛو الهسبُت ومجها طلؿىت نمان أخدر هىنا مً الٓلٔ في أوطاؽ اإلاجخمو 

ص الىؾجي لالخطاء واإلاهلىماث بالظلؿىت أن  واإلاظإلحن واإلاخسططحن، خُث أشاز اإلاٖس

د نً  4839وضلذ  :312ندد خاالث الؿالّ في الهام  خاالث  21خالت، أي بمهدٛ ًٍص

ٛ ؾالّ ًىمُا، َُي وشسة مجلع الشإون  ت للٓػاء بلٌ ئحمالي ْػاًا ألاخىا ؤلاداٍز

 ً م التي شهدتها أزوْت اإلاداٖم زالٛ َترة حائدت ٗىزوها م الصخطُت الىازدة للمدٖا

دنىي، وئحمالي دناوي الؿالّ في  :234( بلٌ 3131شهس مازض وختى نهاًت أٖخىبس )

 (. 3132% )اللىاجُت،  6.:5اإلاداٖم ْد بلًذ 

رلٚ َٓد أشازث مجمىنت م ً الدزاطاث والبدىر والتي أحٍسذ نلى ٖو

( والتي أوضخذ 3126اإلاجخمو الهماوي نً الهالْاث الصواحُت ٖدزاطت اإلاهمسي )

هخائجها أن أهم ألاطباب اإلاإدًت للؿالّ مً وحهت هكس اإلاؿلٓاث واإلاؿلٓحن في اإلاجخمو 

سخلت الهماوي جمثلذ في ألاطباب الهاؾُُت بدزحت أولى، ونلُه َان وضىٛ الصوححن إلا

الشهىز بااليتراب الهاؾُي َُما بُجهما ٌهد مً أْىي اإلاظبباث للىضىٛ ئلى الاهُطاٛ أو 

( خىٛ الهـــىامل اإلاظهمت في طىء 3124طىء الهالْت الصوحُت، وفي دزاطت )الهىائي، 

 ً هؼ اإلاترددً ها الٓائمىن نلى لجان الخىَُٔ واإلاطالخت َو الخىأَ الصواجي ٖما ًدٖز

مظٓـ أن الجاهب الهاؾُي ًأحي ٖثاوي نامل مً الهىامل اإلاظببت لظىء نلحها بمداَكت 

ٔ بحن الاشواج.  الخىاَ

ص لالطدشازاث  ومً زالٛ نمل الباخثاث في الازشاد الىُس ي وألاطسي والصواجي في مسٖا

ُت  ٖبحر مً ألاشواج الرًً ًؿلبىن الاطدشازة الصواح ت، الخكً أن ندد  الىُظُت وألاطٍس

ُجهم قاهس  ل هره اإلاكاهس جإزس بشٙل جىدشس ب ة الشهىز بالهصلت والًسبت بحن ألاشواج، ٗو

ٖبحر نلى اطخٓساز واطخمساز الهالْت الصوحُت أو جدُٓٔ أهداَها اإلاخػمىت اإلاىدة والسخمت 

 والاطخٓساز، لرلٚ َان هرا البدث ًبدث في ألاطئلت الخالُت:

ت البدث؟ما مدي اهدشاز مشٙلت الايتراب الصواجي لدي ألاشواج نُى-  
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هل جىحد َسوّ في دزحت الايتراب الصواجي حهصي إلاخًحراث )الجيع، الهمس، اإلاظخىي -

ٓت الخهاٍز للصواج(؟  الخهلُمي، حهدد الصوحاث، الظً٘، ؾٍس

 فزضياث البحث. 3

 ( إلاخىطـ الايتراب الصواجي 116"ال جىحد َسوّ دالت اخطائُا نىد مظخىي ).

ً ألاشواج في طلؿىت نمان  ".                                                     لدي نُىت م

 ( إلاخىطـ الايتراب الصواجي 116"ال جىحد َسوّ دالت اخطائُا نىد مظخىي ).

لدي نُىت مً ألاشواج في طلؿىت نمان حهصي إلاخًحراث )الجيع، الهمس، 

ٓت الخهاٍز للصواج(".  اإلاظخىي الخهلُمي، حهدد الصوحاث، الظً٘، ؾٍس

 اف البحثأهس. 4

  الخهٍس نلى مدي اهدشاز مشٙلت الايتراب الصواجي لدي اإلاتزوححن في طلؿىت

 نمان.

  حراث )الجيع، الهمس، اإلاظخىي دزاطت مشٙلت الايتراب الصواجي في غىء مًخ

ٓت الخهاٍز للصواج(.  الخهلُمي، حهدد الصوحاث، الظً٘، ؾٍس

 أهميت البحث. 5

  ٛالاحخماعي والازشاد ألاطسي والهاملحن ًٓدم البدث بُاهاث للهاملحن في اإلاجا

ً مشٙلت الايتراب الصواجي ومدي اهدشازها بحن  ٔ واإلاطالخت ن في لجان الخىَُ

 ألاشواج في طلؿىت نمان.

  اإلاإطظاث الاحخمانُت نىد جطمُم ِ ً الصواحُحن في مسخل جُُد اإلاسشدً

 البرامج الازشادًت الصواحُت وبسامج الدنم الىُس ي للمتزوححن.

 لبدث دزاطت لكاهسة " الايتراب الصواجي" التي لم ٌظبٔ أن جم جىاولها ًٓدم ا

 بالبدث في طلؿىت نمان.

  بحن ّ ٛ هرا البدث لدزاطت أخد أطباب الؿال ً زال حظعى الباخثار م

ٚ إلاداولت الخٓلُل مً وحىدها بحن اإلاتزوححن في اإلاجخمو الهماوي.  ألاشواج، وذل
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 حسوز البحث. 6

 :م جؿبُٔ مُٓاض الدزاطت في طلؿىت نمان في اإلاداَكاث ج الحسوز اإلاكاهيت

 ٛ ُت، والدازلُت، ومظٓـ، وشما ُت، وحىىب الشْس الخالُت )شماٛ الشْس

 الباؾىت، وحىىب الباؾىت(.

 :8جم جؿبُٔ مُٓاض الدزاطت نلى نُىت البدث في شهسي  الحسوز الشمىيت-

9/3131 

  :الحسوز البشزيت ً ً الاشواج والصوحاث، والرً ً نُىت م جتراوح أنمازهم م

(31-71 .) 

 :الايتراب الصواجي. الحسوز اإلاىضىعيت 

 مصعلحاث البحث. 7

  الاغتراب الشواجي: -

ساهُت بحن الصوححن، وؤلاخظاض  قاهسة طُٙىلىحُت حظبب الشهىز بالًسبت وا٘ل

بهدم اإلاظإولُت اإلاخبادلت، مو الشهىز بُٓدان ألامل، والىكسة الدشاؤمُت إلاظخٓبل 

 (.3122:117جهما" )الخظً،الهالْت بُ

 ُه بأهه " إحزائيا أو أٖثر في  56خطىٛ الصوج أو الصوحت نلى دزحت ًمً٘ حهٍس

ٔ في هره الدزاطت".  مُٓاض الايتراب الصواجي اإلاؿب

 ؤلاظار الىظزي . 8

حهخبر مشٙلت الايتراب الصواجي مً اإلاش٘الث اإلاإزسة نلى ُٖان ألاطسة ٖٙل 

ْاث والخُانالث واإلاشاٗز ٗالٓىْهت والهال اث والاهخماء َُما بحن أَسادها، َُجهل ألاطسة 

٘جهم ًُشلىن في نالْاتهم  الُازيت، أي أنهم ٌهِشىن مها جدذ طِٓ واخد ول

ِ َُما بُجهم )دطىقي،  ً خُث جبادٛ الهىاؾ  (.6:3119وجُانالتهم م

 ً َخجهلهما في خالت مً الهصلت والاهُطاٛ ن جخأزس نالْت الصوححن بمشٙلت الايتراب 

بهػهما، وججهل هكستهما حشاؤمُت إلاظخٓبل الهالْت الصواحُت ومظخٓبل ألاطسة، 

ُاث ًاألطسة مً مظإولُت حمانُت ئلى َسدًت وهرا ألامس بدوزه ٌظبب  وجخدىٛ مظإول

خالت مً ندم الاجصان والاغؿساب دازل ألاطسة مما ًجهل ألاطسة بداحت للمظاندة 

ً م  (.4:3111ً الُٓام بمهامها )مدمد، والاطدشازة ختى حظخهُد جىاشنها وجخم٘
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 أبعاز الاغتراب الشواجي ومظاهزه:.1.8

ووظخهسع َُما ًلي بهؼ مكاهس الايتراب الصواجي وأبهاده، وهي مترابؿت 

ٗالخالي:  ومخدازلت وج٘مل بهػها البهؼ 

 :العجش  ٛ وهى شهىز الصوححن بهدم الاًجابُت والُانلُت والعجص نً الاطخٓال

 واجساذ الٓساز.وجدمل اإلاظإولُت 

 :لدي الصوححن أو أخدهما غهِ في الالتزام بالُٓم أو اخترامها  الامعياريت

ْا  لبي خاحاجه ْد ٌظلٚ ؾس َه ٍو والاًمان بها، وشهىزه بأهه لٙي ًدٓٔ أهدا

 يحر مشسونت.

 :ظحر َحها بال  الالمعنى وهى شهىز الصوححن بأنها ال مهجى وال حدوي للخُاة، َو

ٍ وال ٌظ  (.46:3114خؿُو الخد٘م بها )زلُُت، ياًت وال هد

 :ؼ وندم الخٓبل مً الؿٍس آلازس، َِشهس بهدم  الزفض ٌشهس الصوححن بالَس

ت )الطىهاوي،   (.:94:311السغا نً هُظه أو خُاجه الصوحُت وألاطٍس

 :العشلت الاحخماعيت  ً ٓاد لألم ُس ي، والاَخ ساى الى شهىز الصوححن بالىخدة واُل

ْتهم بب ؼ والهصلت والخمُمُت في نال هػهما، ٖما ًطاخبه الشهىز بالَس

 الاحخمانُت.

 :ٓطد به ندم ْدزة الُسد نلى الخىاضل مو هُظه  الاغتراب عً الذاث ٍو

ت أهداَه واخخُاحاجه وما ٌظهده، َُهِش  والهُطاٛ نجها، وندم الٓدزة إلاهَس

 طلبُا م٘خُي بما حظحر به ألاخدار في خُاجه.

  :بهد الصوححن نً واْو خ الخمزز ٍ ُاتهما، وزيبتهما للخسوج نً ما هى مألى

 وشائو في مجخمههما، وْد ًٙىن الخمسد نلى الىُع أًػا.

 :َٓد الُسد لهىٍخه ومٙاهخه، وأهه مجسد ش يء بال ُْمت، وبأهه مٓخلو نً  الدشيؤ

 حروزه وهُظه وواْهه.

 :هى وطُلت دَانُت ًلجأ لها ألاها للدَام نً هُظه، خُث ًٙىن  الاوسحاب

س وحىد تهدًد الُسد ن ٘ى يسخب ٍو احصا نً مىاحهت اإلاىِْ َِشهس بالٓلٔ ٍو

 (.3127: 51باليظبت له )شمالت،
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 اإلاخغيراث اإلاؤززة على العالكت بين الشوحين: .2.8

  مخًحر َاّز الهمس: ٌهخبر جٓازب الهمس بحن الصوححن مً الهىامل اإلاهمت والتي

ن في الهمس الهمس ًإدي ئلى حظاند في ئهجاح الهالْت بُجهما، ألن جٓازب الصوحح

جُهم ٗل مجهما الهخماماث واججاهاث وطلٕى آلازس ألنهما مً هُع الجُل 

بر مً شوحخه بُاّز ) با، ٖما ًدبر أن ًٙىن الصوج ٖأ ( طىىاث، وال 6-4جٍٓس

ً نشس طىىاث )الهىائُت،  د ن                        (.                                                           3124::4ًٍص

  ُاة الصوحُت حهخبر في ياًت ألاهمُت مخًحر مدة الصواج: ئن الظىىاث ألاولى مً الخ

ألنها جمثل الخـ الُاضل في مظخٓبل الهالْت، خُث ًبدأ الصوححن في هره 

الُترة بالخىأَ والخُِ٘ مو بهػهما، وجسخلِ الُترة الالشمت لخىآَهما 

ّس أشهسا وْد جمخد ئلى طىىاث ؾىٍلت، َالظىىاث ألاولى  الصواجي َٓد حظًخ

ُت  ْخطادًت والدًيُت والىُظ مً الصواج جمخاش بدىكُم الخُاة الاحخمانُت والا

للصوححن. َٓد وحدث الدزاطاث أن الخىأَ الصواجي ًخأزس بمدة الصواج، َٙلما 

ْطسث مدة الصواج ٗلما شادث اخخماالث الؿالّ، ٖما وحد أن الظيخحن ألاولى 

لثاهُت مً نمس الصواج حسجالن مهدالث ؾالّ نالُت، بظبب الاهدَام في وا

الصواج وطىء الازخُاز وضهىبت الخُاهم بحن الصوححن لٓلت زبرة ٗل مجهما 

 (.                                                                            311:3125باآلزس وبالخُاة الصوحُت )نىن،

 ظخىي الثٓافي والاحخماعي: ًإزس اإلاظخىي الثٓافي والخهلُمي والاحخماعي مخًحر اإلا

 ً وألاطسي للصوححن في الخىأَ الصواجي، َاألشخاص ًمُلىن ئلى الصواج بم

 ً ًٙىهىن في هُع اإلاٙاهت الاحخمانُت والخهلُم، َٓد أوضخذ مجمىنت م

ساز بحن الصوححن ٌهىد ئلى ازخالَاث في دزحت الخهلُم  الدزاطاث أّن ندم الاطٓخ

 ٍ ً الهّس أو ازخالٍ وجىاَس أهدا والخلُُت الاحخمانُت أو الاْخطادًت أو جبًا

الصوححن، َالخهلُم ٌهؿي ْىة للمخهلم وْد ال ٌظخؿُو أخد الصوححن 

م أخد الصوححن ٗلما احظهذ الُجىة  مجازاتها، َٙلما اشدادث زٓاَت وحهُل

                                                بُجهما.                                    

  ْخطادي: ٌهد الىغو الاْخطادي مً الهىامل اإلاهمت ولها مخًحر اإلاظخىي الا

ساز  جأزحر ْىي  نلى جىأَ الصوححن ٖما أشازث ال٘ثحر مً الدزاطاث و اطٓخ
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ْخطادًت الظِئت حظبب العجص نً جلبُت  خُاتهما الصوحُت، َالخالت الا

لبِذ و الصوحت وألابىاء َُسلِ آزازا طلبُت بحن أَساد ألاطسة وجإزس مخؿلباث ا

ٔ الصواجي )الهىابي،                                         (.       311:3111طلبا نلى الخىاَ

   مخًحر الخىأَ الجيس ي: الهالْت الخمُمت بحن الصوححن حهد مً مً الهىامل

ت لالهجاح الهالْت بحن الص  ٔ الػسوٍز وححن، َالخىأَ الجيس ي أطاطا للخىاَ

الصواجي، َاشبانه ًإدي لالشبام الهاؾُي، َهدم جدُٓٔ الخىأَ الجيس ي 

َاث بُجهما، َهدم  ٌهد مإشسا نلى جىجس الهالْت بحن الصوححن، وطببا للخال

اطخمخام أخد الصوححن أو ٗلحهما باإلشبام الجيس ي مو آلازس، ْد ًإدي ئلى 

إزس طلبا نلى الشهىز باإلخباؽ و ا لخىجس، مما ًُظد نالْتهما الصوحُت، ٍو

الجاهب الهاؾُي، وبالخالي ًإدي ئلى الىُىز زم ئلى الُخىز في جُانلهما الصواجي 

                   (.                                                       52:3126)الظُد، 

 بصخطُت ٗل ؾٍس في الهالْت  مخًحر طماث الصخطُت: ًخأزس الخىأَ الصواجي

هما الاهُهالي أمام اإلاىاِْ وألاخدار التي  الصوحُت، ٖما ًخأزس بدزحت ازخاَل

جمس نلحهما، وبدزحت الشهىز بالٓلٔ وندم الٓابلُت للخُِ٘ للمخؿلباث 

الجدًدة للخُاة الصوحُت، ٖما حشحر الهدًد مً الدزاطاث ئلى أن الهىامل 

ئًجابُا بالخىأَ الصواجي، ندا نامل  الخمظت ال٘بري للصخطُت جسجبـ

الهطابُت، وأن حشابه الصوححن في طماث الصخطُت ٌهد مإشسا الزجُام 

الخىأَ الصواجي، ومً هره الظماث حشابه الصوححن في نامل الاهبظاؽ، 

              (.                           :: 3117ونامل الؿُبت، ونامل الاهُخاح نلى الخبرة، و الُٓكت )مدمىد، 

 السراضاث الطابلت.9

ً  (2221زراضت )اإلالبالي والفىاعير،.1.9 خىٛ مظخىي الخىأَ الصواجي لدي نُىت م

اإلاتزوححن في طلؿىت ُنمان ونالْخه باإلاخًحراث الدًمىيساَُت، جم اطخسدام مُٓاض 

،ٚ (، وأقهسث هخائج 651( وؾبٔ نلى نُىت ْىامها )2:99الخىأَ الصواجي )هُىدٍز

ٔ ال دزاطت مظخىي مسجُو مً الخىأَ الصواجي، ٖما أقهسث َسوّ دالت في مظخىي الخىاَ

ىز، وَسوّ دالت جبها إلاخًحر ندد طىىاث الصواج  الصواجي جبها إلاخًحر الجيع لطالح الٗر
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( طىىاث، بِىما لم جً٘ هىإ َسوّ دالت جبها إلاخًحر 6-3لطالح مً مس نلى شواحه مً )

 الهمس وندد ألابىاء.

( ئلى الخهٍس نلى الهالْت بحن الخىأَ الصواجي والصخت  2219)الطالمين، . زراضت2.9

الىُظُت لدي اليظاء الهسبُاث في شماٛ َلظؿحن، والخهٍس نلى الُسوّ في أزاء نُىت 

البدث جبها إلاخًحراث البدث )الجيع، اإلاإهل الهلمي، الهمس نىد الصواج، ندد طىىاث 

ُٓٔ أهداٍ البدث جم الصواج، ندد ألاوالد، َّس اله مس بحن الصوححن( ومً أحل جد

ً 311اطخسدام اإلاىهج الىضُي الازجباؾي نلى نُىت نشىائُت بلًذ ) ( امسأة متزوحت م

ُاض الخىأَ الصواجي ومُٓاض  اليظاء الهسبُاث شماٛ َلظؿحن، وجم اطخسدام مٓ

ىٍت بحن م ظخىي الصخت الىُظُت، جىضلذ البدث ئلى وحىد نالْت ؾسدًت مىحبت ْو

الخىأَ الصواجي ومظخىي الصخت الىُظُت، ٖما أشازث هخائج البدث ئلى أن مظخىي 

الخىأَ الصواجي لدي اليظاء الهسبُاث في شماٛ َلظؿحن حاء بدزحت مخىطؿت، ٖرلٚ 

 ّ جبحن أن مظخىي الصخت الىُظُت حاء بدزحت مخىطؿت، ٖرلٚ جبحن أهه ال جىحد َسو

َلظؿحن جبها إلاخًحر الهمس واإلاظخىي الخهلُمي َُما  في آزاء اليظاء الهسبُاث في شماٛ

حر ندد طىىاث الصواج  ًخهلٔ بالخىأَ الصواجي، َُما جبحن أن هىإ َسوّ جبها إلاًخ

 ً ّس ألٖثر م حر َّس الهمس بحن الصوححن لطالح اُل لطالح أٖثر مً نشس طىىاث ، ومًخ

ً لِع لدي  هً أبىاء. نشس طىىاث، ٖرلٚ َُما ًسطظ وحىد ألابىاء لطالح م

ٖشُذ نً قاهسة الايتراب الصواجي ومدي  (2216الزساق والزاجح،  عبسزراضت ) .3.9

ُاة والُ٘اًت الصخطُت،  اهدشازها في غىء بهؼ اإلاخًحراث ونالْتها ب٘ال مً الىكسة للخ

ٗاهذ ) ً  ( مهلمت متزوحت في اإلادًىت اإلاىىزة،481نُىت البدث  أدواث البدث نبازة ن

ُاة، ومُٓاض الُ٘اًت الصخطُت، هخائج مُٓاض الايتراب ا ُاض الىكسة للخ لصواجي، وٓم

البدث أشازث لهدم اهدشاز قاهسة الايتراب الصواجي لدي نُىت البدث، وندم وحىد 

َسوّ في الايتراب الصواجي إلاخًحراث الُاّز في الهمس وندد طىىاث الصواج و اإلاظخىي 

يتراب الصواجي لدي الصوحاث الخهلُمي للصوحت، ٖما وحدث َسوّ ذاث داللت في الا 

باليظبت إلاخًحر اإلاظخىي الخهلُمي للصوج لطالح اإلاظخىي الخهلُمي الجامعي للصوحت 

واإلاظخىي الخهلُمي الابخدائي أو اإلاخىطـ للصوج، ٖما جىضلذ الىخائج لىحىد ازجباؽ 

 مىحب بحن الايتراب الصواجي و الىكسة للخُاة والُ٘اًت الصخطُت.
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نً وعي اإلاتزوححن بمٓىماث الخىأَ الصواجي في اإلاجخمو  (2217مي )زراضت الىعي.4.9

الهماوي، َٓد هدَذ الدزاطت ئلى الخهٍس نلى مدي الىعي بمٓىماث الخىأَ الصواجي 

ٗالهمس وحجم ألاطسة  حراث  ٚ الخُاة ومدي جأزحر مًخ لدي الشباب نىد ازخُاز شٍس

ج، ٖما طهذ ئلى الخهٍس نلى واإلاظخىي الخهلُمي نلى الخىأَ الصواجي بهد الصوا

حن والىعي بجىاهب الخىأَ الخهلُمي  الهالْت بحن الخىأَ الصواجي في خُاة الشسٍ٘

ْخطادي والجيس ي، ؾبٓذ الدزاطت  ُس ي والطحي والثٓافي والا والدًجي والاحخماعي والى

نلى نُىت مً الخاالث اإلاظخُُدة مً زدماث الازشاد الصواجي في مداَكتّي مظٓـ 

مي، اطخسدمذ الباخثت أداجحن للدزاطت هما  دزاطت الخالت واطدباهت لُٓاض الىعي والبًر

َت  بمٓىماث الخىأَ الصواجي، وجىضلذ هخائج الدزاطت الى أن الجاهب الاحخماعي بٙا

 ٍ  في الىعي بالهاداث والخٓالُد لٙل ؾس
ا

نبازاجه حاء في مساجب مخٓدمت مً الىعي ممثال

ً وأن الطُاث التي ًجب مسانات ها نىد ازخُاز شٍسٚ الخُاة مً وحهت هكس اإلاظترشدً

( جلتها الصخت الهامت 97.9ضُت الالتزام الدًجي التي حاءث في السجبت ألاولى بيظبت )

ٚ التي حاءث في اإلاسجبت الثاهُت بيظبت ) ُت 53.2للشٍس %( في خحن أن الىعي بالخُاة الصوح

                                            الخاضت حاءث في اإلاسجبت ألازحرة.               

هدَذ البدث ئلى الخهٍس نلى مظخىي الػًـ الىُس ي  (2216)شمالت،  .زراضت5.9

والايتراب الصواجي لدي نُىت مً الصوحاث الهامالث في اإلاإطظاث الخٙىمُت في 

رلٚ الخهٍس نلى الهالْت بحن الػًـ الىُس ي والايتراب الصواجي ، مداَكاث يصة، ٖو

اإلاظخىي  -والخهٍس نلى الُسوّ نلى مُٓاض الػًـ الىُس ي جبها إلاخًحراث )الهمس

رلٚ الخهٍس نلى الُسّو نلى  –مظخىي الدزل  -هىم الهمل -الخهلُمي ندد ألابىاء(، ٖو

مظخىي  -هىم الهمل -اإلاظخىي الخهلُمي -مُٓاض الايتراب الصواجي جبها إلاخًحراث )الهمس

ُاض الػًـ الىُس ي ومُٓاض الايتراب ندد ألابىاء(، أدا –الدزل  حي البدث هما مٓ

( مىقُت مً الصوحاث 494الصواجي مً جطمُم الباخثت، نُىت البدث جٙىهذ مً )

دزحت الػًـ الىُس ي لدي   الهامالث، وجىضلذ البدث ئلى مجمىنه مً الىخائج أهمها:

الػًىؽ %، جلتها 72% ، وبلًذ الػًىؽ الاهُهالُت 64.2اليظاء الهامالث بلًذ 
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ت بيظبت  %، وأزحر غًىؽ 66%، زم غًىؽ الدوز في مإطظت الهمل َبلًذ 67ألاطٍس

%، وحاء مظخىي الايتراب الصواجي لدي الصوحاث الهامالث 54الهالْاث اإلاهىُت بيظبت 

ت بحن الػًـ الىُس ي والايتراب 51.6بيظبت  % ، ٖما جىضلذ البدث لىحىد نالْت ؾٍس

حر )الهمسالصواجي، وجىضلذ لهدم وحىد َس   -وّ إلاظخىي الػًـ الىُس ي حهصي إلاًخ

ندد ألابىاء(، ووحىد َسوّ إلاخًحراث  –مظخىي الدزل  -هىم الهمل -اإلاظخىي الخهلُمي

 )غًـ الدوز في مإطظت الهمل، والػًىؽ الاهُهالُت(.

ً  (2215زراضت اإلاعمزي ). 6.9 ّ م والتي هدَذ الطخ٘شاٍ أهم ألاطباب اإلاإدًت للؿال

ؿلٓاث واإلاؿلٓحن في اإلاجخمو الهماوي، اقهسث الىخائج أن أهم أطباب وحهت هكس اإلا

الؿالّ جمثلذ في ألاطباب الهاؾُُت، وألاطباب ألازالُْت، زم الدًيُت، والجيظُت، 

وأطباب مخهلٓت بخدزل أهل الصوححن في شإونهم، وأطباب اْخطادًت، وأطباب مخهلٓت 

 باآلزس، وحهدد الصوحاث.  بالظً٘، ووحىد ألابىاء، والىُىز وندم ألاْىام

الخهٍس نلى مٓىماث جىأَ الخُاة الصوحُت نىد  (2215)الخعاًبت،  .زراضت7.9

ألاشواج الهاملحن في اإلادازض الخٙىمُت بشماٛ ألازدن في غىء مجمىنت نىامل 

( شوحا وشوحت، 499احخمانُت، وأحٍسذ البدث نلى نُىت نشىائُت ْطدًه مٙىهت مً )

بىدا، جىضلذ البدث للىخائج الخالُت أن  28ً اطدباهت جٙىهذ مً أداة البدث نبازة ن

مظخىي الخىأَ الصواجي نىد الرٗىز أنلى مً ؤلاهار، في خحن بُيذ البدث غهِ زغا 

ٗاهذ أهم مٓىماث الخىأَ الصواجي بالترجِب  ألاشواج نً أداء شوحاتهم ألبهاد الخىأَ، و

ٗالىكاَت والتًزً، واإلاداَكت نلى اإلاداَكت نلى اإلاظائل السوماوظُت والجمالُ ت 

ُجهم  ُاث الدًيُت والالتزام بها بحن ألاشواج، وخسص ألاشواج نلى أمً الهالْاث ب الظلٖى

وُْامها نلى الاخترام وجُهم ٗل مجهم لخاحاث آلازس، وندم الشٙىي والػهِ أمام 

ً في خلها ئغاَت ئلى الخىاَ ٔ الُ٘سي اإلاىاِْ والخددًاث اإلاثحرة ومىو جدزل آلازٍس

ْاث حهصي إلاخًحراث الجيع،  والهلمي بحن الصوححن، ولم جكهس هخائج ازخباز الخباًً أي َسو

ْامت بِىما وحدث البدث َسوْا حهصي ئلى اإلاإهل الهلمي،  وحجم ألاطسة، ومٙان ؤلا

ٗاهذ الُسوّ لطالح ذوي الخهلُم الهالي  والدزل الشهسي في مٓىماث الخىأَ الصواجي، و

 ى، وذوي َئت الدزل اإلاسجُو.ماحظخحر َأنل
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وجىغُذ مساخل  ئلى ئنداد مُٓاض الايتراب الصواجي (2211الحطً ). زراضت 8.9

ُاض، ووضُه والخطائظ التي ًجب أن جخىاَس في الازخباز اإلاىغىعي  وزؿىاث بىاء اإلآ

الري ًِٓع ما وغو له بدْت، وجىضل ئلي ندة هخائج مً أهمها أن اإلآُاض ًِٓع ما 

ُاض مً أزبهت أبهاد وغو له، و  خٙىن اإلآ ٍخمخو بدزحت نالُت مً الطدّ في بىائه، ٍو

ت -وهي )الهصلت ً ) -ال٘ساهُت -الالمهُاٍز  ( نبازة.96الدشاؤم(، وجٙىن م

مً زالٛ دزاطت الباخثاث للدزاطاث الظابٓت ًكهس أن الدزاطاث جىىنذ في بدثها َُما 

لذ مىغىم الخىأَ الصواجي بحن ًخهلٔ بالهالْت بحن الصوححن َبهؼ الدزاطاث جىاو 

ٗالصخت الىُظُت  الصوححن ومظخىاه في نالْتهما، مو دزاطت نالْخه ببهؼ اإلاخًحراث 

حراث الاحخمانُت، ٖما هاْشذ دزاطاث أزسي مىغىم وعي اإلاتزوححن  ومجمىنت مً اإلاًخ

بمٓىماث الخىأَ الصواجي، في خحن جىاولذ بهػها مىغىم الايتراب الصواجي بحن 

حراث، بِىما هاْشذ الصوح حن ومظخىي وحىده في اإلاجخمو في غىء مجمىنت مً اإلاًخ

بهػها أطباب الؿالّ في اإلاجخمو، أما مً خُث مجخمو الدزاطت َخىىنذ بحن دزاطاث 

ُت  أطتهدَذ اإلاجخمو الهماوي والري ٌظتهدَه البدث الخالي، وبهػها إلاجخمهاث نسب

بت مً اإلاجخمو الهماوي في طماتها ونادات ها وجٓالُدها، أما مً خُث أداة الدزاطت ٍْس

ُاض الايتراب الصواجي  َٓد أطخُادث الباخثاث مً الدزاطاث الظابٓت وجم أزخُاز مٓ

ٍ البدث.3122لل)الخظً،   ( لخؿبُٓه إلاىاطبخه ألهدا

 . ؤلاظار اإلايساوي12

 مىهج البحث.1.12

ً أطئلت البدث.  اجبهذ الباخثاث اإلاىهج الىضُي لإلحابت ن

 جخمع البحثم. 2.12

ً ٌهِشىن في  ً ألاشواج والصوحاث الهماهُحن والرً مجخمو البدث جٙىن م

 ٛ ُت، والدازلُت، ومظٓـ، وشما ُت، وحىىب الشْس ٛ الشْس اإلاداَكاث الخالُت )شما

ً طلؿىت نمان.  الباؾىت، وحىىب الباؾىت( م

 عيىت البحث.3.12

( ً ً ألاشواج مجخمو :218جٙىهذ نُىت البدث م الدزاطت، وْد ( شوج وشوحت م

ٛ الخالي ًىضح زطائظ نُىت البدث. ٓت نشىائُت، والجدو  جم ازخُازهم بؿٍس
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 (   عيىت البحث حطب اإلاخغيراث1حسول )

 اليطبت الخكزار اإلاطخىياث اإلاخغير

 ذٗىز الجيظ

 ئهار

33: 

961 

32.3% 

89.9% 

 41-31 عمز الشوج

42-51 

52-61 

 61أٖثر مً 

236 

6:4 

329 

43 

32.:% 

66% 

31.3% 

4% 

41-31 عمز الشوحت  

42-51  

52-61  

 61أٖثر مً 

486 

6:4 

329 

5 

45.9% 

63.5% 

23.6% 

1.48% 

 وهم حعسز الشوحاث

 ال

76 

2125 

7% 

:5% 

اإلاطخىي الخعليمي 

 للشوج

٘خب ٓسأ ٍو  ً

ت نامت  زاهٍى

 دبلىم نالي

 بٙالىزٍىض

 دزاطاث نلُا

5: 

516 

252 

475 

227 

5.6% 

48.6% 

24.2% 

44.8% 

21.9% 

الخعليمي اإلاطخىي 

 للشوحت

٘خب ٓسأ ٍو  ً

ت نامت  زاهٍى

 دبلىم نالي

 بٙالىزٍىض

 دزاطاث نلُا

33 

381 

275 

629 

216 

3% 

36% 

26.3% 

59% 

:.8% 

 مظخٓل الطكً

 مشتٕر مو الهائلت

 مىُطلحن

952 

336 

24 

88.:% 

31.:% 

2.3% 

ظزيلت الخعارف 

 للشواج

 جٓلُدي

 )نً ؾٍسٔ ألاهل(

 بؿٍسٓتهما الخاضت

 أزسي 

7:2 

336 

274 

75% 

31.:% 

26.2% 
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 أزاة البحث. 4.12

ُاض الايتراب الصواجي"  مً ئنداد الخظً ) (، وجم 3122أداة البدث هى "مٓ

ٍ البدث هما: ً اإلآُاض َٓـ إلاىاطبتهما ألهدا ً م  أزر مدىزٍ

سمص له  البعس ألاول/ الشعىر بالعشلت وعسم اإلاشاركت في الحياة الشوحيت: - ٍو

شحر ئلى اإلاجاال  ً الصوححن.  بالسمص "أ"، َو  ث الىُظُت التي ٌشهس بها ٖال م

سمص له   البعس الثاوي/ الشعىر بالكزاهيت والاضدياء مً الحياة الشوحيت: - ٍو

شحر ئلى مدي ٖساهُت اإلاػمىن ألخد ؾسفي الهالْت، وجىامي  بالسمص "ب"، َو

ً الخُاة الصوحُت.   ٛ نىه، والاطدُاء م  السيبت باالهُطا

( ً    -:اإلآُاض لجصئحن ( نبازاث3122ْظم الخظ

ُاض، واججاه أبهاده، مثل  اإلاىحب ألاول  الجشء ونبازاجه مىحبه في اججاه اإلآ

ٛ نً شوجي"، " ًدشاحس معي شوجي بدون طبب"، ونددها )  ( نبازة.35"أجمجى الاهُطا

َٓد جمذ ضُايت نبازاجه ن٘ع اججاه اإلآُاض وأبهاده مثل "  لطالبلثاوي اأما الجشء ا

 ( نبازة.31احي في الخُاة"، " أَض ي لصوجي بأطسازي". ونددها )ًُسح شوجي لىج

 (   محاور ملياص الاغتراب الشواجي واججاهاجه2حسول )

عسز  الزمش اإلاحاور 

 العباراث

أركام العباراث في 

 الاججاه اإلاىحب

)اججاه الاغتراب 

 الشواجي(

أركام العباراث في الاججاه 

   الطالب

 )اججاه عسم الاغتراب الشواجي(

الشهىز بالهصلت 

ت في  وندم اإلاشاٖز

 الخُاة الصوحُت

-33 -26-21-8-5-2 :2 أ

35-41-42-46-49 

:-23-31-43-4:-52-53-55 

الشهىز بال٘ساهُت 

وألاطدُاء مً الخُاة 

 الصوحُت

-:2-27-24-22-9-4 36 ب

32-36-37-38-39-

48-54 

3-6-7-25-28-29-34-3:-44-

45-47-51 

 31 35 55 - اإلاجمىم
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ً الجصء  جصحيح اإلالياص:أ/  ٓت جصخُذ الجصء اإلاىحب للمُٓاض ن جسخلِ ؾٍس

ً مها.  الظالب، والىدُجت الٙلُت جمثل مجمىم الجصءً

 (   جصحيح الجشء اإلاىحب للملياص عً الجشء الطالب3حسول )

ونلُه َان أدوى دزحت ًدطل نلحها اإلاُدىص هي )ضُس( حشحر ئلى ندم وحىد ئيتراب 

( دزحت، 99شواجي، والشهىز بالسض ى والظُ٘ىت في الخُاة الصوحُت، وأنلى دزحت هي )

ٔ الصواجي. لما شادث الدزحت نً الطُس ابخهد نً الخىاَ  ٗو

 ألاوسان اليطبيت ومسي اإلاخىضعاث الحطابيت(   4حسول )
 مسي اإلاخىضعاث الحطابيت ألاوسان اللفظيت

الجشء ألاول مً 

 اإلالياص )اإلاىحب(

الجشء الثاوي مً 

 اإلالياص )الطالب(

 1.77-1.11 3.11-2.45 زائما

 2.44-1.78 2.44-1.78 أحياها

 3.11-2.45 1.77-1.11 إظالكا

ً للمُٓاض وزلي الدّ االجظاث اامل زبامهب جم خظاصسق اإلالياص: ب/  ل٘ل م

جدُث م خظاب مهامالث  ( شوج وشوحت مً مجخمو البدث،41ده، نلى نُىت مً )بهاأ

ُاالازجباؽ )بحرطىن( بحن اإلادىزًٍ ألاٛو والثاوي واإلآُاض ٖٙل وْد أقهس ا جظاْاا ض المٓ

ٛ )زلُاا مٓبىالا دا ىّضح الجدو ّ اإلآُاض.6ٍو  ( هخائج ضد

 

 

 

 

 ألاوسان الزكميت ألاوسان اللفظيت

الجشء ألاول مً اإلالياص 

 )اإلاىحب(

الجشء الثاوي مً اإلالياص 

 الطالب()

 2 2 زائما

 1 1 أحياها

 2 2 إظالكا



الاغتراب الشواجي وعالكخه ببعض اإلاخغيراث لسي عيىت مً ألاسواج في ضلعىت عمان  

35 

 
 

 (   معامالث الارجباط بين كل محىر وزرحت اإلالياص الكليت ألزاة البحث5حسول )

الشعىر بالعشلت وعسم  اإلاحىر

اإلاشاركت في الحياة 

 الشوحيت

الشعىر بالكزاهيت 

وألاضدياء مً الحياة 

 الشوحيت

 الكلي

الشعىر بالعشلت وعسم اإلاشاركت 

 في الحياة الشوحيت

2 1.848 1.9:9 

ضدياء مً الشعىر بالكزاهيت والا 

 الحياة الشوحيت

1.848 2 1.:6: 

 2 :6:.1 1.9:9 الكلي

( أن ُْم مهامالث الازجباؽ بحن اإلادىز ألاٛو 6ًخطح مً زالٛ الجدٛو )

( :6:.1(، ومهامل الازجباؽ بحن اإلادىز الثاوي والدزحت الٙلُت )1.9:9والدزحت الٙلُت )

ٗاهذ حمُهها ذاث داللت ئخطائُت نىد مظخىي داللت ) (، مما ًدٛ نلى جمخو 1.12و

ّ الدازلي. ً الطد ٍٛ م  اإلآُاض بمٓداز نا

ٚ ث اإلآُاض وذمهامل زباب جم خظا زباث اإلالياص:ث/  ٔ ل ر ألُا هباولت ٖسدمهابخؿبُ

ً )نلى  ً مجخمو البدث. 41دزحاث نُىت م  ( شوج وشوحت م

 لفاخ أهباولت كززمعاث باضخذسام لثباث ا(   كيم معامال6حسول )

عسز  البعس م

 الفلزاث

معامل  أركام الفلزاث

 الثباث

الشهىز بالهصلت  2

ت  وندم اإلاشاٖز

في الخُاة 

 الصوحُت

2: 2-5-8-:-21-23-26-31-33-36-41-

42-43-46-49-4:-52-53-55 

1.:26 

الشهىز  3

بال٘ساهُت 

والاطدُاء مً 

 الخُاة الصوحُت

36 3-4-6-7-9-22-24-25-27-28-29-

2:-32-34-35-37-38-39-3:-44-

45-47-48-51-54 

1.:25 

 25:.1  55 ال٘لي 

( وللمدىز 26:.1( أن مهامل ألُا ٖسو هبار للمدىز ألاٛو )7ًخطح مً حدٛو )

ً زباث نالي للمُٓاض. 25:.1(، واإلآُاض ٖٙل بلًذ )25:.1الثاوي )  ( وهي حهبر ن
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 ألاضاليب ؤلاحصائيت اإلاطخذسمت.5.12

 اإلآُا ّ   ض.مهامالث الازجباؽ )بحرطىن( لُٓاض ضد

   .مهامل ألُا ٖسوهبار لُٓاض زباث اإلآُاض 

  .اإلاهُازي ٍ  اإلاخىطؿاث الخظابُت والاهدسا

  ( هخائج ازخبازt.للهُىاث اإلاظخٓلت ) 

  .جدلُل الخباًً ألاخادي 

  .جدلُل الخباًً الثىائي 

 .ازخباز شاَُه 

 هخائج البحث ومىاكشتها. 11

ما مدي " والري ًىظ نلى :شتهاهخائج الطؤال ألاول، والفزضيت الاولى ومىاك. 1.11

 اهدشاز مشٙلت الايتراب الصواجي لدي ألاشواج نُىت البدث؟"

.( إلاخىضغ الاغتراب 225الفزضيت ألاولى "ال جىحس فزوق زالت احصائيا عىس مطخىي )

 الشواجي لسي عيىت مً ألاسواج في ضلعىت عمان".                          

 الاغتراب الشواجي لسي ألاسواج(   مسي اهدشار مشكلت 7حسول )

 الاهحزاف اإلاعياري  اإلاخىضغ الحطابي اإلاحىر

 ٛ  .41 .82 اإلادىز ألاو

 .44 .:5 اإلادىز الثاوي

 .41 .71 اإلآُاض ٖٙل

ت في 8هالخل مً الجدٛو ) ( أن اإلادىز ألاٛو " الشهىز بالهصلت وندم اإلاشاٖز

دىز الثاوي " الشهىز بال٘ساهُت .(، واإلا82الخُاة الصوحُت" ًىدشس )أخُاها( بمخىطـ )

.(، في خحن أن مُٓاض :5والاطدُاء مً الخُاة الصوحُت " ال ًىدشس )ئؾالْا( بمخىطـ )

ٙل حاء بمخىطـ ) ًىدشس)ئؾالْا( بحن ألاشواج نُىت البدث، 71الايتراب الصواجيٖ  .( وال 

م ) ٛ ْز ٚ وَٓا للجدو  خظابُت.( والري وضح ألاوشان اليظبُت ومدي اإلاخىطؿاث ال5وذل

ت الخالُت "ال جىحد َسوّ دالت اخطائُا نىد مظخىي  ونلُه هٓبل بالُسغُت الطٍُس

.( إلاخىطـ الايتراب الصواجي لدي نُىت مً ألاشواج في طلؿىت نمان".                  116)
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( ودزاطت )نبدالسشاّ 3131اجُٓذ الىدُجت مو دزاطت )اإلآبالي والُىانحر، 

ً (3127والساجح،  ، وجُظس الباخثاث الىدُجت بأن اإلاجخمو الهماوي لدًه مجمىنت م

الهاداث والخٓالُد خىٛ الخدًث نً الخُاة الصوحُت والهالْت بحن الصوححن لخطىضُتها 

وزاضت الجىاهب الظِئت الًحر مسيىب َحها في اإلاجخمو ٖمشٙلت الايتراب الصواجي بحن 

ً في شواحهم مً أحل الصوححن، زاضت أن أيلب مً ٌهاهىن مً هره اإلا شٙلت ومظخمٍس

ٙلهم الاحخماعي أو مً أحل أبىائهم ٖما أشازث )الهساقي،  ٚ، 3111الخُاف نلى ش ( لرل

لرا جسي الباخثاث أن ندد ٖبحر مً اَساد الهُىت َػلىا ندم الخددر نً مهاهاتهم 

 الصوحُت.

ّ في والري ًىظ نلى "هل جى  هخائج الطؤال الطؤال الثاوي ومىاكشتها/. 2.11 حد َسو

دزحت الايتراب الصواجي حهصي إلاخًحراث )الجيع، الهمس، اإلاظخىي الخهلُمي، حهدد 

ٓت الخهاٍز للصواج(؟"  الصوحاث، الظً٘، ؾٍس

.( إلاخىضغ 225الفزضيت الثاهيت "ال جىحس فزوق زالت احصائيا عىس مطخىي )

)الجيظ،  الاغتراب الشواجي لسي عيىت مً ألاسواج في ضلعىت عمان حعشي إلاخغيراث

 العمز، اإلاطخىي الخعليمي، حعسز الشوحاث، الطكً، ظزيلت الخعارف للشواج("

 الجيظ                      (1)

( للعيىاث اإلاطخللت لساللت الفزوق في الاغتراب t(  هخائج ادخبار )8حسول )

 إلاخغير الجيظ
ً
 الشواجي جبعا

اإلاخىضغ  اإلاخغيراث اإلاحىر

 الحطابي

الاهحزاف 

 اإلاعياري 

مت كي

 "ث"

زرحاث 

 الحزيت

الساللت 

 الاحصائيت

الشعىر بالعشلت 

وعسم اإلاشاركت في 

 الحياة الشوحيت

 .315 2188 -2.383 5.490 24.22 الرٗىز

 5.858 24.77 الاهار

الشعىر بالكزاهيت 

والاضدياء مً 

 الحياة الشوحيت

 .166 2188 -:2:.2 7.927 10.95 الرٗىز

 8.201 12.12 الاهار

 .194 2188 -2.847 12.716 24.07 الرٗىز لياص ككلاإلا

 13.370 25.78 الاهار
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م ) ٛ ْز ً الجدو .( 194( أن مظخىي الداللت للمُٓاض ٖٙل حظاوي )9ًخطح م

ّ ذاث داللت اخطائُت نىد مظخىي الداللت ) (، وهرا ٌهجي أن 1.16أي أهه ال جىحد َسو

ت مخًحر الجيع ال ًإزس نلى الايتراب الصواجي ب حن ألاشواج، ونلُه هٓبل الُسغُت الطٍُس

ّ دالت اخطائُا نىد مظخىي ) ـ الايتراب الصواجي لدي نُىت 116"ال جىحد َسو .( إلاخىط

ً ألاشواج في طلؿىت نمان حهصي إلاخًحر الجيع".  م

 ( العمز2)

 (   هخائج جحليل الخباًً ألاحازي للملارهت بين مخىضعاث زرحاث ملياص9حسول )

 اجي حطب مخغير العمز لؤلسواج )الذكىر(الاغتراب الشو 

مجمىع  مصازر الخباًً

 اإلازبعاث

زرحاث 

 الحزيت

كيمت  مخىضغ اإلازبعاث

 )ف(

مطخىي 

 الساللت

13.54 2296.067 3 6888.201 بين اإلاجمىعاث

3 

111. 

زادل 

 اإلاجمىعاث

182259.447 1075 169.544 

  1078 189147.648 اإلاجمىع

م ) ( حظاوي ):ًخطح مً الجدٛو ْز ( ومظخىي الداللت 24.654( أن ُْمت ٍ)

(، وهرا 1.16.( أي أهه جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت نىد مظخىي الداللت )111)

ُه  إزس نلى الايتراب الصواجي بحن ألاشواج، ونل  ً ٌهجي أن مخًحر الهمس لألشواج )الرٗىز(

ت "ال جىحد َسوّ دالت اخطائُا نىد مظخىي  سغُت الطٍُس ؼ اُل ـ 116) هَس .( إلاخىط

الايتراب الصواجي لدي نُىت مً ألاشواج في طلؿىت نمان حهصي إلاخًحر الهمس لألشواج 

)الرٗىز(".  لل٘شِ نً هره الُسوّ جم اطخسدام ازخباز شاَُه للمٓازهاث البهدًت بحن 

ٛ )الهمس لألشواج )ذٗىز(ألاوطاؽ إلاخًحر  بحن الجدو             ( هخائج هرا الازخباز.            21، ٍو
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 (   هديجت اإلالارهاث البعسًت باضخذسام ادخبار شافيه12حسول )

الفزق بين  مطخىي الساللت

 اإلاخىضعاث

 اإلاطخىي  الفئاث العمزيت 

.540 -1.473- 31-40 20-30 

.000 -6.102-* 41-50 

61أٖثر مً  *-10.374- 000.  

.540 1.473 20-30 31-40 

.000 -4.629-* 41-50 

61أٖثر مً  *-8.901- 003.  

.000 6.102* 20-30 41-50 

.000 4.629* 31-40 

61أٖثر مً  -4.272- 391.  

61أٖثر مً  20-30 *10.374 000.  

.003 8.901* 31-40 

.391 4.272 41-50 

 ( ما ًلي:12ًدبين مً الجسول )

  دالت ئخطائُا نىد مظخىي الداللت ّ ـ الايت 1.16وحىد َسو راب بحن مخىط

" لطالح ألاشواج بهمس 61-52" وألاشواج بهمس"30-20"  الصواجي لألشواج الرٗىز 

"52-61." 

  دالت ئخطائُا نىد مظخىي الداللت ّ ـ الايتراب  1.16وحىد َسو بحن مخىط

ً 30-20الصواجي لألشواج الرٗىز " " لطالح ألاشواج 61" وألاشواج بهمس" أٖثر م

 ً  ".61بهمس " أٖثر م

 دالت ّ ـ الايتراب  1.16ئخطائُا نىد مظخىي الداللت  وحىد َسو بحن مخىط

" لطالح ألاشواج بهمس 50-41وألاشواج بهمس" "  "40-31 الصواجي لألشواج الرٗىز 

 "41-50." 
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  دالت ئخطائُا نىد مظخىي الداللت ّ ـ الايتراب  1.16وحىد َسو بحن مخىط

ً 40-31الصواجي لألشواج الرٗىز " لطالح ألاشواج  "61" وألاشواج بهمس" أٖثر م

 ً  ".61بهمس " أٖثر م

 هخائج جحليل الخباًً ألاحازي للملارهت بين مخىضعاث زرحاث ملياص (11حسول )

 الاغتراب الشواجي حطب مخغير العمز للشوحاث )الاهار(

مجمىع  مصازر الخباًً

 اإلازبعاث

زرحاث 

 الحزيت

مخىضغ 

 اإلازبعاث

كيمت 

 )ف(

مطخىي 

 الساللت

 .111 7.109 1226.588 3 3679.763 بين اإلاجمىعاث

 172.528 1075 185467.884 زادل اإلاجمىعاث

  1078 189147.648 اإلاجمىع

م ) ( حظاوي )22ًخطح مً الجدٛو ْز ( ومظخىي الداللت :8.21( أن ُْمت ٍ)

(، وهرا 1.16.( أي أهه جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت نىد مظخىي الداللت )111)

لصوحاث )الاهار( ًإزس نلى الايتراب الصواجي بحن ألاشواج،  ونلُه ٌهجي أن مخًحر الهمس ل

ت "ال جىحد َسوّ دالت اخطائُا نىد مظخىي ) سغُت الطٍُس ؼ اُل ـ 116هَس .( إلاخىط

لصوحاث الايتراب الصواجي لدي نُىت مً ألاشواج في طلؿىت نمان حهصي إلاخًحر الهمس ل

شاَُه للمٓازهاث البهدًت بحن  لل٘شِ نً هره الُسوّ جم اطخسدام ازخباز  ()ؤلاها

ٛ )الهمس ألاوطاؽ إلاخًحر  بحن الجدو  ( هخائج هرا الازخباز.              23للصوحاث )الاهار(، ٍو

 (   هديجت اإلالارهاث البعسًت باضخذسام ادخبار شافيه12حسول )
ؤلاحصائيتالساللت  الفزق بين اإلاخىضعاث اإلاطخىياث عمز الشوحت  

20-30 31-40 -2.055- .138 

41-50 -5.668-* .000 

61أٖثر مً   -11.916- .354 

31-40 

 

 

 

 

20-30 2.055 .138 

41-50 -3.613-* .042 

61أٖثر مً   -9.861- .525 
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41-50 

 

 

20-30 5.668* .000 

31-40 3.613* .042 

61أٖثر مً   -6.248- .830 

61أٖثر مً   20-30 11.916 .354 

31-40 9.861 .525 

41-50 6.248 .830 

 ( ما ًلي:12ًدبين مً الجسول )

  دالت ئخطائُا نىد مظخىي الداللت ّ ـ الايتراب  1.16وحىد َسو بحن مخىط

" لطالح الصوحاث بهمس 61-52" والصوحاث بهمس " 30-20" الصواجي للصوحاث

"52-61." 

  دالت ئخطائُا نىد مظخىي الداللت ّ ـ الايتراب 1.16وحىد َسو  بحن مخىط

" لطالح الصوحاث بهمس 61-52" والصوحاث بهمس " 510-42الصواجي للصوحاث "

"52-61." 

 ( اإلاطخىي الخعليمي3)

 (   هخائج جحليل الخباًً ألاحازي للملارهت بين مخىضعاث زرحاث ملياص13حسول )

 الاغتراب الشواجي حطب مخغير اإلاطخىي الخعليمي لؤلسواج )الذكىر(

مجمىع  مصازر الخباًً

 بعاثاإلاز 

زرحاث 

 الحزيت

مخىضغ 

 اإلازبعاث

كيمت 

 )ف(

مطخىي 

 الساللت

 1.197 2.048 357.42 4 1429.69 بين اإلاجمىعاث

 174.51 1068 186385.73 زادل اإلاجمىعاث

  1072 187815.42 اإلاجمىع

م ) ( حظاوي )24ًخطح مً الجدٛو ْز ( ومظخىي الداللت 3.159( أن ُْمت ٍ)

(، وهرا 1.16َسوّ ذاث داللت اخطائُت نىد مظخىي الداللت )( أي أهه ال جىحد 1.197)

ٌهجي أن مخًحر اإلاظخىي الخهلُمي لألشواج )الرٗىز( ال ًإزس نلى الايتراب الصواجي بحن 

ت "ال جىحد َسوّ دالت اخطائُا نىد مظخىي  ألاشواج، ونلُه هٓبل الُسغُت الطٍُس

حر .( إلاخىطـ الايتراب الصواجي لدي نُىت مً ألاشو 116) اج في طلؿىت نمان حهصي إلاًخ

 اإلاظخىي الخهلُمي لألشواج )الرٗىز(".                                               
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 (   هخائج جحليل الخباًً ألاحازي للملارهت بين مخىضعاث زرحاث ملياص14حسول )

 الاغتراب الشواجي حطب مخغير اإلاطخىي الخعليمي للشوحاث )الاهار(

مجمىع  اًًمصازر الخب

 اإلازبعاث

زرحاث 

 الحزيت

مخىضغ 

 اإلازبعاث

كيمت 

 )ف(

مطخىي 

 الساللت

 .864 .588 83.880 4 335.519 بين اإلاجمىعاث

زادل 

 اإلاجمىعاث

188812.129 1074 175.80

3 

  1078 189147.648 اإلاجمىع

م ) ( حظاوي )25ًخطح مً الجدٛو ْز .( ومظخىي الداللت 588( أن ُْمت ٍ)

(، وهرا 1.16أهه ال جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت نىد مظخىي الداللت ) .( أي864)

ٌهجي أن مخًحر اإلاظخىي الخهلُمي للصوحاث )الاهار( ال ًإزس نلى الايتراب الصواجي بحن 

ت "ال جىحد َسوّ دالت اخطائُا نىد مظخىي  ألاشواج، ونلُه هٓبل الُسغُت الطٍُس

حر .( إلاخىطـ الايتراب الصواجي لدي 116) نُىت مً ألاشواج في طلؿىت نمان حهصي إلاًخ

 اإلاظخىي الخهلُمي للصوحاث )ؤلاهار(".                                      

سخلِ مو بدث 3127حاءث الىدُجت مخىآَت مو بدث )شمالت،  ( ٍو

جت الظإاٛ الثاوي بأهه في قل الثىزة اإلاهلىماجُت 3126)الخؿابُت،  ُظس الباخثان هُد (، ٍو

ت بحن و  ت ووطائل الخىاضل الاحخماعي، ْللذ مً الُجىة في اإلاهَس اهدشاز وطائل اإلاهَس

 خملت الشهاداث َُما ًخهلٔ بالثٓاَت اإلاسجبؿت بالشأن الهام والخُاة الُىمُت.                                                   

 ( حعسز الشوحاث4)

غتراب الشواجي طخللت لساللت الفزوق في الا ( للعيىاث اإلاt(  هخائج ادخبار )15حسول )

 
ً
 إلاخغير حعسز الشوحاث جبعا

اإلاخغيرا اإلاحىر

 ث

اإلاخىضغ 

 الحطابي

الاهحزاف 

 اإلاعياري 

كيمت 

 "ث"

زرحاث 

 الحزيت

الساللت 

 الاحصائيت

الشعىر بالعشلت 

وعسم اإلاشاركت في 

 الحياة الشوحيت

 .115 2188 3.987 5.990 15.54 وهم

 

 

 

 5.750 13.42 ال
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الشعىر بالكزاهيت 

والاضدياء مً الحياة 

 الشوحيت

 .111 2188 5.842 8.593 16.46 وهم

 8.040 11.57 ال

 .111 2188 5.278 13.371 32.00 وهم اإلالياص ككل

 13.133 24.99 ال

م ) .( 111( أن مظخىي الداللت للمُٓاض ٖٙل حظاوي )26ًخطح مً الجدٛو ْز

(، وهرا ٌهجي أن 1.16ث داللت اخطائُت نىد مظخىي الداللت )أي أهه جىحد َسوّ ذا

مخًحر حهدد الصوحاث ًإزس نلى الايتراب الصواجي بحن ألاشواج لطالح ألاشواج الرًً لديهم 

ت "ال جىحد َسوّ دالت اخطائُا نىد  ؼ الُسغُت الطٍُس أٖثر مً شوحت، ونلُه هَس

مً ألاشواج في طلؿىت نمان حهصي .( إلاخىطـ الايتراب الصواجي لدي نُىت 116مظخىي )

 إلاخًحر حهدد الصوحاث".                                                   

 ( الطك5ً)

 (   هخائج جحليل الخباًً ألاحازي للملارهت بين مخىضعاث زرحاث ملياص16حسول )

 الاغتراب الشواجي حطب مخغير الطكً

مجمىع  مصازر الخباًً

 اإلازبعاث

زرحاث 

 حزيتال

مخىضغ 

 اإلازبعاث

مطخىي  كيمت )ف(

 الساللت

 .111 22.39 1942.80 2 3885.60 بين اإلاجمىعاث

زادل 

 اإلاجمىعاث

185262.04 1076 172.17 

  1078 189147.64 اإلاجمىع

م ) ( حظاوي )27ًخطح مً الجدٛو ْز .( 111( ومظخىي الداللت )22.395( أن ُْمت ٍ)

(، وهرا ٌهجي أن 1.16خطائُت نىد مظخىي الداللت )أي أهه جىحد َسوّ ذاث داللت ا

ت "ال  سغُت الطٍُس ؼ اُل الظً٘ ًإزس نلى الايتراب الصواجي بحن ألاشواج،  ونلُه هَس

ً 116جىحد َسوّ دالت اخطائُا نىد مظخىي ) .( إلاخىطـ الايتراب الصواجي لدي نُىت م

                                ألاشواج في طلؿىت نمان حهصي إلاخًحر الظً٘".                

لل٘شِ نً هره الُسوّ جم اطخسدام ازخباز شاَُه للمٓازهاث البهدًت بحن ألاوطاؽ 

ٛ ) دزل الظً٘،إلاخًحر  بحن الجدو  ( هخائج هرا الازخباز.28ٍو
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 (   هديجت اإلالارهاث البعسًت باضخذسام ادخبار شافيه17حسول )

الفزق بين  اإلاطخىياث الطكً

 اإلاخىضعاث

مطخىي 

 الساللت

 837. 587. مشتٕر مو الهائلت مظخٓل

 000. *-17.132- مىُطلحن

 837. -587.- مظخٓل مشتٕر مو الهائلت

 000. *-17.719- مىُطلحن

 000. *17.132 مظخٓل مىُطلحن

 000. *17.719 مشتٕر مو الهائلت

 ( ما ًلي:17ًدبين مً الجسول )

  دالت ئخطائُا نىد ّ ـ الايتراب  1.16مظخىي الداللت وحىد َسو بحن مخىط

ً ٌهِشىن  ً "مظخٓل" وألاشواج الرً ً ٌهِشىن في مظ٘ الصواجي لألشواج الرً

ً ٌهِشىن " مىُطلحن ". ً "مىُطلحن" لطالح الرً  في مظ٘

  دالت ئخطائُا نىد مظخىي الداللت ّ ـ الايتراب  1.16وحىد َسو بحن مخىط

ً ٌهِشىن في مظً٘ ً ٌهِشىن  الصواجي لألشواج الرً "مىُطلحن" وألاشواج الرً

ٕ مو الهائلت" لطالح الرًً ٌهِشىن " مىُطلحن ". ً " مشتر  في مظ٘

 ( ظزيلت الخعارف للشواج6)

 (   هخائج جحليل الخباًً ألاحازي للملارهت بين مخىضعاث زرحاث ملياص18حسول )

 الاغتراب الشواجي حطب مخغير ظزيلت الخعارف للشواج
ىع مجم مصازر الخباًً

 اإلازبعاث

زرحاث 

 الحزيت

مخىضغ 

 اإلازبعاث

مطخىي  كيمت )ف(

 الساللت

 .:11 5.844 824.71 2 1649.439 بين اإلاجمىعاث

زادل 

 اإلاجمىعاث

187498.20 1076 174.25 

  1078 189147.64 اإلاجمىع

م ) ( حظاوي )29ًخطح مً الجدٛو ْز ( ومظخىي الداللت 5.844( أن ُْمت ٍ)

(، وهرا 1.16حد َسوّ ذاث داللت اخطائُت نىد مظخىي الداللت ).( أي أهه جى :11)
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ؼ  ٓت الخهاٍز للصواج جإزس نلى الايتراب الصواجي بحن ألاشواج،  ونلُه هَس ٌهجي ؾٍس

ت "ال جىحد َسوّ دالت اخطائُا نىد مظخىي ) .( إلاخىطـ الايتراب 116الُسغُت الطٍُس

ً ألاشواج في طلؿىت نمان حهصي  ٓت الخهاٍز للصواج".                           الصواجي لدي نُىت م  إلاخًحر ؾٍس

لل٘شِ نً هره الُسوّ جم اطخسدام ازخباز شاَُه للمٓازهاث البهدًت بحن ألاوطاؽ 

ٓت الخهاٍز للصواج،إلاخًحر  ٛ ) ؾٍس بحن الجدو  ( هخائج هرا الازخباز.:2ٍو

 هديجت اإلالارهاث البعسًت باضخذسام ادخبار شافيه(   19حسول )
 سواحك كان اإلاطخىي  الفزق بين اإلاطخىياث مطخىي الساللت

خما بؿٍسٓخ٘ما  1.878 180. حهاَز

 الخاضت

 جٓلُدي

 أزسي  *3.217 020.

خما  جٓلُدي -1.878- 180. حهاَز

بؿٍسٓخ٘ما 

 الخاضت

 أزسي  1.340 615.

 أزسي  جٓلُدي *-3.217- 020.

خما بؿٍسٓخ٘ما  -1.340- 615. حهاَز

 الخاضت

 ( ما ًلي:19مً الجسول )ًدبين 

ّ دالت ئخطائُا نىد مظخىي الداللت  ـ الايتراب  1.16وحىد َسو بحن مخىط

ىا  ً حهَس ٓت "جٓلُدًت" وألاشواج الرً ىا نلى بهػهما بؿٍس ً حهَس الصواجي لألشواج الرً

ٓت الخهاٍز "جٓلُدًت". ّ "أزسي" لطالح ؾٍس  نلى بهػهما بؿس

 كآلحي: وجفطز الباحثاث هديجت الطؤال الثاوي 

جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت بحن مخًحر )الجيع(  والايتراب الصواجي بحن  ال  -2

ألاشواج نُىت البدث، وجُظس الباخثاث الىدُجت بأهه اإلاشٙلتاإلادزوض في هرا 

البدث هي مشٙلت لِظذ َسدًت للسحل َٓـ )الصوج( أو ألاهثى َٓـ )الصوحت( 

ٗاهذ الصوحت حشهس بالٓسب وئهما هي نالْت زىائُت بحن شوج وشوحت، َا ذا 

َمً اإلاخىْو أن ٌشهس الصوج بىُع  الهاؾُي وندم الخسمان مً شوحها 

 الشهىز.
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3-   ً مي( لٙل م حر )اإلاظخىي الخهُل ال جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت بحن مًخ

ألاشواج والصوحاث والايتراب الصواجي بحن ألاشواج، حاءث الىدُجت مخىآَت مو 

سخلِ مو دزاطت )الخؿابُت، ( 3127دزاطت )شمالت،  (، وجُظس 3126ٍو

َت  الباخثاث الىدُجت بأهه في قل الثىزة اإلاهلىماجُت واهدشاز وطائل اإلاهس

ت بحن خملت الشهاداث  ووطائل الخىاضل الاحخماعي، ْللذ مً الُجىة في اإلاهَس

 َُما ًخهلٔ بالثٓاَت اإلاسجبؿت بالشأن الهام والخُاة الُىمُت.

ت اخطائُت بحن الايتراب الصواجي ومخًحر )الهمس( لطالح جىحد َسوّ ذاث دالل -4

ً 61( و)أٖثر مً 61-52ألاشواج بهمس ) (، وجُظس الباخثاث الىدُجت بأهه بهد ط

ت مو قهىز مش٘الث الابىاء، ٖما أن ألاشواج  ألازبهحن جصداد اإلاش٘الث ألاطٍس

ح الرًً ال ًملٙىن في ألاضل نالْت حُدة بُجهما ججد أن الُأض مً اضال 

ُأض، وأشمت  الهالْت بُجهما زاضت للخًحراث التي جددر مو الصوحت في طً ال

ِ الهمس لدي السحل.  مىط

جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت بحن الايتراب الصواجي ومخًحر )حهدد الصوحاث(  -5

ثر مً شوحت، وجُظس الباخثاث الىُجت بأن في  لطالح ألاشواج الرًً ًمخلٙىن ٖأ

ساز أو لم ًجد أيلب الخاالث التي ًلج َحها الصوج للصواج بأزسي هى ندم الاطٓخ أ 

أن نالْخه بصوحخه ألاولى جلبي اخخُاحاجه، ٖما أهه في بهؼ الخاالث ًددر 

الاهُطاٛ الهاؾُي بحن الصوححن بهد شواحه مً أزسي مما ٌظبب حسح وشسر 

 نمُٔ في هُع الصوحت ألاولى.

صواجي ومخًحر )الظً٘( لطالح جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت بحن الايتراب ال -6

طلحن  جت أن الصوححن مُى طلحن(، ًخطح مً الىُد الاشواج الرًً ٌهِشىن )مُى

ساز الخُاة الصوحُت طىاء  حن وهرا ٌهؿي مإشساث لهدم اطٓخ في ط٘ىحن مسخُل

بسيبتهما أو هدُجت الكسوٍ الخازحت نً ئزادتهما، َهدم وحىد الصوححن جدذ 

ِ واخد ًإدي مو مسوز الىْذ  للخباند الهاؾُي والجيس ي بُجهما. طٓ

ٓت  -7 حر )ؾٍس جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت بحن الايتراب الصواجي ومًخ

جت أن ألاشواج  ٓت )الخٓلُدًت(، وجُظس الباخثاث الىُد ( لطالح الؿٍس الخهاٍز

ٓت الخٓلُدًت والتي في أيلب ألاخُان جٙىن شواج أْازب  الرًً جم شواحهم بالؿٍس

حن في اإلاجخمو الهماو ي بدون مساناة الخىأَ الثٓافي والهمس أو مشانس الؿَس
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ُاة الصوحُت جدظو الُجىة بُجهما  اججاه بهػهما لرلٚ مو جٓلباث ومش٘الث الخ

ً ًكال مو بهػهما للخُاف نلى السوابـ بحن الهائلخحن.  أٖثر، ول٘

 . الاضخيخاج العام:12

 جىصلذ هخائج البحث ل: 

 " ت في الخُاة  اإلادىز ألاٛو مً اإلآُاض وهى الشهىز بالهصلت وندم اإلاشاٖز

 ً ساهُت والاطدُاء م ًىدشس )أخُاها(، أما اإلادىز الثاوي "الشهىز با٘ل الصوحُت" 

ْا(، وحاء مُٓاض الايتراب الصواجي ٖٙل ال  الخُاة الصوحُت" ال ًىدشس )ئؾال

 ًىدشس)ئؾالْا( بحن ألاشواج.

 يع(  والايتراب الصواجي بحن ال جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت بحن مخًحر )الج

 ألاشواج نُىت البدث.

  ً ال جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت بحن مخًحر )اإلاظخىي الخهلُمي( لٙل م

 ألاشواج والصوحاث والايتراب الصواجي بحن ألاشواج.

  جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت بحن الايتراب الصواجي ومخًحر )الهمس( لطالح

ً ( و)أ61-52ألاشواج بهمس )  (.61ٖثر م

  )جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت بحن الايتراب الصواجي ومخًحر )حهدد الصوحاث

ً شوحت. ً ًمخلٙىن أٖثر م  لطالح ألاشواج الرً

  جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت بحن الايتراب الصواجي ومخًحر )الظً٘( لطالح

 الاشواج الحن ٌهِشىن )مىُطلحن(.

 ٓت جىحد َسوّ ذاث داللت اخطائُت بح حر )ؾٍس ن الايتراب الصواجي ومًخ

ٓت )الخٓلُدًت(. ( لطالح الؿٍس  الخهاٍز

 الخىصياث. 13

  :ئحساء دزاطاث خىٛ اإلاكاهس الظلبُت التي جكهس نلى الهالْاث الصواحُت مثل

ٛ الهاؾُي. ٔ الصواجي، الايتراب الصواجي، الاهُطا  الخىاَ

 ْخطادًت الطهبت واإلاش٘الث الخُاجُت الىاججت نجها جإزس نلى  الكسوٍ الا

ساز الىُس ي بحن الصوححن لرا ًجب الاهخمام بهرا الهامل وجأهُل ألاشواج  الاطٓخ

 ُُُٖت الخهامل مو مش٘التهم الاْخطادًت.
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  ئحساء دوزاث جأهُلُت للمٓبلحن نلى الصواج للخهٍس نلى ؾّس الخهامل مو

 الخُاة الصوحُت.

 الاهخمام باالزشاد الصواجي في اإلاجخمو الهماوي للخ ّ ٓلُل مً وظب الؿال

 اإلاتزاًدة في آلاوهت ألازحرة.

 اإلاصازر واإلازاحع

مجلت زراضاث (. ئنداد مُٓاض الايتراب الصواجي. 3122الخظً، ئبساهُم الخػس ) -

 .256-225(، 2)جزبىيت. 

(. أهم اإلاساؾس التي تهدد الخُاة الصوحُت وطبل 3131خمدي، مدمد خظً ) -

ؤلاضالميت للسراضاث التربىيت والىفطيت.  مجلت الجامعتنسغا وبدث.  -مهالجتها

39 (2 ،)431-463. 

-  ( ً ِ غام ٔ في الخُاة الصوحُت ونالْخه 3126الخؿاًبت، ًىط (. مٓىماث الخىاَ

ً ألاشواج الهاملحن في اإلادازض الخٙىمُت في  بالهىامل الاحخمانُت: بدث نلى نُىت م

 .:49-482(، 4) 53. زراضاث العلىم ؤلاوطاهيت والاحخماعيتشماٛ ألازدن. 

 (. دزاطت في طُٙىلىحُت الايتراب. الٓاهسة: داز الًٍسب.3114زلُُت، نبداللؿُِ ) -

الاغتراب الشواجي وعالكخه باألضزة حسًثت (. 38/21/3116-37دطىقي، ممدوح ) -

. وزْت بدثُت مٓدمت في اإلاإجمس الهلمي الخامع نشس للخدمت الاحخمانُت، الخكىيً

 .61،3حامهت خلىان، مطس،

الخىافم الشواجي وعالكخه بالصحت الىفطيت لسي (. :312لظالمحن، ئًمان )ا -

زطالت ماحظخحر يحر ميشىزة، ٗلُت الدزاطاث  اليطاء العزبياث في شمال فلطعين.

 الهلُا، حامهت الخلُل.

الٓاهسة:  .2ؽالخىافم الشواجي واضخلزار ألاضزة، (. 3116طلُمان، طىاء مدمد ) -

 نالم ال٘خب.

الضغغ الىفس ي وعالكخه باالغتراب الشواجي (. 3127َىشي نلي )شمالت، زوان  -

لسي عيىت مً الشوحاث العامالث في اإلاؤضطاث الحكىميت في محافظاث غشة. 

 زطالت ماحظخحر يحر ميشىزة، الجامهت الاطالمُت، يصة. 
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العالكت بين الاغتراب وأضاليب التربيت الىالسًت لسي (. :311الطىهاوي، نبده ) -

. زطالت ماحظخحر يحر ميشىزة، حامهت عاكين ضمعيا في اإلازحلت الثاهىيتالعلبت اإلا

 حهص، الُمً.

الخىافم الشواجي زراضت ملارهت بين الشواج اإلاذخلغ الجشائزي (. 3125نىن، نماز ) -

حامهت  ، زطالت ماحظخحر يحر ميشىزةأحىبي –عزبي و الشواج ألاحىبي الجشائزي –

                                                          وهسان، الجصائس.                 

(.  الايتراب الصواجي ونالْخه 3127نبدالسشاّ، نماد نلي والساجح، ههى نبدهللا )  -

مزكش  -مجلت الارشاز الىفس يبالىكسة للخُاة والُ٘اًت الصخطُت لدي الصوحاث. 

 .387-299(، 57) 2. الارشاز الىفس ي

 نمان: داز الُ٘س للؿبانت واليشس. .1الصحت الىفطيت، ط(. 3111الهىابي، خىان ) -

(. أطباب الجزاناث 3124الهىاودة، أمل طالم والظهاًدة، حهاد والخدًدي، هىاء ) -

ت مً وحهت هكس ألابىاء "بدث مُداهُت في حامهت البلٓاء الخؿبُُٓت".  مجلت ألاطٍس

 . 366، 338 (،2) 32الجامعت ؤلاضالميت للسراضاث التربىيت والىفطيت. 

ٔ 3ؽ أضزار في حياة اإلاعللاث،(. 3111الهساقي، بثِىت الظُد ) - اع: دزا ؾٍس . الٍس

 لليشس والخىشَو.                   

حهىز  -(.  إلى حاهب عالج جساعياتها الصحيت 27/2/3132اللىاجُت، وزدة )  -

دة نممخعسزة لخفازي الخساعياث الىفطيت والاحخماعيت لجائحت كىروها.  ان. حٍس

 السابـ نلى

ٔ الصواجي و نالْخه ببهؼ طماث الصخطُت 3117مدمىد، نبدهللا حاد ) - (. الخىاَ

ٗاء الاهُهالي.   .221-65، 7، حامهت اإلاىطىزة، مجلت كليت التربيتوالر

خذفيف مً ممارضت العالج الىاكعي في دسمت الفزز لل(. 311مدمد، ابدظام ) -

 . زطالت دٖخىزاه يحر ميشىزة، حامهت الٓاهسة، مطس.مشكلت الاغتراب الشواجي

ّ مً وحهت هكس اإلاؿلٓحن 3126اإلاهمسي، وَاء طهُد ) - (. ألاطباب اإلاإدًت للؿال

مجلت ألاكازًميت ألامزيكيت العزبيت للعلىم واإلاؿلٓاث في اإلاجخمو الهماوي. 

 .38-2(، :2) 7، والخكىىلىحيا

https://www.omandaily.om/%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA
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ً 3132لي، ئًمان والُىانحر، أخمد )اإلآبا  - ٔ الصواجي لدي نُىت م (. مظخىي الخىاَ

اإلاجلت السوليت اإلاتزوححن في طلؿىت ُنمان ونالْخه باإلاخًحراث الدًمىيساَُت. 

 .44:-31:(، 4) :، للسراضاث التربىيت والىفطيت

(. وعي اإلاتزوحين بملىماث الخىافم الشواجي في اإلاجخمع 3128الىهُمي، هدي ) -

 . زطالت ماحظخحر يحر ميشىزة، حامهت الظلؿان ْابىض، طلؿىت نمان.لعماويا

العـــىامل اإلاطهمت في ضىء الخىافم الشواجي كما (. 3124الهىائي، مُمىهت ٌهٓىب ) -

ً عليها بمحافظت  ًسركها اللائمىن على لجان الخىفيم واإلاصالحت ويعض اإلاترززً

 ي، طلؿىت نمان.زطالت ماحظخحر يحر ميشىزة، حامهت هصو  مطلغ.
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