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: ِٓ ٌغٕخ إٌّبلشخ اٌّذسعخ أعّبؤُ٘ ٚرٛل١ُٙ 
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.. ………………:اٌذوزٛس غغبْ اٌؾٍٛ  ِّزؾٕبً خبسع١بً           اٌزٛل١غ. 3
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:  بٛاٌ

ألّش أٔب ِمذِخ اٌشعبٌخ أٔٙب لذِذ ٌغبِؼخ اٌمذط ١ًٌٕ دسعخ اٌّبعغز١ش ٚأٔٙب ٔز١غخ أثؾبصٟ 

اٌخبطخ ثبعزضٕبء ِب رّذ اإلشبسح إ١ٌٗ ؽ١ضّب ٚسد، ٚأْ ٘زٖ اٌشعبٌخ أٚ أٞ عضء ِٕٙب ٌُ ٠مذَ 

.  ١ًٌٕ أٞ دسعخ ػ١ٍب ألٞ عبِؼخ أٚ ِؼٙذ

 

………… : اٌزٛل١غ

. ؽٛساء إعّبػ١ً عّؼخ إٌغبس

 

. 12/4/2004:اٌزبس٠خ
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اإلْذاء 

 

…………………………………………… إٌٝ سٚػ ٚاٌذٞ اٌطب٘شح سؽّٗ هللا 

………………………………………… إٌٝ أِٟ اٌؾج١جخ أطبي هللا ػّش٘ب     

.  إٌٝ صٚعٟ اٌؼض٠ض سف١ك دسثٟ اٌزٞ أػبد ٌٟ األًِ ٚعبػذٟٔ ػٍٝ دساعزٟ اٌغبِؼ١خ

…………………………………………………………… إلى بناتي الغاليات 

إٌٝ اٌذوزٛس غغبْ عشؽبْ ػٍٝ ِب لذِٗ ٌٟ ِٓ ٔظبئؼ ٚرٛع١ٙبد ل١ّخ عبّ٘ذ فٟ ٚطٌٟٛ 

. إٌٝ ٔزبئظ ع١ذح إلٔٙبء ثؾضٟ

. إٌٝ وً اٌٍز٠ٓ عبػذٟٚٔ ٚشغؼٟٛٔ ػٍٝ إوّبي دساعزٟ ٚرؾٍّٛا ِؼٟ ِشمخ اٌذساعخ

 

 

أقذو نٓى خًٛعا خضٚم انشكش 
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شكش ٔعشفاٌ 

 

 بغى هللا انشحًٍ انشحٛى

 

انحًذ هلل انز٘ أعاَُٙ ٔيكُُٙ يٍ إَداص ْزِ انشعانت، ٔأحقذو بانشكش ٔانخقذٚش 

ألعخار٘ ٔيششفٙ انذكخٕس حغٍ أبٕ ععذ انز٘ أششف عهٗ ْزِ انذساعت يُز بذاٚخٓا، 

. ٔأيذَٙ بًالحظاحّ ٔحٕخٛٓاحّ انقًٛت

ٔاحقذو بانشكش ٔانخقذٚش نكم يٍ انذكخٕس حٛغٛش عبذ هللا ٔانذكخٕس غغاٌ انحهٕ  

أعضاء ندُت انًُاقشت انًٕقشة عهٗ انٕقج ٔاندٓذ انزٍٚ بزنِٕ فٙ يشاخعت ْزِ انذساعت 

. بٓذف حقًٕٚٓا ٔاغُائٓاالخشاخٓا انٗ انُٕس

ٔكزنك أحقذو بانشكش ٔانخقذٚش نكم يٍ عاعذَٙ ٔقذو نٙ ٚذ انعٌٕ أثُاء إعذاد ْزِ 

. انذساعت فهٓى خًٛعاً يُٙ انشكش ٔانخقذٚش

 

انباحثت 
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فٓشط انًحخٕٚاث 

 انصفحت  انًحخٕٖ

 ط بٛاٌ 

 د إْذاء

 ٖ شكش ٔحقذٚش

ص -ٚ فٓشط انًحخٕٚاث

 

 ػ فٓشط انًالحق

 ص فٓشط انًشاخع

 َ-ط (بانهغت انعشبٛت)يهخص انذساعت 

 -ْ (بانهغت اإلَدهٛضٚت)يهخص انذساعت 

  يشكهت انذساعت ٔخهفٛخٓا:انفصم األٔل

 4-2 اٌّمذِخ  1.1

 4 اٌخٍف١خ إٌظش٠خ 1.2

 7-4 اٌٛساصخ 1.2.1

 10-7 صٚاط األلبسة  1.2.2

 10أٔٛاع صٚاط األلبسة   1.2.3

 11ػاللخ اٌزوبء ثضٚاط األلبسة  1.2.4

 12ػاللخ صٚاط األلبسة ثبٌزخٍف اٌؼمٍٟ   1.2.5

 14-12أصش اٌٛساصخ ٚاٌج١ئخ فٟ اٌزوبء  1.2.6

 16-15اٌٛساصخ ٚاٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ  1.2.7

 17ِشىٍخ اٌذساعخ  1.3

 18-17أ١ّ٘خ اٌذساعخ   1.4

 18ا٘ذاف اٌذساعخ   1.5

 19-18أعئٍخ اٌذساعخ   1.6

 19فشض١بد اٌذساعخ   1.7
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 19ؽذٚد اٌذساعخ   1.8

 

 انصفحت  انًحخٕٖ

 21-20ِظطٍؾبد اٌذساعخ   1.9

  انذساعاث انغابقت : انفصم انثاَٙ

 24-23 دساعبد رزؼٍك ثبٌّٕٛ اٌؼمٍٟ  2.1

 35-25 دساعبد رزؼٍك ثأصش اٌٛساصخ ٚاٌج١ئخ  2.2

 37-36 دساعبد رزؼٍك ثضٚاط األلبسة  2.3

 40- 37دساعبد رزؼٍك ثبٌؼاللخ ث١ٓ اٌزوبء ٚاٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ   2.4

  انطشٚقت ٔاإلخشاءاث: انفصم انثانث

 42 ِٕٙظ اٌذساعخ  3.1

 42 ِغزّغ اٌذساعخ  3.2

 42 ػ١ٕخ اٌذساعخ  3.3

 43أدٚاد اٌذساعخ  3.4

 43اإلعزجبٔخ  3.4.1

 RAVEN'S 43-44 اخزجبس  3.4.2

 45اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ   3.4.3

 46-45إعشاءاد اٌذساعخ   3.5

  َخائح انذساعت: انفصم انشابع

 52-48 ٔزبئظ اٌذساعخ 

  يُاقشت انُخائح: انفصم انخايظ

5.1 

 ٌّشاعغا

 

ِٕبلشخ ٔزبئظ ٚرٛط١بد اٌذساعخ 

 

54-57  

لبئّخ اٌّشاعغ اٌؼشث١خ  

لبئّخ اٌّشاعغ األعٕج١خ   

58-60 

61-62 
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 فٓشط انًالحق 

انصفحت انًحخٕٖ 

  

 RAVEN'Sإخزجبس  (1)اٌٍّؾك سلُ  

االعزّبسح  (2)اٌٍّؾك سلُ 

اٌٍّؾك اإلؽظبئٟ  (3)اٌٍّؾك سلُ 

 RAVEN'Sّٔٛرط إخزجبس  (4)اٌٍّؾك سلُ 

 

86-78 

88-87 

92-89 
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انًهخص 

انعايم انٕساثٙ نضٔاج األقاسب ٔعالقخّ بانقذساث انعقهٛت  

ٔانخحصٛم انعهًٙ فٙ يحافظت انقذط 

حٕساء انُداس :اعذاد

 حغٍ ابٕععذ.د:اششاف

 

 ٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ فؾض اٌؼاللخ ِب ث١ٓ اٌؼبًِ اٌٛساصٟ ٌضٚاط االلبسة ٚوً ِٓ 

اٌمذساد اٌؼم١ٍخ ٚاٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌذٜ طٍجخ اٌّشؽٍخاالػذاد٠خ فٟ اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ اٌزبثؼخ 

ٚا٠ضب ٌّؼشفخ أصش وً ِٓ اٌغٕظ، ِٚغزٜٛ رؼ١ٍُ . ٌٛصاسح اٌّؼبسف االعشائ١ٍ١خ فٟ اٌمذط

. اٌٛاٌذ٠ٓ ٚاٌّغزٜٛ االلزظبدٞ ٌألعشح ػٍٝ وً ِٓ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٚاٌمذساد اٌؼم١ٍخ

 ٚلذ رىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ طالة ٚطبٌجبد اٌّشؽٍخ االػذاد٠خ فٟ اٌّذاسط 

طبٌجب ٚطبٌجخ  (535)ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘  (2003/2004)اٌؾى١ِٛخ فٟ ششلٟ اٌمذط ٌٍؼبَ اٌذساعخ 

.  

 رىٛٔذ أدٚاد اٌذساعخ ِٓ اعزّبسح عّغ ث١بٔبد ا١ٌٚخ، اٌٙذف ِٓ اعزخذاِٙب ٘ٛ عّغ 

اٌج١بٔبد اال١ٌٚخ ػٓ اٌّشبسو١ٓ فٟ ػ١ٕخ اٌجؾش ثخظٛص اٌغٕظ، ٚاٌؼّش، ٚطٍخ لشاثخ 

. اٌٛاٌذ٠ٓ

٠ٚؼٛد عجت إخز١بس ٘زا اٌّم١بط ثبٌزاد ،  ٌٍزوبء ((Raven,sٚا٠ضب ِٓ اخزجبس س٠ف١ٓ  

إٌٝ ػذَ رأصشٖ ثبٌٍغخ ؽ١ش أٔٗ إخزجبس غ١ش ٌفظٟ، ٚال ٠ؼزّذ ػٍٝ أٞ ٔٛع ِٓ األعئٍخ اٌّزؼٍمخ 

ثبٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ىزغجٙب اٌّفؾٛص ٔز١غخ اٌذساعخ ٚاٌزؾظ١ً، ٚأٔٗ ٠ّىٓ رطج١مٗ إٌٝ ؽذ وج١ش 

فٟ ِخزٍف اٌج١ئبد ِّٙب إخزٍفذ ٌغخ أفشاد٘ب، ٌمذ أعزخذِذ اٌظ١غخ اٌّخزظشح فٟ ٘زٖ 

 ِٕظِٛبد ثؾ١ش 2x3 اٚ ٠ٚ2x2زشوت اإلخزجبس ِٓ ِظفٛفبد . ِظفٛفخ (28)اٌذساعخ 
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، رىْٛ ٔبلظخ ِظفٛفخ ٚاؽذح ِٓ وً ِٕظِٛخ ٚػٍٝ اٌّشبسن إ٠غبد اٌّظفٛفخ إٌبلظخ

ٚدسعخ اٌّشبسن رىْٛ ؽغت إٌّظِٛبد اٌظؾ١ؾخ، ثؾ١ش  ٠زطٍت ِـٓ اٌّشبسن فـٟ 

األخزجبس أْ ٠زفؾض إٌّظِٛبد ٠ٚىزشف ِجٕٝ أٚ ط١غخ اٌؼاللبد اٌذاخ١ٍخ ٌٍّٕظِٛخ ثإعزخذاَ 

:  طش٠مخ  ؽغت) 0.88أِب دسعخ اٌضجبد فٟ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ فمذ ثٍغذ . األدسان اٌجظشٞ

Guttman Split- Half  .)

ٚا٠ضب اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ، ٚرٌه ثبٌؾظٛي ػٍٝ ِؼذي اٌؼالِبد فٟ صالصخ ِٛاض١غ  

ِٓ لجً اداساد اٌّذاسط  (اٌٍغخ اٌؼشث١خ ، ٚاٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ ، ٚاٌش٠بض١بد  )سئ١غ١خ ٟ٘ 

ٚاٌزٟ رخض اٌّشبسو١ٓ فٟ ػ١ٕخ اٌجؾش، ٚاخز١شد ٘زٖ اٌّٛاض١غ اٌشئ١غ١خ اٌضالس ألٔٙب أوضش 

اٌّٛاض١غ رشو١ضا فٟ إٌّٙبط اٌذساعٟ ٠ٚخظض ٌٙب أوجش ػذد ِٓ اٌغبػبد ٚاٌغٙذ، ٚإٌغبػ 

.    فٟ ٘زٖ اٌّٛاض١غ ٠ؼزجش ِم١بط  ٌٍٕغبػ االوبد٠ّٟ ثشىً ػبَ

٘زٖ اٌذساعخ رمّظذ اٌؼاللخ ث١ٓ لذسح اٌطالة فٟ ٘زٖ اٌّمب١٠ظ ٚطٍخ اٌمشاثخ ث١ٓ 

ٚاٌذ٠ُٙ، وزٌه اٌؼاللخ ِب ث١ٓ عٕظ اٌّشبسو١ٓ ٚإٔغبصُ٘ فٟ ٘زٖ اٌّمب١٠ظ ثبإلضبفخ إٌٝ ػاللخ 

. اٌّغزٜٛ اٌضمبفٟ ٌألً٘ ٚأداء اٌّشبسو١ٓ فٟ ٘زٖ اٌّمب١٠ظ

ٚلذ أشبسد إٌزبئظ إٌٝ أْ أثٕبء األلبسة أٔغضٚا ألً ِٓ ألشأُٙ أثٕبء غ١ش األلبسة فٟ 

ٚوبْ ِزغ١ش اٌغٕظ را أصش .   إال أْ ٘زٖ اٌفشٚق ٌُ رؾمك دالٌخ إؽظبئ١خRAVEN'Sإخزجبس 

ًً إر أٔغضد اإلٔبس أفضً ِٓ اٌزوٛس فٟ ع١ّغ اٌّمب١٠ظ، ٚوزٌه األِش ثبٌٕغجخ  داي إؽظبئ١بً

. إر وٍّب وبٔذ صمبفخ األً٘ أػٍٝ، وبٔذ ٔزبئظ اٌّشبسو١ٓ أفضً: ٌّغزٜٛ صمبفخ األً٘ 

ٌمذ أظٙشد إٌزبئظ فشٚق ث١ٓ اٌطالة ػ١ٕخ اٌجؾش ػٍٝ خٍف١خ اٌؼبًِ اٌٛساصٟ، ٌضٚاط  -1

إٌٝ  (RAVEN'S) ِٓ اٌفشٚق فٟ اخزجبس س٠ف١ٓ %5.4األلبسة ؽ١ش ٠ّىٓ ػضٚ 

 ,F=1.24).  ِزغ١ش طٍخ اٌمشاثخ إال أْ ٘زٖ اٌفشٚق ٌُ رظً إٌٝ اٌذالٌخ اإلؽظبئ١خ

p>0.05).  
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ِزغ١ش اٌغٕظ وبْ ٌٗ أصش رٚ دالٌخ إؽظبئ١خ ػٍٝ اٌفشٚق ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ فٟ أخزجبس  -2

Raven’s (F=5.00, p < 0.05) ٘زٖ اٌفشٚق ٠ؼضٜ ٌّزغ١ش اٌغٕظ %5.6 ؽ١ش ِٓ 

 ِٓ اٌفشٚق ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ فٟ اٌٍغخ %16إر ٠ؼضٜ .   ، ٚا٠ضب فٟ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ

  ِٚب ٠مشة ²=0.16  (F=8.52, p< 0.05)))اٌؼشث١خ إٌٝ وُٛٔٙ روٛساً أٚ إٔبصبً  

  > F=9.34, p) (²=0.138) ِٓ اٌفشٚق ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ فٟ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 14%

  أِب ثخظٛص اٌش٠بض١بد فٍُ رظٙش إٌزبئظ فشٚلبً راد دالٌخ إؽظبئ١خ ث١ٓ (0.05

 .اٌغٕغ١ٓ

رج١ٓ إٌزبئظ أٔٗ ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ إؽظبئ١خ ػٍٝ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌذٜ ػ١ٕخ اٌجؾش  -3

 %11.8عٛاء وبٔٛا ِٓ أثٕبء األلبسة أٚ أثٕبء غ١ش األلبسة سغُ أْ ٕ٘بن 

(  ²=0.118( )(F=0.48,p>0.05 اٌفشٚق اٌفشد٠خ فٟ ػالِبد اٌٍغخ األٔغ١ٍض٠خ ِٓ 

 ِٓ اٌفشٚق فٟ ²=0.133 ( )(F=0.1.31,p>0.05 )%13.3ٚ . ٠ؼضٜ ٌٍؼبًِ اٌٛساصٟ

. ػالِبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠ؼضٜ  إٌٝ اٌؼبًِ اٌٛساصٟ

ٌمذ أظٙشد إٌزبئظ أْ ِغزٜٛ اٌٛاٌذ٠ٓ اٌزؼ١ٍّٟ ٌٗ أصش ٚاضؼ ػٍٝ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ 

، p=0.02 )اٌّشبسو١ٓ فٟ ػ١ٕخ اٌجؾش فٟ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌذٜ وً ِٓ األة ٚاألَ 

F=4.41 ،=0.033 ²) ، (p=0.00 ،F=2.9 ،=0.022 ²)  ْػٍٝ اٌزٛاٌٟ ثؾ١ش أ 

 ِٓ اٌفشٚق اٌفشد٠خ فٟ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌذٜ ػ١ٕخ اٌجؾش رؼضٜ ٌؼبًِ صمبفخ األَ، ٚ 3.3%

.  ِٓ اٌفشٚق رؼضٜ ٌضمبفخ األة% 2.2

: فٟ ضٛء إٌزبئظ اٌزٟ رٛطٍذ ا١ٌٙب اٌذساعخ ٠ّىٓ رمذ٠ُ اٌزٛط١بد اٌزب١ٌخ 

سفغ  ِغزٜٛ اٌٛػٟ اٌغّب١٘شٞ ٌّخبطش صٚاط االلبسة ٚاٌزٕج١ٗ اٌٝ ِضبػفبد ِب لذ  .1

٠ؾظً ِغزمجال ٌٍٕغً ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼم١ٍخ اٌغغ١ّخ ف١ّب ٌٛ اعزّشد ٘زٖ اٌض٠غبد داخً 

. األعش
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ؽش االً٘ ػٍٝ اعشاء فؾٛطبد ِبلجً اٌضٚاط ٌألصٚاط اٌشبثخ اٌزٟ رمذَ ػٍٝ اٌضٚاط ِٓ  .2

 .٘زا إٌّظ

رٛػ١خ االً٘ ال١ّ٘خ اٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ِٓ شأٔٗ أْ ٠شفغ ِٓ ِغزٜٛ اٌٛػٟ اٌضمبفٟ ٚاالعزّبػٟ  .3

 .ِٓ أعً ثٕبء ِغزّغ أوضش طؾٟ فٟ ٘زا اٌّضّبس 

اػزّبد اٌضم١ف اٌظؾٟ فٟ اٌّذاسط ف١ّب ٠خض صٚاط األلبسة وغضء ِٓ ثشٔبِظ اٌظخ  .4

. االٔغبث١خ

اعشاء ثؾٛس أٚعغ ٚأشًّ فٟ أٚعبط اٌّغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ ٌّٛاوجخ ِذٜ أزشبس ِٚذٜ أصش  .5

٘زٖ اٌظب٘شح 
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Abstract 
 

 

Genetic Factor Associated with Cognitive Ability and Scholastic Achievement 

Among High Junior Arab Students in East Jerusalem. 

 

Studed by : Hawraa Najar 

Supervised by : Dr. Hasan Abu-Sa'ad 

 

 

          Cognitive ability data for 535 sixth Junior High Arab students from east 

Jerusalem were collected using a nonverbal test (Raven’s Progressive Matrices 

RPM) and scores of scholastic achievement in three subjects: Arabic, English and 

Mathematics. The study investigated the relationships between participant 

performance on these measures and the parental genetic relationship. The 

associations of participant performance on these measures with various 

environmental factors (gender, parental level of education, and social economic 

status) were also assessed. 

 

Measures: 

 Cognitive Ability: The Raven's Progressive Matrices (RPM) is a nonverbal 

test (Raven, 1938) and was administered to the participants in its shortened 

version consisting of 28 multiple choice items. The RPM is composed of 2x2 or 

2x3 arrays patterns with one member of the array being blank. The score of an 

individual was the number of items correctly answered. Raven's test requires 

examinees to discern and apply figural relations using visual representations. The 

test items require examinees to analyze, compare, and solve analogies based on 

abstract figures arranged in a matrix pattern.  In the present study, each 

participant’s score was the number of correct answers. The present study used the 



 14 

RPM, because it is said to be less dependent upon formal education and cultural 

experience. Thus it is described as "less culturally-loaded", and is sometimes the 

preferred test for young children, elderly people, and those with language 

difficulties, because it does not involve the use of language. These matrices rely 

on abstract figures, which make them widely useful in cross cultural studies. 

 

           Results from data analysis indicated an  effect of inbreeding on the RPM 

test among participants whose parents are cousins to each other although these 

differences did not reach significancy (f = 1.24, p >0.05). The gender factor was 

significant with the females scoring, on the average, higher than males on 

Raven’s test and on the measures of scholastic achievement (English and Arabic) 

and differences in Mathematics were not significant. However, genetic factor of 

inbreeding was  not significant for scholastic achievement among the participants.  

The performance of the students on the scholastic achievement was found to be 

significantly associated with the parental level of education. 

 

The present study recommend to raise the population level of awareness to 

the phenomenon of relative marriage and its genetic consequences. It is also 

recommended that young people have a medical check before marriage 

specifically if they are relatives to some degree. Education should be emphasized 

as a mean for public awareness . More research is needed to explore this issue 

intensively.  
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: المقدمـة1.1  

 يعتبر زكاج األقارب جزءان مف العادات كالتقاليد المتكارثة في المجتمع الفمسطيني كفي مجتمعات 

رثيا في العائمة،  متنكعة ألسباب عدة منيا المحافظة عمى النسؿ كالنسب كعدـ التغريب حتى تبقى الفتاة كا 

كلذلؾ فإف العائبلت تغض النظر عف المخاطر كالمحاذير الصحية كاإلجتماعية لزكاج األقارب حتى كلك 

.  كانت تدرؾ كجكد تاريخ مرضي في العائمة لعدـ كعييا حيث تتضاعؼ إحتماالت األمراض الكراثية

حث اإلسبلـ عمى تغريب النكاح ألسباب صحية كاجتماعية، ألف الزكاج يعد مف أىـ الركابط 

اإلنسانية التي تحتاج إلى التدقيؽ كالتفكير ككضع األسس السميمة ليذا الزكاج حتى ال يصبح مصدر تعاسة 

أك ضرران لمزكجيف مستقببلن، كلذلؾ فإف اإلىتماـ بإختيار شريؾ الحياة يتطمب مراعاة نقاط عدة منيا الديف 

كالخمؽ كالتكافؤ اإلجتماعي، حيث يتعارض ذلؾ مع االعتقادات كالمفاىيـ السائدة في بعض المجتمعات، 

كلزكاج األقارب أيضا مخاطر صحية مف حيث ضعؼ النسؿ مف الناحية الجسمية . مثؿ المجتمعات العربية

كالعقمية كالنفسية، حيث تظير التشكىات الخمقية كاألمراض العقمية كتنخفض نسبة الذكاء، كلزكاج األقارب 

كمما ال شؾ  (1995سعيد، )عبلقة مباشرة بتحديد القدرات العقمية بتأثيره عمى التحصيؿ العممي كاألكاديمي 

 كالتي درس بيا أحكاؿ Dugdole 1977 ))فيو إف لمػدكر الكراثػي جػانب ميـ كبػارز فػفي دراسػة دكجػدكؿ 

 أجياؿ متبلحقة، كجد أف الضعؼ العقمي ىك صفة 7فردان مف أسرة جكس كىـ يمثمكف  (750)ما يقرب مف 

(. 1984عدس كتكؽ، )كرد في ، مميزة ألفراد ىذه السبللة التي قمما يتزكج أفرادىا مف غير أقاربيـ 

/ أبناء عـ، عمة)كقد بمغت نسبة الزكاج بيف األقارب في المجتمع الفمسطيني مف الدرجة األكلى 

مف حاالت الزكاج األكؿ، في حيف بمغت في الضفة الغربية % 28.7في األراضي الفمسطينية  (خاؿ، خالة
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ككانت نسبة حاالت الزكاج األكؿ التي حدثت بيف %. 31.6كارتفعت في قطاع غزة لتصؿ % 27.2

األقارب مف الدرجة األكلى في القرل كالمخيمات أعمى منيا في المدف، حيث بمغت في القرل كالمخيمات 

كفي .  (1998دائرة اإلحصاء الفمسطينية، )% 27.0عمى التكالي، كبمغت في المدف % 30.5، 29.4%

% 66إحصائية لزكاج األقارب في الدكؿ العربية كانت أعمى نسبة لزكاج األقارب في السكداف حيث بمغت 

أما في المجتمعات الغربية مثؿ .   "(1997طيبي، )% 25كأقؿ نسبة كانت لبناف % 59كتمييا مكريتانيا  

كفي العالػـ الثالث مثؿ الصيف %.   10 –% 1أمريكا الشمالية كالدكؿ األكركبية فتراكحت النسبة ما بيف 

، أظيرت (Indbaraj &Jesudian, 1972)كالػيابػاف كاليند فيناؾ دراسػة أجريت مف قبؿ اندبراج كجستيف 

مف ىذه الزيجات زكاج أقارب % 52مف مجمكع الزيجات عند الريفييف كانت زكاج أقارب، كأف % 50أف 

تقريبان مف مجمكع الزيجات % 30مف الدرجة األكلى، في حيف أف زكاج األقارب في المدف شكمت نسبة 

(. Abu-Sa'ad 2002كرد في )، مف ىذه الزيجات كانت بيف أبناء العمكمة % 60ك

فمف المبلحظ شيكعية ىذه الظاىرة في المجتمع العربي بعامة كالفمسطيني بخاصة كنرل أف الفئة 

 سنة،  ألف ىذه األعمار غالبان ما يتـ تزكيجيا قبؿ إتماـ 19-15المتأثرة في ذلؾ ىي الفئة العمرية 

تعميميا، فمقد بمغت نسبة الزكاج بيف األقارب في فمسطيف مف الدرجة األكلى عند المكاتي يحممف مؤىبلن 

، كىي أقؿ منيا عند المكاتي لـ ينييف المرحمة اإلبتدائية حيث بمغت النسبة %25.4عمميا فما فكؽ ثانكم 

جتماعية ، مثؿ حرماف الفتاة مف إتماـ تعميميا كضعؼ قدرة 31.1% ،  مما يترتب عميو أخطار صحية كا 

كلقد دلت . الزكجيف عمى تحمؿ مسؤكلية بناء أسرة متماسكة كعمى رعاية أطفاليما بشكؿ مناسب

 سنة حسب القرابة، قرابة مف الدرجة األكلى 19-15اإلحصائيات اف حاالت الزكاج في الفئة العمرية 

مما يجعؿ .  (1998،دائرة االحصاء الفمسطينية)، %19، كقرابة مف الحمكلة نفسيا حكالي %30حكالي 
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دراسة ىذه المشكمة كربطيا بالقدرات العقمية كالتحصيؿ العممي كاألكاديمي في مجتمعنا الفمسطيني بالغ 

.  األىمية

  

:  الخمفية النظرية1.2

  الوراثة1.2.1

أية صفة، يتصؼ بيا اإلنساف، إنما انتقمت إليو عف كالديو، كقد يتشابو الكالداف في ىذه الصفة أك 

يختمفاف، كلتكضيح األساس العممي إلنتقاؿ الصفات الكراثية مف اآلباء إلى الذرية  ببدء التككيف في الرحـ 

، تحمؿ تمؾ األمشاج العكامؿ الكراثية مف كؿ مف األب كاألـ، (الخبليا التناسمية)مف أمشاج الذكر كاألنثى 

كىكذا تنتقؿ الصفات الكراثية مف اآلباء كاألبناء كاألحفاد إلى ما شاء اهلل، ككؿ ذلؾ في نظاـ متقف بديع 

كال يتغير النظاـ الكراثي في اإلنساف ميما حدثت مف . يدؿ عمى قدرة الخالؽ البارئ المصكر تبارؾ كتعالى

طفرات كراثية، فيي قد تغير بعض الصفات الخمقية، إال أنيا ال تؤثر مطمقان عمى النظاـ الكراثي في الخمفية 

البشرية، كتككف العكامؿ الكراثية في معظميا، إما سائدة أك متنحية، فالعامؿ الكراثي المتنحي إذا أجتمع مع 

عامؿ كراثي متنح مماثؿ تمامان، حينئذ تظير الصفة الكراثية التي يحمبلنيا معان، كبكجكد العكامؿ الكراثية 

السائدة كالمتنحية التي تحمؿ الصفات الكراثية، تظير تمؾ الصفات في األبناء فمنيـ مف يشبو األـ كمنيـ 

.  مف يشبو األب أك العـ أك الخاؿ

كبالرغـ مف أننا ال نستطيع أف نعرؼ المكرثات التي تحدد مستكل الذكاء كذلؾ بفرض أف الذكاء 

صفة كراثية، فإننا نستطيع أف ندرس أثر الكراثة في الذكاء عف طريؽ حساب مدل التشابو كاإلختبلؼ القائـ 

بيف التكائـ المتناظرة التي تمثؿ ظاىرة فريدة في نكعيا، ألنيا تدؿ عمى األثر الظاىر لمكراثة في حالة 
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كالفرد ال يرث، في األغمب كاألعـ، الكظائؼ المختمفة . التشابو، كاألثر الظاىر لمبيئة في حالة اإلختبلؼ

ألجيزتو الحيكية، كلكنو يرث التككيف، كلذا تؤثر الكراثة تأثيران مباشران عمى التككيف كينحصر تأثيرىا عمى 

.  كلذا يجب أال نخمط بيف المكرثات كالخكاص النفسية لمفرد. الكظيفة عف طريؽ تأثيرىا عمى التككيف نفسو

كرد في )كذلؾ ألف المكرثات تحدد التككيف، كال تحدد الكظيفة تحديدان مباشران، كالكظيفة تنشأ عف التككيف 

(. 2003ابراىيـ ،

عمى أف الكراثة تفكؽ في األىمية كثيرا مف العكامؿ  (,1972Jensen)كلقد أشارت أبحاث جنسف  

األخرل في تفسير اإلختبلفات في القدرة العقمية، كيشير إلى أف اإلختبلفات في القدرات الفطرية تعكد الػى 

كرد في  )اخفاؽ البرامج التعميمية التعكيضية لػعدـ مبلءمتيا لمعدؿ ذكاء االطفاؿ كمعدالت انجازاتيـ 

Abu-Sa'ad,2002 .)

 كتقؿ ىذه النسبة في 8:1كتجتمع العكامؿ الكراثية المتنحية في األقارب في الجيؿ األكؿ بنسبة 

بنت العـ أك العمة  )غير األقارب، أم تككف نسبة تكاجد الجيف المتنحي في األقرباء مف الدرجة االكلى 

، مما يؤكد خطكرة زكاج األقارب في ظيكر األمراض الكراثية، كخاصة النادرة 8:1، مف (كالخاؿ كالخالة

  فمثاًل في بعض مناطؽ إيطاليا وصقمية يوجد العامؿ الوراثي المتنحي لمرصد االينيما المحمية منشرًا منيا

 والنسبة أعمى في مجتمعات أخرى مثؿ بعض مناطؽ كينيا تصؿ %10في أفراد المجتمع بنسبة تصؿ 

، فإذا أستمر الزكاج باألقارب جيبلن بعد جيؿ، (2003كرد في ابراىيـ،) في أفراد المجتمع %40النسبة إلى 

فإف العكامؿ الكراثية المتنحية تجتمع فييـ أكثر مما ىي مكجكدة في المجتمع مف حكليـ، فعمى سبيؿ المثاؿ 

إذا تزكج الرجؿ بإبنة عمو أك إبنة خالو، ككاف كؿ منيما يحمؿ نفس العامؿ الكراثي المتنحي لصفة صحية 
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منيـ العامؿ الكراثي % 50مف أبنائيما ستظير عمييـ تمؾ ألصفة بينما يحمؿ % 25أك مرضية، فإف 

 (.2003ابراىيـ، ). فالباقك% 25المتنحي، في حيف ال يحممو ألػ 

أما إذا كانت درجة القرابة بعيدة، فإف إحتماؿ تكاجد الجينات المماثمة سيككف أقؿ، كبالتالي يككف 

 كالعكس صحيح، إذا كانت 16:1احتماؿ حدكث المرض في الذرية أقؿ مف ىذه النسبة، كأف يككف مثبُل 

 قدرجة القرابة بيف الزكجيف أقرب كما في بعض المجتمعات اليندية التي تسمح بزكاج الرجؿ مف بنت أخي

 (. 2003ابراىيـ، )أك أختو، فإف إحتماؿ تكاجد الجينات المماثمة يككف أكثر 

كيشارؾ كؿ إنساف أخاه أك أختو في نصؼ المكركثات التي يحمميا كيشارؾ أعمامو كأخكالو في 

بعضيا، كيشارؾ أبناء كبنات عمو أك خالو في ثمنيا، كبناء عمى ذلؾ، إذا كاف ىناؾ مكرث معيب في أحد 

االجداد ، فاإلحتماؿ كبير في أف يشارؾ اإلنساف أبناء العـ أك أبناء الخاؿ في ىذا المكرث، كبالتالي فإف 

 ).إحتماؿ أف يتككف جنيف مصاب بمرض كراثي متنٍح، يزيد عند زكاج األقارب عنو في زكاج األباعد

 (.2003ابراىيـ، 

تعتمد خطكرة زكاج األقارب في نقؿ األمراض الكراثية الناتجة مف عامميف كراثييف متنحييف، عمى 

نسبة إنتشار العامؿ الكراثي المرضي في المجتمع، فكمما كانت ىذه النسبة أقؿ في المجتمع، كاف زكاج 

  (2003،ابراىيـ)األقارب يسبب نسبة أعمى مف تمؾ األمراض الكراثية المحددة كالمعينة مف زكاج األباعد 

كمف بيف ابرزالكسائؿ لدراسة الصفات الكراثية في اإلنساف ىي دراسة التكائـ المتطابقة، إذ المعمـك , 

إذا نشأ التكَءميف مف . أف التكَءميف قد ينشآف مف بيضة مخصبة كاحدة ليا تركيب كراثي كاحد نصؼ بينيما

بيضة مخصبة كاحدة فإنيما يككناف مف نفس الجنس أم ذكريف أك أنثييف، كىما غالبان ما يتشابياف إلى حد 

كمف الغريب أف . بعيد، ليصعب في كثير مف األحكاؿ التمييز بينيما حتى عمى معارفيما كالمقربيف إلييما
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ذا باعدنا بيف ىذيف التكَءميف بعد ميبلدىما، كأنشأنا  ىذا التشابو أك أف ىذا التماثؿ يشمؿ صفاتيما العقمية، كا 

كبل منيما في بيئة مختمفة، فإف إختبلؼ البيئة كالكسط الذم عاش فيو كؿ منيما ال يؤثر كثيران كلعمو ال 

فمف المبلحظ أنؾ إذا ربيت عددان مف األطفاؿ في مكاف كاحد، كجعمت .  يمكف أف يمحك تشابو المكلد

ظركفيـ اإلجتماعية كاحدة، بؿ كأشربتيـ  تعاليـ كاحدة مف حيث الثقافة، فإنؾ بذلؾ لف تستطيع أف تمحك 

(. 1983منتصر، )الفكارؽ العديدة كالصفات المتباينة التي حمميا كؿ مف أبكيو 

 

 وأنواعه األقارب زواج 1.2.2

مثؿ المجتمعات العربية ،ك الصيف ، كالياباف ، كاليند   بعض المجتمعات خاصة الشرقية منيا

تفضؿ زكاج األقارب ، كذلؾ ألسباب كثيرة منيا صغر السف عند الزكاج كما يصاحبو مف عدـ النضج 

نفراد األباء بالقرار، كما تحتـ التقاليد في بعض القبائؿ العربية أال تتزكج البنت إال إبف عميا  العاطفي كا 

 في األلؼ في المجتمعات األمريكية كأكثر مف 0.5كتختمؼ نسبة زكاج األقارب مف مجتمع إلى آخر فيي 

كتقؿ ىذه % 54كفي الككيت تقدر بنحك % 34في صعيد مصر، أما في حضر مصر فيي نحك % 70

في بعض المجتمعات اليابانية إلى أقؿ مف % 12النسبة في المجتمعات األكركبية كاآلسيكية كتتراكح بيف 

أما في األردف كحسب الدراسة التي قاـ .  (1989كرد في الجمعية الككيتية، )في المجتمعات األكركبية% 1

 شخصان مف المكفكفيف تبيف منيا أف نسبة إنتشار زكاج 137عمى عينة مف  (1983 )بيا الصايغ كآخركف 

كأف نسبة زكاج األقارب مف الدرجة األكلى كانت % 68األقارب بشكؿ عاـ في أسر ىؤالء المكفكفيف كانت 

(. 1996كرد في عبابنة،  )% 56
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 كتكمف الخطكرة في مثؿ ىذا الزكاج في األمراض الكراثية التي يحمؿ جيناتيا الزكج كالزكجة، كمع 

أف األمراض مف الممكف أف ال تظير عمييما، إال أنيا تكرث مف خبلؿ الزكاج لؤلطفاؿ كاألحفاد، ففي 

عمى المتجمع العربي الريفي في شماؿ فمسطيف ىدفت إلى  (Frendlich,1986)دراسػة أجػراىػا فرندلش 

أختبار العبلقة بيف زكاج األقارب كأمراض القمب، تبيف لمباحث أف أمراض القمب الكراثية المكجكدة بيف ذرية 

المتزكجيف األقارب كخصكصان أبناء العـ مف الدرجة األكلى أعمى بكثير منيا بيف ذرية المتزكجيف مف غير 

  .األقارب مما يشير إلى أف التأثير الكراثي يعتبر مف أسباب المرض الميمة لمثؿ ىذه اإلضطرابات

 كأثبتت الدراسات  معدؿ خطر اإلصابة ببعض األمراض الكراثية يرتفع بيف األطفاؿ مف أزكاج 

فقد أجريت العديد مف .أقارب مف الدرجة األكلى، عبلكة عمى إزدياد نسبة الكفيات بيف ىؤالء األطفاؿ

الدراسات في الياباف كأمريكا كأكركبا لقياس تأثير زكاج األقارب عمى األمراض كالعيكب الجسدية كالتشكىات 

لمزكاج بيف األقارب عمى ىذه " سمبيان "الخمقية كارتفاع معدؿ كفيات األطفاؿ،  ىذه الدراسات أف ىناؾ تأثيران 

المجتمعات كأكدت أيضا بعض الدراسات زيادة خطر اإلعاقة العقمية كالجسدية بيف أطفاؿ زكاج أبناء العـ 

 باآللؼ بيف أطفاؿ 13.5مف الدرجة األكلى كأف تكرار المكاليد غير األحياء كالكفاة قبؿ سف البمكغ يزداد مف 

 باآللؼ بيف أطفاؿ زكاج أبناء العـ مف الدرجة األكلى، 23.6األزكاج الذيف ال تكجد بينيـ صمة قرابة إلى 

إلى % 5كفي دراسة مقارنة أجريت في الياباف تبيف أف خطر الكفاة قبؿ سف الثماني سنكات إزداد مف 

كأكثر % 11.7إلى % 8.5، كما أف خطر التعرض لئلعاقة العقمية كالعيكب الجسدية إزداد مف 10.4%

مف ذلؾ فإف األطفاؿ الناجميف عف زكاج أبناء العـ مف الدرجة األكلى يككنكف في المتكسط أقؿ مف أكلئؾ 

الناجميف عف زكاج غير األقارب في معدالت نمكىـ كأدائيـ كنتائج إختبار الذكاء لدييـ ىرتؿ 

(Hartle,1977)    .كأما في البحث الذم أجراه بيتمز(Bittles,1989)  في المجتمع الباكستاني كجد أف



 24 

ىناؾ عبلقة قكية بيف درجة زكاج األقارب كمعدؿ الكفيات المسجمة بيف حديثي الكالدة كاألطفاؿ الناشئيف في 

سف الطفكلة، كما بيف البحث أف كبلن مف زكاج األقارب كاألثر الناتج عف الجينات الضارة المتنحية تسيـ 

بشكؿ كبير في كفيات األطفاؿ حديثي الكالدة في سبع مدف مف مجتمع البنجاب في الباكستاف مما يؤثر 

  . بالتالي عمى معدؿ الكفيات في الباكستاف

كىنػػاؾ عػدة دراسػات تطرقػت لمكضػكع زكاج األقػارب في األردف منيا  دراسة 

عف كفيات األطفاؿ في إحدل المناطؽ الريفية في شرؽ األردف قدر معدؿ   (Manslip,1966)مانسمب

عف كفيات األطفاؿ الرضع  (1977)كقد كانت نتائج الدراسة التي أجراىا حجازم عاـ % 60زكاج األقارب 

مف خبلؿ عينة أختارىا مف مناطؽ ريفية بالقرب مف العاصمة األردنية عماف بنفس نسبة الدراسة السابقة 

أجراىا  ( سنكات6في األعمار مف صفر إلى  )تقريبان، كفي دراسة عف كضع األطفاؿ قبؿ دخكؿ المدرسة 

عمى عينة كبيرة مثمت جميع السكاف في األردف بيف فييا أف نسبة زكاج األقارب في   (Touk,1984)تكؾ 

عمى قاعػػدة سكانيػػة عف زكاج األقارب  (1990)، كأما الدراسة التي أجراىا خكرم%53األردف بمغت حكالي 

في األردف ىدفت إلى الكشؼ عف حجـ زكاج األقارب في األردف كأنماطو كخصائصو مف خبلؿ عينة 

% 32.3 أسرة كجد الباحث أف زكاج أبناء العـ مف الدرجة األكلى يشكؿ حكالي 2000طبقية ضمت حكالي 

في حيف أف زكاج غير % 10.5كزكاج األقارب قرابة بعيدة % 6.8كزكاج أبناء العـ مف الدرجة الثانية 

مف جميع الزيجات في األردف، كقد كجد الباحث أيضا أف أكثر المتغيرات تأثيران % 50األقارب بمغ حكالي 

عمى التزاكج الداخمي في األردف ىي التقاليد اإلجتماعية،كالديف،كالتعميـ ، كمكاف اإلقامة في الريؼ أك 

 (. 1995كرد في سعيد،  )الحضر
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 يمكف إعتبار شخصيف أنيما أقارب مف كجية نظر عمـ الكراثة إذا كجد بينيما جد كاحد مشترؾ 

عمى اإلقؿ عمى أف ال يككف ىذا الجد أكثر بعدان مف الجد الثاني، كتحدد درجة القرابة درجة الزكاج فعندما 

يككف األقارب ىـ أبناء عمكمة أك أبناء خؤكلة يككف الزكاج بينيـ ىك زكاج أبناء العـ مف الدرجة األكلى، 

كعندما يككف األقارب ىـ أبناء أبناء العمكمة، أك أبناء أبناء الخؤكلة يككف الزكاج بينيما ىك زكاج أبناء عـ 

 . مف الدرجة الثانية، أما إذا كانت القرابة مف العائمة فيككف الزكاج مف درجة القرابة مف بعيد

 كعمى أم حاؿ فإف نكع زكاج األقارب الذم يمكف أف يحدث في مجتمع ما كتكراره يعتمد عمى 

التركيبة اإلجتماعية لممجتمع كعمى العادات اإلجتماعية في ذلؾ المجتمع، حيث إف الديانة كالعادات كالتقاليد 

كالكضع التاريخي كالكضع اإلجتماعي كاإلقتصادم تمعب دكران بارزان في تحديد حدكث كؿ نكع مف أنكاع 

الزكاج، ككما نعمـ فإف الديانات السماكية تحـر زكاج المحاـر مثؿ زكاج األخ بأختو كالعـ بإبنة أخيو أك أختو 

(. 1995سعيد ،)كزكاج العمة بإبف أخييا أك أختيا 

 

  عالقة زواج األقارب بالذكاء والتخمف العقمي1.2.3

تتمثؿ ظاىرة تدني الذكاء في ميؿ أبناء زكاج األقارب إلى التدني عمى العديد مف السمات بما في 

كيحدث ىذا التدني ألف الذكاء . ذلؾ الذكاء قياسان إلى أبناء الزكاج الغريب كمف كالديف متقاربيف في سماتيما

كفي زكاج أقارب العصب تككف لمعكامؿ الكراثية . العالي سمة سائدة كراثيان بالمقارنة مع الذكاء المتدني

كلذا يزداد إحتماؿ أزكاج مف . المتنحية التي تخفض الذكاء فرصة أقؿ لمتعادؿ بالعكامؿ الكراثية السائدة

كقد أثبتت ىذه الظاىرة دراسات كاسعة تناكلت زكاج أبناء العمكمة .الجينات المتنحية، فينشأ تدٍف في الذكاء

سرائيؿ، ففي إسرائيؿ بمغ معدؿ زكاج أبناء العمكمة األكلى بيف العرب  أما معدؿ % 4معظميا في الياباف كا 
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% 1في الياباف كأقؿ مف % 6في مقابؿ % 34الزكاج بيف أبناء العمكمة األخرل فكاف عاليان جدان، إذ بمغ 

كقد لكحظت بالطبع تأثيرات أخرل أكثر قكة في الحاالت النادرة نسبيان حيث ينجب فييا . في أكركبا كأمريكيا

(.  1959كرد في خيرم كآخركف ) األخ كاألخت أك األب كاألبنة ذرية قابمة لمحياة 

طفبل مف  (865)  مف أف يدرسا (Schull&Neel, 1965)كفي الياباف تمكف كؿ مف شيؿ كنيؿ 

أطفاؿ زكاج األقارب كمقارنتيـ بمجمكعة ضابطة مف األطفاؿ الذيف ال تربط كالدم أم منيـ قرابة عصب، 

 (بسيطان )كالتي إختيرت عشكائيان مف المجتمع نفسو، كدلت النتائج عمى أف أطفاؿ أبناء العمكمة أظيركا تدنيان 

.  (1959كرد في خيرم كآخريف، ) درجة قياسان لممجمكعة الضابطة 4.5في الذكاء مقداره تقريبان 

 دراسة ففي العقمي كالتخمؼ الذىنية اإلعاقة ظيكر األقارب أحد األسباب الرئيسية في زكاج كيعد

 الككيتية األنباء لككالة  (ف.عاشكر، د) بمصر لمبحكث القكمي بالمركز البشرية الكراثة طب مدرس أعدىا

(Kotta)  كرد في  ) األقارب  زكاج إلى ترجع منيا  %76 أف تبيف ذىنية إعاقة حالة 100 عمى أجراىا

في األردف ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف زكاج األقارب  (1996)كفي دراسة أجراىا سعيد (2003إبراىيـ، 

نجاب أطفاؿ معكقيف مف مختمؼ انكاع اإلعاقات ، كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع األسر في مدينة كا 

 ج أسرة بطريقة عشكائية مف أسر مجتمع الدراسة، كقد كشفت نتائ563سحاب حيث تـ أخذ عينة مككنة مف 

.  بيف درجة القرابة  كنكع اإلعاقة (p=0.05)عند مستكل الداللة الدراسة عف كجكد عبلقة 

 

  أثر الوراثة والبيئة في الذكاء والتحصيل الدراسي1.2.4

 

ىناؾ اىتماـ . الجدؿ حوؿ التنشئة في عمـ النفس والتربية تتعمؽ بالتساؤالت حوؿ تطور الطفؿ 

سوؼ تكوف غالبة في تشكيؿ مقدرات  (بيئية أو وراثية)خاص لدى اآلباء والمربيف في تحديد أي المؤثرات 
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ظيور السموكية في أواسط . وىذا أحد أسباب تأثير االعالـ عمى تفيـ العامة ليذه المواضيع. الطفؿ الذىنية

في . القرف التاسع عشر أدى إلى إيماف العديد في قدرة األىؿ والمربيف في تشكيؿ شخصية الطفؿ وقدراتو

العقود األخيرة تـ اقحاـ األثر الوراثي تقريبا في كؿ جدؿ حوؿ التدخالت في تطور الطفؿ  

ثر على الطفل، ؤالتحدي األكبر أمام الباحثٌن الٌوم هو لٌس تحدٌد إن كانت الوراثة أم البٌئة التً ت

 سبيلمان  ولكن إلى أي مدى ٌشترك العنصران فً تشكٌل شخصٌة الطفل وذكائه وصفاته

(SPELMAN)  ألف الكائف الحي ال يعيش في فراغ، إنما يكلد كينمك كيمكت في بيئة محددة المعالـ

كاآلثار، كيخضع الفرد في تطكره لمتفاعؿ بيف التأثيرات الكراثية كالبيئية المختمفة، أم أف الكراثة ال تنفرد 

كحدىا بتكجيو حػياة الفرد ، كالبيئة ال تستقؿ في تأثيرىا عف الكراثة، كالذكاء يخضع في مستكاه كنمكه ليذا 

التفاعؿ، بؿ ىك أعمى مظير مف مظاىر تمؾ الحياة، لذلؾ كاف أثر ىذا التفاعؿ كاضحان جميان في كؿ صكرة 

كالذيف يكرثكف أبناَءىـ صفات عقمية ممتازة يييئكف ليـ أيضان بيئة مناسبة لنمكىـ، ألف البيئة . مف صكره

المناسبة ترتبط في إحدل نكاحييا بالذكاء المرتفع، ككذلؾ يرتبط مستكل النجاح في الحياة بمستكل الذكاء، 

رتباط المستكل اإلقتصادم كاإلجتماعي الثقافي بمستكل النجاح، فالتأثير بيذا المعنى تأثير متبادؿ،  كا 

فالذكاء المرتفع يييئ لمفرد حياة ناجحة، كالبيئة الصالحة تييئ لمفرد الذكاء كحكافزه المناسبة، كتعكد الدكرة 

( 1976السيد ، ). مف جديد، فتؤثر الكراثة في البيئة كتتأثر بيا

 1970)كبالنسبة لمحػالػة اإلجتماعية لآلباء كعبلقتيا بالتحصيؿ العممي ألبنائيـ فقد أشار ككباؿ 

Gopal,)  في دراسة قاـ بيا بعض الباحثيف في الكاليات المتحدة أمثاؿ شانسي ككيفنز(Chancy & 

Wavens) كقد شممت العينات طمبة في المرحمتيف اإلبتدائية كالثانكية مف مناطؽ مختمفة في الكاليات 

كأما عف تأثيرالمستكل  .  r = 0.35 ك0.24المتحدة األمريكية كتكصمكا إلى إرتباطات تتراكح ما بيف 

لدل عينة عشكائية مككنة مف   (1981منسي، )اإلجتماعي اإلقتصادم عمى التفكير اإلبتكارم فقد اثبت 
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 طالبة مف الصفكؼ اإلبتدائية مف مدارس اإلسكندرية في جميكرية مصر العربية تراكحت 91 طالبان ك95

  بيف p =0.01 عامان، أف ىناؾ إرتباطان مكجبان ذا داللة إحصائية عند مستكل 12-11أعمارىـ بيف 

 دراسة أخرل قاـ بيا منسي مكؼ. المستكل اإلجتماعي اإلقتصادم لؤلسرة كالتفكير اإلبتكارم لؤلبناء

أثبت أف التحصيؿ الدراسي لؤلبناء يتأثر بالمستكل اإلجتماعي اإلقتصادم لؤلسرة، كأف الطبلب  (1982)

الذيف تتمتع أسرىـ بمستكيات اجتماعية اقتصادية عالية يظيركف قدرات تحصيمية أفضؿ، مف الذيف يعيشكف 

كما أف ىناؾ إرتباطان جكىريان بيف إتجاىات . في أسر أقؿ مستكل مف الناحية اإلجتماعية اإلقتصادية

  200الكالديف نحك الدراسة كما يشعر بيا اآلباء كالتحصيؿ الدراسي لؤلبناء، ككانت عينة البحث مككنة مف 

طالبان كطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف بيف طبلب الصؼ الثالث اإلعدادم بمنطقة اإلسكندرية 

(. 1982كرد في عبد الخالؽ، )التعميمية في مصر 

  فقػد درس تأثيػػر العبلقػة بيػف اآلبػاء كاألميات مف جية (Franceoie,1971)كأما فرانسيك 

 طالبة مف المراىقيف في إحدل 45 طالبا ك57كاألبناء كالبنات مف جية أخرل، كقد طبقت الدراسة عمى 

 الكالديف ألبنائيـ، ةالمدارس الفرنسية في فرنسا، كقد أظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة ذات داللة بيف معامؿ

كبيف أداء األبناء في المدرسة، فتشجيع الكالديف كمساعدتيـ ألبنائيـ يزيداف مف فرص النجاح المدرسي 

 التي طبقت عمى عينة مف طبلب كمية سيرككس في نيكيكرؾ (Walter,1972) دراسة كالتر مكؼ.  لؤلبناء

في الكاليات المتحدة األمريكية إلى أف تشجيع اآلباء المعنكم ألبنائيـ عمى الدراسة ىك أحد العكامؿ الميمة 

ذكر .   فكائد مشاركة اآلباء كتعزيزىـ ألبنائيـ الطبلبففي تحسيف الدراسة كتحسيف اإلنجاز المدرسي، كع

  في دراستو أف أحد الطبلب في المرحمة االبتدائية في إحدل مدارس (Fairchild,1976)فيرتشايمد 

 في الكاليات المتحدة األمريكية كاف كالده يكافئو في البيت بنكع مف الحمكل لكؿ عشريف صفحة اكاليفكرني
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 3كاف الطالب يقرأىا، كبطاقة تعزيز لكؿ صفحات إضافية كقد كاف الطالب يقرأ قبؿ التعزيز بمعدؿ 

 صفحة يكميان، ككانت النتائج أف الطالب في األسابيع 22صفحات يكميان كبعد أف أصبح معدؿ قراءتو 

 صفحة 93- 83- 63- 50: األربع التالية كفقان لتعزيز الكالد إزدادت قرأتو زيادة كاضحة عمى النحك التالي

 تكأظير.  كلـ تكد تنتيي السنة الدراسية حتى أصبح ىذا الطالب مف أكائؿ المطالعيف بالنسبة لطبلب صفو

 أف األكالد الذيف ساعدتيـ أمياتيـ في الدراسة كاف إنتاجيـ (Henderson,1982)دراسة قاـ بيا ىندرسكف 

العممي كتفاعميـ في الصؼ كمشاركتيـ في النشاطات المدرسية أكبر مف أكلئؾ الذيف لـ تقدـ ليـ أمياتيـ 

 طالػب كطالبة مػػف إحدل المدارس االبتدائيػػة في جريف بكالية 300كقد كانت العينة مؤلفة مف . المساعدة 

  (.1976كرد في السيد، )ككلكمبيا بالكاليات المتحدة األمريكية

كبينت نتائج دراسات التحصيؿ العممي أف العكامؿ الكراثية تؤثر في التحصيؿ العممي تأثيران يقؿ 

بكثير عف تأثيرىا في الذكاء، كاف ىنالؾ عبلقة كثيقة إلى حػد معقكؿ بيف الذكاء كالنجاح في المدرسة عند 

فالطمبة ذكك الذكاء العالي يميمكف إلى إكتساب .  قياس النجاح  بالمعمكمات المكتسبة كمدة الدراسة فييا

لى اإلستمرار في الدراسة لمدة أطكؿ في حيف يميؿ الطمبة ذكك الذكاء المتدني إلى  عبلمات عالية كا 

لى التسرب مبكران مف الدراسة، كلقد تمت مبلحظة ىذه العبلقات بثبات عبر  التقصير في العمؿ الصفي، كا 

سنكات عديدة في بمداف عدة كتككنت اإلرتباطات أعمى ما يمكف في المباحث األكثر أكاديمية كالمغة 

كقد تختفي ىذه . البلتينية، في حيف أنيا كانت أقؿ مما يمكف لممباحث األقؿ أكاديمية كالتربية البيئية

األرتباطات لممباحث غير األكاديمية تمامان عمى الرغـ مف كجكد ارتباطات ضئيمة عادة لبعض المباحث 

(. 1983كرد في الشيخ،  )كالخياطة كالطبخ 
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 كأفضؿ مثاال لمتدليؿ عمى أىمية العبلقة بيف الذكاء كالتحصيؿ يأتي مف ميداف تقكيـ صعكبات 

فمف المعركؼ تعميميان أنو يكجد مف بيف األطفاؿ نسبة ليست صغيرة مستكاىا مف الذكاء يعد عاديان . التعمـ

أك أعمى مف العادم كمع ذلؾ فإف تحصيميا العممي يظؿ أقؿ مف المستكل المتكقع لمعظـ األطفاؿ 

كيعكد جزء مف المشكمة إلى ما يعرؼ بصعكبات التعمـ، مثؿ صعكبة تعمـ . المتقاربيف معيـ في القدرة

القراءة،كصعكبة تعمـ الرياضيات كغيرىا، حيث ترتبط تمؾ الصعكبات ببعض العكامؿ العصبية 

كمف السيؿ جدان أف تمر المشكمة، إذا لـ تشخص في بدايتيا، . كالفسيكلكجية، أك كجكد إعاقات ذىنية معينة

دكف مبلحظة، إلى أف تتحكؿ إلى إعاقة تؤثر ليس فقط في التحصيؿ العممي الحالي لمطالب بؿ كفي قدرتو 

كمف ىنا تبرز أىمية معرفة مستكل ذكاء الطالب لمكشؼ في خطكة الحقة عف مدل . عمى التعمـ البلحؽ

 (.  2000الدكسرم، )كجكد صعكبات تعميمية معينة لديو 

عػمى أف تػدني التحصيؿ العممي قػد القػى إىتماـ العديد مػف  ((Magdol,1995كيؤكد ماكدكؿ 

الباحثيف في مجاؿ عمػـ النفس كاإلجتماع كالتربية، حيث تـ قياس إنخفاض مستكل التحصيؿ العممي بطرؽ 

(. 1995كرد في دمنيكرم ،)متعددة، منيا العبلمات التي يحصؿ عمييا المتعمـ في اختبارات مكحدة القياس

يرل  أنو ال يمكف اإلعتماد عمى صدؽ الدرجات التحصيمية التي يحصؿ  (1995)إال أف دمنيكرم 

عمييا الطمبة، كذلؾ لكجكد عكامؿ تؤثر في تمؾ الدرجات، فمنيا ما يرتبط بالتمميذ مف حيث قدراتو كميكلو 

ستعداداتو كأحكالو المزاجية كالصحية، كمنيا ما يرتبط ببيئتو مف حيث مركز األسرة اإلجتماعي  كا 

.  كاألقتصادم الذم ينعكس بدكره عمى إتجاىات كالدم التمميذ كحثيما لو كتشجيعو عمى التحصيؿ
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:   مشكمة الدراسة1.3

تشكؿ ظاىرة زكاج األقارب مشكمة حقيقية عمى الصعيديف الصحي كاإلجتماعي، كىي مشكمة قديمة 

جتماعية، تحقيقان لسبلمة  متجددة منذ بدء الخميقة حيث حث اإلسبلـ عمى تغريب النكاح إلسباب صحية كا 

األسرة كتكريمان لمبدأ التعارؼ بيف العائبلت، كىناؾ عبلقة متكازنة بيف المفيكـ الديني لتغريب النكاح الذم 

كاألسس العممية التي تشير إلى المخاطر " غربكا النكاح"يؤكده قكؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو 

كلمعرفة إلى أم . الصحية لزكاج األقارب مف حيث ضعؼ النسؿ مف الناحية الجسمية كالعقمية كالنفسية

مدل تخضع القدرات العقمية لؤلطفاؿ المكلكديف مف زكاج األقارب لتأثير العامؿ الكراثي، ستحاكؿ ىذه 

الدراسة التعرؼ عمى عبلقة العامؿ الكراثي لزكاج االقارب بالقدرات العقمية كتأثير ذلؾ عمى التحصيؿ 

.  العممي كاألكاديمي في محافظة القدس

 

:  أهمية الدراسة1.4

تكمف أىمية ىذه الدراسة في ككنيا تمقي الضكء عمى ظاىرة إجتماعية ذات أبعاد صحية مجتمعية 

حيث أنيا تتناكؿ جانبا ميما مف اآلثار الكراثية المترتبة عمى زكاج األقارب كىك جانب ، بالغة األىمية

كباإلضافة لذلؾ مدل الترابط بيف ىذه المتغيرات كعامؿ الجنس كثقافة ، القدرات العقمية كالتحصيؿ العممي 

أفريقيا كبعض دكؿ ، معظـ الدراسات التي أجريت في ىذا الصدد كانت في المجتمعات الغربية. الكالديف

. أما بخصكص الدكؿ العربية كخاصة فمسطيف فالدراسات محدكدة جدا في ىذا الصدد عمى حد عممي، آسيا

 

:  اهداف الدراسة1.5
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:  تيدؼ ىذه الدراسة إلى 

: فحص العبلقة مابيف  العامؿ الكراثي  لزكاج األقارب ككؿ مف . 1

القدرات العقمية  .  أ

. التحصيؿ العممي . ب

. كذلؾ لدل  طمبة المرحمة األعدادية في المدارس الحككمية التابعة لكزارة المعارؼ االسرائيمية في القدس

: الجنس ، كمستكل تعميـ الكالديف ، كالمستكل االقتصادم لبلسرة عمى كؿ مف: معرفة اثر كؿ مف .2

. التحصيؿ العممي .أ

. القدرات العقمية .ب

 

:  أسئمة الدراسة1.6

:  حاكلت ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية

 بيف أبناء األقارب بالمقارنة مع أبناء RAVEN'Sىؿ ىناؾ فركؽ فردية في نتائج إختبار الذكاء  - 1

 غير األقارب يعزل لمعامؿ الكراثي تعزل لمتغير صمة القرابة؟ 

لدل عينة   (المغة العربية، المغة األنجميزية، الرياضيات)ىؿ ىناؾ فركؽ فردية في التحصيؿ العممي - 2

 البحث يعزل لمعامؿ الكراثي لزكاج األقارب تعزل لمتغير صمة القرابة؟ 

ىؿ لعامؿ الجنس أثر ذك داللة إحصائية في الفركؽ الفردية بيف الجنسيف لدل عينة البحث في إختبار - 3

  كالتحصيؿ العممي ؟RAVEN'Sالذكاء 
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ما أثر عامؿ ثقافة متغير مستكل تعميـ الكالديف عمى الفركؽ الفردية في كؿ مف امتحاف الذكاء - 4

RAVEN'S كالتحصيؿ العممي لدل عينة البحث؟  

 

 : فرضيات الدراسة1.7

 :كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة فقد حكلت إلى الفرضيات اآلتية

 تعزل RAVEN'Sفي اختبار ( p=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة - 1

 . لمتغير صمة القرابة

في التحصيؿ العممي تعزل لمتغير   (p 0.05=)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة - 2

 . صمة القرابة

في إختبار الذكاء    (p 0.05=)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة  -  - 3

RAVEN'Sكالتحصيؿ العممي لدل عينة البحث تعزل لعامؿ الجنس . 

في إختبار الذكاء   (p 0.05=)تكجد فركؽ فردية ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة  -  4

RAVEN'Sكالتحصيؿ العممي لدل  عينة البحث تعزل لمتغيرمستكل تعميـ األىؿ . 

 

 

 

 

 : محددات الدراسة1.8
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 اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية مف طبلب كطالبات في المرحمة االعدادية في 

 .ـ2003/2004المدارس الحككمية التابعة لكزارة المعارؼ في القدس في العاـ الدراسي 

 .اقتصرت عمى نتائج الطمبة في اختبار ريفيف لمذكاء الذم تـ استخدامو في الدراسة

كالتي تـ  (المغة العربية كالمغة االنجميزية كالرياضيات  )كما اقتصرت عمى معدالت نصؼ العاـ في كؿ مف 

. الحصكؿ عمييا مف سجؿ العبلمات المدرسية مف المدارس التي ينتمي الييا الطبلب 

. اقتصرت التعريفات الكاردة في قائمة المصطمحات 

 

:   مصطمحات الدراسة1.9

 :البيئة. 1 

 الكظيفي ليس كراثي في حياة الفرد فيك بيئي، لكف ىذا التعريؼ ال يحدد لنا تمامان المفيكـ ما كؿ 

ف كاف ينير السبيؿ إلى فيـ البيئة، كلذا تعرؼ البيئة مف   النفسية بأنيا مجمكع الناحيةالنفسي لمبيئة كا 

 إلى المحد، أك بصكرة أدؽ مف البكيضة الميدالمثيرات التي تعرض ليا الفرد طكاؿ حياتو كميا، مف 

(.  1983الشيخ، ).  تمؾ الحياةنيايةالمخصبة التي تبدأ منيا الحياة إلى 

:  الذكاء. 2

يمكف تعريؼ الذكاء بأنو قدرة الكائف الحي عمى التكيؼ كالتعمـ كقدرة اإلنساف عمى الفيـ كحؿ 

المشكبلت كاإلستدالؿ كاإلبداع ، كأف الذكاء عمى درجات تختمؼ بإختبلؼ ىذه القدرة بيف الناس ، أك بيف 

عدد كبير مف قدرات خاصة مستقؿ : كما يعرفو ثكرنديؾ( . 1986النبياكم، كآخريف، ). أجناس الحيكانات

عبد الكافي، ). ما ىك إال بمتكسط الحسابي ليذه القدرات لمفرد (ذكاء)بعضيا عف بعض كأف ما نسميو 
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التكيؼ مع البيئة بفعالية، التعمـ كالقدرة عمى فيـ األفكار المعقدة، "أحد التعريفات المركبة ىو  . (.1995

) روي ." االرتباط بعدة أشكاؿ لمتحميؿ العقالني والتغمب عمى المشاكؿ بالتفكيركمف التجربة، 

Rowe,1997 .)

:  الزواج. 3

ىك عقد رجؿ كامرأة يحبلف لبعضيما شرعان كغايتو إنشاء رابطة لمحياة المشتركة كالنسؿ كتككيف 

عقد بيف رجؿ :  كفقان لقانكف األحكاؿ الشخصية األردني فيككفي تعريؼ آخر لمفيـك الزكاج. أسرة مستقرة

يجاد نسؿ بينيما ( 1984)كما عرفو أبك فارس . (1988أبك حكسة، ). كامرأة تحؿ لو شرعان لتككيف أسرة كا 

بأنو رباط مقدس يربط الزكج كالزكجة كىدفو إستمرار الحياة الزكجية بالدرجة األكلى، إال أف ىذا ال يعني 

نفي كجكد ميزات أخرل لمعبلقة الزكجية فيي مصبكغة طبعان بالصبغة البيكلكجية كالجنسية إضافة لمصفة 

اإلجتماعية، كميما قيؿ عف الحب كالتفاىـ كاإلحتراـ كالتكافؽ كغيرىا مف األكصاؼ بيف الزكجيف إال أنيا 

. كفي معظـ األحياف تقكل كتتعمؽ إذا دعمت باألطفاؿ

:  زواج األقارب. 4

(. Abu-saad 2002 )ىك تزاكج بيف فرديف مترابطيف إلى حٍد ما كيتشارككف في جٍد أك أكثر 

  :الوراثة. 5

التي تنتقؿ إلى الفرد مف أبكيو عند لحظة اإلخصاب كالذم  (المكركثات)مجمكعة الجينات النكعية 

ىي "كمف التعريفات األخرل لمكراثة . (1994الريماكم، )عف طريقو ينتج الكائف الذرية اك نسبلن مشابيان لو 

كؿ ما ينتقؿ مف السمؼ إلى الخمؼ عف طريؽ الجينات المحمكلة عمى الكركمكسكمات المكجكدة في نكاة 

(. 1990قطامي، )"  الخمية
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   :التحصيل العممي. 6

مدل إستيعاب التبلميذ لما تعممكه مف خبرات معينة في مادة دراسية مقررة  "(1971)عرفو عبلـ 

اداء الطالب " كيعرؼ كبستر بأنو . كتقاس بالدرجات التي يحصؿ عمييا التمميذ في اإلختبارات التحصيمية

( 1995دمنيكرم، )". لعمؿ ما مف ناحية الكـ أك الكيؼ
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الفصل الثاني 

 الدراسات السابقة

دراسات تتعمق بأثر الوراثة والبيئة 

دراسات تتعمق بزواج االقارب 

دراسات تتعمق بالعالقة بين الذكاء والتحصيل العممي 
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الفصل الثاني 

 الدراسات السابقة

 اخذ االىتماـ يتزايد بمكضكع زكاج االقارب ككنو احد العكامؿ اليامة التي تؤثر في 

المجتمع العربي بعامة كالمجتمع الفمسطيني خاصة ، ألنو يتعمؽ بالصحة االسرية كمدل تأثيره عمى االكالد 

ليذا سيتـ في ىذا الفصؿ استعراض الدراسات السابقة  .في المستقبؿ سكاء مف الناحية الصحية اكالعقمية

التي تناكلت تأثير الكراثة كالبيئة كأثر بعض المتغيرات عمييـ ، كايضا الدراسات التي تتعمؽ بمكضكع زكاج 

.  االقارب

:   بأثر الوراثة والبيئة دراسات تتعمق2.1 

كؿ اختبارات مقدرة الذكاء ". "g"ييا بالرمز ؿتبنى العمماء مؤخرا مقياسا لممقدرة العقمية العامة، يشار إ

ىو العنصر المشترؾ بينيا، غالبا ما يتـ " g "–الفعالة وذات المصداقية ترتبط معا عند المستوى المتوسط 

، رغـ أنو يكوف مف (IQ)كعالمة كاممة خالؿ اختبارات ذكاء متعددة مثؿ اختبارات مستوى الذكاء " g"تقييـ 

 بمكميف الدقة أكثر فيرستو بواسطة عنصر رئيسي يعكس النقاط المشتركة بيف االختبارات

(Plomin,1999). الدراسات التي يدخؿ فييا"g"أحد االستنتاجات الطريفة . ، تظير تأثير وراثي قوي لمذكاء

 %60 في الطفولة، إلى %40 في الطفولة المبكرة إلى %20ىي أف قدرتو الوراثية تتزايد مف " g"حوؿ 

مع " g"الدراسات الخاصة أيدت التأثير الجيني لمصفة الوراثية لػ . ((Plomin,1999عند النضوج بموميف 

في . 2في مرحمة الطفولة المبكرة، . 2وأبنائيـ تصؿ إلى  (المتحكميف)العالقات المتبادلة لموالديف الحقيقييف 

العالقة المتبادلة بيف األميات وأطفاليف الذيف يعيشوف  .في مرحمة المراىقة. 3مرحمة الطفولة المتوسطة و 

بعيدا عنيف أظيرت نمطا مماثال، بينما نتائج العالقة المتبادلة بيف الوالديف المتبنيف وأطفاليـ بالتبني تتراوح 
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دراسات التوأمة والتبني قدمت معظـ المعطيات المقنعة لمتأثير . ((Plomin,1999حوؿ الصفر بموميف 

مشابية لتمؾ  (IQ)في مرحمة النضوج، يظير األخوة بالتبني صفات مستوى الذكاء . الوراثي عمى الذكاء

  كأظيرت (.(Cohen,1999التي يمتمكيا آباؤىـ وأشقاؤىـ البيولوجيوف والذيف ربما لـ يمتقوا بيـ قط كوىيف 

، أف الكراثة باالرتكاز عمى (Anastasi & Urbina, 1997)دراسات التبني لكؿ مف اناستازم كاكربينا 

أساس المقارنة بيف مستكل الذكاء لمتكائـ مف بكيضة كاحدة كمستكل الذكاء لمتكائـ مف بيضتيف كعمى ما 

يبدك فإف التكائـ مف بكيضٍة كاحدٍة َيعَتِبُر ذكاَءىـ قريبان أكثَر مف غيرىـ ألنيـ يتقاسمكف ظركؼ بيئية أكثر 

كالتكائـ الذيف يعيشكف بشكؿ منفصؿ عند آباء بالتبني قد ال يمكف مقارنتيـ ببعضيـ البعض حيث .  تشابيان 

إّف اآلباء الجدد يتـ أختيارىـ بعناية ليحصؿ األطفاؿ عمى كضع أفضؿ كىذا يؤثر جزئيان عمى معامؿ الذكاء 

إف استعماؿ أكثر مف إختبار ذكاء عمى .  المتعمؽ بالكراثة، كال يمكف تعميـ ىذه النتائج عمى بقية المجتمع

.  0.78 ك إلى 0.69أطفاؿ مف بكيضة كاحدة حيث أشارت الدراسات إلى أف معامؿ الذكاء تراكح بيف 

 ايضان أف معامؿ الترابط في الذكاء لدل التكائـ المنفصمة عف (Bouchard,1990)كجد بكشارد 

، حيث كانت المتغيرات الكحيدة، كأستنتج أف عكامؿ الفصؿ ليا تأثيران 0.75بعضيا في أماكف السكف ىك 

 قاما  (Daniels, Devlin & Roeder, 1997)"ثانكم"قميؿ عمى معامؿ الذكاء، ككصؼ ىذا التأثير بأنو 

-Abuكرد في )   0.48بػدراسة متغػيرة عمػى تسعة أقػارب كدلػت نػتائػجيـ عمػى أف معامػؿ الذكاء ىك 

Sa'ad 2002 .)

ربط  بيف العناصر المتشابية في مستوى الذكاء مع التأثيرات الوراثية وليس مع اآلثار مف الخطأ اؿ

  والتي نادرا ما تظير في دراسات التبني بسبب المدى المحدود لبيئة األىؿ التي يتـ تبني ،البيئية المشتركة

  تؤكد  (Rowe,Jacobsen,&Van den Oord,1999)األطفاؿ فييا روي، جاكسوف وفاف ديف أورد
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 80–40  بنسبة تكرث اإلستيعاب عمى المجتمع أفراد قدرات  أف  (Manolakes,1997) مانكلبكس دراسة

 كاإلجتماعي، اإلقتصادم العامؿ مف أكبر كيحدد مستقبؿ الخبرات إيجابيا العامؿ كيؤثر ىذا األىؿ، مف %

 مف كبالمثؿ. فيمو بعيدان  زاؿ ما الذكاء إنتقاؿ ككيفية الكراثة يقبمكف الباحثيف معظـ أف مف الرغـ عمى

 ليست األحكاؿ كؿ عمى الكراثية كالمؤشرات الذكاء، عمى تؤثر الحياة في محددة عكامؿ تحديد جدان  الصعب

 التغذية كطبيعة كالمشركبات، التدخيف، مثؿ " الكالدة قبؿ ما بيئيةن  ظركفان  تتضمف كلكنيا فقط، كراثية مقاييس

 أف يمكف المؤشرات فإف لذلؾ. اإلجتماعية كالعبلقات كالجيراف البيئة ظركؼ مثؿ الكالدة بعد كما ،"أألـ عند

 (Abu-Sa'ad 2002كرد في ). لمعائمة أخرل كلمشاكؿ الكراثي، لمعامؿ حجميا مف أكبر أىمية تعطى

، لكف التناقضات بيف "g"التُأيرات الوراثية تميؿ أيضا لقياس التداخؿ بيف التحصيؿ المدرسي و 

، غالبا ما نرده إلى اآلثار البيئية روي (غالبا تستخدـ لوصؼ ذوي التحصيؿ القميؿ)االثنيف 

Rowe,1999)) . باالعتراؼ بالتأثيرات البيئية عمى القدرات العقمية، يمكف لمشخص حماية نفسو مف

 .تضخيـ التأثيرات الوراثية وتجنب عمؿ استنتاجات فردية التأثير حوؿ قوة جينات معينة

مؤخرا أظيرت األبحاث . يجب عدـ تجاىؿ التأثيرات البيئية في أي عمؿ يبحث في التطور الذىني

ىذا ليس مفاجئا، حيث تقريبا لـ تنجح الجيود لقياس التأثيرات البيئية . حقائؽ كثيرة تدعـ التأثيرات الوراثية

عدـ المقدرة ىذه عمى قياس اآلثار البيئية يقود األفراد إلى استخداـ مقاييس العوامؿ الوراثية . بشكؿ ناجع

التفكير . ((Maccoby,1999وذلؾ يقمؿ بشكؿ كبير مف تأثير الوالديف ماكوبي . لقياس العوامؿ البيئية

. تـ التأكيد عمى العوامؿ الوراثية واالجتماعية كعوامؿ مستقمة ومتضاربة. الحالي أصبح مقسما إلى أجزاء

القدرة عمى قياس التأثيرات الوراثية ال يسمح لمعمماء طرح ذلؾ القياس مف المجموع الكمي والتوصؿ إلى 
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القبوؿ بيذا االفتراض الموازف يعني أنو إذا كانت آثار الجينات كبيرة، فاآلثار البيئية . قياس لمتأثير البيئي

(. (Maccoby,1999ستكوف ضئيمة ماكوبي 

بدراسة أثر اختبلؼ البيئة عمى الخكاص الجسمية كالعقمية (1973)كقامت جامعة شيكاجك سنة 

كقد أمكف تقسيـ ىؤالء التكائـ إلى . لمجمكعات مف التكائـ تعيش في بيئات ثقافية اجتماعية اقتصادية مختمفة

فئتيف متمايزتيف تتككف الفئة األكلى مف تكائـ متناظرة يعيش كؿ زكج منيا في بيئة كاحدة كتتككف الفئة 

كتدؿ نتائج ىذه الدراسة عمى .الثانية مف تكائـ متناظرة ككاف يعيش أفراد كؿ زكج منيا في بيئتيف مختمفتيف

كلكف بالرغـ مف أف تأثر الذكاء بالبيئة . كأف الذكاء أكثرىا تأثران بالبيئة: أف الكزف أقؿ الصفات تأثران بالبيئة

كىذا يؤكد مدل تأثر الذكاء بالكراثة . أكثر مف تأثر الكزف كالطكؿ إال أف مدل ىذا التأثير ما زاؿ ضئيبلن 

(. 1979كرد في السيد،  )أكبر بكثير مف مدل تأثره بالبيئة 

 ىذه  كفي. العقمي النمك في كالبيئة الكراثة مساىمة لتحديد المتبنيف األطفاؿ النفس عمماء كدرس

 المتبنى الطفؿ ذكاء نسبة بيف العبلقة كدرست األصمية كاألسرة المتبنية األسرة بيف المقارنة تمت الدراسات

 بعد الطفؿ ذكاء نسبة في التغيير درجة تحديد الدراسات ىذه بعض حاكلت كما المتبنية األسرة كمستكل

حيث طبقت إختبار   (Purksف،.د) كمف أمثمة ىذه الدراسات تمؾ التي قامت بيا باركس. التبني

 طفبلن كمجمكعة 105 طفبلن متبنيان كعمى آبائيـ بالتبني، كما طبقتو عمى 214عمى  (بينيو–ستانفكرد)

كقد ركعي أف تككف المجمكعتاف الضابطة كالتجريبية متساكيتيف في عمر . ضابطة كعمى آبائيـ الحقيقييف

األطفاؿ كاآلباء كفي مستكل اآلباء الميني كالثقافي كفي الخصائص الثقافية لمبيت كركعيت المساكاة في 

كرد ) النتائج إلى أف الكراثة أكثر أىمية مف البيئة في تحديد الفركؽ الفردية في الذكاء تمتغيرات أخرل، كدؿ

(.  1984في جابر، 
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عف إسياـ ميف الكالديف   ( (Firkowska & Friends 1974كفي دراسة فيرككزكا كاخركف 

ككاف غرض الدراسة األساسي .  سنة11كمستكيات تعميميـ في األداء العقمي ألطفاؿ مدينة كارسك مف سف 

. فصؿ العكامؿ الجكىرية المتمثمة بكضع العائمة كمركزىا اإلجتماعي عف العكامؿ العرضية الخارجة عنيا

كتشمؿ العكامؿ الجكىرية مينة الكالديف كدرجة تعميميما كترتيب الكالدة كحجـ العائمة، كفي حيف تشمؿ 

العكامؿ العرضية المدرسة كاإلسكاف كالصحة كالخدمات اإلجتماعية كالنشاط التركيحي كمعدالت اإلجراـ،  

تعكيض عف التفاكتات الظالمة بيف الناس في بيئاتيـ " كقد تحقؽ في مدينة كارسك ما كصفو المؤلفكف بأنو 

كمف المعركؼ أف كارسك دمرت تدميران تامان في نياية الحرب العالمية الثانية، كأف بناءىا أعيد في ". السكنية

ظؿ حككمة اشتراكية قامت سياستيا عمى تكزيع المساكف كالمدارس كالخدمات الصحية مف دكف إعتبار 

 كعاشكا فػي كارسك كالػذيف بمغ عددىـ  1963 الذيف كلدك عاـ ؿكمف بيف األطفا. لمطبقة اإلجتماعية

إختباران في الحساب  (Raven's )منيـ إختبار المصفػكفػات المتدرجة ريفنز% 96 ، كأعطي 14238

كذلؾ جمعت الباحثة . 1974كالمفردات المغكية،  كذلؾ في المدة الكاقعة بيف آذار كحزيراف مف عاـ 

كما كأستخدـ . كزمبلؤىا معمكمات عف أسر األطفاؿ كعف خصائص المدارس في مناطؽ المدينة المختمفة

كرد  )خاصة بيا " درجة مؤلفة" مستكل تعميـ الكالديف كالمينة معان في إعطاء كؿ أسرة مف أسر األطفاؿ 

(. 1993في الشيخ، 

إلى بعض العكامؿ التي تؤثر عمى مستكل تحصيؿ الطمبة كالتي منيا   (1993)يشيرالتؿ كآخركف

المركز اإلجتماعي لؤلسرة، دخؿ األسرة كالمستكل التعميميى ألفرادىا حيث تظير بعض الدراسات كجكد 

 لؤلسرة كمستكل تحصيؿ األبناء في (SES)عبلقة إرتباط مكجبة بيف المستكل اإلجتماعي اإلقتصادم 
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المدرسة حيث تبيف أف اآلباء مف الطبقة المتكسطة يظيركف إىتمامان بدراسة أبنائيـ كبتحصيميـ في المدرسة 

. كيتابعكف مستكل أدائيـ بينما في األسر ذات الدخؿ المتدني يعتبر ىذا األمر أقؿ شيكعان 

 أعمى دراسية لمستكيات المرتفع اإلقتصادم كالمستكل العالي الدخؿ ذات األسر أبناء كيصؿ

 كلك حتى. منخفض إقتصادم مستكل ذات ألسر ينتمكف الذيف األطفاؿ مف أفضؿ دراسيان  نجاحان  كيحققكف

 التنشئة أساليب في فركقان  ىناؾ أف إلى ذلؾ الباحثكف كيرجع. المجمكعتيف بيف كاحدان  الذكاء مستكل كاف

 الطمبة فآباء لبلسرة، كاإلجتماعي اإلقتصادم بالمستكل ترتبط أبنائيـ اتجاه اآلباء يتبعيا التي اإلجتماعية

 الفقيرة الطمبة آباء يشجع بينما أبنائيـ، لدل كاإلستقبللية اإلستطبلع كحب المبادرة يشجعكف الكسطى

  . األبناء لدل الطاعة

 عمى يؤثر أف يمكف الفقر أف المتحدة الكاليات في( 1991 )لؤلطفاؿ القكمية المجنة تقرير كأكد

 غير األسر مف نظرائيـ مف أكثر أساسية أكاديمية لميارات يفتقركف فيـ الفقراء، لمطمبة التعميمية النتائج

 كاألنتباه  التركيز عمى قدرتيـ عمى تؤثر أف يمكف العكامؿ كىذه كالصحة، التغذية لسكء كمعرضكف الفقيرة،

 العممي بتحصيميـ يضر أف يمكف كىذا لمعمؿ لمخركج ميبلن  أكثر فقيرة أسر مف الطبلب أف كما الصؼ، في

 الكاليات في األقميات لدل العممي التحصيؿ انخفاض التقرير كعمؿ. طكيمة العمؿ ساعات كانت إذا خاصة

 كأمياتيـ آباَءىـ أفّ  المرجح كمف متدفٍ  اقتصادم مستكل ذات فقيرة أسر في يعيشكف بأنيـ المتحدة،

 العاـ اإلقتصادم المستكل أف إلى كأشار جكدة، أقؿ مدارس في كيتكاجدكف متدنيان، تعميميان  مستكل يمتمككف

 البطالة نسبة فييا ترتفع التي المجتمعات في المراىقيف فمعظـ العممي النجاح عمى تأثير لو لممجتمع

 يؤثر كما. العممي نجاحيـ عمى يؤثر مما المدرسة في إىتمامان  أقؿ اإلجتماعي التأميف عمى كاإلعتماد

 يحصؿ التي العبلمات كعمى الثانكية المرحمة إلتماـ الطالب كمكاصمة مثابرة عمى الكالديف تعميـ ممستكل
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 تعمـ بخصكص تكقعاتيـ مستكل عمى يؤثر الكالديف تعميـ مستكل إف حيث المدرسة اختبارات في عمييا

( Magdol,1994. )ألبنائيـ رعايتيـ أسمكب كعمى أبنائيـ،

  أف البيئة الفقيرة،  كالمستكل اإلقتصادم لؤلسرة مف العكامؿ المؤثرة (Pleeno,2002)تعتقد بمينك 

في النجاح العممي لمطالب، فالبيئات الفقيرة تفتقر لمخصائص التي تساىـ بتكفير تعمـ فعاؿ، كبتحقيؽ 

النجاح العممي لمفرد، إلى جانب حقيقة أف طاقات الطبلب الذيف يعيشكف في بيئة فقيرة ربما تكجو لجية 

أخرل أثناء صراعيـ مف أجؿ البقاء كربما يككف لدييـ خبرات ضعيفة بالتعمـ أك أف لدييـ إعتقادان بأنيـ 

.  ليسكا بحاجة لممدرسة مف أجؿ أف ينجحكا في حياتيـ

 لدييـ يككف فقيرة بيئات في يعيشكف الذيف األطفاؿ  أف(Greenbaurn,1991) كيرل كرينبكرف

( Century, 1994 )متعمميف غير يككنكف غالبان  كالدييـ أف مثؿ متشابية خصائص

 مف خبلؿ دراسة قاـ بيا حكؿ دافعية التحصيؿ كالكضغ (Geoffery,1993)كما أثبت جيكفرم 

اإلجتماعي اإلقتصادم لدل أبناء األقميات في المدارس المتحضرة في الكاليات المتحدة أف الكضع 

 & Oconner)اإلقتصادم لمطالب يؤثر في دافعية التحصيؿ لديو كما يؤثر في أدائو العممي اككنر 

Others,1993 .)

يبدو أف دراسات . ىناؾ اىتماـ كبير حوؿ مدى تأثير الوالديف عمى مستوى الذكاء عند أطفاليـ

العالقات المتبادلة تبيف العالقة بيف مستوى عالي مف الذكاء عند األطفاؿ وسموؾ معيف لدى الوالديف، مثؿ 

الجدؿ حوؿ مدى فعالية ممارسات كيذه . قراءة القصص قبؿ النـو أو تقديـ محفزات مرئية لألطفاؿ الصغار

العالقات المتبادلة التي وجدت . يواجو تحدي صفات عامؿ الوراثة في الذكاء والتأثير بيف الطفؿ والوالديف

.  تأثير-في الدراسات التي تركز عمى ىذه االرتباطات ال تبيف بالضرورة عالقة سبب
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مف المحتمؿ أف يكوف الوالداف ذوي مستوى عالي مف الذكاء يميموف أكثر لممشاركة في نشاطات 

. إيجابية كيذه، وأف الوالديف ذوي مستوى ذكاء عالي ينقموف ألطفاليـ جينات بمستوى عالي مف الذكاء

. الدراسات التي تحاوؿ فصؿ التأثيرات الوراثية عف البيئية تواجو تحديات مخيفة

 تفحص (Rowe,Jacobsen,&Van den Oord,1999)دراسة روي، جاكسوف وفاف ديف أورد

كيؼ أف مستوى تعميـ الوالديف يعدِّؿ المساىمات البيئية والوراثية إلى تنوع في مستوى الذكاء الشفوي 

وىذه الدراسة تـ تطويرىا لتقييـ ". الدراسة الوطنية المطولة حوؿ صحة المراىؽ"باستخداـ معمومات مف 

كانت ىناؾ مقابالت داخؿ . الوضع الصحي لممراىقيف وتكشؼ أسباب سموكيات المراىؽ المرتبطة بالصحة

. تـ سؤاؿ األطفاؿ حوؿ مستوى تعميـ الوالديف. البيوت

نتائج الدراسة أيدت فرضية العنصر الوراثي في مستوى الذكاء عند المستويات االجتماعية، وأف 

التأثيرات البيئية المشتركة . ((Rowe,1999مستوى تعميـ الوالديف يعدِّؿ مستوى التأثير الوراثي والبيئي روي 

إحدى االستنتاجات كانت أنو إذا تحسنت البيئة يمكف . ظيرت بشكؿ نسبي بيف الوالديف غير المتعمميف

 .لمشخص أف يحّسف مستوى مستوى ذكاء طفمو، لكف ربما ليس كؿ األطفاؿ

نتائج أي مقياس لمذكاء ليست حاسمة بخصوص الطبيعة الحقيقية لذكاء الشخص، وىي ضرورية 

ىناؾ تأثير . ىو صفة ظاىرة وليس بالضرورة مقياس حقيقي لمذكاء الجيني (IQ)لفيـ أف مستوى الذكاء 

واضح عمى األطفاؿ الذيف انتقموا إلى بيئة بيتية أفضؿ، مع تأثيرات أقؿ إيجابية لتدخالت متعمدة، إذف مف 

، رغـ أف ىناؾ انطالقة (Rowe,1999)الصعب الجدؿ ضد تحسنات بيئية تؤدي إلى تحسنات فورية روي

قصيرة في مستوى القدرات فورا بعد تدخؿ ما، يتبعو انخفاض في المدرسة االبتدائية وعودة إلى مستوى ذكاء 

(IQ) ألطفاؿ مشابييف لـ يحصموا عمى أي تدخؿ فوري روي (Rowe,1999) . ربما " الشحوب" ىذا
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يظير بشكؿ فعاؿ حقيقة أف اغناء النشاطات ربما يطور مستويات ذكاء أكبر، لكنيا ال تجعؿ األطفاؿ أكثر 

. بعض التأثيرات الوراثية تحدث أيضا بواسطة جينات تغيِّر بيئة الطفؿ. لمعانا مف ناحية وراثية

بشكؿ واعي أو نصؼ واعي " يختاروف"مفيـو أف الجينات تنتج الخبرة يشير إلى أف األفراد سوؼ 

 األطفاؿ ذوي مستوى الذكاء العالي سوؼ ينجحوا . (Rowe,1999)البيئة التي تقوي مقدراتيـ الوراثية روي

في استخراج المعمومات مف بيئتيـ بشكؿ أسرع وسوؼ يتعامموا بشكؿ أفضؿ مع المعمومات المعقدة روي 

(Rowe,1999) .    

األطفاؿ مف خمفيات وراثية مختمفة وليا صفات متشابية بينما ترعرعوا سويا في بيئة متبنية، يقؿ 

. وىذا يظير في زيادة العنصر الوراثي لمذكاء بشكؿ عاـ عمى مدى فترة الحياة. التشابو بينيـ كمما نضجوا

أحد األسباب المحتممة ليذا ىو أف التأثيرات الجينية القميمة المبكرة في الحياة ربما تتراكـ خالؿ التطور 

وتخمؽ تأثيرات أكبر، ربما ألف األفراد يختاروف أو يخمقوف بيئات تعزز ميوليـ الجينية بموميف 

Plomin,1999)) . محدودية مدى البيئة التربوية يبقى تحديا لمباحثيف الذيف يستخدموف دراسات التبني

. لقياس تأثيرات بيئة العائمة

 اختبارات مقدرة (.(Elbedour,Bouchard,and Hur,1997ارد وىور شبوكالبدور،   اجرل

العرب البدو ىو قـو رحالة ونصؼ رحالة مع .  عائمة بدوية في النقب106 طفال مف 274عقمية عمى 

رغـ أف عممية تعدد الزوجات أصبح أقؿ شيوعا، إال أنو ليس بالشيء غير  تاريخ طويؿ مف تعدد الزيجات

في . المألوؼ لألزواج مف األجياؿ األخيرة أف يكوف لدييـ أكثر مف زوجة، مع أفراد يعيشوف في بيت واحد

. ىذه البيوت، األميات ترعى األطفاؿ واألبناء األكبر سنا يساعدوف في رعاية اخوتيـ األصغر سنا

ىذه بيئة نادرة تحتوي أشقاء وأخوة غير أشقاء يعيشوف . مستويات الطالؽ متدنية بسبب القيود االجتماعية
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وىو أيضا أحد المجتمعات القميمة . معا في عالئات صحيحة تمثؿ مدى واقعي مف أنماط التربية والرعاية

نمط . التي تستطيع خالليا دراسة األخوة غير األشقاء الذيف لـ يتـ تبنييـ أو وضعيـ في مؤسسات

. مثؿ األخوة األشقاء½ العالقات المتبادلة لألخوة غير األشقاء ىي بالضبط 

(. Elbedour,1997)وىذا يقترح التأثيرات الوراثية، لكف الدراسة لـ تصؿ قيمة األىمية اإلحصائية 

 يوضح نفسو بشكؿ قوي في الظفولة والمراىقة أكثر مف فترة  تجد الدراسة أيضا أف التأثير البيئي المشترؾ

. النضوج

، جوديث ريش ىاريس "لماذا يكوف األطفاؿ عمى النحو الذي ىـ عميو: افتراض التنشئة"في كتابيا 

أيدت االستنتاج بأف آثار البيئة المشتركة أقؿ فعالية في مرحمة االنتقاؿ مف الطفولة لممراىقة، حيث يصبحوا 

وتياجـ محاوالت الوالديف تشكيؿ شخصية أطفاليـ وتؤكد عمى التفاعؿ . اجتماعييف أكثر مع رفاقيـ

(. (Harris,1998االجتماعي مع الرفاؽ والدافع لمحصوؿ عمى عناصر تشابو المجموعة ىاريس 

: غريب في العش"يتفؽ دافيد كوىيف مع ىاريس عمى أف تأثير رعاية الوالديف مبالغ فيو في كتابو 

يختمؼ كوىيف عف ىاريس في أنو يعزو تطور " ىؿ حقا يشكؿ الوالداف شخصية ابنيـ وذكائو وصفاتو؟

(. (Cohen,1999شخصية الطفؿ إلى تأثيرات وراثية أكثر كوىيف 

مف أىداؼ عممو مساعدة الوالديف أف يفيموا أنيـ يستطيعوف التأثير عمى شخصية أطفاليـ مف 

الوالداف الجيداف يجب . غالبا، ىناؾ حدود جينية تقريبا لكؿ تأثير لموالديف. خالؿ انفعاالت الطفؿ الجينية

أف ال يضعوا الموـ عمى أنفسيـ بخصوص بعض السموكيات السمبية لدى أطفاليـ والتي ال يمتمكوف القدرة 

. ((Cohen,1999عمى تغييرىا كوىيف 
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ىناؾ . بالنسبة لمصفات الظاىرة، أصبح مف السيؿ اإليماف بأف الجينات القوية تحدد السموؾ

تأثيرات ىامة لمبيئة مثؿ الجينات والتي غالبا ما يتـ تجاىميا في الدراسات التي تركز عمى تنوع الصفات في 

بعض الصفات البشرية، مثؿ الوالدة بعينيف اثنتيف، يتـ النظر ليا عمى أنيا جينية تماما، بينما . مجتمع ما

مسألة الوراثة يتـ حسابيا صفر في دراسة تبني أو توأمة ألنيا صفة ال تتغير في المجتمع الذي تتـ دراستو 

إذا كاف مف الممكف تجاىؿ تأثير جيني شائع ال خالؼ حولو، فيذا يقود . ((Maccoby,2000ماكوبي 

التعامؿ مع الجينات وكأنيا مستقمة عف . فقط لمتساؤؿ ما نوع التأثيرات البيئية التي يمكف تجاىميا ببساطة

.  البيئة يمنع التطور الذي يحصؿ لفيـ أفضؿ لتطور الدماغ

الشكؿ الكالسيكي لدراسة التوائـ والتي تقارف بيف أوجو الشبو بيف التوائـ وحيدة الالقحة وتمؾ التوائـ 

ازدواجية الالقحة ىي إحدى أقوى أشكاؿ الدراسات لقياس المساىمة النسبية لمجينات والبيئة بالنسبة لصفات 

تشترؾ التوائـ وحيدة الالقحة في جميع جيناتيا، بينما التوائـ ازدواجية . ((Martin,1978االنساف مارتف 

فالتشابو الكبير لمتوائـ وحيدة الالقحة بالنسبة لمتوائـ ازدواجية . الالقحة تشترؾ تقريبا في نصؼ جيناتيا

يمكف استخداـ ىذا الشكؿ أيضا لفحص وجود تأثيرات بيئية مشتركة تؤثر . الالقحة سببو العوامؿ الجينية

، ((Eveas,1976   ، تأثيرات األشقاء ايفز(Jinks&Fulker,1970)عمى الصفات جينكس وفولكر 

 (وفحص الفروؽ الفرديف التي تظير بسبب التفاعؿ بيف األشقاء وآثار المحددات الجنسية ايفز

1987Eveas,  .)

المحدد الرئيسي لممنيج ىو أف العناصر الوراثية المييمنة والبيئية الشائعة لمتفاوت ال يمكف تقديرىا 

(. Martin,1978)بشكؿ سمس ألف ىذه العناصر تنعكس سمبيا في دراسة حوؿ توائـ تمت تربيتيا سويا 

وىذا سببو أف الييمنة الجينية تعمؿ عمى تضخيـ العالقة المتبادلة بيف التوائـ وحيدة الالقحة مقارنة بالعالقة 
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المتبادلة بيف التوائـ ازدواجية الالقحة، بينما اآلثار البيئية الشائعة تضخـ العالقة المتبادلة بيف التوائـ 

مف أجؿ توضيح ىذه النقطة الحظ أف . ازدواجية الالقحة مقارنة بالعالقة المتبادلة بيف التوائـ وحيدة الالقحة

معمومات الشكؿ الكالسيكي لمتوائـ عند عناصر التفاوت المختمفة تأتي مف ثالث تقديرات تتـ مالحظتيا 

. وىي تفاوت الصفات الظاىرة، المتوسط بيف التوائـ وحيدة الالقحة والمتوسط بيف التوائـ ازدواجية الالقحة

مف االنتقادات لطريقة التكأمة ىك أف التكائـ تختمؼ عف المكاليد غير التكائـ في عدة مجاالت ىامة، 

مثبل سجؿ التكائـ أكزاف أقؿ . كبيذا فالنتائج المشتقة مف دراسات التكائـ ال يمكف تعميميا عمى باقي المجتمع

عند الكالدة، فترة حمؿ أقصر، كمعرضكف أكثر لخطر تعقيدات زمف الكالدة أكثر مف المكاليد غير التكائـ، 

،(. 1993Philips)فيميبس  (Petterson، 1993)كبيترسكف (،1987O’Brien&Hay (أكبرياف كىام

عدة دراسات أظيرت أيضا مستكل ذكاء أقؿ في طفكلة التكائـ مقارنة مع المكاليد غير التكائـ 

 ،(.Record.1970)ريككرد

ىذا ومعظـ تمؾ الدراسات بحثت في التوائـ الصغيرة ولـ تقارف التوائـ مع غير التوائـ مف ناحية 

. الخمفيات الوراثية والبيئية

عدد مف الدراسات التي تقارف بيف توائـ أكبر سنا مع المواليد غير التوائـ فشمت في إيجاد اختالفات 

وتقترح ىذه الدراسات أف أي . في الصفات الجسدية، المقدرة اإلدراكية أو في نسبة انتشار أمراض الكبار

 مبكرا خالؿ التطور شيتكارا   تختفي اختالفات بيف التوائـ والمواليد غير التوائـ

(1988Chitkara,)كيندلر(1995Kendler.)نيمسوفك(1984Nilsen,)2000بوستوماكPosthuma, .)

، وىو أف كؿ مف التوائـ "افتراض البيئة المتساوية"افتراض كبير آخر لدراسات التوائـ التقميدية ىو 

إذا لـ تكف ىذه ىي الحاؿ . وحيدة الالقحة والتوائـ ازدواجية الالقحة تعايش نفس الدرجة مف التشابو البيئي
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وكانت التوائـ وحيدة الالقحة تتعرض إلى بيئة متشابية أكثر مف التوائـ ازدواجية الالقحة، فإف أي زيادة في 

التشابو بيف التوائـ وحيدة الالقحة مقارنة مع التوائـ ازدواجية الالقحة ربما تكوف نتيجة عوامؿ بيئية وليست 

 1986)ىناؾ دليؿ قوي عمى أف التوائـ وحيدة الالقحة ُتعالج بشكؿ أكثر تشابيا مف األخرى كندلر . وراثية

Kendler. .)ونتساءؿ إذا ما كاف التشابو البيئي يسبب توافؽ متزايد مف الصفات الظاىرة .

التحكـ بالالقحية والتشابو البيئي والتشابو الجسدي ومعاممة الوالديف خالؿ الطفولة ال يتنبأ بتشابو 

    وىو ال يتنبأ بالتشابو في مدى المتغيرات اإلدراكية كندلر. التوائـ مف ناحية الشخصية والقابمية

عدد مف الدراسات فحصت أثر الالقحية الحقيقية عمى . (,Yates,19901993Kendler&)كييتس

إذا كاف ىناؾ إدراؾ مسبؽ أف التوائـ وحيدة الالقحة تتشابو . الصفات المتشابية مقارنة مع تمؾ الظاىرة

، فإف صفات التشابو يجب أف (ولذا يجب أف تعامؿ بشكؿ متشابو أكثر)أكثر مف التوائـ ازدواجية الالقحة 

الدراسات التي تستخدـ ىذه الطريقة فشمت في إيجاد أي تأثيرات ثابتة لالقحية . تكوف نتيجة القحية ظاىرة

وبيذا يبدو أف التشابو المتزايد في . ((Kendler,1993 الظاىرة مف ناحية الصفات والظروؼ النفسية كندلر

معاممة التوائـ ازدواجية الالقحة ليست بسبب التشابو الكبير لمصفات الظاىرة، لكف ىو باألحرى نتيجة 

مف الممكف تمديد الشكؿ التوأمي ك.ليويتيا الجينية واالستجابات األكثر تشابيا بأف ىذا ينتج عف البيئة

تربية  (,1978Eaves(الكالسيكي ليشمؿ عالقات معموماتية أكثر في التحميؿ بما فييا والدي التوائـ ايفز

تربية التوائـ ازدواجية الالقحة ووحيدة  ((Nance&Corey,1976التوائـ وحيدة الالقحة نانس وكوري 

، ىيث كايفز  ، واألزواج مف التوائـ ايفز((Haley&last,1981الالقحة ىالي والست

Eaves,1979;Heath&Eaves,1985).)   
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تقارف  كؿ مف األفراد الذيف يرتبطوف جينيا في بيئة غير كىناؾ ايضا دراسات اشكاؿ التبني التي  

قوة عدد مف  (Heath,1985)قارف ىيث . متصمة وبيف األفراد غير المرتبطيف جينيا في بيئة متصمة

بشكؿ عاـ، فإف شكؿ التبني األكثر قوة يتدخؿ فيو جمع . أشكاؿ التبني المختمفة في سمسمة مف المحاكاة

  معطيات مف كؿ مف الوالديف البيولوجييف مع تربية المتبنى بعيدا، والوالديف المتبنيف مع تربية المتبنى ىيث

(Heath,1985) . ىذه األشكاؿ قوية جدا في بحث التُأيرات البيئية الشائعة والتي ىي قوية بشكؿ خاص

مقارنة مع أشكاؿ قرابة التوائـ الممتدة في حؿ اإلرث الجيني والثقافي في ظؿ وجود ىيمنة جينية وتزاوج 

   (. Heath,1985)  نوعي ىيث

يفترض أف الوضع . كؿ الدراسات التي تستخدـ األفراد المتبنيف تتعرض لعدد مف المحددات

عشوائي في أشكاؿ التبني رغـ أف ىذا يمكف اعتباره نادرا ألف العائالت المتبنية عادة يتـ تصنيفيا عمى 

الوالداف . (مثؿ العـ أو العمة)وفي حاالت كثيرة تتعمؽ جينيا بالطفؿ . أساس تشابييا بالوالديف البيولوجييف

أشكاؿ التبني . اجتماعي أعمى مف المتوسط-المتبنياف يجب أيضا أف يكونا بصحة جيدة ومستوى اقتصادي

تتعرض أيضا لمشاكؿ اتعميـ في أف النتائج المشتقة مف األفراد المتبنيف ربما ال تمثؿ بقية المجتمع حيث 

أف الوالديف البيولوجييف  الذيف يتركوف أوالدىـ لمتبني ال يحتمؿ أف يكونوا عينة عشوائية مف المجتمع بما 

. يخص بعض الصفات ذات االىتماـ

مالحظة االختالفات المطمقة في قيمة الصفات  ((Jinks&Fulker,1970يقترح جينكس وفولكر 

بما أف التوائـ وحيدة الالقحة تتطابؽ جينيا، فإف . بيف التوائـ وحيدة الالقحة ضد التطابؽ التاـ بيف التوائـ

وعمى العكس، فالتطابؽ . االختالقات بينيا تحصؿ فقط بسبب تأثيرات بيئية ينفرد بيا كؿ توأـ عف اآلخر

. (عمى افتراض أف الصفات نفسيا تحددىا عوامؿ جينية ولو جزئيا)بيف التوائـ يقدـ تقديرا لمتأثيرات الجينية 
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المشكمة في االختبار ىي أنو ربما يكتشؼ . جيني-العالقة المتبادلة بيف االثنيف تبيف وجود تفاعؿ بيئي

 الالقحة دةولذا فاالختبار يجب أف يصاحبو معطيات عف توائـ وحي. تفاعال بيف البيئة الشائعة والبيئة النادرة

 فولكر –اختبار جينكس . (Jinks&Fulker,1970)عاشت منفصمة لمنع اشتباؾ كيذا جينكس وفولكر 

لف يكشؼ تحكـ الجينات في حساسية البيئة إذا اختمفت الجينات المتدخمة في االختبار عف الجينات التي 

 جينكس ،(Eaves,1977)يفز اBirley,1997) )تساىـ في قيمة المعدؿ لمصفات بيرلي

-ف الممكف التحكـ بكمية التفاعؿ البيئيـ ( (Martin.1983 مارتف(Jinks&Fulker,1970)وفولكر

الجيني الذي يساىـ في تفاوت الصفات الظاىرة باإلضافة إلى أنو يتـ قياس المتغير البيئي الذي يساىـ في 

في ىذه الحالة، مف  (.(Neale&cardon,1992، نيؿ وكادروف( Eaves,1977 )ىذا التفاعؿ ايفز

الضروري الحصوؿ عمى معطيات مف التوائـ وحيدة الالقحة وازدواجية الالقحة التي تتوافؽ في تعرضيا 

إذا مف الممكف تحديد ما إذا كانت . لمتغير االىتماـ، وتتوافؽ في عدـ تعرضيا، وال تتوافؽ في تعرضيا

نفس مجموة الجينات تؤثر عمى الصفة في بيئات مختمفة وتحديد مدى حجـ التأثير الجيني في بيئات 

يمكف شمؿ أشكاؿ الطراز الجيني التي يتـ قياسيا في ىذا الشكؿ متى يكوف ممكنا ليس فقط لتحديد . مختمفة

، ولكف أيضا لتقدير تفاعالت ذات مسمكيف Birley,1997) (المواضع التي تتحكـ بحساسية البيئة بيرلي 

(.  .Martin 1987(بيف الجينات المقاسة والمتخمقة وبيف اآلثار البيئية مارتف

الجينية المتبادلة والتي تـ تصنيفيا - وصؼ ثالثة أشكاؿ مف العالقة البيئية ( Eaves,1977)ايفز

العالقة المتبادلة التمقائية بيف الطراز الجيني : حسب تأثيرىا عمى نمط التفاوتات والمتوسطات في المجتمع

. والبيئة، تأثيرات األشقاء والبث الثقافي
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تحدث العالقة المتبادلة التمقائية بيف الطراز الجيني والبيئة عندما يخمؽ الفرد أو يصدر استجابات 

مف البيئة والتي ىي مف فعؿ الطراز الجيني لدييـ مثال األطفاؿ األذكياء بالوراثة ربما يكونوا معرضيف أكثر 

الجينية المتبادلة حيث أنو -مف الصعب حؿ ىذا النوع مف العالقة البيئية .الختيار بيئات تساعد عمى التعمـ

مف الصعب معرفة ما إذا كانت الجينات تؤثر عمى الصفات الظاىرة بشكؿ مباشر، أو إذا كانت البيئة تنتج 

المعطيات المطولة أو التي تحتوي ثقافات مختمفة ربما تتخذ . اختالفات تسببت أصال مف الطراز الجيني

  (.(Neale&cardon,1992 نيؿ وكاردوف( Eaves,1977)منحى في حؿ ىذا الموضوع ايفز

وىذا . جينية متبادلة تبحث عف التفاعؿ بيف أفراد العائمة-تعود تأثيرات األشقاء إلى عالقة بيئية

تقدـ  (في ىذه الحالة أحد األشقاء)الشكؿ مف المتوسط ظير ألف الصفات الظاىرة لفرد ذو عالقة جينية 

تأثيرات األشقاء ربما تكوف تعاونية، حيث أف قيمة الصفة ألحد األشقاء تزيد . جزءا مف البيئة لمشقيؽ اآلخر

قيمة الصفة لمشقيؽ اآلخر، أو تكوف تنافسية حيث أف قيمة الصفة ألحد الشقاء تقمؿ مف قيمة الصفة 

تحت ظروؼ إيجابية، يمكف حؿ تأثيرات األشقاء مف خالؿ مقارة توائـ وحيدة الالقحة بتوائـ . لمشقيؽ اآلخر

 .ازدواجية الالقحة

التفاعالت التعاونية تزيد تفاوتات التوائـ وحيدة الالقحة نسبة إلى التوائـ ازدواجية الالقحة، وتزيد 

المعدؿ بيف التوائـ ازدواجية الالقحة نسبة إلى التوائـ وحيدة الالقحة، بينما التفاعالت التنافسية تنتج تأثيرات 

 , Eaves ) .1978 ( ، ايفز (,Eaves 1976 )، ايفز,Carey) 1986 )عكسية كاري

مثاؿ عمى ىذا النوع مف العالقة .  الثقافي ألف الوالديف يقدماف جينات وبيئات لساللتيـالتأثيريظير 

، األطفاؿ الذيف يحصموف عمى جينات تزيد مف مقدرتيـ "فرضية ثنائية الميزة"الجينية المتبادلة ىو -البيئية

 الثقافي التأثير(. ,1972Jinks (الذىنية ىـ أيضا يمكف تربيتيـ في بيوت تقدـ ليـ بيئات غنية جينكس
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ىذا الشكؿ . ربما يصبح نموذجا بتحميؿ العالقة بيف التوائـ وحيدة الالقحة والتوائـ ازدواجية الالقحة ووالدييـ

-يمكننا مف تجزئة التفاوت البيئي الشائع إلى عناصر بسبب التزاوج المتجانس، البث الثقافي، المعدؿ البيئي

(. ,1991Cardon)الجيني والتأثيرات البيئية التي يشترؾ بيا التوائـ كاردوف 

بما أف األفراد الذيف لدييـ صفات ظاىرة متشابية يمكف أف يشتركوا في أشكاؿ متشابية مف الطراز 

، فإف التزاوج بيف أفراد يتشابيوف في الصفات الظاىرة يزيد (عمى افتراض أف الصفات تتأثر جينيا)الجيني 

مف نسبة الذرية المتجانسة، التزاوج المتجانس أيضا يسبب تطور مرحمة تخمؼ تناسمي موجية كرو وكيمورا 

(1970Crow&Kimura,) مما يعني ببساطة أف السالالت التي تتشابو في التأثيرات تفضؿ التجانس ،

ىذاف العامالف ينتجاف زيادة في التفاوت الجيني الموازف والذي يعتمد حجمو عمى العالقة المتبادلة  .معا

لمصفات الظاىرة بيف األزواج، مستوى العامؿ الوراثي لمصفة وعدد المواضع المساىمة كرو 

التزاوج التجانسي االيجابي يمكنو أيضا . (,1918Fisher)،فيشر(,1970Crow&Kimura)وكيمورا

التأثير عمى عنصر التفاوت الجيني المييمف، لكف إذا كاف عدد المواضع التي تؤثر عمى الصفة كبيرا، فيذا 

(. ,1976Veta) ، فيتا (,1918Fisher)التاثير ليس ذو أثر عممي فيشر 

التجانس اإليجابي يزيد مف المتوسط الجيني الموازف بيف قريبيف، وفي بعض الحاالت مف العالقات 

 ,1998Lenich&Wolich)وولش  يقدـ عنصرا مييمنا لممتوسط عندما ال يكوف ىناؾ واحدا مسبقا لينش

جينية متبادلة حيث يقدـ الوالداف جينات وبيئة ألطفاليـ ايفز -ربما ينتج التزاوج التجانسي أيضا عالقة بيئية(

(1977Eaves,)جينكس ،( 1972Jinks,) . في سياؽ دراسة التوائـ الكالسيكية، فإف التجانس اإليجابي

يضخـ العالقة المتبادلة بيف التوائـ وحيدة الالقحة والتوائـ ازدواجية الالقحة بنفس الكمية المطمقة، حيث 

معظـ نماذج التزاوج التجانسي تقدـ عدة افتراضات تتضمف أف كؿ  .يؤدي إلى تقميد تأثير البيئة المشتركة
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تحت . األفراد لدييـ فرصة متساوية لالنتاج، وذلؾ التجانس والبث الثقافي والجيني يبقى ثابتا عبر األجياؿ

ىذه االفتراضات، مف الممكف حؿ تُأيرات التزاوج التجانسي بتحميؿ التشابو بيف التوائـ وحيدة الالقحة والتوائـ 

(.  ,1991Cardon)ازدواجية الالقحة ووالدييـ كاردوف 

مثال، بفحص . مف الممكف أيضا حؿ أصؿ العالقة الزوجية المتبادلة بفحص العالقات األخرى

العالقة المتبادلة بيف زوجيف بشكؿ مطوؿ أو بفحص أزواج أفراد ذوي عالقة، يستطيع الشخص تحديد ما 

إذا كانت العالقات الزوجية المتبادلة االيجابية تظير مف تجانس الصفات الظاىرة أو كنتيجة لمتفاعؿ بيف 

ومثؿ ذلؾ، فالعالقة  (.,1981Nance)نانس (,1987Heath)األزواج والتوحد مع مرور الزمف ىيث 

الزوجية المتبادلة االيجابية بيف الزوجيف ربما تنتج أيضا ألف اختيار الزوج يكوف عمى أساس تشابو الخمفية 

وىذا يعتبر انسجاـ اجتماعي وربما يكوف نموذجا مالئما لتبنيو . االجتماعية أكثر مف تشابو الصفات الظاىرة

 ىيث وايفز (,1989Eaves)عند دراسة المقاييس البيولوجية الداخمية ايفز 

(1985Heath&Eaves,)راوك( 1974Rowe,.) 

كلمعرفة أثر البيئة عمى ذكاء األطفاؿ بالتبني كىؿ يقترب ىذا الذكاء مف ذكاء الذيف تبنكىـ أـ يظؿ 

ذا ظؿ عمى تباعده أمكف أف نؤكد أىمية الكراثة  عمى حالتو؟ فإف أقترب أمكف أف نعزم ىذا األثر لمبيئة، كا 

  (Leahey,1935)كمف أىـ الدراسات التي تناكلت ذلؾ دراسة لييي. في تحديد المستكيات المختمفة لمذكاء

كتدؿ النتائج عمى أف معامبلت ارتباط ذكاء جيؿ الكالديف بجيؿ األبناء  ( 1976كرد في السيد،)كما 

 بالنسبة لؤلبناء بالتبني، كأف معامبلت ارتباط 0.20 أك 0.15 كتنخفض إلى 0.51 تصؿ إلى فالحقيقيي

 أك 0.22 ثـ تنخفض إلى 0.47 أك 0.49القدرة المغكية ، لجيؿ الكالديف بجيؿ األبناء الحقيقييف تصؿ إلى 

كىذا يدؿ عمى أف الناحية الكراثية لمذكاء أكبر مف الناحية الكراثية لمقدرة .  بالنسبة لؤلبناء بالتبني0.20
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المغكية كيدؿ أيضان عمى زيادة أثر الناحية الكراثية عمى أثر الناحية البيئية فاألبناء بالتبني يختمفكف في 

كبالرغـ مف ىذا التشابو البيئي فقد كاف . مستكياتيـ الكراثية، كيتشابيكف في البيئة التي يعيشكف في إطارىا

 . لمناحية الكراثية دكرىا الكبير في تحديد مدل التشابو كاالختبلؼ القائـ بيف ىؤالء األفراد

  دراسة عمى المجتمع الفمسطيني داخؿ الخط األخضر كالذم يكثر (Bashi,1977)كأجرل باشي 

متزكجكف ألقارب منيـ أطفاؿ في الصفكؼ مف الرابع إلى % 34فيو  زكاج األقارب، بيف ىذه المجمكعة 

أبناء عمكمة مف  (503)مشارؾ ألطفاؿ ليسكا أقارب ك  (1054 )السادس، مجمكعة الصؼ الرابع تحكم 

مجمكعة الصؼ أما . أبناء مف زكاج بدؿ مف أبناء عمكمة مف الدرجة الثانية (71)الدرجة األكلى، ك

أبناء  (54)أبناء عمكمة مف الدرجة األكلى ك (467)طفؿ مف زكاج غير أقارب ك  (1054)السادس فكانكا 

تـ إستخداـ إختباريف أحدىما معمكمات عامة كآخر . مف زكاج بدؿ مف أبناء عمكمة مف الدرجة الثانية

المجمكعات الثبلث لمصؼ الرابع،  كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ممحكظة بيف. خطأ/ إختبار أسئمة صح

 ىي (RAVEN)أما طبلب الصؼ السادس فكانت النتيجة الميمة التي ليا عبلقة بدرجات إختبار 

األطفاؿ مف زكاج العمكمة كمف الدرجة األكلى حيث سجمكا درجات أقؿ بشكؿ ميـ كأكضح مف أطفاؿ زكاج 

 (.Abu-Sa'ad 2002كرد في ) غير األقارب 

مف كؿ مجمكع % 50،  في اليند، أظيرت بأف (Jesudian,1977)كىناؾ دراسة أجريت مف قبؿ 

مف ىذه الزيجات ليا عبلقة بزكاج عمكمة مف % 52الزيجات عند السكاف الريفيف كانت زكاج أقارب، ك

تقريبان مف مجمكع  (%30)في حيف أف زكاج األقارب في المناطؽ الحضرية شكمت نسبة . الدرجة األكلى

 (.Abu-Sa'ad 2002كرد في )مف ىذه الزيجات كانت ليا عبلقة بزكاج أبناء العمكمة  (%60)الزيجات ك

التي شممت جيميف مف أحفاد أحد الجنكد  (1921)أجريت عاـ  (Kalliak)كفي دراسة أخرل عمى عائمة 
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الذم تـ لو الزكاج بأمرأتيف أحدىما ناقصة العقؿ كاألخرل عادية في ذكائيا تبيف أف األحفاد مف الزكجة 

الشيخ، )األكلى كانكا في غالبيتيـ ناقصي العقؿ، بينما كاف األحفاد مف الزكجة الثانية عادييف في ذكائيـ 

1983 .)

إف الدراسات التي جرت عمى التكائـ المتطابقة أكضحت ما لمكراثة مف أثر عمى الذكاء فعمى سبيؿ 

المثاؿ كجد في إحػدل الدراسات أف معامؿ اإلرتباط بيف ذكاء أكالد العـ اك أكالد الخاؿ األقربيف كاف في 

كفي دراسات أخرل كجد أف معامؿ  .في حالة التكائـ المتطابقة (0.91)بينما كصؿ إلى  (0.29)حدكد 

أما معامؿ اإلرتباط في حالة ككف . اإلرتباط أعمى مما ىك عميو عند أفراد التكائـ األخكية الذيف تربكا معان 

كما كجد أف . أفراد التكائـ المتطابقة لـ يتربيا في نفس البيئة الكاحدة فإنو يقؿ عما لك كانا قد تربيا معان 

ارتباط الذكاء بيف األطفاؿ كآبائيـ كاف أعمى في حالة األبكيف الحقيقييف مما ىك عميو في حالة األبكيف غير 

( 1983الشيخ، )الحقيقييف، كثـ أف األطفاؿ لـ يعيشكا مع آبائيـ الحقيقيف 

 دراسات تتعمق بزواج األقارب 2.2

 أف  زكاج أبناء األعماـ ىك أكثر أنكاع  (Crow & Kimura,1970)دلت دراسة كراك ككيمكرا 

كأمػػا نػتػائػج دراسػات كػؿ . (العالـ العربي، السكداف، اليند، الياباف، الصيف)زكاج األقارب شيكعان في العالـ 

كسيى  ،(Slatis &) Hoene,1961 ، كسبليتس كىكف( (Schull & Neel,  1965مف شؿ كنيؿ 

  بينت زكاج األقارب مف الدرجة األكلى ىك السائد، كأف الزكاج (Suha & Sheikh, 1988)  كالشيخ

يتكاجد في مجتمعات كثيرة، الخصكبة لزكاج كيذا يككف  (أك الخاؿ كالعمة)المضاعؼ ألبناء العـ كالخالة 

مف الكركمكسكمات ستككف متطابقة تمامان لما ىك % 6.25 كذلؾ يعني أف 0.0625معامؿ الخمؼ يساكم 

مكجكد عند أىميـ كالذم بدكره سيككف مكركثان مف السابقتيف كىناؾ بعض الدراسات التي تمت في اليند 
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كمجتمعات أخرل في شرؽ آسيا أكدت كجكد تعدد كتكرار أكثر في زكاج األقارب في اليند منو في شرؽ 

(.  Abu-Sa'ad 2002كرد في )آسيا 

  في اليند تظير  (Inbaraj & Jesudian,1972 )كىناؾ دراسة قاـ بيا راك كانبرادج كجيستماف 

مف ىذه الزيجات % 52.6مف التزاكج في المجتمعات الشعبية كانت زكاج أقارب  ،كأف % 50اف أكثر مف 

مف عدد الزيجات % 30كانت ألقارب درجة أكلى كأظيرت أيضان أف الزكاج في المناطؽ الريفية كانت 

(. Abu-Sa'ad 2002كرد في )منيا كانت ألقارب مف الدرجة األكلى  % 60ألقارب كأف 

في المجتمعات ذات زكاج األقارب تككف فييا  (قبؿ كبعد الكالدة)إف زيادة الخطكرة في الكفيات 

كتككف الكفيػػات لغيػػر األقارب مف الدرجة  (=0.0625F)لؤلقارب مف الدرجة األكلى % 9نسبة الكفيات 

كرد في )مكرتكف ككراك كمكلر  (=F 0.0165)فقط  (%5 – 2.5ثانية أك اكثر  )األكلى

(Crow&Muller,1956 .

كتشير كثير مف األبحاث التي أجريت بيذا الصدد أّف كثيران مف الشرائح المجتمعية في كثير مف 

 – 20 حيث   (Alan H. Bittles,1980)أرجاء العالـ تتبع أنماط سمككية متشابية في التناسؿ الف كبيتمز

مف الزيجات يحصؿ بيف أناس متقاربيف بيكلكجيان في كسط كجنكب كغرب آسيا كشماؿ أفريقيا، ىذه % 50

 (الخاؿ) مميكف شخص، التزاكج األكثر شيكعان عندىـ ىك زكاج أكالد العـ 735المناطؽ يسكنيا أكثر مف 

، كالحظ العالـ بيتمز  (أكالد عـ كأكالد خاؿ بنفس الكقت)مف الدرجة األكلى أك أكالد العـ المضاعؼ 

(Bittles,1980) أف المعمكمات حكؿ ىذا المكضكع في بمد مثؿ الصيف قميمة نسبيان منذ تأسيس الحككمة 

المذيف  (HAN)الشيكعية، لكف ما قبؿ العيد الشيكعي كاف زكاج أبناء العـ شائعان كخصكصػان بيف القبائؿ 

يككنكا أغمبية الشعب الصيني ككذلؾ الحظ أف الحككمة اليندية منعت زكاج أبناء العـ مف بنات الخاؿ أك 
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 في جنكب اليند، كبعد أف الزكاج فالعكس، إال أف ىذا بقي شائعان عند اليندكس كالمسمميف كالمسيحيي

(. Abu-Sa'ad 2002كرد في )المحمي يتأثر بالحياة السياسة كالدينية بالمنطقة  

 

 :  دراسات تتعمق بالعالقة بين الذكاء والتحصيل العممي2.3

 مف أىـ العكامؿ المؤثرة في التحصيؿ العممي عكامؿ القدرة العقمية، ففي دراسة أجراىا 

عمى عينة مؤلفة مف أربعمائة طالب أمريكي في المرحمة اإلبتدائية في ( (Gopal& Sons, 1970ككباؿ   

.  0.60إحدل الكاليات المتحدة األميريكية، كاف معامؿ اإلرتباط بيف مقاييس الذكاء كمقاييس التحصيؿ ىك 

 عددان مف الدراسات أجريت في البيئة األمريكية،  (Bortchi & Michels)كلخص كؿ مف بكرتش كمايكمز

تناكلت العكامؿ المؤثرة في التحصيؿ العممي في مستكل المرحمة اإلعدادية كأستخمصا منيا أف األدكات 

كما يشير الباحثاف إلى أف متكسط . األكثر استخدامان في التنبؤ بالتحصيؿ العممي ىي إختبارات الذكاء

 0.50اإلرتباطات كما كردت في عدد مف الدراسات بيف مقاييس الذكاء كمقاييس التحصيؿ تقػع في حدكد 

(Gopal,1970))  . كأما شارما كاخركف(Sharma&Others,1975)  فقد درسكا العبلقة بيف الذكاء

 عامان مف طبلب كمية ككردناؿ 17 – 15 طالبا تتراكح أعمارىـ بيف 75كالتحصيؿ العممي لدل عينة مف 

في أنريستار في اليند، كقد تـ قياس التحصيؿ باإلمتحانات التي أعطيت مف قبؿ المدرس كتـ قياس الذكاء 

باختبار القدرة العقمية العامة، كأظيرت النتائج عدـ كجكد عبلقة ارتباط ذات داللة بيف التحصيؿ كالعامة 

الكمية عمى إختبار القدرة العقمية العامة، إال أف عبلقة اإلرتباط بيف درجة الطالب عمى الفقرات الحسابية مف 

كقاـ .  (1986كرد في الفرخ،  )اختبار الذكاء كبيف التحصيؿ كانت ذات داللة احصائية 

بدراسة ىذه العبلقة عمى عينة تتألؼ مف مئة طالب كمئة طالبة مف إحدل مدارس   (Kunda,1976)ككندا
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 كأخذت الدرجات (M,L) باشكالو Tearmanكمكتا في اليند مف طبلب المرحمة الثانكية، بكاسطة مقياس 

المغة البنجالية كالمغة االنجميزية، كالعمكـ العامة، كالرياضيات، كالعمـك ) مساقات ىي 5التحصيمية مف 

. كقد أظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة ذات داللة بيف الذكاء كاإلنجاز االعممي. (االجتماعية

عمى مجمكعة مف طبلب المدرسة  (Kennedy&Others,1977) كفي دراسة اجراىا كندم 

الثانكية بكالية كميفكرنيا في الكاليات المتحدة األميريكية، تـ تكزيع الطمبة عمى مجمكعتيف، المجمكعة األكلى 

متكسطة الذكاء، كالثانية منخفضة الذكاء، كأظيرت النتائج أف أفراد المجمكعة المتكسطة الذكاء قد حصمكا 

 (.1986كرد في الفرخ،  )عمى تحصيؿ أفضؿ مف أفراد المجمكعة المنخفضة الذكاء

بإجراء بحث عمى طبلب  (Abadzi, 1984)كعف تأثير الذكاء عمى اإلنجاز العممي قاـ ابادزم 

الصؼ الرابع اإلبتدائي في مدرسة ابتدائية بتكساس بالكاليات المتحدة، يعتمد عمى اختبارات الذكاء لتقييـ 

 طالبان مف 284كقد تألفت عينة الدراسة مف مجمكعتيف، ككاف عدد أفراد المجمكعة األكلى . ذكاء طبلبيا

كقد أشارت النتائج .    طالبان مف ذكم الذكاء العادم383ذكم الذكاء المرتفع، كعدد أفراد المجمكعة الثانية 

إلى أف أفراد المجمكعة األكلى كالتي يتميز أفرادىا بالذكاء المرتفع قد أظيركا تقدمان مممكسان في التحصيؿ في 

(.    1986كرد في الفرخ،  )نياية السنة بالمقارنة مع أفراد المجمكعة الثانية ذكم الذكاء العادم 

كلمعرفػة العبلقة بيف درجة الذكاء كالتحصيؿ العممي مع التقدـ في العمر أجرل جريستير  

(Gerster&others, 1984)  دراسة ككانت العينة مككنة مف الطبلب ذكم الذكاء المنخفض مف صفكؼ

األكؿ اإلبتدائي مف بعض المدارس األميريكية في الكاليات المتحدة األميريكية حيث قاـ الباحثكف بتطبيؽ 

 كقد أشارت النتائج إلى أف منخفضي الذكاء مف األطفاؿ 1977 – 1969إختبارات الذكاء سنكيان مف عاـ 

كعف . لـ يحصمكا عمى تقدـ دراسي ذم داللة بالرغـ مف نمكىـ بالمقارنة مع غيرىـ مف مرتفعي الذكاء
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في دراسة قارنت فييا بيف طبلب  (Rudd,1984 )عبلقة الذكاء بالتحصيؿ العممي فقد أثبتت ركد 

كطالبات مف جامعة ككلتشير بانجمترا أف الطبلب قد حصمكا عمى عبلمات أعمى مف الطالبات في األعكاـ 

،  كقد عزت الباحثة ىذا التفكؽ إلى أف درجات ذكاء الطبلب المقاسة 1979- 1987 – 1977الدراسية 

بإختبار الذكاء كانت أعمى مف درجات ذكاء الطالبات كبالرغـ مف أف مقاييس القدرة العقمية تعطي دالالت 

كما ظير في العديد مف الدراسات إال أف اإلرتباط بيف مقاييس القدرة .  عالية لمتنبؤ بالتحصيؿ العممي

تتراكح بيف  (Super,1982)العقمية كمقاييس التحصيؿ، ال تخرج عف حدكد معينة ، كىي كما يذكرسكبر 

 ، كيشير ذلؾ إلى أف جزءان ىامان مف التبايف في نتائج إختبارات التحصيؿ تقرره عكامؿ 0.80 ك0.30

كأكدت دراسات كؿ مف  .  (1986كرد في الفرخ،  ).أخرل غير القدرة العقمية المتمثمة في نتائج الذكاء

كاركستر (Justman,1956)كجستماف ( Barnette,1957) كبارنيت(Shannon, 1957 )شانكف

(Warcester,1956) كما الحظت ىذه الدراسات . جميعيا عمى كجكد ارتباط بيف التفكؽ العقمي كالتحصيؿ

فالمتفكقكف يتميزكف عف العادييف . كجكد تمايز كاضح بيف المتفكقيف عقميان كالعادييف في نكاحي التحصيؿ

بحصكليـ عمى عبلمات أك درجات عالية، بؿ كحتى أكلئؾ الطبلب الذيف الحقكا بفصكؿ دراسية أعمى 

كرد )كأسبؽ مف عمرىـ الزمني يحصمكف أيضان عمى درجات أعمى مف زمبلئيـ األكبر سنان في ىذه الفصكؿ

 (.1976، في خالد

 

التعميق عمى الدراسات  

الدراسات التي تناكلت تأثير المستكل االقتصادم لؤلسرة عمى التحصيؿ العممي تبيف كجكد عبلقة 

ارتباطية مكجبة بيف المستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسرة كمستكل التحصيؿ العممي مثؿ دراسة التؿ 
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التي تبيف اف المركز االجتماعي لبلسرة كدخميا كالمستكل التعميمي ألفرادىا يؤثر في التحصيؿ  (1993)

التي تعتقد اف البيئة الفقيرة تفتقر لمخصائص التي  (Pleeno,2002)كايضا دراسة بمينك.العممي لؤلكالد 

فيبيف  (1991)كاما تقرير المجنة القكمية لآلطفاؿ .تساىـ بتكفير بيئة مناسبة لتحقيؽ النجاح العممي لمطالب 

اف االىؿ في االسر الفقيرة يمتمككف مستكل تعميـ متدني ، كاف الطبلب يخرجكف لمعمؿ مما يضر 

بتحصيميـ العممي ، كايضا فاف سكء التغذية كالصحة يؤثر عمى قدرة الطبلب عمى التركيز، ام اف المستكل 

 .االقتصادم العاـ لو تأثير عمى النجاح العممي 

قدمت دراسات التكائـ  كالتبني معظـ المعطيات المقنعة لمتأثير الكراثي عمى الذكاء في مرحمة 

النضكج ، الف االخكة بالتبني يظيركف صفات مستكل ذكاء متشابية كالتي يمتمكيا آبائيـ كأشقائيـ 

( Bouchard,1990)ككجد (Leahey ,1935)البيكلكجيكف كالذيف ربما لـ يمتقكا بيـ قط مثؿ دراسة لييي

كاما التكائـ مف بيضة كاحدة فيككف ذكائيـ قريبا أكثر . اف معامؿ الفصؿ لو تأثير قميؿ عمى معامؿ الذكاء

 & Anastasi)مف غيرىـ ألنيـ يتقاسمكف صفات كراثية أكثر تشابيا،  مثؿ دراسة اناستازم كاكربينا 

Urbina, 1997)  كدراسات كؿ مف دانيئمز، كدفمف، كركدير (Devlin & Roed, 1997 Daniels .)،

عدة دراسات اظيرت اختبلفا في مستكل ذكاء التكائـ في الطفكلة عف مستكل ذكاء غير التكائـ مثؿ  كىناؾ

، (Philips,1988)،كفيميبس (Petterson,1993)كبيترسكف   (O,Brien,1987)دراسة اكبرياف كىام 

، (Kendler,1995)، ككيندلر  (Chitkara,1988)كاف ىذا االختبلؼ يختفي مبكرا مثؿ دراسة شيتكارا

 Posthuma,2000)كبكستكما  (Nilsen,1984)كنيمسكف 

اما الدراسات التي تناكلت المستكل العممي لآلىؿ كعبلقتو بالتحصؿ العممي،  ايضا كاف ىناؾ 

عبلقة تبادلية بيف المستكل التعميمي كالتحصيؿ العممي ، فكمما كاف مستكل تعميـ االىؿ عالي كاف 
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اىتماميـ بتحصيؿ اكالدىـ العممي اكثر كالعكس صحيح ، كيدؿ عمى ذلؾ دراسة كؿ مف كرينبكرف 

(Greenburn,1991)  التي تبيف اف االطفاؿ الذيف يعيشكف في بيئة فقيرة لدييـ خصائص متشابية مثؿ

الذم يبيف اف الكضع االقتصادم لمطالب  (Geoffery,1993)كدراسة جيفرم .اف كالدييـ غير متعمميف 

. يؤثر في دافعية التحصيؿ لديو كما يؤثر في آدائو العممي 

اسيا ىك  شرؽ كمجتمع العربي المجتمع في اف الزكاج الشائع  عمى االقارب زكاج دلت دراسات 

 كأف  (Crow & Kimura,1970)كراك ككيمكرا دراسة  مثؿ االكلى الدرجة مف كخصكصا زكاج االقارب

العالـ العربي، السكداف، اليند، الياباف، )زكاج أبناء األعماـ ىك أكثر أنكاع زكاج األقارب شيكعان في العالـ 

 Slatis ) ، كسبليتس كىكف(Schull & Neel,  1965) كأمػػا نػتػائػج دراسػات كػؿ مف شؿ كنيؿ. (الصيف

& Hoene,1961)، كسيى كالشيخ  (Suha & Sheikh, 1988) بينت زكاج األقارب مف الدرجة  

يتكاجد في مجتمعات  (أك الخاؿ كالعمة)األكلى ىك السائد، كأف الزكاج المضاعؼ ألبناء العـ كالخالة 

 .كثيرة

 بيف ارتباطية عبلقة كجكد بينت العممي كالتحصيؿ الذكاء بيف بالعبلقة تتعمؽ التي الدراسات كأما

 Gopal)مف كؿ دراسة ذلؾ عمى كدؿ(  %60-%50 )بيف تراكحت التحصيؿ كمقاييس الذكاء مقاييس

& Sons , 1970)كدراسة  (Kunda , 1976 ) .

 مجمكعة اف عمى النتائج دلت فقد الذكاء حسب مجمكعات الى العينات تكزيع بخصكص كأما

( Kennedy&others,1977)دراسة  مثؿ العادم الذكاء ذكم مف افضؿ تحصيؿ عمى حصمكا االذكياء

 .   (Abadzi, 1984) وابادزي 
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الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

 ييدؼ ىذا الفصؿ الى التعريؼ بمجتمع الدراسة كعينتيا كاألدكات المستخدمة فييا ككذلؾ 

. تكضيح متغيراتيا، كتناكلت الباحثة اجراءات الدراسة كتطبيقيا كمف ثـ المعالجات االحصائية

 :  منهج الدراسة3.1

.  تعتمد ىذه الدراسة في تصميميا النمكذج المركب العشكائي لممجمكعات الطبيعية 

، التصميـ الذم يعتمد المجمكعات الطبيعية ىك ذلؾ  (Shaughnessy&Zechweister,1997)حسب

التصميـ الذم يحتكم عمى كجكد متغيرات مستقمة ذات مستكيات كالتي تخص الفركؽ الفردية بناءن عمى 

 كحينما يشمؿ ىذا التصميـ أكثر مف متغير مستقؿ ُيَعّد نمكذجان مركبان .  مستكيات مختمفة مف ىذه المتغيرات

(Howell,1977)   .

 ىذا التصميـ يناسب التحميؿ اإلحصائي المطمكب لمتغيرات الدراسة بكؿ مستكياتيا، 

كلتحديد التفاعبلت فيما بيف المتغيرات، ككذلؾ تحديد حجـ أثر المتغيرات المستقمة بكؿ مستكياتيا عمى 

.  المتغيرات التابعة بكؿ مستكياتيا

 كإلجراء التحميؿ اإلحصائٍي، أستخدـ برنامج التحميؿ اإلحصائي لمعمكـ اإلجتماعية 

(SPSS) . أستخدـ إختبار تحميؿ التبايف المتعدد( MANOVA)  كالذم يفحص اإلفتراض بأف معدالت

 كالرياضيات كاختبار ريفنز لمذكاء، المغة العربية، كالمغة االنجميزية)مجتمع البحث في المتغيرات التابعة 
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(Raven’s,  كبإستخداـ .  (صمة القرابة،كالجنس، كثقافة األىؿ) متساكية لكؿ مستكيات المتغيرات المستقمة

ىذا النكع مف التحميؿ ىنالؾ عدة نماذج يمكف إعتمادىا ضمف التحميؿ المتعدد، فبإستخداـ النمكذج الكامؿ 

كبذلؾ يتـ فحص جميع مستكيات .  يتـ إختيار كؿ مستكل لكؿ متغير مع كؿ مستكل لكؿ متغير آخر

يستدعي  (المتغيرات المستقمة)بظيكر فركؽ فردية عمى أحد العكامؿ . (Howell,1977)المتغيرات التابعة 

 لمعرفة مدل تأثير ذلؾ العامؿ عمى كجكد مثؿ  (ANOVA)ذلؾ متابعتو بإستخداـ تقنية التحميؿ األحادم 

كالتي تشير إلى حجـ الفركؽ الفردية التي يمكف َنسُبَيا لكؿ  (²)تمؾ الفركؽ الفردية في المتغيرات التابعة 

 . متغير مف المتغيرات المستقمة

:   مجتمع الدراسة3.2

 تككف مجتمع الدراسة مف طبلب كطالبات المرحمة اإلعدادية، في المدارس الحككمية في 

( 535)، كالبالغ عددىـ (2003/2004)شرقي القدس  التابعة لكزارة المعارؼ االسرائيمية لمسنة الدراسية 

( 179)طالبة ، كعدد الطبلب  (357) مدارس  حيث بمغ عدد الطالبات  (5)طالبا كطالبة مكزعيف عمى 

 .      طالبا

:   عينة الدراسة3.3 

تـ اختيارعينة الدراسة مف افراد الدراسة بالطريقة العشكائية الطبقية حسب متغيرات الجنس كالصؼ 

المرحمة  ) طالبا كطالبة مف أبناء الصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع 535، حيث بمغ  حجـ العينة 

طالبة أم ما  (357)مف عينة الدراسة ك% 33.4طالب أم ما نسبتو  (179)منيـ  (اإلعدادية

. 0.29 سنة مع أنحراؼ معيارم 15-12مف عينة الدراسة، كمعدؿ جيؿ المشاركيف % 66.6نسبتو
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 مدرسة مف المدارس اإلعدادية التابعة 25  كأختيرت المدارس الخمس عشكائيان أيضا مف ضمف 

. لكزارة المعارؼ في محافظة القدس

 
 (1)الجدكؿ رقـ 

تكزيع عينة البحث مف حيث الجنس ، صمة القرابة بيف الكالديف 
         صمة القرابة                                       

المجمكع ليسكاقرباء مف العائمة درجة ثانية درجة أكلى        الجنس                                

 178 86 28 11 53ذككر 

 357 175 66 30 86اناث 

 535 261 94 41 139المجمكع 

 
أبناء األقارب ، %26كيكضج الجدكؿ أعبله أف أبناء األقارب مف الدرجة األكلى قد شّكمكا ما نسبتو  

أما أبناء غير % 17.6ما نسبتو  (مف العائمة )أبناء األقارب ألبعد مف ذلؾ ، %7.7مف الدرجة الثانبة 
%.  50أم أف نسبة األقارب عامة في عينة البحث تجاكزت الػ ، % 48.8األقارب فشكمكا نسبة 

 
 

:   أدوات الدراسة3.4

:   استمارة جمع بيانات أولية3.4.1

عف المشاركيف في عينة  (الديمكغرافية  )اليدؼ مف استخداـ االستمارة ىك جمع البيانات االكلية 

قرابة مف الدرجة االكلى كالثانية  )، كالعمر ،  كصمة قرابة الكالديف  (ذكر، انثى )البحث بخصكص الجنس 

. (، مف العائمة كال تكجد صمة قرابة 
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:  لمذكاء Raven’sاختبار  3.4.2

 دكؿ مف العديد في كبير بشكؿ كأنتشر ،1938 عاـ بريطانيا في المقياس ىذا Raven’s كضع

 ممف األفراد عمى تطبيقو يمكف حيث العمر، فئات مف كاسعان  قطاعان  تطبيقو في المقياس ىذا كيشمؿ العالـ،

 تقع الذيف األفراد كعمى كأخرل، عمرية فئة كؿ بيف سنة نصؼ بفارؽ سنة (6-14) سف بيف ما أعمارىـ تقع

.  عمرية فئة كؿ لمدل سنكات خمس بفارؽ سنة( 65 – 20 )سػف بيف ما أعمارىـ

كيعكد سبب إختيار ىذا المقياس بالذات إلى عدـ تأثره بالمغة حيث أنو إختبار غير لفظي، كال  

يعتمد عمى أم نكع مف األسئمة المتعمقة بالمعمكمات التي يكتسبيا المفحكص نتيجة الدراسة كالتحصيؿ، كأنو 

يمكف تطبيقو إلى حد كبير في مختمؼ البيئات ميما إختمفت لغة أفرادىا،  كميما تنكعت ثقافاتيـ، كيمكف 

كلمزيد مف المعمكمات عف ريفيف  (C.Raven.،1952).تطبيقو عمى المتعمميف كاألمييف عمى حد سكاء

نفس الصيغة التي * . مصفكفة (28)لقد أستخدمت الصيغة المختصرة في ىذه الدراسة .   (1)انظر ممحؽ

أستخدمت في دراسِة أجريت عمى العائبلت في ىاكام مف قبؿ ديفريز كبمكميف كفيدنبرغ كككز 

DeFries,Plomin,Vedenberg,&Kuse,1998)) ، كمف قبؿ  ىر كبدكر كبكتشارد

ebedour,Bouchard, 1997)&( Hur ، كذلؾ أستخدـ نفس األختبار كبنفس الصيغة في دراسة أجريت

أستخدـ ىذا األختبار في عينة البحث   (Abu-Sa'ad 2002 )في منطقة بئر السبع مف قبؿ أبك سعد 

 منظكمات بحيث تككف ناقصة  2x3 اك 2x2كيتركب اإلختبار مف مصفكفات .  دقبقة20الحالي  لمّدة 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 A5,A8,A11,A12,B5,B6,B8,B10,B12,C3,C6,C8,C11,D2,D3,D6,D8,D10, 

E1,E2,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E12 
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كدرجة المشارؾ تككف حسب عدد ، مصفكفة كاحدة مف كؿ منظكمة كعمى المشارؾ إيجاد المصفكفة الناقصة

(  g)لمذكاء العاـ،  (Spearman,1932)يرتبط ىذا األختبار بمفيـك سبيرماف .  المنظكمات الصحيحة

بحيث  يتطمب مػف المشارؾ فػي األختبار أف يتفحص المنظكمات كيكتشؼ مبنى أك صيغة 

لقد حققت ىذه الصيغة المختصرة التي أستخدمت . العبلقات الداخمية لممنظكمة بإستخداـ األدراؾ البصرم

،  كفػي دراسػة أبك 0.86  درجة ثبات  ،((DeFries,Plomin,Vedenberg & Kuse,1981مف قبؿ 

 طريقة  حسب) 0.88أما درجة الثبات في الدراسة الحالية فقد بمغت .  0.68( Abu-Sa'ad 2002 )سعد 

 :Guttman Split- Half  .)

 التحصيل العممي 3.4.3

(. المغة العربية، كالمغة االنجميزية، كالرياضيات: معدالت نصؼ السنة لمقررات) 

:  إجراءات الدراسة3.4.4

:   كفؽ الخطكات اآلتيةةأجريت الدراس

تـ الحصكؿ عمى مكافقة رسمية مف قسـ الدراسات العميا في التربية في جامعة القدس، بخصكص  -1

.   في القدسؼتطبيؽ الدراسة كمف مديرة المعار

تـ تحديد المدارس التي شممتيا الدراسة، بزيارة المدارس كالتحدث مع مدرائيا كمديراتيا حكؿ الدراسة  -2

 . كأىدافيا، كأىميتيا مف أجؿ تقديـ التسييبلت البلزمة إلنجاح الدراسة

في خمسة مدارس ، تـ اختيار العينة مف طمبة المرحمة األعدادية التابعة لكزارة المعارؼ بطريقة عشكائية -3

 . مدرسة مكزعة في شرقي القدس25مف بيف 



 71 

تـ شرح كيفية تعبئة اإلستبانة المرافقة لئلختبار كخصكصا التي تتعمؽ بالقرابة كشرح مفاىيـ القرابة مف  -4

.  الدرجة األكلى كالثانية كمف العائمة

 الذم يتطمب اإلجابة عمى ثمانية كعشركف رأما المرحمة الثانية فيي تعريؼ الطبلب عمى اإلختبا

، المقارنة كالتحميؿ كفي النياية اختيار Raven’sمصفكفة مف خبلؿ استخداـ الركابط في مصفكفات 

.  حيث الجزء الناقص في المصفكفة، الجكاب المناسب

كمف ثـ أعطى الطبلب عشريف دقيقة  (لغاية خمس دقائؽ )تـ إعطاء الكقت الكافي لئلستفسار كالسؤاؿ  -5

كأعمـ الطبلب بأنو إذا شعر أحٍد منيـ بالضيؽ أك اإلنزعاج أثناء اإلمتحاف فميـ الحؽ . إلجراء اإلمتحاف

في اإلنسحاب، كأف النتيجة ستككف سرية كلف يتعرض أم طالب لئلزعاج أك المساءلة، كأف النتائج 

.  ستككف محفكظة كتستخدـ فييا األرقاـ بد ؿ األسماء

المغة العربية، كالمغة اإلنجميزية  ) تـ الحصكؿ عمى معدؿ العبلمات في ثبلثة مكاضيع رئيسية ىي -6

، مف قبؿ إدارات المدارس كالتي تخص المشاركيف في عينة البحث، كاستبدلت األسماء (،كالرياضيات

أختيرت ىذه المكاضيع الرئيسية الثبلث ألنيا أكثر المكاضيع تركيزان في . بأرقاـ لمحفاظ عمى السرّية

المنياج الدراسي كيخصص ليا أكثر عدد مف الساعات كالجيد، كالنجاح في ىذه المكاضيع يعتبر 

 .                                       (Abu-Saad,2002 ِ )مقياس لمنجاح األكاديمي بشكؿ عاـ 
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الفصل الرابع  

نتائج الدراسة 
   

 سيتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تـ التكصؿ الييا مف خبلؿ التحميؿ االحصائي لمبيانات 

اختبار ريفيف لمذكاء ك التحصيؿ العممي  )المتحصؿ عمييا مف استجابات افراد العينة عمى ادكات الدراسة 

حيث قامت الباحثة باستعراض تمؾ النتائج كفقا النسجاميا كمدل ارتباطيا مع اسئمة الدراسة المطركحة . (

. في الفصؿ االكؿ كالفرضيات التي انبثقت منيا 

  تمت المعالجة االحصائية لمبيانات باستخداـ برنامج الرـز االحصائية لمعمكـ االجتماعية

(Statistical Package For Social Sciences-SPSS,Version 10.0) كذلؾ بحساب كؿ مف

كالنسب المئكية، معامؿ الترابط بيف  (االعداد)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالتكرارات 

متغيرات الدراسة، التفاعبلت بيف المتغيرات، كاستخداـ اختبار حجـ أثر المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات 

.  التابعة

 

:التحميل الوصفي   
 طالب كطالبة تكزعكا بيف قرابة مف الدرجة األكلى، قرابة مف الدرجة الثانية، مف 535احتكت عينة البحث 

 ( 2جدكؿ رقـ  )العائمة، كمف غير األقارب 
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(2)الجدكؿ رقـ   

 معدؿ عينة البحث في المتغيرات التابعة حسب درجة القرابة
 

 
صمة القرابة                        اختبار ريفيف          المغة العربية            المغة االنجميزية                الرياضيات 

 
 59,56           60,27                64,12                 13,12                       المعدؿ                 
 17,96                  18,70                17,46                   4,91درجة اكلى           انحراؼ معيارم       

 136                          136                       136                    139                       العدد                   
 61,60                  62,95                 67,53                 13,93                       المعدؿ                 

 18,31                   18,65                  16,55                  5,40درجة ثانية          انحراؼ معيارم        
 41                             41                          41                      41                      العدد                     
 57,57                   59,71                  61,94               13,50                      ا لمعدؿ                   

 16,76                   16,63                  15,24                  4,44مف العائمة          انحراؼ معيارم        
 94                             94                          94                      94                      العدد                    
 61,08                    61,58                  64,99                 13,56                      المعدؿ                  
 18,39                    17,95                   16,32                  4,82ال يكجد            انحراؼ معيارم         

                            258                        259                     261  صمة              العدد                     
 260 

 60,11                    61,01                   64,42                 13,46                     المعدؿ                   
                    17,99                  1 7,95                   16,47                   4,82المجمكع         انحراؼ معيارم         

 531                          529                         530                    535العدد                                            
 
 
 

 كالتحصيؿ العممي حسب درجة RAVEN'S يبيف الجدكؿ اعبله معدالت المشاركيف في اختبار 
صمة قرابة الكالديف حيث يظير أف المعدالت متقاربة جدان بيف أكساط أبناء األقمرب في الثبلثة مستكيات 

.   المكزعة  في الجدكؿ أعبله
المغة العربية كالمغة : أما متغير الجنس فقد اظير أف ىنالؾ فركؽ بيف الجنسيف في المتغيرات التابعة 

 ( 3جدكؿ رقـ  )األنجميزية لصالح االناث
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(3)الجدكؿ رقـ   

 معدالت عينة البحث في المتغيرات التابعة حسب الجنس
الجنس                     اخنبار ريفيف     المغة العربية       المغة االنجميزية            الرياضيات 

 60,08                 57,60         61,49           12,81    المعدؿ                    
 16,39                 15,29       15,96             4,48ذككر   انحراؼ معيارم           

 175                       173              174            179        العدد                        
 60,14                 62,67        65,85         13,79          المعدؿ                      
 18,73                 18,88       16,53           4,70اناث     انحراؼ معيارم             
  357                      357            357            357         العدد                     
 60,12                  61,02        54,42          13,46المجمكع  المعدؿ                   
 17,98                   17,93       18,46           4,81         انحراؼ معيارم          

  532                        530             532            536         المجمكع                     
 

 

 

مف أجؿ التأكد مف صحة الفرضيات بخصكص متغير الجنس كمتغير صمة القرابة فيما إذا كاف 

ريفيف، المغة العربية كالمغة )ليـ أثر ذك داللة إحصائية كما ىك حجـ أثر كؿ منيما عمى المتغيرات التابعة 

أجرم .  كفيما إذا كاف ىنالؾ تفاعؿ ذك أثر داؿ إحصائيان عمى المتغيرات التابعة  (األنجميزية كالرياضيات

 لكؿ مف المتغيريف المستقميف الجنس كصمة القرابة لفحص مدل تأثير كؿ  ANOVAتحميؿ المعامؿ 

: منيما عمى المتغيرات التابعة ككانت النتائج كالتالي

لقد أظيرت النتائج فركؽ بيف الطبلب عينة البحث عمى خمفية العامؿ الكراثي، لزكاج األقارب حيث  -4

مف الفركؽ في اختبار ريفيف إلى متغير صمة القرابة إال أف ىذه الفركؽ لـ تصؿ % 5.4يمكف عزك 

 ( أ3ممحؽ ) (F=1.24, p>0.05).  إلى الداللة اإلحصائية

 Raven’sمتغير الجنس كاف لو أثر ذك داللة احصائية عمى الفركؽ بيف الجنسيف في اختبار  -5

(F=5.00, p < 0.05) ىذه النتيجة .  (الجنس)مف ىذه الفركؽ يعزل لذلؾ المتغير % 5.6 حيث
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تكائـ الفرضية بأف متغير الجنس لو أثر عمى الفركؽ الفردية بيف الذككر كاإلناث عينة البحث في 

كقد أكدت النتائج أيضان أف متغير الجنس لو أثر عمى الفركؽ الفردية في .  (Raven's)اختبار 

مف الفركؽ بيف الجنسيف في % 16إذ يعزل .  تحصيؿ الطبلب عينة البحث في التحصيؿ العممي

 (F=8.52) (²=0.16)إلى ككنيـ ذككران  أك أناثا  (ب3ممحؽ رقـ )المغة العربية 

p<0.05))  مف الفركؽ بيف الجنسيف في المغة اإلنجميزية % 14، كما يقرب

(²=0.138) (F=9.34, p <0.05) ( د3ممحؽ رقـ)  ممحؽ )أما بخصكص الرياضيات

 .فمـ تظير النتائج فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف (ج3رقـ 

 يبيف أف أعمى معامؿ ترابط ىك بيف المغة العربية 4أما بخصكص العبلقة بيف المتغيرات فالجدكؿ رقـ 
 .) r=0.73 ) كبيف المغة العربية كالرياضيات  ) r=0.75 )كالمغة االنجميزية 

 

 

 4جدول رقم 
 RAVEN'Sبين أختبار   (r)معامل الترابط 

 والتحصيل العممي في المغة العربية والمغة اإلنجميزية والرياضيات

 RAVEN'S  رياضيات إنجميزم عربي
RAVEN'S 1.000    

   1.000 3992.عربي 

  1.000 7479. 3326.إنجميزم 

 1.000 7296. 7323. 4448.رياضيات 

 530.0= عدد المشاركيف 
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 اظيرت النتائج اف ىنالؾ تفوؽ لدى  اإلناث في SPSS) )باستخداـ برنامج التحميؿ االحصائي

التحصيؿ العممي في المغة العربية والمغة االنجميزية، وايضا تفوؽ االناث عمى الذكور في نتائج اختبار 

 (5جدكؿ رقـ )الذكاء ريفيف بينما لـ تكف ىنالؾ فروؽ بيف الجنسيف في التحصيؿ العممي في الرياضيات

( 5)جدكؿ رقـ 

 مقارنة معدل التحصيل العممي لمذكور واالناث 
 .بار الذكاءريفين، المغة العربية والمغة االنجميزية والرياضياتتفي اخ

 

 

ك تبيف اف لمتغير الجنس  اثر كاضح عمى الفركؽ في التحصيؿ بيف الجنسيف في المكاضيع المذككرة في 
المغة االنجميزية  (f=8.32, ,P<0.05)المغة العربية  (f=4.98, ,p<0.05)الجدكؿ ادناه ريفيف 

(f=9,45,p<0.05) كاما في الرياضيات فمـ يكف ىنالؾ اثر لمتغير الجنس 

( ( f=0.001,p>0.05.( 6جدكؿ رقـ)  
 6جدكؿ رقـ 

بين متغير الجنس والمتغيرات التابعة االتفاعل 
مستوى الداللة  fقيمة متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصادر التباين  

التفاعل بين الريفين 
والجنس 

114.46 1 114.46 4.98 0.02 

التفاعل بين االعربية 
والجنس 

2223.89 1 2223.89 8.32 0.00 

التفاعل بين االنجميزية 
والجنس 

2993.19 1 2993.19 9.45 0.00 

التفاعل بين الرياضيات 
والجنس 

0.42 1 0.42 .001 0.97 

الرياضيات المغة االنجميزية المغة العربية ريفين الجنس 
    الذكور 

 60.08 57.60 61.49 12.81المعدؿ 
 16.39 5.29 15.96 4.98االنحراؼ المعياري 

    االناث 
 60.14 62.67 65.85 13.79المعدؿ 

 18.73 18.88 16.53 4.70االنحراؼ المعياري 
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تبيف اف لمستكل تعميـ االـ اثر كاضح عمى التحصيؿ العممي كعمى  (ANOVA)باستخداـ اختبار 
كفي مكضكع المغة  ( f=9.04,p< 0.05)كالرياضيات ،p<0.05)  (f=10.40األخص في المغة االنجميزية
  (  7جدكؿ رقـ  )(f=3.08,p<0.05)، (f=4.83,p< 0.05)العربية كريفيف عمى التكالي 

 
 (7)جدكؿ رقـ 

العالقة بين متغير مستوى تعميم االم والمتغيرات التابعة 
مستوى الداللة  fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين 

التفاعل بين تعميم 
االم وريفين  

279.17 4 69.79 3.08 0.01 

التفاعل بين تعميم 
االم والعربي 

16081.13 4 1270.28 4.83 0.00 

التفاعل بين تعميم 
االم االنجميزي 

12437.47 4 3109.36 10.40 0.00 

التفاعل بين تعميم 
االم والرياضيات 

11009.067 4 1752.41 9.04 0.00 

 
 واضح في التحصيؿ العممي في اثرمستوى تعميـ  االب كأظيرت التحميبلت األحصائية أف ؿ

 ، (f=10.85,p<0.05)المغة العربية ك (f=14.66,p<0.05) موضوع المغة االنجميزية
بينما لـ يظير أثر ذك داللة احصائية في أداء المشاركيف في اختبار  (f=9.12,p<0.05)الرياضياتك

( 8جدكؿ رقـ ).(f=1.61,p>0.05) ريفيف
 (8)جدول رقم 

 العالقة بين مستوى تعميم االب والمتغيرات التابعة
مستوى الداللة  fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين 

التفاعل بين تعميم 
االب وريفين  

149.15 4 37.28 1.61 0.17 

التفاعل بين تعميم 
االب والعربي 

10938.01 4 2734.50 10.85 0.00 

التفاعل بين تعميم 
االب االنجميزي 

17181.34 4 4295.33 14.66 0.00 

التفاعل بين تعميم 
االب والرياضيات 

11009.20 4 2752.30 9.12 0.00 
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 الخامس الفصل

مناقشة وتوصيات 

 

 

مناقشة النتائج 

 التوصيات
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الفصل الخامس 

 مناقشة وتوصيات

 

يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة كتفسير النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة ، كفقا لترتيب االسئمة  

 . كالفرضيات التي انبثقت عنيا ، كمف ثـ تقديـ التكصيات بناء عمى النتائج

 : االولى الفرضية

 األقارب غير كأبناء األقارب أبناء بيف RAVEN'S اختبار في إحصائية داللة ذات فردية فركؽ تكجد ال

 .الكراثي لمعامؿ يعزل

 عمى خمفية العامؿ RAVEN'Sلقد أظيرت النتائج فركقان بيف الطبلب عينة البحث في أختبار  

مف ىذه الفركؽ تعزل لمعامؿ الكراثي إاّل أف ىذه  (² = 0.054)% 5.4الكراثي لزكاج األقارب حيث إف 

(.  p=0.054 ، F=1.24 )الفركؽ لـ تصؿ إلى درجة الداللة اإلحصائية 

في الياباف  (Schull and Neel,1965)ىذه النتائج شبيية بنتائج الدراسة التي أجراىػػا شيؿ كنيؿ 

طفبلن مف أطفاؿ زكاج األقارب مقارنة  مع مجمكعة ضابطة مف األطفاؿ الذيف ال تربط   (865)كدرسا 

 4.5كالدييـ أم قرابة، ككانت التنائج أف أطفاؿ زكاج األقارب أظيركا تدنيان بسيطان في الذكاء مقداره تقريبان 

.     درجة قياسا إلى أطفاؿ المجمكعة الضابطة
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الحظ تأثيران بسيطان ذا داللة لزكاج األقارب في الذكاء بيف   (Bashi,1977)كأيضان فإف باشي

األطفاؿ العرب في المدارس الفمسطينية داخؿ الخط األخضر، كبمغ ىذا التأثير درجة كاحدة أك درجتيف بيف 

 (.Abu-Sa'ad 2002 كرد في  )أطفاؿ أبناء العمكمة األكلى 

 : الثانية الفرضية

 تعزل األقارب أبناء كغير األقارب أبناء بيف العممي التحصيؿ في إحصائية داللة ذات فردية فركؽ تكجد ال

 .الكراثي لمعامؿ

أما بخصكص الفرضية الثانية تبيف النتائج أنو ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عمى التحصيؿ 

% 11.8العممي لدل عينة البحث سكاء كانكا مف أبناء األقارب أك أبناء غير األقارب رغـ أف ىناؾ 

(  ²=0.118( )(F=0.48,p>0.05 مف الفركؽ الفردية في عبلمات المغة األنجميزية يعزل لمعامؿ 

 مف الفركؽ في عبلمات المغة العربية يعزل  ²=0.133 ( )(F=0.1.31,p>0.05% )13.3ك . الكراثي

كركد (Abadzi,1984)ابازم :إلى العامؿ الكراثي كيتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسات سابقةمثؿ 

(Rudd,1984)،كجريستير(Gerster&others,1984)، كسكبر(Super,1982) . كقد أشارت نتائج ىذه

 .الدراسات إلى كجكد عبلقة كاضحة بيف القدرات العقمية كالتحصيؿ العممي

الفرضية الثالثة 

 كالتحصيؿ العممي لدل عينة البحث RAVEN'Sىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في إختبار الذكاء  

 .تعزل لعامؿ الجنس

 Raven’sمتغير الجنس كاف لو أثر ذك داللة إحصائية عمى الفركؽ بيف الجنسيف في أختبار 

(F=5.00, p < 0.05) ىذه النتيجة تكائـ الفرضية .  مف ىذه الفركؽ يعزل لمتغير الجنس% 5.6 حيث
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كقد .  Raven'sبأف متغير الجنس لو أثر عمى الفركؽ الفردية بيف الذككر كاإلناث عينة البحث في أختبار 

أكدت النتائج أيضان أف متغير الجنس لو أثر عمى الفركؽ الفردية في تحصيؿ الطبلب عينة البحث في 

مف الفركؽ بيف الجنسيف في المغة العربية إلى ككنيـ ذككران أك إناثان  % 16إذ يعزل .  التحصيؿ العممي

((²=0.16  (F=8.52, p< 0.05) مف الفركؽ بيف الجنسيف في المغة اإلنجميزية % 14  كما يقرب

(²=0.138) (F=9.34, p <  0.05) أما بخصكص الرياضيات فمـ تظير النتائج فركقان ذات داللة  

 .إحصائية بيف الجنسيف

غير أف الفركؽ بيف الجنسيف في متكسط ،  ىناؾ أفكار شائعة بأف الذككر أعمى ذكاء مف اإلناث

 ,Tyler &Terman )الذكاء تميؿ إلى أف تككف ضئيمة الحجـ كغير متسقة في اإلتجاه تيمركتيرماف

أف مثؿ ىذه الفركؽ قد تككف نتيجة لمتفاعؿ مع البيئة كاستغبلؿ الكقت مف قبؿ اإلناث أكثر مف  ( .1954

. الذككر في المطالعة كالدراسة ككنيف متكاجدات في البيت أكثر مف الذككر

الفرضية الرابعة 

 .ىناؾ فركؽ فردية ذات داللة إحصائية بيف المشاركيف عينة البحث تعزل لعامؿ مستكل تعميـ االىؿ

لقد أظيرت النتائج أف مستكل الكالديف التعميمي لو أثر كاضح عمى الفركؽ الفردية بيف المشاركيف 

) ، (p=0.02 ،F=4.41 ،=0.033 ² )في عينة البحث في التحصيؿ العممي لدل كؿ مف األب كاألـ 

p=0.00 ،F=2.9 ،=0.022 ²)  مف الفركؽ الفردية في التحصيؿ % 3.3 عمى التكالي بحيث أف

إف ىذه النتائج . مف الفركؽ تعزل لثقافة األب % 2.2العممي لدل عينة البحث تعزل لعامؿ ثقافة األـ، ك 

تتناسب مع الكثير مف الدراسات التي اختبرت مدل الصمة بيف عامؿ ثقافة األىؿ العممية كتحصيؿ أبنائيـ 
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كتبيف دراسة كؿ مف . حيث كمما أرتفع مستكل ثقافة األىؿ كمما كانت تحصيبلت أبنائيـ الدراسية أعمى

. ذلؾ (Henderson,1982)كىندرسكف  (1993التؿ كآخركف، )

 أف مجمؿ ىذه النتائج تشير الى أف ظاىرة زكاج األقارب في المجتمع الفمسطيني في محافظة 

القدس تستدعي األىتماـ البحثي ألف مثؿ ىذه الظاىرة قد تنعكس سمبا في المجتمع بحدكث انخفاض في 

األمر الذم يستدعي رفع مستكل الكعي ، مستكل الذكاء لدل األجياؿ المكلكدة لمثؿ ىذا النمط مف الزكاج

مف نفس البركة )خاصة كأف تكرار زكاج األقارب في أكثر مف جيؿ ، الجماىيرم العاـ بيذا الخصكص

.  قد يؤدم إلى تفاقـ في تبعاتو عمى مستكل الصحة العامة بشكؿ عاـ كالصحة العقمية بكجو خاص (الكراثية

 إف مدل النجاح في تحديد حجـ األثر المترتب عمى العامؿ الكراثي في القدرات العقمية متعمؽ كثيران 

فمف ناحية نظرية كمما كانت البيئة أكثر سيطرة في حياة األفراد كمما ظيرت ، بمدل أثر البيئة كسيطرتيا

أكثر كطغت عمى ظيكر العامؿ الكراثي كالعكس ىك الصحيح، إذ تستطيع إختبارات الذكاء التحقؽ مف 

مدل تأثير الكراثة في الذكاء بصكرة أفضؿ حينما تككف البيئة أقؿ فاعمية كسيطرة ؛ كينبرؾ 

(Weinberg,1989) فالجينات عمى حد تعبيره ال تجعؿ السمكؾ شيئا ثابتا بؿ تمنح مساحة لمتفاعبلت ،

(. Suzuki&Valencia, 1997كرد في )مع مساحة مف التجارب التي قد تكفرىا البيئة 

 لقد إقتصرت الدراسة الحالية عمى محافظة القدس فقط مما يجعؿ نتائجيا غير قابمة لمتعميـ عمى 

مستكل المجتمع الفمسطيني في جميع المحافظات، إضافة إلى أف عينة أكبر كأشمؿ في دراسات أخرل 

كمف المؤكد أف الدراسة الحالية لـ تتطرؽ الى . يمكنيا أف تساىـ في تكضيح مسألة البحث بصكرة أكبر

مف حيث صمة القرابة بينيـ مما يجعؿ ىذه الدراسة محدكدة مف حيث التسمسؿ  (األجداد)األجياؿ السابقة 

. الكراثي لعينة البحث، كلذلؾ ىنالؾ حاجة لؤلستمرارية في دراسة ىذه الظاىرة 
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التكصيات 

: في ضكء النتائج التي تكصمت الييا الدراسة يمكف تقديـ التكصيات التالية 

رفع  مستكل الكعي الجماىيرم لمخاطر زكاج االقارب كالتنبيو الى مضاعفات ما قد يحصؿ مستقببل  .6

. لمنسؿ مف الناحية العقمية الجسمية فيما لك استمرت ىذه الزيجات داخؿ األسر

 .حث االىؿ عمى اجراء فحكصات ماقبؿ الزكاج لؤلزكاج الشابة التي تقدـ عمى الزكاج مف ىذا النمط .7

تكعية االىؿ الىمية التعميـ الذم مف شأنو أف يرفع مف مستكل الكعي الثقافي كاالجتماعي مف أجؿ  .8

 .بناء مجتمع أكثر صحي في ىذا المضمار 

. اعتماد الثقيؼ الصحي في المدارس فيما يخص زكاج األقارب كجزء مف برنامج الصة االنجابية .9

اجراء بحكث أكسع كأشمؿ في أكساط المجتمع الفمسطيني لمكاكبة مدل انتشار كمدل أثر ىذه  .10

الظاىرة 
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( 1)ممحق رقم 
 RAVEN'S إختبار

 
 دكؿ مف العديد في كبير بشكؿ نتشرأك ،1938 عاـ بريطانيا في المقياس ىذا RAVEN'S كضع

 ممف فرادألا عمى تطبيقو يمكف حيث العمر، فئات مف كاسعان  قطاعان  تطبيقو في المقياس ىذا كيشمؿ العالـ،

 الذيف فرادألا كعمى كأخرل، عمرية فئة كؿ بيف سنة نصؼ بفارؽ سنة( 14-6 )سف بيف ما عمارىـأ تقع

 .عمرية فئة كؿ لمدل سنكات خمس بفارؽ سنة( 65 – 20 )سف بيف ما عمارىـأ تقع

 المقياس بأنو يطبؽ بشكؿ فردم، كما أنو يطبؽ بشكؿ جمعي، كبأف تعميقاتو بسيطة ىذا كيمتاز 

يماء فقط، إل باحيانان أف تعطى أف تعميماتو يمكف إجرائو إال إلى القميؿ مف المغة، لذا ؼإ تحتاج عممية كالجدان، 

.  جرائو عمى المرضى كالصـإكذلؾ في حالة 

 لفظي،ختبار غير إنو إِ ختيار الباحثة ليذا المقياس بالذات إلى عدـ تأثره بالمغة حيث إ سبب كيعكد 

 الدراسة كالتحصيؿ، نتيجةسئمة المتمعقة بالمعمكمات التي يكتسبيا المفحكص األكال يعتمد عمى أم نكع مف 

 ثقافاتيـ، تنكعت كميمافرادىا،  أ لغة ختمفتأنو يمكف تطبيقو إلى حد كبير في مختمؼ البيئات ميما أك

 John C. Raven. Human Nature, Its) .مييف عمى حد سكاءألكيمكف تطبيقو عمى المتعمميف كا

Development, Variation And Assessment .London : H.K.Lewis & Co. Ltd. I952. 

P. 218. )

 لقياس"  المصفكفات المتتابعة المقنف مقياس"  مقياسو المسمى Raven's كضع بريطانيا كفي 

ختباران فرديان كجمعيان في آف كاحد، بحيث يضـ حسنات كؿ منيما، إ ليككف المقياسالذكاء العاـ، كصمـ ىذا 
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 التي تربط المرسكمةشكاؿ ألختبار يعتبر غير لفظي، كيعتمد عمى اإلف ىذا اأ متعددة، كما غراضان أكيؤدم 

، كما طبؽ عمى الجيش البريطاني 1938ختبار في بريطانيا عاـ إلبينيا عبلقات منطقية، كقد قنف ىذا ا

.   في الكاليات المتحدةكينتشرخبلؿ الحرب العالمية الثانية، كبدأ يعرؼ 

 عمى كلىألاف كاف يقتصر في نشأتو أف قياس الذكاء قد مرَّ بمراحؿ متعددة، فبعد أ  مما تقدـ يتبيف 

لييا مما إ كالتذكر كالتخيؿ كما كالتفكيرنتقؿ إلى العمميات العقمية العميا أقياس النكاحي الحسية كالعضمية، 

 ظيكرحدل خاصيات الذكاء دكف سكاىا، كميد ذلؾ إلى  إ قياسنتقؿ إلى أكاف يدعى بالممكات العقمية، ثـ 

 أدل إلى تطكر حركة قياس الذم" بينيو – ستانفكرد"ختبار إختبارات عقمية مقننة تقيس القدرات العقمية ؾإ

.  الذكاء

 

 المقياس وصف

ثناء ألمفرد  (Capacity) العقمية القدرةختبار لقياس إ المصفكفات المتتابعة لمذكاء، ىك مقياس فإ 

 ما: "فف ىيم كالسمة العقمية كما يعرفيا رمحدد،ختبار دكف كقت إلتبار، عمى أف يعطى لو اختأديتو لئل

 .John C)". فضؿ الظركؼ الممكنةأ الحالية مف النمك حينما يعطى مرحمتويستطيع الفرد أف يقكـ بو في 

Raven. Human Nature, Its Development, Variation And Assessment .London : 

H.K.Lewis & Co. Ltd. I952. P. 218.)  مجاؿ الدراسات في" سعة"ختبار إ ؾالمقياسكبفضؿ 

.  كااللكمينيكيةاإلنسانية كالكراثية 
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 النجاح في القياـ درجة" عف عبارةكالتي ىي  (Proficiency) لقياس الكفاية العقمية ختبارإ كىك 

. القياس النفسي كالتربكم. محمد عبد السبلـ أحمد )". معينةبالكظائؼ كالمقتضيات التي تتطمبيا مينة 

(. 65، ص 1960.  المصريةالنيضةمكتبة : القاىرة

ختبار، إلثناء فترة اأ تقيس دقة المبلحظة كالتفكير السميـ لمفرد التيختبارت إل المقياس مف اكيعتبر

 كما انو ال الماضي،كتسبيا الفرد نتيجة لنشاطو الفكرم في أ يقيس المعمكمات التي ال " ختبار،إلاف ىذا أذ إ

 John C. Raven. Human Nature, Its)" يتنبأ بالنشاط الفكرم الذم سيككف عميو الفرد في المستقبؿ

Development, Variation And Assessment .London : H.K.Lewis & Co. Ltd. I952. 

P. 169) 

 الذكاء فأ "ساسأ عمى تو نظرمكتقكـ  (Spearman) الذكاء فيختبار لقياس العامؿ العاـ إل اصمـ

 العاـ كالعكامؿ النكعية في كؿ العامؿعامؿ عاـ كعكامؿ نكعية، كيدخؿ : يتككف مف نكعيف مف العكامؿ

 معينة، كىي عكامؿ تقؿ عف العامؿ العاـ كتزيد طائفيةضاؼ سبيرماف فيما بعد عكامؿ أكقد . عمؿ ذىني

نتشار كالتجانس كتظير في كثير مف أنكاع النشاط إل العمكمية كادرجةعمى العكامؿ النكعية مف حيث 

 العمميات التي تدخؿ في مختمؼ ةف العامؿ العاـ ىك صكرة لمطاقة العقمية العاـأ سبيرمافالذىني، كيرل 

ترجمة السيد محمد خيرم - 1ج– عمـ النفس التربكم . آرثر جيتس كآخركف )". العقمية بدرجات متفاكتة

(. 233، ص 1966مؤسسة فرانكميف، : كآخريف، الطبعة الخامسة، القاىرة

كتحتكم كؿ  (أ، ب، ج، د، ىػ) عمى خمس كحدات ىي مقسمةمصفكفة  (60) المقياس مف يتألؼ

 عبارة عف شكؿ ىندسي تنقصو قطعة، كقد كضعت ىذه كالمصفكفةمصفكفة،  (12)كحدة منيا عمى 

قطع في باقي الكحدات، في  (8)، كضمف (أ، ب)قطع في كحدتي  (6 )ضمفة التي تكمؿ الشكؿ، عالقط



 95 

ف يختار القطعة المتممة لمشكؿ، كيسجؿ رقميا أ عمى الشكؿ، كعمى المفحكص تحتكمدنى الصفحة التي أ

ختبار ىي المجمكع الكمي لئلجابات إل تسجيؿ اإلجابات، كعبلمة المفحكص عمى ىذا انمكذجفي 

.  الصحيحة

يجاد حميا بشكؿ كبير، أما المصفكفات إ كاضحة كيسيؿ كلىألا كؿ كحدة تككف المصفكفة كفي

 في الصعكبة، يساعد ترتيب المصفكفات في تدريب المفحكص عمى حؿ متدرجةالتي تمي ذلؾ فتككف 

ىتماـ المتزايد، كتبعث إلشكاؿ في كؿ كحدة بدقة لكي تثير لدل المفحكص األ رسمت اكقدختبار إلمسائؿ ا

.  رتياحإل نفسو افي

 مف اليسار متغيرة"  إال أنيا متشابية في النمط، فيي الصعكبة، أف المصفكفات متدرجة في كرغـ

كمف األعمى إلى األدنى - أصبحت بعد التعريب مف اليميف إلى اليسار–  كاحد نمطإلى اليميف حسب 

 مف آخر، كعمى المفحكص اف يحدد ىذا النمط الذم يربط بيف اجزاء المصفكفة لكي يتمكف نمطحسب 

 Lee J. Cronbach. Essentials of Psychological Testing. Third) ". تحديد القطعة المتمة ليا

Pri. N. Y., Harper & Row, 1966, P 215) 

 االختبارات التي صممت مف"  المتتابعة يعتبر المصفكفات بعض عمماء النفس أف مقياس كيرل 

بحيث ال تستعمؿ المغة إال  (متساكية الثقافة )أك  (متحررة مف الثقافة ) مقاييسمف أجؿ الحصكؿ عمى 

 & Jum C. Mannally, Jr. Tests ) كما أنيا ال تعتمد إال عمى اليسير مف المعمكمات الثقافية، قميبلن،

Measurements Assessments & Prediction. N. Y. McGraw _ Hill Comp. Inc P. 

 مصمـ" مف الثقافة، كىك ان خالي " ختبارإ أك"  عبر حضارمان ختبارا"المقاييس   ىذا النكع مفكيسمى (.226

ف بذلت إختبار فعبلن، كإلمكاف عمؿ مثؿ ىذا اإل درجتو، كليس في اعمىثار بيئة الفرد الماضية آستبعاد إل
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 كؿختبار الخالص مف الثقافة، ال يستبعد ىذه اآلثار، كلكنو فقط يجعميا لدل إل فاالنكع،محاكالت مف ىذا 

مكتبة النيضة : القاىرة. كالتربكمالقياس النفسي . محمد عبد السبلـ أحمد)". األشخاص الجارم مقارنتيـ

(. 63، ص 1960. المصرية

 

 المقياس وصدق ثبات

ختبار إلعادة اإرتباط بطريقة إتشير إلى معامبلت -  المقياسدليؿيذكرىا –  دالالت ثبات ختبارإلؿ

ختبار عمى إل اعادةإب" كما لو داللة ثبات. (0.93)إلى  (0.83 ) مف المفحكصيفتتراكح حسب عمر 

 إلى حد ما تتراكح عمارألبا مف األطفاؿ الكبار في السف، كعمى البالغيف، كالذيف كانكا متقاربيف مجمكعات

قؿ مف ىذه أدنى في العمر أل المجمكعات افي، بينما يككف معامؿ الثبات (0.90 – 0.70)تقريبان ما بيف 

".  النسب

 (بينو-ستانفكرد)ستخدـ مقياس أ فعندما"  طرؽ مختمفة، بعدةستخرجت أ معامبلت صدؽ ختبارإلكؿ

ختبار مع مقياس إل، أما معامبلت صدؽ ا(0.86 – 0.50) تتراكح ما بيف الصدؽكمحؾ، كانت معامبلت 

رتباط مع ىذيف إلكتتراكح غالبية معامبلت ا (0.91 – 0.50) فقد تراكحت ما بيف  (بميفك– ككسمر  )

 معامبلت المتتابعةختبار المصفكفات إلك (0.70 – 0.60)ما بيف  (بينو، كككسمر– ستانفكرد  ) المقياسيف

رتباط مع مقياس إل معامبلت اتصميا جديدة مع التحصيؿ العممي، كلكنيا ال تصؿ إلى النسبة التي تباطرإ

 Anne Anastasi. Psychological Testing. Third Ed. N.Y. The".). ستانفكرد كككسمر

Macmillan Comp. 1957, P. 248)   ،الذكاء األخرل مقاييس كذلؾ معامبلت صدؽ مع ختبارإلكؿ 

ختبار إ المفظية تتغير بشكؿ ممحكظ مف المقاييسالمفظية منيا كغير المفظية، كقد كانت ىذه المعامبلت مع 



 97 

خر كحد أعمى، كمف آلمع البعض ا (0.76) أدنى ، ككحدمع بعضيا  (0.40 )إلى آخر حيث بمغت 

 مقياس" ختبارات غير المفظية مثؿ إلختبار التي كجدت مع اإل اليذاالجدير بالذكر أف معامبلت الصدؽ 

 غيرختبار شيكاغك إ، ك(Porteus) كماىات المفظي،غير  (Pintner) العقمي، كمقياس لمنضجككلكمبيا 

طفاؿ أل ككسمر ؿمقياسي، كىي أقؿ مما ىي عميو في حالة (0.50 – 0.30) كانت تتراكح ما بيف ،"المفظي

 .F.S Freeman – Theory & Practices of Psychological Testing) ". بينيو– كستانفكرد 

Third Ed. N. Y. : Holt, Rinchart & Winston. 1962، P. 370 ) 

ختبار المصفكفكات المتتابعة أعمى في حالة إ صدؽ م معامؿأف( " Anastasi)ناستازم آ كتقكؿ

 Anne Anastasi. Psychological)".ختبارات المفظيةإلدائية مما ىي عميو في حالة األ اختباراتإلا

Testing. Third Ed. N.Y. The Macmillan Comp. 1957, P. 248 )

، (0.60)يقدر ب  (بينو– ستانفكرد ) إختبار معرتباط إمعامؿ  ختبارإلؿ "حالة األطفاؿ، فإف  كفي

ختبار إكمع  (0.7) يبمغ  (دائيألبميفك ا– ككسمر )ختبار إمع  رتباطإلاف معامؿ إكبالنسبة لعينة البالغيف ؼ

 Lee J. Cronbach. Essentials of Psychological) (. 0.58)يبمغ  (المفظي بميفك– ككسمر )

Testing. Third Pri. N. Y. : Harper & Row. 1966, P. 217). 
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 النقد الموجه لممقياس

فريفف .   لقد تعرض مقياس المصفكفات المتتابعة المقنف كغيره مف مقاييس الذكاء لبعض اإلنتقادات

أف مقياس المصفكفات المتتابعة المقنف : "نفسو كاضع المقياس قد كجو بعض المبلحظات النقدية حيث يقكؿ

ستخبلص  ال يميز بكضكح بيف األطفاؿ أك البالغيف مف ذكم السمات الفكرية العالية، كال يمكف أعطاؤه كا 

دقيقة إلتمامو، كيبدك أف ىذه ىي المآخذ الرئيسية  (45)نتائج مرضية منو مع تحديد الكقت، إذ يحتاج إلى 

عمى المقياس، كيظير أف تقصير اإلختبار أك تطكيمو أك تجزئتو أك إجرائو متكاصبلن أك إعادة ترتيب 

مسائمو، كؿ ذلؾ ال يزيؿ عنو ىذه المآخذ، دكف أف يسبب ذلؾ في التقميؿ مف صبلحية اإلختبار ككؿ، 

. جكف ريفف)". ، أمكف إزالة ىذه النكاقص كؿ عمى حدة1938كبإستعماؿ المقياس المشتؽ مف مقياس عاـ 

كمف اإلنتقادات األخرل التي كجيت لممقياس، . (6ص . دليؿ مقياس المصفكفات المتتابعة المقنف لمذكاء

:  إنتقاد كركنباخ، حيث يقكؿ

إف النسخة المنشكرة إلختبار المصفكفات المتتابعة متكفرة في الكاليات المتحدة األمريكية، كلكف "

بفئات )طفؿ   (1407 )معاييرىا ضعيفة، ألف معايير اإلختبار الجمعي مبنية عمى أساس عينة تتألؼ مف 

بفئات عمرية طكؿ الكاحدة ) مدنيان  (2192)مجندان، ك (3665)ك (عمرية طكؿ الكاحدة منيا نصؼ سنة

كىذه العينات جميعيا بريطانية، كلـ يعط اإلختبار أم كصؼ ليا، كلما كاف العينات  (منيا خمس سنكات

مف غير المستطاع مقارنة ىذه المعايير بالمعايير األمريكية المقبكلة، فإف إستخداـ ىذا اإلختبار في 

كباإلضافة إلى ذلؾ فإف إستخداـ ىذه المعايير في . المجاالت اإلكمينيكية كالتربكية يككف قميؿ الفائدة

 Lee J. Cronbach. Essentials of) ". عمميات إختبار كتصنيؼ طالبي الكظائؼ يبقى محدكدان أيضان 

Psychological Testing. Third Pri. N. Y., Harper & Row, 1966, P 217) 
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كمما يؤخذ عمى المقياس كذلؾ ككنو اختباران نقيان يقيس العامؿ العاـ في الذكاء فقط، كىذا ال يساعد 

عمى جعؿ اإلختبار اداة صالحة لمتنبؤ بصكرة مرضية لغايات التكجيو كاإلرشاد، كذلؾ مثؿ إشراؾ الذكاء 

العاـ مع القدرة المفظية أك المكانية، أك القدرات األخرل المكتسبة عف طريؽ نكع معيف مف الدراسة أك مف 

 ,.Lee J. Cronbach. Essentials of Psychological Testing. Third Pri. N. Y) . التدريب

Harper & Row, 1966, P 217) 

أف إختبار المصفكفات ىك تقريبان إختبار نقي لقياس قدرة معينة، كىذا ما حدَّ " كيرل فيرنكف كبارم  

 Lee J. Cronbach. Essentials of Psychological) ". مف استعمالو في األكساط العسكرية

Testing. Third Pri. N. Y., Harper & Row, 1966, P 217) ،إف اإلختبارات "، ككما يركف أيضان

التي تضـ القدرات العامة كالمفظية كالحسابية قد أظيرت أنيا أفضؿ منيا في مجاؿ إكتشاؼ األداء في 

الدكرات التدريبية، كبخاصة إختبارات القدرة الميكانيكية كالمكانية كإختبار بينيو الذم يساعد بشكؿ عاـ عمى 

التنبؤ في الكظائؼ الميكانيكية، أما إختبار المصفكفات فقد ساعد بشكؿ كبير في التنبؤ اإلدائي في إدراؾ 

 Lee J. Cronbach. Essentials of) ". كفي عمميات الرادار (Visual Signallin)اإلشارات الضكئية 

Psychological Testing. Third Pri. N. Y., Harper & Row, 1966, P 217) 

إف دليؿ المصفكفات المتتابعة غير كاؼ، إذ أنو ال يعطي إال معمكمات قميمة بعدان "كترل آناستازيا 

 Anne Anastasi. Psychological)".  عف الثبات، كما أنو لـ يعط اية معمكمات عف صدؽ االختبار

Testing. Third Ed. N.Y. The Macmillan Comp. 1957, P. 248) 
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 اإلختبار صدق

 إف عنصرم الثبات كالصدؽ يتمـ كؿ منيما اآلخر، كيتمماف بدكرييما البناء المكضكعي لممقاييس 

 ـمفيـك كاسع لو عدة معاف تختمؼ بحسب اإلستخدا" ىك  (Validity  )كالصدؽ.  النفسية كمقاييس الذكاء

اإلختبار، كأكؿ معاني الصدؽ ىك أف يقيس اإلختبار ما كضع لقياسو، أم أنو األختبار الصادؽ كىك 

إختبار يقيس الكظيفة التي يزعـ أنو يقيسيا كال يقيس شيئان آخر بدالن منيا أك باإلضافة إلييا، كاإلختبار 

الصادؽ إختبار يصمح لقياس الجانب المقصكد، أم أنو إختبار يعطي درجة تعد إنعكاسان أك تمثيبلن لقدرة 

النيضة المصرية، : القاىرة. المجمد األكؿ. محمد عبد السبلـ احمد، القياس النفسي كالتربكم)". الفرد

 (.179، ص 1960

كبحسب مستكل صدؽ اإلختبار بمقارنة نتائجو بنتائج مقياس دقيؽ لتمؾ الصفة، كيسمى   " 

عمـ النفس اإلحصائي . فؤاد البيي السيد)" . اذ بو نزيف صدؽ اإلختبار (المحؾ)ىذا المقياس بالميزاف 

 (.452، ص 1958دار الفكر العربي، : القاىرة. كقياس العقؿ البشرم

 كالمحؾ عمى عدة أنكاع، فقد يككف المحؾ إختباران آخر مف إختبارت الذكاء يتصؼ بالثبات 

كالصدؽ، كقد يككف مف نكع مف أنكاع اإلمتحانات المدرسية، كالمكضكعية أك الكتابية، الشيرية أك السنكية، 

كقد يككف تقييـ المدرسيف لتبلميذىـ، كىناؾ أنكاع أخرل مف أنكاع المحؾ تتغير بحسب اإلختبار كالغرض 

.  منو

 كمعامؿ الصدؽ ىك معامؿ اإلرتباط بيف درجات األفراد عمى اإلختبار كبيف درجاتيـ عمى المحؾ 

 .ميما كاف نكعو

( 2)ممحق رقم



 101 

 
جامعة القدس 

 
كمية التربية 

قسم الدراسات العميا 
 

العامل الوراثي لزواج االقارب وعالقته بالقدرات العقمية  
والتحصيل العممي في محافظة القدس 

 

استمارة 
 
 

ـة  / عزيزي الطالب 
 

.  تيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى درجة صمة القرابة لكالدم الطالب
الرجاء االجابة عمى االستبانة  بدقة، عممان بأف كافة البيانات المتعمقة باالستبانة ىي لغاية 

.  البحث العممي فقط، كاالجابة  ستحظى بالسرية التامة
 
 

مع الشكر الجزيل  
الباحثـــة 

 
:  الجنس
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     ذككر   اناث 
 

:  الصف
     السابع الثامف      التاسع 
 

:  العمر
  12 أقؿ مف   15– 12 مف    فأكثر  15 مف 
 

: األب
: السمتوى التعميمي

  أمي   ابتدائي     اعدادم   ثانكم  جامعي 
: المهنة

    مكظؼ   عامؿ    تاجر  ال يعمؿ 
 

: األم
: السمتوى التعميمي

  أمي   ابتدائي     اعدادم   ثانكم  جامعي 
 عاممة  مكظفة   ربة بيت   :المهنة

 

: الزوجة/ صمة القرابة مع الزوج 
مف الدرجة األكلى   (خالة/ عمة، خاؿ / عـ )أكالد . 1
مف الدرجة الثانية   ((لؤلب أك األـ)خالة / عمة، خاؿ / عـ )أكالد . 2
. ال صمة قرابة بينيـ. 4مف العائمة      . 3

 تكقيع كلي االمر
 
 

  أ3ملحق رقم 
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RAVEN على اختبار (الجنس،صلة القرابة )    أثر المتغيرين المستقلين   

 
 
 

GENDER PGRS  * RAVEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ب3ملحق رقم 

ANOVA Table 

6.617 24 .276 1.251 .191 

1.102 1 1.102 5.000 .026 
5.515 23 .240 1.088 .354 

112.605 511 .220 

119.222 535 
45.902 24 1.913 1.210 .226 

.871 1 .871 .552 .458 
45.030 23 1.958 1.239 .205 

805.810 510 1.580 

851.712 534 

(Combined) 

Linearity 

Deviation from Linearity 

Between 
Groups 

Within Groups 
Total 

(Combined) 
Linearity 

Deviation from Linearity 

Between 
Groups 

Within Groups 

Total 

GENDER * RAVEN 

PGRS * RAVEN 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Measures of Association 

.096 .009 .236 .056 

.032 .001 .232 .054 

GENDER * RAVEN 
PGRS * RAVEN 

R R Squared Eta Eta Squared 
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على مستوى األداء في اللغة العربية (الجنس،صلة القرابة )    أثر المتغيرين المستقلين   
 
 

GENDER PGRS  * ARABIC 

ANOVA Table

18.758 68 .276 1.297 .066

1.811 1 1.811 8.519 .004

16.946 67 .253 1.190 .158

98.225 462 .213

116.983 530

111.576 68 1.641 1.041 .396

.073 1 .073 .046 .830

111.503 67 1.664 1.055 .367

726.922 461 1.577

838.498 529

(Combined)

Linearity

Dev iation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

(Combined)

Linearity

Dev iation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

GENDER * ARABIC

PGRS * ARABIC

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Measures of Association

.124 .015 .400 .160

.009 .000 .365 .133

GENDER * ARABIC_M

PGRS * ARABIC_M

R R Squared Eta Eta Squared

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ج3ملحق رقم   
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على مستوى األداء في الرياضيات (الجنس،صلة القرابة )أثر المتغيرين المستقلين   
 

GENDER PGRS  * MATH 

ANOVA Table

19.367 75 .258 1.201 .135

.000 1 .000 .001 .971

19.366 74 .262 1.217 .120

98.067 456 .215

117.434 531

109.750 75 1.463 .912 .682

.678 1 .678 .423 .516

109.072 74 1.474 .919 .666

729.960 455 1.604

839.710 530

(Combined)

Linearity

Dev iation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

(Combined)

Linearity

Dev iation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

GENDER * MATH

PGRS * MATH

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Measures of Association

.002 .000 .406 .165

.028 .001 .362 .131

GENDER * MATH

PGRS * MATH

R R Squared Eta Eta Squared
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  د3ملحق رقم 

 
على مستوى األداء في اللغة االنجليزية (الجنس،صلة القرابة )أثر المتغيرين المستقلين   

 
GENDER PGRS  * ENG 

ANOVA Table

16.092 71 .227 1.034 .410

2.049 1 2.049 9.343 .002

14.043 70 .201 .915 .670

100.438 458 .219

116.530 529

99.072 71 1.395 .864 .774

.425 1 .425 .263 .608

98.647 70 1.409 .872 .756

738.210 457 1.615

837.282 528

(Combined)

Linearity

Dev iation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

(Combined)

Linearity

Dev iation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

GENDER * ENG

PGRS * ENG

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Measures of Association

.133 .018 .372 .138

.023 .001 .344 .118

GENDER * ENG

PGRS * ENG

R R Squared Eta Eta Squared
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