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 الوعى بإدارة املوارد وعالقتُ بكيه االىتناء واملواطية 
 لدى عيية مً طالب اجلامعة 

 املستخلص:  
للللللللللللليث ثدد١لدلٙمبحدد ٚسلديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس للٖددتؾالديتسدشدد١لدة يٝدد١لد لبتٜددتلعالٝةدد١لدية قدد١ل دد للللللل

لللللللللللللللللللل أ ة  ٖدددد لدةس ةدددد١لللقددددِٝلدالْ ُدددد ٤لٚددٛدعٓدددد١ل(لٚ دددد لددُ سشدددد  لل–دالجت ٖدددد  لل–ددةدددد سفلٚددةًَٛدددد  لل)ل

،لل(ددصد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝد١لللل–لدالي سدّل  ةكٛملٚديٛدجالد  لديٛعٓٝد١للل–لدالْ ُ ٤لديٛعينل–لدالْ ُ ٤لدةشر٣ل)

،لددصددد ٣ٛل ددت لرؾدددرد لدةشددر٠للل،لديصدددٔللٚ دد ل ةددغلَددد ػتد لددصدد ٣ٛلدالج ُددد  ٞلدالق ؽدد  ٟلي شددر٠ل)للللل

ٟلل٠لير ١لدةشر،لددص ٣ٛلدي ةًُٝٞليربلدةشر٠لدي ةًُٝٞل ،ل سدشد١لديؿدرٚملللي شدر٠ل(لل،للؾ٦  لديدتلٌلديعدٗر

(ليفلندٌللديدكنٛسلٚدنْد ،ل،لعد بلدي اؽؽد  لديةًُٝد١لٚديٓ رٜد١للللللل،لر ٓ ٤لديرٜـلٚدةفدرلل)لديط ب  ل

 أ ة  ٖدد لدةس ةدد١ليددت٣ل ٝٓدد١لَددٔلللللٚقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١لل،لديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١لللَددٔل

عالٝة١لدي الد ٜٔل د لديطد بليفلندٌلَدٔلديدٛ ٢ل دة دس٠لدددٛدس لمبحد ٚسٙللللللللللع بلدجل َة١،لٚنكيولبتٜتل

ل.ديث ثد١،لٚقددِٝلدالْ ُد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةد١لٚؾكدد بليصدٔلديط يدد ،لٚؾ٦دد  لديدتلٌلديعددٗرٟلي شددر٠لللللل

ديددٛ ٢ل ددة دس٠لٚدتالةددالديتسدشدد١لدة يٝدد١لددددٓٗ لديٛؼددؿٞلدي حًًٝددٞ،لوٝددنيلالد ددتد لٚتكددٓ لدشدد الٝ ٕل ددٔلللل

اللعد بلج َةد١ل ٓٗد للل،لٚالتطالٝللدالشد الٝ ٕل ًد٢ل ٝٓد١لَدٔلللللقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓ،لٚدش الٝ ٕل ٔل ددٛدس

سٜدـلٚوفدرلف ؾ د١لديكًٝٛ ٝد١لللللَدٔلللع يد لٚع يالد١للل540دل ٝ سٖ ل طرٜك١لؼتؾ١ٝلغرـ١ٝلَهْٛد١لَدٔللل

ٚرٚـددحالديٓ د ٥ لٚجددٛ ل  قدد١لدستال عٝدد١لَٛجالدد١ل ٓددتلللَدٔلَصدد ٜٛ  لدج ُ  ٝدد١لٚدق ؽدد  ١ٜل  ًؿدد١.لٚ

ٚقدددِٝلدالْ ُددد ٤لٚددٛدعٓددد١ليدددت٣لعددد بلل،لديدددٛ ٢ل دددة دس٠لدددددٛدس لمبحددد ٚسٙلديث ثددد١ل ددد لل0001َصددد ٣ٛل اليددد١ل

عدد بلديرٜدددـللاللتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليددد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لللللٚ ٝٓدد١لديتسدشدد١ل أ ة  ٖددد لدةس ةدد١،لللللدجل َةدد١ل

دوؽدد ١ٝ٥ل دد لديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١ل ُٝٓدد لتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لللليفللٚعدد بلدةفددر

،لٚاللعدد بلديرٜددـلٚعدد بلدةفددرليؽدد فلعدد بلديرٜددـليفلقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةدد١لللللللل

يفلود لل،لديدكنٛسلٚدنْد ،ليفلديدٛ ٢ل دة دس٠لدددٛدس لمبحد ٚسٙلديث ثد١لللللللتٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  ل

لقدِٝلدالْ ُد ٤لٚددٛدعٓد١ل أ ة  ٖد لللللتٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لديدكنٛسلٚدنْد ،ليؽد فلدنْد ،ليفلللل

دةس ةدد١،لٚاللتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لعدد بلدي اؽؽدد  لديةًُٝدد١لٚديٓ رٜدد١ليفلديددٛ ٢لللللللل

عدد بلدي اؽؽدد  لديةًُٝدد١للتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد للل ُٝٓدد ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١،لل

ٕليفلدشدد الٝٚديٓ رٜدد١ليؽدد فلعدد بلدي اؽؽدد  لديةًُٝدد١لل ٙلدةس ةدد١ل  ِلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ةدد   ٘لقدٝد ،لنُدد لرْدد

ِلدالْ ُددد ٤لللل ٙلديث ثددد١لٚقددٝد دس لمبحددد ٚس ٔلديددٛد ٢ل دددة دس٠لددددٛد ددد ٌَل ٍلدوؽددد ٥ٝ بل ددد لديطددد بليفلنددد ٔل د ٜٛجدددتلتالددد ٜ

ٟلللللللللل ر ٌلديعٗد ٔلٚؾكد بليؿ٦د  لديدتل ٛجدتلتالد ٜ ،ليفلود لالٜل ٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ةد١لٚؾكد بليًصٔد ٚقدتَاللل.ي شدر٠لللٚدد

دشدد ثُ سلديدد دَ لديٓ جحدد١لي ٛ ٝدد١لديعددال بلْٚعددرللللُٛ دد١لَددٔلدي ٛؼددٝ  لندد ٕلَددٔلرُٖٗدد للللديتسدشدد١لج

ددؿدد ِٖٝلدنب  ٝدد١لد  ؼدد١ل  يهٝؿٝدد١لديؽددحٝح١لن دس٠لددددٛدس ،لٚنددكيول  دد٠ٛلديعددال بلي شدد ؿ  ٠لَددٔللللل

د ددتَ  لدم ُةٝدد١لٚدي صددٗٝ  لديدد لٜكددتَٗ لدم ُددألرددِلٚيه ؾدد١لرؾددرد لدةشددر٠لَددألد  ؾ دد١ل ًدد٢لللللللل

ٚـرٚس٠للترنٝسلٚشد ٥ٌلدن د ّل ه ؾد١لرْٛد ٗد ل ًد٢لتٛ ٝد١لؾ٦د  لدم ُدألٚ  ؼد١للللللللللل،ه  لدم ُأمم ً

ديعدال بل  ةشدال بلديدد لتفدةـلٚتٗدت لقددِٝلدالْ ُد ٤لٚددٛدعٓدد١ليفللدٌلَد ػتد لديةؽددر،لٚندكيولبددكٜرللللللللل

ٖللللل ١ُليفل ٓد ٤للديعال بلَٔلدتال علدةؾه سلٚديصًٛنٝ  لددٓحرؾ١لٚتعجٝةِٗل ًد٢لديةُدٌلددثُدرلٚدجلد  ليًُصد 

 ٚتكتّلدم ُأل.ل

ل.ع بلدجل َة١ل،لددٛدع١ٓ،لديكِٝ،لدالْ ُ ٤،لد دس٠لددٛدس ،لديٛ ٢ديهًُ  لددؿ  و١ٝل:ل
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Awareness of the management of resources and its relation to 
the values of belonging and citizenship among a sample of 

university students 
Rabee Mahmoud Ali Nofal , Osama Abdel Hamid Fekry Salem, Walaa 

Abdel Rahman Mohamed Mohamed, Sara Ahmed Shaaban Ibrahim                 

Abstract 
The present study aimed to determine the nature of the 

relationship between awareness of resources management in its 
three axes (knowledge and information - trends - practices) and the 
values of belonging and citizenship in its four dimensions (family 
affiliation - national affiliation - commitment to national rights and 
duties - social responsibility) , And between some variables of the 
socio-economic level of the family (Age, number of family members, 
educational level of the head of household, educational level of the 
head of the family, categories of monthly income of the family), and 
study of differences between students (rural and urban children, 
males and females, Practical and theoretical disciplines students) in 
both the awareness of resources management with its three axes, 
and the values of belonging and citizenship in its four dimensions , 
In addition to determining the nature of the variance among the 
students in both the awareness of resources management with its 
three axes ,and the values of belonging and citizenship in its four 
dimensions according to the age of the student, and the categories 
of the monthly income of the family .The current study followed the 
descriptive analytical Approach .Where a questionnaire on resource 
management awareness and a questionnaire on the values of 
belonging and citizenship were prepared and codified. The 
questionnaire was applied to a sample of Benha University students 
who were selected objectively by chance consisting of 540 students 
from rural and urban areas of Qalioubia Governorate and from 
different social and economic levels.The results showed a positive 
correlation relationship at the level of significance of 0.01 between 
the awareness of the management of resources in its three axes, and 
the values of belonging and citizenship among university students 
sample study in its four dimensions, There are no statistically 
significant differences between rural students and urban students in 
the awareness of resource management in its three areas, while 
there are statistically significant differences between rural students 
and urban students in favor of rural students in the values of 
belonging and citizenship in its four dimensions, There are no 
statistically significant differences between males and females in 
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the awareness of resource management with its three axes, while 
there are statistically significant differences between males and 
females in favor of females in the values of belonging and 
citizenship in its four dimensions, And there are no statistically 
significant differences between students of practical and theoretical 
disciplines in the awareness of resource management in its three 
axes, while there are differences of statistical significance among 
students of practical and theoretical disciplines in favor of students 
of practical disciplines in the questionnaire of values of belonging 
and citizenship in its four dimensions, There is also a statistically 
significant variation between students in both resource 
management with its three axes and the values of belonging and 
citizenship in its four dimensions according to age, while there is no 
variation according to the monthly income categories of the family. 
The study presented a number of recommendations, the most 
important of which was the investment of successful programs to 
educate youth and disseminate positive concepts of how to manage 
resources. The youth should also be invited to take advantage of the 
community services and facilities provided by society to them and 
all members of the family, While preserving community property. 
And the need to focus the media of all kinds to sensitize the 
community groups, especially young people, the causes that weaken 
and threaten the values of belonging and citizenship in light of the 
changes of the age, as well as warning young people to follow 
deviant ideas and behaviors and encourage them to work fruitful 
and serious to contribute to the construction and progress of 
society. 

Keywords: Awareness , Resource management , Values , 
Belonging , Citizenship , University students . 

  مكدمة ومشكلة الدراسة: 

يكددتلظددٗتلديةؽددرلدةددتٜنيلَصدد حتث  لٚتػددتد لًَُٛشدد١ل ًدد٢لددصدد ٣ٛللللللللل

دالق ؽ  ٟلٚدالج ُ  ٞلٚديثك يفلٚدي هٓٛيدٛجٞ،ليدكدلؾد جلٗٛ لددالكٚيد١ل طد لللللل

دي ُٓٝد١ل ًد٢لددصد ٣ٛلديكدَٛٞليدٔلجتٓد٢لإ سٖد لداللدددلند ٕلرطدٝ لدةشدر٠للللللللللل

ٛل دزٕل دد لَٛدس ٖدد لٚرٖددتدؾٗ ليفللددٌلدٛدس ٖدد لَٓٗجدد بلةٝ تٗدد لٚديددولنوددتد،لدي دد

ل.(25:2008سقال ٕل،ل)َ ػتد لديةؽرلدد  وك١ل

ٚتةتلددُ سش١لديؿةًٝد١ليدا دس٠لقت د١لقدتّلدةفد س٠لديالعدر١ٜلْؿصدٗ لؾكدتللللللللل

نددد ٕلدنْصددد ٕلديالدددتد٥ٞلاطددد لالشددد اتدّلَددد لٜ ددد  ليددد٘لَدددٔلدَه ْٝددد  لشدددةٝ لل
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َفد٢ل لٜهدٔللللي حكٝللرٖتدؾ٘لٚرٖدتدفلرشدرت٘،لْٚ دردبليالصد ع١لدةٖدتدفلؾُٝد لللللل

ٖٓ ىلـرٚس٠ليةًِلدن دس٠لديدك٣ل دترلٜ ٗدرلٚت ةد لِلرُٖٝ د٘لَدألتةكدتلدةٝد ٠للللللللل

ددة ؼر٠لٚتةت لدةٖتدفلوٝنيلتةت  لدةٖتدفلٚلًالددٛدس لفتٚ ٠،لَٚٔلثِل

ٚج ل ٢ًلديؿر لٚدةشدر٠لَرد د ٠لدي دٛدزٕل د لَدٛدس ِٖلٚدو ٝ جد تِٗلديؿةًٝد١لللللللل

 ٌَلٚدي ؿ  ٌلَأل ٦ٝ د٘لَدٔللد ٍللللٚديفرٚس١ٜ،لٚ كتسلَ لحيصٔلديؿر لَٔلدي ة

دشددد ػ ٍلَٛدس ٖددد لدشددد ػ البلسدظدددتدبلؾةْددد٘لٜصددد طٝألد  ؾ ددد١ل ًددد٢لَصددد ٜٛ  لل

ل(ل.13ل-10:2013َةٝع ٘لٚتطٜٛرلرش يٝ لوٝ ت٘ل)لظرفلديتٜٔل،

ٚاللٜهُددٔلشددرلتكددتّلدةَددِلؾُٝدد لوال ٖدد لدللَددٔلَددٛدس لٚيهٓدد٘لٜ ٛقددـل ًدد٢للللللل

 ًدد٢لرؾددرد لدم ُددألديددكٜٔللللنٝؿٝدد١لدشدد اتدّلدةَدد١لدٛدس ٖدد ،لٜٚ ٛقددـلديددولللللل

ٜ حًُدددٕٛل ددد ٤لدرددد دلديكدددردسد لدد ةًكددد١ل دددة دس٠لٖدددكٙلدددددٛدس لٚدشددد اتدَٗ للللللللل

دالش اتدّلدةَثٌ،لوٝنيلٜةٛ لتكتّلدة١َلرٚلتتٖٛسٖ لد لديطرٜك١لدي لٜ الةٗ ل

ل(ل.7:2001رؾرد لدم ُأليفلدش اتدّلددٛدس لدد  و١ل)لديؽحٔلٚآلرٕٚل،

 يٓصال١ليًؿر لرٚلدةشر٠لرٚلدم ُدألد لو ُٝد١لللٚترجألر١ُٖٝلدن دس٠لشٛد٤ل 

دالشدد ة ١ْلنصددٔلدي ؽددرفلٚدي ددت تليفلَٛدجٗدد١لدنْصدد ٕلددد لٜصدد٢ُل  دعدده١ًلللل

دالق ؽ  ١ٜلدده١ْٛلَٔلظك لرش شٝ لُٖ لتةدت لدة جد  لدنْصد ١ْٝ،لٚديٓدتس٠للللل

ديٓصددال١ٝليًُددٛدس لٚديدد لٜٓدد  ل ٓٗدد ل ددتّلنؿ ٜدد١لددددٛدس لنظددال علنددٌلدة جدد  للل

ل(ل.لللللللللللللللللللللللللللللللللل١ْٝ11:2006ل)لْٛؾٌ،دنْص 

ٚقددتلت ٗددرلديةتٜددتلَددٔلددعدده  ليفللددٌلغٝدد بلدي ٛجٝدد٘لٚدنسظدد  لدةشددر٣للللل

ٚدي لَٔلر رزٖ ل تّلقتس٠لديعال بل ٢ًلبكٝدللددٛدزْد١ليفلد دس٠لدددٛدس لدد  ود١للللل

 لدد  ودد١ل(،لٜٚةددتلديددٛ ٢ل ُٝددألددددٛدس97:2007رددِلمبا ًددـلرْٛد ٗدد للل)وصدد ْ ،

ي شددر٠لٚدم ُددألٚديةُددٌل ًدد٢لبصدد لرشددًٛبلد دستٗدد لَددٔلرٖددِلديةٛدَددٌلديدد للل

)لظددددرفلتصدددد  تل ًدددد٢لزٜدددد  ٠لدالْ ؿدددد عل دددد دٛدس لَٚددددٔلثددددِلبكٝددددللدةٖددددتدفلللل

ل(ل.21:2013،ديتٜٔ

ٚحنددٔلديٝددّٛليفللددٌلْددتس٠لددددٛدس ليفلو جدد١لَ شدد١لد لسؾددألنؿدد ٠٤لديعددال بلللل

َل ثدٌليًُدٛدس لدد  ود١لٚؼدٛاللد لتًالٝد١للللللدن دس١ٜلٚت١ُٝٓلٚ ِٝٗل  الشد اتدّلدة

ديرغالدد  لٚدة جدد  لدد ةددت ٠لٚددصدد ١ُٖليفلتُٓٝدد١لٚ ٓدد ٤لدم ُددأ،لٚل ؼدد١لرٕلللللل

لَددددٛدس لديعددددال بلجددددسرلاللٜ جددددسرلَددددٔلَددددٛدس لدةشددددر٠لٚدم ُددددأل ؽددددؿ١ل  َدددد١ل

ل(ل.ل4:2010،)ْ ج٢

ٚديعدال بلٖددِلددصدد كالٌلٚديرجدد ٤لٖٚددِلثددر٠ٚلدةَدد١لديدد لتؿددٛملثددر٠ٚلَٛدس ٖدد لل

٢لرن دد ؾِٗلتًكدد٢لتالةدد  لددصدد كالٌلَٚصدد٦ٛيٝ  لدةٜدد ّ،لوٝددنيلٜةددتلللللللنًددٗ لؾةًددل

ديعال بلرغ٢ًلثرٚد لدة١َلؾٗدِلمبث  د١لنٓدسلدددلالتٛجٝٗد٘لدي ٛجٝد٘لديؽدحٝ للللللل

ٚدشدد ثُ سٙلنهُدد١لرؾًدد لٚرْدد  لٚوكددللدةَددٌلددرجددٛلَٓدد٘،لٚاللٜصددجٌلدي دد سٜ لللل

رل ؽردبلَٔلديةؽٛسلزد لؾٝ٘لدالٖ ُد ّل  يعدال بلَثدٌل ؽدرْ لدةد يٞلوٝدنيلٜ ٗدللللللل
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 ٚسلديعدال بلٚرُٖٝ د٘لو يٝدد ليفلديدال  لديٓ َٝدد١لديد لت طًددألد لدي كدتّلٚدي ػددٝتلللللل

(ليدددكدلؾٗدددِليفلرَدددضللل132ل-131:2012شددد ١َل،ل&حندددٛلَصددد كالٌلرؾفدددٌ)لؾُٗددد٢لللل

لدة ج١لي طالٝلل ًِلٚؾٔلد دس٠لددٛدس ل.

ٚظددال بلدجل َةدد١ل ؽددؿ١لل ؼدد١ل ثًددٕٛلظددرحي١لٖ َدد١لٚممٝددس٠لَددٔلقطدد علل

 ٌَل ١ًُٝل ٓ ٤لدم ُأ،لوٝنيلرْٗدِلبالد١لَٓ كد ٠للللديعال بلوٝنيلٜص ُٖٕٛليفلته

َددٔلديعددال بلديدددكٜٔل  دد زٕٚل  ةٜٝٛددد١لٚديٓعدد  لٚممددٔلرتٝحدددالرددِلؾدددرؿللللللل

دةؽٍٛل ٢ًلَة سفلٚل د ليفل  ًـلدم ال ل ٕٚلغتٖدِلَدٔلديعدال بليفلللل

ل(ل.103:2005ْؿضلر ُ سِٖل)لرمحتل،

دةدددد سفل(لرٕلَصدددد ٣ٛلد184-183:2013ٚيكددددتلرلٗددددر لْ دددد ٥ ل سدشدددد١لديصددددٝتل)ل

ٚددُ سشدد  لدن دسٜدد١ليددت٣لعدد بلدجل َةدد١ل ٝٓدد١لديتسدشدد١لَ ٛشدد ل،لٚرنددت للل

(ل ًدد٢لرْدد٘لنًُدد لدستؿددألٚ دد٢لديعددال بل ددة دس٠لَددٛدس ِٖلل209:2010 سدشدد١لسؼدد ؿل)

نًُدد لزد  لَعدد سن ِٗلدالج ُ  ٝدد١ل دلددٌلدةشددر٠لٚل سجٗدد ،لٚرظدد س ل الددتللللللل

١لٜصدد  تلديعددال بلل(لد لرٕلدن صدد بلددٗدد سد لدةٝ تٝدد١لٚدن دسٜددلل3:2008ديةدد عٞل)

 Pantel ًددد٢لَٛدجٗددد١لؼدددةٛ   لَٚػرٜددد  لدةٝددد ٠،لنُددد لرندددت ل سدشددد١لللللل

 ًدد٢لرٕلٖٓدد ىل  قدد١لٚثٝكدد١ل دد لد دس٠لددددٛدس لٚدن دد زلوٝددنيلٜةددتلللل(2008:94)

تطالٝددللعدد بلددروًدد١لدجل َةٝدد١لالشددددتٝجٝ  لد دس٠لددددٛدس لَ ظددرلٖدد ّل ًدد٢للل

 الةد١لن دس٠لجٗدتلديؿدر للللدن  زلٚبكٝللدةٖتدفلَدٔللد ٍلدالشدددتٝجٝ  لددللل

َٚٛدس ٙلدد  و١،لوٝنيلٜكّٛلديط بل  طالٝللدةؾه سلٚديصًٛنٝ  ل عدهٌلؾةد ٍللل

لد لَٗ ّلرن   ١ٝلفت ٠ل.

ٚر ًـلْص لٚنُٝد  لَد لٜ ُ دأل د٘لدةؾدرد لَدٔلَدٛدس لوصد لدَه ْٝد تِٗلللللللللل

ٚقتسدتِٗلَٚص ٜٛ تِٗ،لداللَدٛس لديٛقدالؾٝ صد ٣ٚلْؽدٝ لندٌلؾدر لَٓد٘لوٝدنيللللللللل

شدد  ١ليفلديٝددّٛلغددتلق  ًدد١ليًسٜدد  ٠لرٚلديٓكؽدد ٕ،لٚبتٜددتللللل24  ًددولنددٌلؾددر لل

ديٛقال ٗكٙلديطرٜك١لٜ  ٣لد لؼةٛ ١لد دست٘لًٜٚك٢لديف٤ٛل ٢ًلر١ُٖٝلد دستد٘لل

(،لؾ الشدددد ؿ  ٠لَدددٔلديٛقدددداليفلبكٝددددللل163:2006د دس٠لوهُٝددد١لٚ قٝكدددد١ل)ْٛؾدددٌ،لل

فلٖدٞللدةٖتدفلٚلًللدي ٛدزٕليفلوٝ ٠لديؿر لَ ل  لديٛدجال  لٚديرغالد  لٚدةٖدتدلل

) الددددتللديدددد لبددددت لديؿدددد سملَدددد ل دددد لديٓدددد جح لٚديؿ ظددددً ليفلٖددددكٙلدةٝدددد ٠للللل

ل(ل.20:2015،ديًطٝـ

(لد لرٕلدالو ؿددد لل  ددددكنرد لٚجدددتدٍٚلديٛقدددالل99:2008ٚقدددتلرظددد س لشدددٝتل)

ديَٝٛٝددد١ل هدددٔلرٕلٜصددد  تلديعدددال بلدجلددد َةٞل ًددد٢لدشددد اتدّلرؾفدددٌليٛق ددد٘،لللللللل

ر ل ًددد٢لر د٤لدة ُددد ٍل(لرٕلد دس٠لدجلٗدددتلتصددد  تلديؿددد33:2003ٚدندددر لدجلٓدددتٟل)

شدد ُردسلٚدي ػًدد ل ًدد٢لديعددةٛسل  ي ةدد لٚدنسٖدد ملَٚددٔلثددِلَٛدؼدد١ًلديةُددٌلٚداللل

ل.ؾٝ٘

َٚددٔلرٖددِلديةٛدَددٌلديدد لتصدد  تلديؿددر ل ًدد٢لدي ؿ  ددٌل ددٛ ٢لٚدب  ٝدد١لَددأللللللللل

ددٛدقدددـلٚددعددده  لدةٝ تٝددد١،لدن دس٠لدجلٝدددت٠لددددٛس لددددد ٍلوٝدددنيلتةدددتلَدددٔلرٖدددِللل
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(ل،لنُدد ل61:2007ًُددٛدس لدد  ودد١ل)ل ًددٛدٕل،للديةٛدَددٌلديدد لبددت لدشدد ةُ ٍلديؿددر ليلل

ًلل87:2009رٚـحالدةٝدٟٛل)لل هد  لٚد دستد٘لد دس٠لٚد ٝد١،لوٝدنيللللل(لرُٖٝد١لَدٛس لددُ 

ل هٔلدالش ػٓ ٤ل ٓٗ ليالًٛؽلٚبكٝللديهثتلَٔلرٖتدفلديؿر لٚدجلُ  ١ل.ال

ٚ رلدية  لديّٝٛل  حٛال لدج ُ  ١ٝلٚدق ؽ  ١ٜلنالت٠لع يالنثتدلَدٔلل

 ٝدددد١لٚديثك ؾٝدددد١لمبدددد ليفلديددددولَٓ َٛدددد١لديكددددِٝل)لديددددتلٌٝلدلللديددددٓ ِلدالج ُ 

(،لٚاللظددولرٕلدي حددٍٛلديددك٣ل ددرل دد٘لديةدد  ل ؽددؿ١ل  َدد١لٚج ُةٓدد لللللللل103:2014،

ديةر ددٞل ؽددؿ١لل ؼدد١لًٜكدد٢ل ًدد٢ل دد تللديد ٝدد١لٚددتسشدد١لَصدد ٚيٝ  للطددت٠ل

ت ُثدددٌليفلد دددتد لدةجٝددد ٍلديؽددد  ت٠ل ًددد٢لرشددد طلديكدددِٝلدجلتٜدددت٠ليًُج ُدددألللللل

ل(ل.317:2013 ُصول  يكِٝلدةؼ١ًٝليفلدم ُأل)ُٖعر٣،دةتٜنيلَألدي

ٚحنددٔلْةددٝغلديٝددّٛليفللددٌل ؽددرلديةٛددد١لديددك٣لتطػدد٢لؾٝدد٘لقددِٝلدةْ ْٝدد١للللللللل

ٚددؽًح١لٚددٓؿة١لد  ؼد١لقالدٌلدية َد١،لٜٚٓةدتّلدنٜثد سلرٚلدالٖ ُد ّل  يؽد فلللللللل

دية ّ،لؾ ًولٖٞلوكٝك١لديةٛد١لٚجٖٛرٖ لد ؿٞل كُٝ٘لٚرل قٝ ت٘لديد لجد ٤ للل

حددٛلَدد لٜ ُٝددسل دد٘لج ُةٓدد لديةر ددٞلَددٔلقددِٝلدي ُ شددولدالج ُدد  ٞ،لٚسٚ للللللللي ُ

دةشددر٠ل،لدةلدد٠ٛ،لدي ةدد عـلٚديددوددِ،لدالْ ُدد ٤،لٚرددكدلؾددةٕلتة ًَٓدد لَددألديةٛددد١لللل

للللللللللللللبددد لراللٜٓصدددٝٓ لقُٝٗددد لديددد لتصددد الٝ لؾٝٗددد لَددد لٜ ةددد س لَدددألقدددِٝلج ُةٓددد للل

ل(ل.96-95:2008 التلديص ّل،ل&لَػٝنيل)

 ُددد ٤لرٚ لديةددد  د لٚدالجت ٖددد  لٚديكدددِٝلديددد لبددد لرٕلبدددرؿلللللٜٚةدددتلدالْ

دةشددر٠لددؽددر١ٜل ًدد٢لغرشددٗ ليفلر ٓ ٥ٗدد لَٓددكلديطؿٛيدد١لَٚددرٚسدلمبردوددٌلديُٓددٛللل

ديةُرٜدد١لدي  يٝدد١،لنُدد لت ٓددٛعلدةشدد يٝ لديدد ل هددٔلرٕلتصدد اتَٗ لدةشددر٠ليفللللل

لتةُٝدددللدالْ ُددد ٤ليدددت٣لر ٓ ٥ٗددد لَٚٓٗددد لديكدددت٠ٚلٚدةدددٛدس،لٚددٓ قعددد١لٚديعدددٛس٣،لللللل

ل(ل.135:2014ٚدش ػ ٍلدةوتد،لدجل س١ٜل)لشًُٝ ٕ،

(ل ًدددد٢لرُٖٝدددد١لدظددددال علدة جدددد١لي ْ ُدددد ٤،ل650:2011نُدددد لرنددددت للرٜالدددد١ل)ل

َٛـددح١لرٕلدُٖ ردد لٜدد  ٣لد لٚقددٛعلديؿددر ليفل د٥ددر٠لدالغددددبلديٓؿصددٞلديددك٣للللللل

ٜٓ ٢ٗل ٓالكٙليًُج ُألٚديصًط١لٚد ٛ ليفلدالحنردؾ  لٚدالبرد ليفل د٥ر٠ل

لتٓ ٢ٗل.ديةٓـلدي لالل

َٚٔلددِٗلظةٛسلديؿر ل  الْ ُ ٤ليًُج ُألديك٣لٜةٝغلؾٝ٘لوٝنيلرٕلدم ُأل

ددٓصددجِلدج ُ  ٝدد بلٖددٛلديددولدم ُددألديددك٣لٜعددةرلؾٝدد٘لدجلُٝددألرْٗددِل ثًددٕٛللللللللل

   ١َلٖ ١َليفلدم ُألٚرِْٗليٝصٛدلَُٗع ،لَٚدٔلثدِلتكد٣ٛلسٚد د لدالْ ُد ٤لللللل

ل(ل.114:2010  لديؿر لٚج ُة٘ل)لديصرٚجٞل،

(ل ًددد٢لـدددرٚس٠لتُٓٝددد١لدالْ ُددد ٤لٚوددد ل1587:2018رندددتل)لديةالدددتلديكددد  س،ٚقدددتل

ديددٛعٔليفلْؿددٛطلددددٛدعٓ ،لةٕلدة ددتد٤لاللٜصدد طٝةٕٛلدي ػًػددٌليفل دد  لَدد لدالللل

 ةدددتلرٕلٜؿصدددتٚدلَٛدعٓددد١لظدددةالٗ لدَددد ل ةْكددد ؿلقدددتسل   ٖدددِليفلرْؿصدددِٗلرٚلللللللللل
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يٝدد٘لوفدد ستٗ ليفلر ٝددِٓٗ،لنُدد لرظدد سلد لرٕلديددٛعٔلظددرفليؽدد وال٘لٚدالْ ُدد ٤لدل

لَؽتسل سلي٘ل.

ٚحي دد الديعددال بلد لرٕلٜهددٕٛلَعدد سن لؾةدد اللؾُٝدد لحيددٝ ل دد٘ليفلج ُةدد٘للللل

ٚن ؾدد١لجٛدْدد لوٝ تدد٘،لٚ ددتٕٚلٖددكٙلددعدد سن١لشددٛفل ددتلظددال بل دد جسل ددٔلللللللل

ل(ل.153:2000ديؿ  ١ًٝلٚديالٓ ٤ليفلدم ُألؾ قتلدالوص طل  الْ ُ ٤ل)ل س ل،

٢ل ًٝٗد لديدٓغ٤،لوٝدنيللللٚمتثٌلددٛدع١ٓلدوت٣لديكِٝلدر ١َلدي لبد لرٕلٜر دلل

ت٢ُٓليفلديطؿٌلَٓكلديؽػرلجُٛ ١لَدٔلديكدِٝلديد لجتةدٌلَٓد٘لَٛدعٓد بلقد  سدبلللللللل

 ٢ًلددع سن١ليفلوٌلددعه  لدية َد١لٚد  ؼد١ل د يٛعٔ،لنُد لب د٣ٛل ًد٢للللللل

جُٛ ١لَٔلديكِٝلدي لتة ل دٔلوكدٛملدددٛدعٔلند ةلليفلدي ةدالتلٚديعدةٛسللللللل

ٜللللل ؿدر ل ًٝد٘لجُٛ د١لَدٔلديٛدجالد  لللللل  الْ ُ ٤ليًدٛعٔلديدك٣لٜةدٝغلؾٝد٘،لممد ل

ل(.117:2007ت ٗرليفلشًٛن٘لدية ّل  ةؿ لل ٢ًلٖكدلديٛعٔ)لسَسٟلٚرلرٕٚل،

ٚتةددتلددٛدعٓدد١لٖددٞلديرنٝددس٠لدةش شدد١ٝليًُعدد سن١لدنب  ٝدد١ليفلدي ُٓٝدد١للل

دالج ُ  ٝدد١لٚدالق ؽدد  ١ٜلٚديصٝ شدد١ٝ،لوٝددنيلرؼددالحالتُٓٝدد١لددٛدعٓدد١ليددت٣لللللللل

كددرٕلدةدد  ٟلٚديةعددرٜٔلَددٔللدد ٍللع  ٓدد لَددٔلرٖددِلشددالٌلَٛدجٗدد١لبددتٜ  لديل

َ شص  لدي ةًِٝلدية يٞلدي لٜكأل ٢ًل  تكٗ لدية ٤لدةن لَٔلَص٦ٛي١ٝل ٓد ٤لل

ٚتطدددٜٛرلَٓ َٛددد١لددٛدعٓددد١،لؾ دٛدعٓددد١لتةٓددد٢لر د٤لٚدجالددد  لفدددت ٠لٚدي ُ دددألللللل

ل(ل.166:2010نكٛملَة١ٓٝليكدلؾٗٞليٝصالجر لؼؿ١ل ٌلٚدقألْةٝع٘ل)لؾٝؽٌ،

 ٔلرٕلغ يال١ٝلديعال بلٜر طدٕٛلل Eid (2015:13)    ٚقتلرشؿر لْ  ٥ ل سدش١

  لددٛدع١ٓلٚديعةٛسل  الْ ُ ٤لد لديٛعٔ،لوٝنيلن ٕلَؿّٗٛلددٛدع١ٓل  يٓصال١ل

ل رِلٜ ُثٌليفلديعةٛسل  ة لٚدنل ؿ،لٚديٛال٤لٚدالْ ُ ٤لحنٛل ًتلَ ل.ل

ٚؾ٢للٌلدي رٚفلٚدةوتد،لدي ل رل ٗ لدم ُألددؽرٟليفلديٛقالدة يٞ،ل

يفلرَضلدة ج١لد لرٕل  سطلر ٓ ؤٙلَٗ سد لٚقِٝلددٛدع١ٓلدي لَٔل ٝٓٗ لؾةْ٘ل

دالْ ُ ٤ليًٛعٔ،لٚددصد٦ٛي١ٝلدم ُةٝد١،لٚدودددّلديةُدٌلٚدي صد َ ،لوٝدنيلتدتؾألللللللل

تًددولددٗدد سد لٚديكددِٝلدددد ةًِل ددإٔلٜكددّٛل ٛدجال تدد٘لٜٚ حُددٌلَصدد٦ٛيٝ ت٘،لٜٚةددرفللل

وٝنيلتٛؼًال سدشد١لؼد فللل(ل،ل10:2014فُت،ل&وكٛق٘لٜٚتدؾأل ٓٗ ل)لديعر ٢ٓٝ

(لد لـددةـلقددِٝلددٛدعٓدد١لَ ُثًدد١ليفلـددةـلؼددٛسلددعدد سن١لشددٛد٤للللل1789:2010)

دجل َةٝدد١لرٚلدم ُةٝدد١ليددت٣لديعددال بلٚ جددسِٖل ددٔلبُددٌلَصدد٦ٛي١ٝلرْؿصددِٗلل

  نـدد ؾ١لد لٚجددٛ لتؿدد ٚ ل دد لقددِٝلديعددال بلٚقددِٝلدم ُددألٚديرغالدد١لددًحدد١لللللل

ليًٗجر٠لنٛش١ًٝلةٌلددعه  ل.

ٓل ُٝدد١لديعددةٛسل  دصدد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝدد١ليددت٣لديعددال بلنأشدد طللللللٚال ددتلَددٔلت

ترتهسل ًٝ٘لددع سن١ل ؽؿ١ل  ١َلٚددع سن١لديصٝ ش١ٝل ؽؿ١لل ؼ١،لوٝدنيلل

رٕلوٝددد ٠لديعدددال بلاللت صدددِل  يصدددهٕٛلؾٗدددٞلورنددد١لَصددد ُر٠لَٚددد ػت٠ل ددد ػتللل

دي رٚفلتٛدجٗٗ لديةتٜتلَٔلددعه  ليفلدةٝ ٠لدي١َٝٛٝلٚدي لت طً لديد ؿهتلل
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 لَثٌلَعه١ًلدي ةًِٝلٚددٛدؼد  لٚدالستؿد عليفلدةشدة س....دم،لنُد للللليفلوًٍٛلر

ب لدي أنٝتل ٢ًلرُٖٝد١لتُٓٝد١لديدٛ ٢لديصٝ شدٞلٚسٚ لديكد ْٕٛليدت٣لديعدال بلللللللل

َدددٔلرجدددٌلددصددد ١ُٖليفلد دددتد لجٝدددٌلَثكدددـلٚٚد ددد٢لٜ حًددد٢ل دددرٚ لددصددد٦ٛي١ٝللللللل

ل(ل.191:2017ٚدالْ ُ ٤لديٛعينل)لرَ ،

د لرٕلديد ػتد لديصٝ شد١ٝلٚدالق ؽد  ١ٜللللل(781:2014ٚتٛؼًال سدش١لٜٛشدـل)ل

تةددتلَددٔلرنثددرلديددد ػتد لتددأثتدليفلَٓ َٛدد١لقدددِٝلديطدد ب،لنُدد لرٕلَؿٗدددّٛلللللللل

ددٛدع١ٓلٖٛلَ ل ؾأل  يعال بلد لدي ة ٕٚلؾُٝ ل ِٝٓٗليًثٛس٠ل ٢ًلدي ًِلٚديؿصد  لل

ل ع ٢لرْٛد ٘ل.

(ل ًدد٢لرٕلدرددتفلدةش شددٞليً ٓعدد١٦لل178:2014ٚيكددتلرنددت ل سدشدد١لشددًُٝ ٕل)ل

ج ُ  ٝدد١لٚدةشددر١ٜل ًدد٢لددٛدعٓدد١لٚدالْ ُدد ٤ليًددٛعٔليفلَؽددر،لٖددٛلتهددٜٛٔللللللللدال

ددٛدعٔلديؽ فلديك  سل ًد٢لددعد سن١لدنب  ٝد١ليفلتُٓٝد١لج ُةد٘لَٚٛدجٗد١للللللل

لَعه ت٘ليفلـ٤ٛلدد ػتد لدية د١ٝلددة ؼر٠ل.

ٚؾدد٢للددٌلَدد ػتد لديةؽددرلَٚدد لٜة ْٝدد٘لج ُةٓدد لَددٔلْددتس٠لددددٛدس لدد  ودد١للللللل

 دسٜددد١ليدددت٣لديعدددال بل  نـددد ؾ١لد لتدددت٢ْلقدددِٝلدالْ ُددد ٤للللٚـدددةـلديكدددتسد لدنل

ٚددٛدعٓد١لٚدوجد ّلديعددال بل دٔلددعدد سن١ليفلرَدٛسلٚقفدد ٜ لدم ُدألٚسغال دد٘ليفلللللل

دةرؾ١لعالٝة١لدية قد١ل د لديدٛ ٢للللن ٕلَٔلديفرٚسٟلديكٝ ّل تسدش١لدرجر٠،ل

ل.ل ة دس٠لددٛدس لٚقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓليت٣ل ١ٓٝلَٔلع بلدجل َة١ل

لٖٓ ل هٔلؼٝ غ١لَعه١ًلديتسدش١لدة ي١ٝليفلدي ص ؤال لدي  ي١ٝ:لَٚٔ

 ٌٍلَٔل ل–ددةد سفلٚددةًَٛد  للل)للديدٛ ٢ل دة دس٠لدددٛدس لمبحد ٚسٙلديث ثد١لللللَ لَص ٣ٛلن
الْ ُددد ٤لدل أ ة  ٖددد لدةس ةددد١ل)لٚقدددِٝلدالْ ُددد ٤لٚددٛدعٓددد١ل(لددُ سشددد  لل–دالجت ٖددد  ل

ددصد٦ٛي١ٝللل–لٚديٛدجالد  لديٛعٓٝد١للدالي دسدّل د ةكٛملللل–لدالْ ُد ٤لديدٛعينللل–لٟردةشدل

 ؟ع بلدجل َة١ل(لليت٣ل ١ٓٝلَٔلدالج ُ  ١ٝل
 عالٝةدد١لدية قدد١ل دد ل ةددغلَدد ػتد لددصدد ٣ٛلدالج ُدد  ٞلدالق ؽدد  ٟلديهُٝدد١للللَدد ل

ي شدددر٠ل)لشدددٔلديط يددد ل،ل دددت لرؾدددرد لدةشدددر٠ل،لددصددد ٣ٛلدي ةًُٝدددٞليدددربلدةشدددر٠ل،للل

ٗلللللل رٟلي شدر٠ل(،لٚديدٛ ٢ل دة دس٠للللددص ٣ٛلدي ةًُٝدٞلير د١لدةشدر٠ل،لؾ٦د  لديدتلٌلديعد

 ددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١ليت٣لع بلدجل َة١ل ١ٓٝلديتسدش١ل؟
 َدد لعالٝةدد١لدية قدد١ل دد ل ةددغلَدد ػتد لددصدد ٣ٛلدالج ُدد  ٞلدالق ؽدد  ٟلللللللل

ديه١ُٝللي شر٠ل)لشٔلديط يد ل،ل دت لرؾدرد لدةشدر٠ل،لددصد ٣ٛلدي ةًُٝدٞليدربلللللللل

 لديدتلٌلديعدٗرٟلي شدر٠ل(،للللدةشدر٠ل،لددصد ٣ٛلدي ةًُٝدٞلير د١لدةشدر٠ل،لؾ٦د لللللل

١ليدددت٣لعددد بلدجل َةددد١ل ٝٓددد١لللٚقدددِٝلدالْ ُددد ٤لٚددٛدعٓددد١ل أ ة  ٖددد لدةس ةدددللل

 ؟ديتسدش١
 َدد لعالٝةدد١لديؿددرٚمل دد لعدد بلديرٜددـلٚدةفددرليفلنددٌلَددٔلديددٛ ٢ل ددة دس٠لللل

 ددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١،لٚقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١ل؟
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 ٛسلٚدنْد ،لليفلندٌلَدٔلديدٛ ٢ل دة دس٠للللللَ لعالٝة١لديؿرٚمل د لديطد بلديدكنللل

 ددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١،لٚقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١ل؟
 لعالٝة١لديؿرٚمل د لعد بلدي اؽؽد  لديةًُٝد١لٚديٓ رٜد١ليفلندٌلَدٔلللللللل َ

ديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١،لٚقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ة  ٖدد للللللللل

 دةس ة١ل؟
 ٜٔل دد لعدد بلدجل َةدد١ل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلنددٌلَددٔلديددٛ ٢للَدد لعالٝةدد١لدي الدد 

 ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١،لٚقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةدد١لللل

للٚؾكب ليًصٔ،لٚؾ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠ل؟

   أٍداف الدراسة 

تٗدددتفلديتسدشددد١لدة يٝددد١ل ؽدددؿ١لس٥ٝصددد١لد ل سدشددد١لديدددٛ ٢ل دددة دس٠لدددددٛدس لل

ْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓليت٣ل ١ٓٝلَٔلع بلدجل َة١،لٚي حكٝللٖدكدللٚ  ق ٘ل كِٝلدال

لدرتفلٜص ًسّلبكٝللدةٖتدفلديؿر ١ٝلدآلت١ٝ:

 ٌٍلَددددٔل ددةدددد سفل)لمبحدددد ٚسٙلديث ثدددد١للديددددٛ ٢ل ددددة دس٠لددددددٛدس بتٜددددتلَصدددد ٣ٛلندددد

 أ ة  ٖدددد للٚقددددِٝلدالْ ُدددد ٤لٚددٛدعٓدددد١للل(ل،ددُ سشدددد  للل-لدالجت ٖدددد  لل–لٚددةًَٛدددد  

دالي دددسدّل ددد ةكٛملٚديٛدجالددد  لل–دالْ ُددد ٤لديدددٛعينلل–دةشدددر٣للدالْ ُددد ٤لدةس ةددد١ل)

 .ع بلدجل َة١ل(ليت٣ل ١ٓٝلَٔلددص٦ٛي١ٝلدالج ُ  ١ٝلل–ديٛع١ٝٓل
 ديهعدددـل دددٔلعالٝةددد١لدية قددد١ل ددد ل ةدددغلَددد ػتد لددصددد ٣ٛلدالج ُددد  ٞلللللل

دالق ؽدد  ٟلديهُٝدد١للي شددر٠ل)لشددٔلديط يدد ل،ل ددت لرؾددرد لدةشددر٠ل،لددصدد ٣ٛلللللللل

٠ل،لددصددد ٣ٛلدي ةًُٝدددٞلير ددد١لدةشدددر٠ل،لؾ٦ددد  لديدددتلٌللدي ةًُٝدددٞليدددربلدةشدددر

ديعدددٗرٟلي شدددر٠ل(،لٚديدددٛ ٢ل دددة دس٠لدددددٛدس لمبحددد ٚسٙلديث ثددد١ليدددت٣لعددد بلل

 دجل َة١ل.
 ديهعدددـل دددٔلعالٝةددد١لدية قددد١ل ددد ل ةدددغلَددد ػتد لددصددد ٣ٛلدالج ُددد  ٞلللللل

دالق ؽدد  ٟلديهُٝدد١للي شددر٠ل)لشددٔلديط يدد ل،ل ددت لرؾددرد لدةشددر٠ل،لددصدد ٣ٛلللللللل

دةشدددر٠ل،لددصددد ٣ٛلدي ةًُٝدددٞلير ددد١لدةشدددر٠ل،لؾ٦ددد  لديدددتلٌلللدي ةًُٝدددٞليدددربل

ديعددٗرٟلي شددر٠ل(،لٚقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةدد١ليددت٣لعدد بلللل

 دجل َة١ل.
 سدش١لديؿرٚمل  لع بلديرٜـلٚدةفدرليفلندٌلَدٔلديدٛ ٢ل دة دس٠لدددٛدس للللللل 

 مبح ٚسٙلديث ث١،لٚقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١ل.
 شدد١لديؿددرٚمل دد لديطدد بلديددكنٛسلٚدنْدد ،لليفلنددٌلَددٔلديددٛ ٢ل ددة دس٠لللللللل سد

 ددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١،لٚقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١ل.
 سدشدد١لديؿددرٚمل دد لعدد بلدي اؽؽدد  لديةًُٝدد١لٚديٓ رٜدد١ليفلنددٌلَددٔلللللللل 

ديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١،لٚقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ة  ٖدد للللللللل

 .ةس ة١لد
 بتٜددتلعالٝةدد١لدي الدد ٜٔل دد لعدد بلدجل َةدد١ل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلنددٌلَددٔلللللللل

ديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١ل،لٚقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ة  ٖدد للللللل

 دةس ة١لٚؾكب ليًصٔل،لؾ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠ل.
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 أٍنية الدراسة 

لت ًاؾلر١ُٖٝلديتسدش١لدة ي١ٝليفلدجت ٖ لس٥ٝصٝ لُٖ :

 اًل: خدمة اجملتنع احمللي  أو 

 هددٔلرٕلتصددِٗلٖددكٙلديتسدشدد١ليفللتَدد١لدم ُددألد ًدد٢لَددٔللدد ٍلتددٛؾتللللل

دد  ٠لديةًُٝد١لدي زَد١ليًد دَ لدنسظد  ١ٜليًعدال بلي ُٓٝد١لديدٛ ٢لدي اطٝطدٞللللللللل

ٚددصدد ١ُٖليفلد ددتد لجٝددٌلَددٔلديعددال بليتٜدد٘لديددٛ ٢لديهدد يفلٚديكددتس٠ل ًدد٢لد دس٠لللللل

ديةؽددرلدةددتٜنيلَددٔلَصدد حتث  لٚتػددتد للللَددٛدس ٙل هؿدد ٠٤ليفللددٌلَدد لٜعددٗتٙلللل

ًَُٛش١ل ٢ًلن ؾ١لددص ٜٛ  لمم لٜٓةهضل ًد٢لتكدتّلٚدز ٖد سلدم ُدألٚ ًد٢لللللل

َٓ ظدددت٠لٚشددد ٥ٌلدن ددد ّل فدددرٚس٠لدالٖ ُددد ّل  كدددتِٜل دددردَ للللللٚ،لقدددِٝلرؾدددرد ٙلل

يً ٛ ٝدد١لدن دسٜدد١لج د دد١ليًؽددػ سلٚديهالدد س،لٚديدد لشددٝهٕٛلردد ل  ددِٝلدةثددرليفللللللل

 لي حكٝدللرٖتدؾد٘لٚرٖدتدفلج ُةد٘،ل  نـد ؾ١لد للللللت١ُٝٓلديٛ ٢لدن دسٟليًؿر

د ردزلر١ُٖٝلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل٢ٖٚلدةنثرلرُٖٝد١ليهدٌلديعدةٛبلديةر ٝد١للللل

ٚونيلدد شص  لدي ة١ًُٝٝلٚديد ١ٜٛل ًد٢لتُٓٝد١لٖدكٙلديكدِٝليدت٣لديطد بلَدٔلللللللل

رجٌلد تد لَٛدعٓ لؼ ة ،لؾٗدٞلَدٔلرلطدرلديكفد ٜ لديد لتٛدجد٘لدم ُةد  لللللللل

للل.لدة ي١ٝ

   ثاىًيا: يف خدمة دلال التخصص 

جدد ٍلدي اؽددؾلٚديددولَددٔللدد ٍلَدد لليةددٌلٖددكٙلديتسدشدد١لتهددٕٛلدـدد ؾ١ليفل

ل:٢ًٜ

تت ِٝلَه ال١لد دس٠لددٓسٍليفلقصدِلدالق ؽد  لددٓسيدٞل هًٝد١لديد ٝد١لديٓٛ ٝد١للللللل

ج َة١ل ٓٗ لٚدي لتؿ كرلد لَثٌلٖدكدلديٓدٛعلَدٔلديتسدشد  ل  دد  ٠لديةًُٝد١لديد لللللللل

 ٝ لردِلديؿرؼد١لي حتٜدتلَدٛدعٔلديكد٠ٛلٚديفدةـليفلد دستٗدِللللللللتؿٝتلديط بلٚت

يًُددٛدس لدد  ودد١لرددِل،لٚتعددجةِٗل ًدد٢لدتالدد علدةشددًٛبلديةًُددٞلديصددًِٝليددا دس٠لللللل

ديؿة يدد١لٚدالي ددسدّل كددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١لدٛدجٗدد١لبددتٜ  لديةؽددر،لْٚ دد ٥ لللللل

بلدجل َةد١للوٍٛلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لٚ  ق ٘ل كِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓليت٣لع 

 هٔليًال وث لدالش ؿ  ٠لَٓٗ ،لنُ لمتثٌلديتسدشد١لدة يٝد١لوًكد١لٚؼدٌل د لللللل

جددد ٍلد دس٠لددٓدددسٍلٚدد شصددد  لٚدمددد ٍلديد دددٟٛل،لٚتًؿدددالْ دددرلديالددد وث لد لل

َدد ػتد لديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لٚقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١لي ٓ ٚردد ل  يالحددنيل ًدد٢للللل

لـلددردوٌلديةُر١ٜل.ددص ٜٛ لديٓ رٟلٚدي طالٝكٞلَٚأل  ً

 األسلوب البحجي 

 التعريفات العلنية واإلجرائية ملصطلحات الدراسة احلالية أواًل : 

   الوعى                                                              Awareness 

يػدد١ب:لٜعدد للَؿٗددّٛلديددٛ ٢ليفلديًػدد١لديةر ٝدد١لَددٔلديؿةددٌلٚ دد٢،لؾكددتلٚس ليفللللل

ٝ ل"لٚ دد٢لديعدد٤ٞلٚدةددتٜنيلٜةٝدد٘لٚ ٝدد ب:لوؿ دد٘لٚتددت رٙللللقدد َٛطلفددٝ لد ددل
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ٚقالًدد٘لٚهةدد٘،لٚرٚ دد٢لديعدد٤ٞلٚديهدد ّ:لوؿ دد٘لٚهةدد٘،لٚٚ دد٢لديػدد ّ:لْدد ٖسللللللللل

دن سدى،لؾ يٛ ٢لٜة٢ٓليػ١لدنو ع١ل  يع٤ٞلٚوؿ ٘لٚدش ٝة  ٘لٚدي ة َدٌلَةد٘للل

ل(ل.226:2005رٚلتت رٙل،لدْٗ لو ي١لد سدىلديع٤ٞلٚتةكً٘ل)وج ز٣،

يفلدد ـددٞلٜةرؾددٕٛلديددٛ ٢ل أْدد٘"لظددةٛسلديهدد ٥ٔلدةدد٢للللٚندد ٕل ًُدد ٤لديددٓؿضلل

 ٓؿصددد٘لَٚددد لحيدددٝ ل ددد٘ل"ل،لٚرلدددكلَدددتيٍٛلديدددٛ ٢لٜ جددد٘لحندددٛلديةُدددللٚدي ؿدددرعلللل

ٚدي ٛشددألَددألتكددتّلديةًددِلٚتةكددتلددؽددطًح  لٚددؿدد ِٖٝليٝددتلٌلديةتٜددتلَددٔللللللللل

ل(ل.ل9:2000دم ال لديٓؿص١ٝلٚدالج ُ  ١ٝلٚديؿهر١ٜل)ل ه س،ل

٘ل44:2002ٜٚةرؾ٘ل دٜٛضل)لل ديعدةٛسل  ةظدٝ ٤،لٖٚدٛلر ةدتلَصد ؾ١ل هدٔلرٕلللللللل(ل أْد

لتردٖ لرٚلرٕلٜ ُٖٛٗ ل كًول.

رٕلديددددٛ ٢لٖددددٛلدن سدىلٚدشدددد ٝة بلدي ددددٛدٖرللScott(لل2011:ل 219ٜٚددددر٣ل)

دد ؽددٛس٠لرٚلديدد لٜدد ِلجتر  ٗدد ،لدْٗدد لديكددتس٠ل ًدد٢لديددٛ ٢لديدد لتصددُ ليًالعددرلللللللللل

ٚشد١ًٝلي حكٝدللللتتسبٝ بل  ي أقًِلَألديٛدقألد  سجٞلٚدي هٝـلَةد٘لل    الد سٙللل

لرٖتدؾِٗل.

٘ل َددت٣لؾٗددِلٚدشدد ٝة بلظددال بلدجل َةدد١ليددكدتِٗللل:لٜٚةددرفلديددٛ ٢لدجرد٥ٝدد بل أْدد

ٚد طًالدد  لدةٝدد ٠لٚدددد ػتد لد ٝطدد١ل ٗددِل ؽددؿ١ل  َدد١لٚيهٝؿٝدد١لد دس٠لددددٛدس ل

للل ؽؿ١لل ؼ١ل.

     إدارة املواردResources Management     

س٠ل ددٔلجُٛ دد١لَددٔلديكٛد ددتلللتةددرفلدن دس٠لديٓ جحدد١لٚدد ؿٛقدد١ل أْٗدد ل الدد لل

ٚدةش يٝ لددٓطك١ٝلدةه١ُٝلديد لتدٛدزٕل د لدةٖدتدفلٚديكدتسد لٚددُ سشد  ل)للللللل

ل(ل.21:2003ْٛسل،ل&يطؿ٢

د دس٠لددددٛدس ل أْٗدد لدةشددًٛبلديددك٣لٜ الةدد٘لديؿددر ليفللل(ل117:2005)لٚ رؾددالزغًددٍٛ

دشددد اتدّلٚتٛلٝدددـلٚشددد ٥ٌلٚر ٚد لبكٝدددللرٖتدؾددد٘ل ٓدددتلَٛدجٗ ددد٘ليًُٛدقدددـللل

  لدةٝ تٝددد١لددا ًؿددد١ل،ل ػدددر لدودددتد،لدي دددٛدزٕل ددد لَدددٛدس ٙلدد  وددد١لٚددعددهل

ل.لٚرٖتدؾ٘لٚدو ٝ ج ت٘لدد ةت ٠ل

ْعد  ل طد لن د زلٚبكٝدللدةٖدتدفلللللل(ل أْٗ ل5:ل2000)لوكٞ لؾ ٗنُ ل ر

ددٓعددٛ ٠ليًؿددر لٚدةشددر٠ل،لنُدد لرْٗدد لديٛشدد١ًٝلدةش شدد١ٝلديدد لتةدد لديؿددر ل ًدد٢لل

 لدد  و١لشدٛد٤لن ْدالَ  ٜد١لرٚل عدر١ٜلَدٔلرجدٌلللللللدالش اتدّلدةَثٌليه ؾ١لددٛدس

ل.للبكٝللرٖتدؾ٘لٚدظال علدو ٝ ج ت٘لدد ةت ٠لٚدد طٛس٠

:لدةشدًٛبلديدك٣لٜ الةد٘لعد بلدجل َةد١ليفلللللللٚتةرفلد دس٠لدددٛدس لدجرد٥ٝد بل أْٗد للل

دش اتدّلددٛدس لدد  و١لرِلدالش اتدّلدةَثٌليفلن ؾد١لددٛدقدـلدةٝ تٝد١،لَدٔللللل

لَٛدس ِٖلٚدو ٝ جد تِٗلدد ةدت ٠لٚؼدٛالبلي حكٝدللدةٖدتدفللللللرجٌل ٌُلتٛدزٕل  

ل.ددٓعٛ ٠لٚبص لَص ٣ٛلددةٝع١ل
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  الوعى بإدارة املوارد: Awareness of Resources Management 

رٕلددكؽددٛ ل دد٘لٖددٛلد سدىلديؿددر لجلُٝددألدنَه ْٝدد  لللللل(ل1:2001تددر٣لنٛجددول)لل

ٚدشددد اتدّلتًدددولدددددٛدس لللٚدددددٛدس لدد  وددد١ليددد٘لٚيًجُ  ددد١،لٚيهٝؿٝددد١لدشددد ػ ٍلللللل

دشدد اتدَ بلٜهؿددٌلبكٝددللٚ ًددٛؽلدةٖددتدفلددٓعددٛ ٠ل،لٚديددولمبث  دد١لَٛدزْدد١ل دد للل

لل.ديرغال  لٚدة ج  لدد ةت ٠لٚددٛدس لدد  و١ل

ؾٗددِلٚد سدىلديعددال بلٜٚةددرفلديالدد وثٕٛلديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لدجرد٥ٝدد بل أْدد٘:لل

،لٚنٝؿٝدددد١لدجلدددد َةٞليًُددددٛدس لدد  ودددد١ليدددد٘لشددددٛد٤لن ْددددال عددددر١ٜلرٚلَ  ٜدددد١لللل

دشددد اتدَٗ لرؾفدددٌلدشددد اتدّليفلـددد٤ٛلَردودددٌلديةًُٝددد١لدن دسٜددد١لٚؼدددٛاللد للل

بكٝدللدةٖدتدفلددٓعددٛ ٠لشدٛد٤لن ْددالرٖدتدفلديؿدر ل ؽددؿ١لل ؼد١لرٚلرٖددتدفللللللل

لج ُة٘ل ؽؿ١ل  ١َل.

ديتسجدد١لديدد لحيؽددٌل ًٝٗدد لديط يدد ليفلدشدد الٝ ٕلديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس للللرٚلٖددٛ

لددُ سش  ل(ل.ل–دالجت ٖ  لل–َ  لمبح ٚسٙلديث ث١ل)لددة سفلٚددةًٛ

 اجلامعة    طالبUniversity students   

ظرحي١لَٔلديعدال بلللٜةرفلع بلدجل َة١لدجرد٥ٝ ليفلٖكٙلديتسدش١ل أِْٗ:

ل–عددٛ لل–)ل ٓٗدد للَددٔلديددكنٛسلٚدنْدد ،لَددٔلسٜددـلٚوفددرلف ؾ دد١لديكًٝٛ ٝدد١للل
ممددٔلرجٗددٛسلديهدد ٣(،لل–ديةُدد سلديهدد ٣لل-نؿددرلديةُدد سل–نؿددرلظددهرلل-قًٝددٛبل

ٜتسشٕٛليفلنًٝ  ل ١ًُٝلْٚ رٜد١ل  ًؿد١ل  َةد١ل ٓٗد لٚتدددٚ لر ُد سِٖللللللل

ٚت ُٝدسلٖدكٙلددروًد١للللل(ل  ّل٢ٖٚلؾد٠ل سدش١لديعدال بل  جل َةد١،للل25ل-18َ ل  ل)

ٚديك  ًٝدد١ليً ػددٝت،لٜٚٓ ددرلد لٖدد ال٤لللللدالشدد ط ع  ةٜٝٛدد١لٚديٓعدد  للٚودد للل

لديعال بل ٢ًلرِْٗلق  ٠لٚسٚد لديعال بل.ل

        الكيه  values 

ديكِٝل أْٗ لَة كدتد لٚدجت ٖد  لودٍٛلَد لبد لللللل(ل103:2014)ديتلٌٝلدللٜةرفل

رٕلتهٕٛل ًٝ٘لدةظٝ ٤،لٚتدرتال ل هدٌلَد لٖدٛلَٗدِليًؿدر لَدٔلَٛـدٛ   لدةٝد ٠،لللللللللل

ؾٗٞلمبث  ١لددة ٜتلدي لبدت لدي ٛجٗد  لددصد كال١ًٝليًؿدر لٚتد سلَد لودت،ليد٘للللللللل

ل.يفلدد ـٞل

ديكددِٝلٖددٞلجُٛ دد١لددالدد  رلٚدةؾهدد سلديدد لللرٕ(ل59:2013)لظددرفلديددتٜٔلتددر٣ٚ

ٜ َٔل ٗ لديؿر ،لٚ  ي  يٞلمتثٌلدنع سلددػًـلةٖتدؾ٘لٚرغردـ٘لٚغ ٜ تد٘ل،لنُد للل

لرْٗ لت ثرليفلديطرٜللديك٣لٜصًه٘لديؿر لي حكٝللرٖتدؾ٘لٚغ ٜ ت٘ل.

ٌلنُ لٜةرفل تًدولدةؾهد سلرٚلدةظدٝ ٤لرٚلدة ُد ٍللللل"للديكدِٝل أْٗد لل(ل52:2006)لْٛؾد

 ٗ لديؿر لٜٚصة٢لج ٖدتدبليًحؿد لل ًٝٗد ،لؾد يكِٝلت دتلٌلٚتد حهِليفلللللللدي لٜة سل

تؽدددرؾ  لديؿدددر ل،لٚتةددد ل دددٔلْؿصدددٗ ليفلرشدددًٛبلوٝددد ٠لديؿدددر لٚؾددد٢لشدددًٛن٘لللللللل

ل".لٚدجت ٖ ت٘لٚؾُٝ لٜفة٘ليٓؿص٘لَٔلرٖتدف
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ٕللل ةرؾٗدلتنُد لل  الد س٠ل دٔلتؽدٛسد لَٚؿد ِٖٝلمتٝدسللللللل (ل أْٗدلل23،لل2007)لسَفد 

غددٛبلٚغددتلَرغددٛبلؾٝدد٘لدج ُ  ٝدد بل،لنُدد للديؿددر لرٚلدجلُ  دد١لٚبددت لَدد لٖددٛلَرل

تددد ثرليفلدل ٝددد سلدةٖدددتدفل،لٚت جصدددتليفلدجت ٖددد  لدةؾدددرد لٚر ددد  لشدددًٛنِٗلل

ل.للَٚة كتدتِٗ

جُٛ ١لَٔلديكٛد تلٜه صالٗ لدنْصد ٕلٚتدٓ ِللللٚتةرفلديكِٝلدجرد٥ٝ بل أْٗ 

شًٛن٘لٚت هٕٛليت٣لع بلدجل َة١لَٔلل ٍل ًُٝ  لدي ٓعد١٦لدالج ُ  ٝد١،للل

لديتسدش١ل كِٝل)لدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل(ل.ٚر ؾلٖكٙل

  االىتناءBelonging  

(لدالْ ُدد ٤ل أْدد٘لظددةٛسلٚد سدىلْؿصددٞلٚدج ُدد  ٞلللل59-58:2007ٜةددرفلؾُٗدد٢ل)لل

ٜدجددِليفلؼددٛس٠لشددًٛىلت الدد ٜٔل سج تدد٘لٜٚكدد طلَددٔللدد ٍلددٛدقددـلٚدةؾةدد ٍللللل

َٚت٣لَع سن١لددٛدعٔلٚتة ْٚ٘لٚدي سدَ٘لديص٣ٛلًَٚٝ٘ليًحؿد لل ًد٢لمت شدولللل

ُ  دد١لديدد لٜٓ ُدد٢لديٝٗدد ،لٚ ًدد٢لديٓكددٝغلَددٔلديددولـددةـلدالْ ُدد ٤لٚديددك٣للللللدجل

ٜصدد تٍل ًٝدد٘لَددٔل ددسٚفلددددٛدعٔل ددٔلددعدد سن١لًَٚٝدد٘لي حنددردفلٚديؽددردعللللللل

لٚديصًٛىلددرـ٢لديك٣لٜ  ٣لد لدي ؿهولٚدالْٗٝ س.

(لرٕلدالْ ُدددد ٤لٖددددٛلسغالدددد١لديعدددداؾليفلرٕلٜهددددٕٛليفل109:2008ٜٚدددر٣ل  ددددالضل)لل

ٝدٌلد لدالْ ُد ٤لَدألتدٛس لديعداؾليفلَٛقدـلللللللؼحال١لظاؾلآلر،لٜٚ سدٜدتلددل

لجٗتلْؿصٝ بلٜٚٓطٟٛل ٢ًللطرلف ٌُل.

  ي كالدٌلٚدالش حصد ٕللللع بلدجل َةد١لظةٛسلٜٚةرفلدالْ ُ ٤لدجرد٥ٝ بل أْ٘:ل

ٚدي كدددتٜرلٚدةَددد ٕلٚديطُأْٝٓددد١لالستالددد عِٗل ُ  ددد١لَددد لشدددٛد٤ل ًددد٢لَصددد ٣ٛللل

،ليةُدددٌلَدددٔلرجًدددٗ لدةشدددر٠لرٚلدم ُدددألممددد لٜدددتؾةِٗلد لدالٖ ُددد ّل أَٛسٖددد لٚدلل

ٚوؽددٛرِل ًدد٢لدي كددتٜرلٚدالٖ ُدد ّلددٓ شدد ل ًدد٢لَدد لٜكَٛددٕٛل دد٘ل،لٚقددتلتٓدد ٍٚللللل

لدالْ ُ ٤لديٛعينل(ل.ل–ديال وثٕٛلدالْ ُ ٤لَٔلل ٍل ةتٜٔلُٖ ل)لدالْ ُ ٤لدةشر٣ل

  املواطيةCitizenship 

(لددٛدعٓدد١ل أْٗدد ل  قدد١ل دد لؾددر لٚ ٚيدد١لمبدد لتعددًُ٘ل118:2001ٜةددرفلديهددٛدسٟل)

ل ق١لَٔلوكٛملٚٚدجال  لٚنُ لحيت ٖ لق ْٕٛلتًولديتٚي١ل.ٖكٙلدية

(ل أْٗدد لٖددتفلٚد  ددسدزل ددأس لديددٛعٔللل107-106:2000نُدد لٜةرؾٗدد ل ٗدد ٤لديددتٜٔل)لل

ٚدْ ُ ٤لٚٚال٤ليكُٝ٘لَٚال  ٥٘،لَٚؿّٗٛلددٛدعٓد١لٜ دأثرل هدٌلَدٔلَصد ٣ٛلديٓفد للللللل

ٝدد١لديؿهددرٟلٚديصٝ شددٞ،لٚدي طددٛسلدةفدد سٟ،لٚديكددِٝلدد ٛدسثدد١،لٚدددد ػتد لد ًلل

لٚدية د١ٝل.

(لد لرٕلقددِٝلددٛدعٓدد١لت فددُٔلظددةٛسللل110:2007ٚقددتلرظدد س لسَددسٟلٚرلددرٕٚل)لل

دنْصدد ٕل  الْ ُدد ٤لد لٚعٓدد٘لٚدْ عدد سلسٚ لديةُددٌلدي طددٛ ٞلجتدد ٙلٖددكدلديددٛعٔ،للللل

ٚندددكيولوكددد٘ليفلدي ةدددالتل دددٔلسرٜددد٘ليفلندددٌلَددد لادددؾلديدددٛعٔل ًددد٢لن ؾددد١لل
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١لورٜد١لدي ةدالت،لللددص ٜٛ  ،ل٢ٖٚل دكيولتعد ٌُل ًد٢لثد ،لقدِٝلت ُثدٌليفلقُٝدللللللل

لق١ُٝلدالْ ُ ٤،لديكِٝلدي طٛ ١ٝل.

(ل أْٗددد لديكدددِٝلديددد لتدددتؾألديؿدددر لد ل14:2014فُدددتل)ل&ٚتةرؾٗددد لديعدددر ٝينل

َرد  ٠لوكٛملدنْص ٕلٚدةدرؿل ًد٢لدالْ ُد ٤ليًُج ُدألٚدي ةد ٕٚليفلبكٝدلللللللل

رٖتدؾ٘لٚبٌُلَص٦ٛي١ٝلَد لٜكدّٛل د٘لديؿدر لَدٔلر ُد ٍ،لٚندكيولددٗد سد لديد لللللللللل

 سدبل ًدد٢لدردد دلديكددردسد لٚدي ٛدؼددٌلَددألدآللددرٜٔليفلدعدد سلَددٔلقددِٝللللللجتةًدد٘لقدد ل

كيولت ُثدٌلقدِٝلددٛدعٓد١ليفلنددٌللللدي صد َ لممد لٜدٓةهضل ًد٢لجدٛ ٠لدةٝدد ٠،لٚ دلللللل

:لوكدددٛملدنْصددد ٕ،لددصددد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝددد١ل،لدي ةددد ٕٚل،لدالْ ُددد ٤ل،لدي صددد َ ل،للَدددٔ

 دي ٛدؼٌل،لقالٍٛلدآللر،لدر دلديكردس،لددٛدع١ٓلديرق١ُٝل.

جُٛ ١لَٔلدةكٛملٚديٛدجال  لدي لًٜ سّللفلددٛدع١ٓلدجرد٥ٝ بل أْٗ ل:ٚتةر

 ٕٚلمتٝٝدددس،لؾٗدددٞلتةٓددد٢لدالستالددد  لديه َدددٌل ددد لديعدددال بللللعددد بلدجل َةددد١ ٗددد ل

ٚٚعِٓٗلددال٢ٓل ٢ًلرشضلَٔلديةكٝت٠لٚديكِٝلٚددال  رلٚدةل ملمم لٜٓجِل ٓ٘ل

لظةٛسل  يؿارلٚظرفلدالْ ُ ٤ليًٛعٔل.

 ةقيه االىتناء واملواطي  Values of Belonging and Citizenship 

ِلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓلدجرد٥ٝ بل أْٗ : جُٛ ١لَٔلديكٛد تللٜةرفلديال وثٕٛلقٝ

َددٔللدد ٍلللعدد بلدجل َةدد١لٜه صددالٗ لدنْصدد ٕلٚتددٓ ِلشددًٛن٘،لٚت هددٕٛليددت٣لللل

 ًُٝ  لدي ٓعد١٦لدالج ُ  ٝد١،لنُد لرْٗد لتد ثرليفلديطرٜدللديدك٣لٜصدًه٘لديعد بلللللللللل

،لبُدددٌلددصددد٦ٛي١ٝلل،لديدددٛال٤لل،لددٛدعٓددد١،للٜ تددد٘ل،لؾ الْ ُددد ٤لي حكٝدددللرٖتدؾددد٘لٚغ ل

دي ةد ٕٚلٚددؽدًح١لدية َد١لللل،لددعد سن١لل،لدنٜثد سلل،لدي فدح١ٝلل،لدي ؿ ِٖل،لديعٛس٣ل

يًٛعٔلنًٗ لقدِٝلٜه صدالٗ لديعدال بلَدٔلدم ُدألديدك٣لٜةٝعدٕٛلؾٝد٘،لٚر ًدـلللللللللل

للللل  ل  فلدم ُة  ل.

 فروض الدراسة ثاىيًا : 

 :ل ؽٛس٠لؼؿر١ٜلنُ لًٜٞلالؼٝ غ١لديؿرٚ 
 اللتٛجددتل  قدد١لدستال عٝددد١لدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل ددد لديددٛ ٢ل ددة دس٠لدددددٛدس للللللل

مبحددد ٚسٙلديث ثددد١لل)لددةددد سفلٚددةًَٛددد  ل،لدالجت ٖددد  ل،لددُ سشددد  ل(،لٚقدددِٝلللل

دالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةدد١ل)لدالْ ُدد ٤لدةشددر٣،لدالْ ُدد ٤لديددٛعين،لللللللل

يدت٣ل ٝٓد١لللل لديٛعٓٝد١ل،لددصد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝد١ل(لللدالي سدّل د ةكٛملٚديٛدجالد لل

ل.لَٔلع بلدجل َة١

 اللتٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلدد ل الي١لدوؽد ١ٝ٥ل د ل ةدغلَد ػتد لددصد ٣ٛلللللل

دالج ُد  ٞلدالق ؽد  ٟلديهُٝد١لي شدر٠ل)لشدٔلديط يد ل،ل دت لرؾدرد لدةشدر٠ل،لللللللللل

٦دد  للددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞليددربلدةشددر٠ل،لددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞلير دد١لدةشددر٠ل،لؾللللللل

ديددتلٌلديعددٗرٟلي شددر٠ل(ل،لٚديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١ليددت٣للللللللل

 ع بلدجل َة١ل ١ٓٝلديتسدش١ل.
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 اللتٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلدد ل الي١لدوؽد ١ٝ٥ل د ل ةدغلَد ػتد لددصد ٣ٛلللللل

دالج ُد  ٞلدالق ؽد  ٟلديهُٝد١لي شدر٠ل)لشدٔلديط يد ل،ل دت لرؾدرد لدةشدر٠ل،لللللللللل

٠ل،لددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞلير دد١لدةشددر٠ل،لؾ٦دد  لللللددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞليددربلدةشددرللل

ديتلٌلديعدٗرٟلي شدر٠ل(ل،لٚقدِٝلدالْ ُد ٤لٚددٛدعٓد١لل أ ة  ٖد لدةس ةد١ليدت٣للللللللل

 ع بلدجل َة١ل ١ٓٝلديتسدش١ل.
 عدد بلديرٜدـلٚعد بلدةفددرليفللللاللتٛجدتلؾدرٚملدد ل اليدد١لدوؽد ١ٝ٥ل د لللل

ٚددٛدعٓدد١للنددٌلَددٔلديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١،لٚقددِٝلدالْ ُدد ٤للللل

  أ ة  ٖ لدةس ة١ل.
 َدٔلعد بلديةٝٓد١لللللٚدنْد ،للاللتٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لديكنٛس

يفلنٌلَٔلديٛ ٢ل ة دس٠لدددٛدس لمبحد ٚسٙلديث ثد١ل،لٚقدِٝلدالْ ُد ٤لٚددٛدعٓد١للللللل

  أ ة  ٖ لدةس ة١ل.
 اللتٛجدددتلؾدددرٚملدد ل اليددد١لدوؽددد ١ٝ٥ل ددد لعددد بلدي اؽؽددد  لديةًُٝددد١لللللل

 لديٓ رٜدد١ليفلنددٌلَددٔلديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلللللٚعدد بلدي اؽؽدد ل

 ديث ث١،لٚقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١ل.
 ٝع ل دد ل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلنددٌلَددٔلديددٛ ٢ل ددة دس٠للل اللٜٛجددتلتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥

ددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١،لٚقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةدد١لٚؾكبدد لللللللل

ل يعٗرٟلي شر٠ل.يًصٔ،لؾ٦  لديتلٌلد

 ميَج الدراسةثالجًا : 

دتالةالٖدكٙلديتسدشد١لدددٓٗ لديٛؼدؿٞلدي حًًٝدٞلٖٚدٛلدددٓٗ لديدك٣لٜكدّٛل ًد٢للللللللللل

ديٛؼدددـلديدددتقٝللٚدي ؿؽدددًٝٞليً ددد ٖر٠لرٚلَٛـدددٛعلديتسدشددد١لرٚلددعددده١ًلقٝدددتللللل

ٝعددد ،لٚ  ي ددد يٞلؾٗدددٛلٜٗدددتفلرٚيبددد لد لهدددأل ٝ ْددد  للللل ٝعددد لرٚلْٛ  ديالحدددنيلٚؼدددؿب لنُ

 ٔلدي  ٖر٠لَٚٔلثدِل سدشد١لٚبًٝدٌلَد لالهةد٘للللللَٚةًَٛ  لن ؾ١ٝلٚ قٝك١ل

ديك ـددٞل طرٜكد١لَٛـددٛ ١ٝلٚؼدٛالبلد لديةٛدَددٌلددد ثر٠ل ًدد٢لتًدولدي دد ٖر٠ل)للللل

ل(ل.للللللللللللللللللل66:2008،ديالٝ تٞل&

 عيية الدراسة رابعًا : 

ظ بلٚؾ  ٠لَٔلع بلج َة١ل ٓٗد ،للل540التطالٝللديتسدش١ل ٢ًل ١ٓٝلقٛدَٗ ل

ديكًٝٛ ٝد١لَٚدٔلنًٝد  ل ًُٝد١لْٚ رٜد١ل  ًؿد١لللللللَٔلسٜـلٚوفدرلف ؾ د١للل

ت ُثددٌليفلدآلتددٞ:ل)لنًٝدد١لديطدد لديالعددر٣،لنًٝدد١لدي ُددرٜغ،لنًٝدد١لديد ٝدد١للللللل

ديٓٛ ١ٝ،لنًٝد١لدآل دب،لنًٝد١لديد ٝد١،لنًٝد١لدةكدٛمل(،لتدددٚ لر ُد سِٖلَد للللللللل

(لش١ٓلٚالدل ٝ سلدية١ٓٝل طرٜك١لؼدتؾ١ٝلَدٔلَصد ٜٛ  لدج ُ  ٝد١للللل24:18  ل)

ل.ٚدق ؽ  ١ٜل  ًؿ١ل

 أدوات الدراســـة  خامسًا: 

تطًدد لدجددرد٤لٖددكٙلديتسدشدد١لد ددتد لدة ٚد لدي زَدد١لجلُددألديالٝ ْدد  لٚدشدد ا ؿلللل

ل)لَٔلد تد لديال وث ل(لللديٓ  ٥ ،لوٝنيلدظ ًُالديتسدش١لدة ي١ٝل ٢ًلدة ٚد لدي  ي١ٝ:
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 دةٚي١ٝليًط ي لدجل َةٞلٚرشرت٘لدش ُ س٠لديالٝ ْ  ل. 
 لدالجت ٖد  لل،لددةد سفلٚددةًَٛد  لللل)حد ٚسٙلديث ثد١لللديدٛ ٢ل دة دس٠لدددٛدس لمبلللدش الٝ ٕل،

 .ل(ددُ سش  ل
 دالْ ُددد ٤لدةشدددر٣ل،لدالْ ُددد ٤لل أ ةددد  ٙلدةس ةددد١ل)لقدددِٝلدالْ ُددد ٤لٚددٛدعٓددد١لدشددد الٝ ٕل

 .ل(ديٛعينل،لدالي سدّل  ةكٛملٚديٛدجال  لديٛع١ٝٓل،لددص٦ٛي١ٝلدالج ُ  ١ٝل

 :استنارة البياىات العامة لألسرة 

 س٠لديالٝ ْد  لدية َد١ل ٗدتفلهدأل ٝ ْد  ل دٔلعد بلدجل َةد١لللللللللالد تد لدش ُ

ٚقدتلدظد ًُاللل ١ٓٝلديتسدشد١لٚرشدرِٖ،لٚديد لردتّلرٖدتدفلديتسدشد١لدة يٝد١،لللللللل

ل:ل ٢ًلدد ػتد لدي  ي١ٝ

 :للل- ٝ ْ  لل ؼ١ل  ةشر٠ل

 .َه ٕلديصهٔل 
 .ت لرؾرد لدةشر٠ل  
 .ْٛعلددصهٔل 
 .عالٝة١لددصهٔل 
 .ددص ٣ٛلدي ةًُٝٞلي بلٚدةّل 
 .١َٓٗلدةبلٚدةّل 
 .ديتلٌلديعٗرٟلي شر٠ل 
 .َع سن١لدةّليفلدالْؿ مل ٢ًلدةشر٠ل 
 .َكتدسلَع سن١لدةّليفلدالْؿ مل ٢ًلدةشر٠ل 

 لل ؼ١ل  يط ي لدجل َةٞل:ل  ْ ٝ - 
 ل–ديدتٝدد ل دد لدةلدد٠ٛلللل–ديؿرقدد١لديتسدشدد١ٝللل–ديهًٝدد١لل–ديصددٔلل–ديٓددٛعل

ل– دد  لٚدالشدد ؿ  ٤د لللددعدد سن١ليفلدالْ ا ل–دَدد  ىل ط قدد١لدْ ا  ٝدد١للل
 عالٝة١لددؽرٚفل.لللللللللللللللللل

  ٌالوعى بإدارة املوارد لدى طالب اجلامعةاستبيا: 

دكدلل ٖٔل لدرتفَل ٕلنٕ   ٝ لللدالشد ال دي ةدرفل ًد٢لَصد ٣ٛلٚ د٢لعد بلدجل َةد١لللللللٖٛد

 ٝٓدد١لديتسدشدد١ل ددة دس٠لددددٛدس لدد  ودد١لرددِلٚديددولَددٔللدد ٍلث ثدد١لفدد ٚسلٖددٞلللل

ل،لٚيهدٞلٜةدتلديالد وثٕٛلر د٠لبكدللللللددُ سشد  (لل–  لدالجت ٖدلل–)ددةد سفلٚددةًَٛد  للل

دردددتفلديصددد  للالدالعددد عل ًددد٢لديتسدشددد  لٚديكدددرد٤د لديصددد  ك١لي شددد ة ١ْل ٗددد ليفلللل

لد ددددددردِٖٝل(،2010)سؼدددددد ؿلٚـددددددألدةشددددددًٛبلدةَثددددددٌلي شدددددد الٝ ٕلٖٚددددددٞل سدشدددددد١لللل

الٝ ٕلٚالد دددتد لدشددد ل(،ل2009ديٓعددد سل)(،2014)لٞ(،ددٝٗددد2009)لديٓجددد س(،2016(،ديددد  ٟٚل)2008)

ل-ددةددد سفلٚددةًَٛدددد  لللفددد ٚس)للث ثددد١ل(ل الددد س٠لَٛز ددد١ل ًددد٢لللل80ٚيدددٞلَهدددٕٛلَدددٔل)لللر

ل–َدٛس لدجلٗدتلللل–د  ؼ١ل ة دس٠لنٌلَٔل)َٛس لديٛقداللل(ددُ سش  لل–لدالجت ٖ  
وٝدنيللل،َدٛس لد دتَ  لدم ُةٝد١ل(للللل-َدٛس لددُ ًهد  للل-َٛس لديتلٌل"ددؽرٚفل"ل

ل29(لدالجت ٖدد   الدد س٠ل،لٚد ددٛسلديثدد ْٞل)لل25(لددةدد سفلٚددةًَٛدد  تفددُٔلد ددٛسلدةٍٚل)

ل.ل ال س٠ل26(لددُ سش   ال س٠،لٚد ٛسلديث ينيل)
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لق ّلديال وثٕٛلنص بلديؽتملي ش الٝ ٕل ةت٠لعرملٖٞلنُ لًٜٞ:

   أوًلا: صدم احملتوىcontent validity 

يً حكللَٔلؼتملدالش الٝ ٕلال رـد٘ليفلؼدٛست٘لدةٚيٝد١ل ًد٢لجُٛ د١لللللل

ك٠لد دس٠لددٓسٍلٚدد شص  ل ه١ًٝلدالق ؽ  لددٓسيٞلج َةد١للَٔلد هُ لَٔلرش ت

ددٓٛؾٝددد١،لٚقصدددِلد دس٠لَ شصددد  لدةشدددر٠لٚديطؿٛيددد١ل هًٝددد١لدالق ؽددد  لددٓسيدددٞلللل

ج َةدد١لدةزٖددر،لٚنًٝددد١لدالق ؽدد  لددٓسيددٞلج َةددد١لوًددٛدٕل،لٚقصددِلدالق ؽددد  للللللل

ُعد ،لٚعلًدلل13ددٓسيٞل هًٝد١لديد ٝد١لديٓٛ ٝد١لج َةد١ل ٓٗد لٚ ًدؼل دت ِٖل)للللللل  ل(لفه

َٔلشٝ  تِٗلدةهِل ٢ًلدالش الٝ ٕلَٔلوٝنيلَت٣لَٓ شال١لنٌل الد س٠ليًُحدٛسللل

د دد ؿل ٗدد ،لٚؼددٝ غ١لديةالدد سد لعالكدد ليً ةرٜددـلدنجرد٥ددٞلديددٛدس ليهددٌلفددٛس،لللل

،لٚالوصدد بلْصددال١لدتؿدد مللٚدـدد ؾ١لرٟلَكدودد  لرٚلتةددتٜ  لنثددرد٤لدالشدد الٝ ٕللل

شد تك٠لد هُد ليفلللد هُ لٚديولَٔلل ٍلوصد بلتهدردسد لْصدال١لدالتؿد مليدت٣لدةللللل

لْصدال١للٚر ًد٢لل،٪85نٌل الد س٠لَدٔل الد سد لدالشد الٝ ٕل،لٚقدتلن ْدالرقدٌلْصدال١لدتؿد ملللللللللل

لد هُدد لدةشدد تك٠لتٛجٝٗدد  لوصدد لديةالدد سد ل ةددغلؼددٝ غ١لتةددتٌٜلٚال،٪100لدتؿدد م

ٌَلديدد لديةالدد سد لٚوددكف ل الدد سد ل5ل ددت ِٖلٚندد ٕل٪85ل ددٔل ًٝٗدد لدالتؿدد ملْصددال١لقدد

ٚرؼددال لديةددت لديهًددٞليةالدد سد لفدد ٚسلدشدد الٝ ٕلديددٛ ٢لللل،ديث ثدد١للد دد ٚسل ًدد٢لَٛز دد١

 الددد س٠ل،للٚ دددكيولٜهدددٕٛلدالشددد الٝ ٕلقدددتللفدددأللل75 دددة دس٠لدددددٛدس ل ةدددتلودددكفلديةالددد سد لل

يؽتملد  ٣ٛليفلقٝ طلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس ليت٣لع بلدجل َة١ل.

 ٌثاىًيا: صدم التكويً باستخداو معامل ارتباط بريسوperson  

ع يددد لٚع يالددد١لل40لؼدددٛست٘لدةٚيٝددد١ل ًددد٢ل ٝٓددد١لقٛدَٗددد للالتطالٝدددللدالشددد الٝ ٕليف

ت ددٛدؾرلؾٝٗدد لْؿدددضلظددرٚ ل ٝٓددد١لديتسدشدد١لٚ ةدددتلدي طالٝددللالوصددد بلديؽددتملَدددٔللللللل

ل ٍلَة ٌَلدستال  ل تشدٕٛل د ل الد سد لندٌلفدٛسلٚديتسجد١لديهًٝد١ليد٘،لٚجدتٍٚلللللللللل

ل:ل(لٜٛـ لديو1)

ل، دس٠لددٛدس لديٛ ٢ل ة(لَة ٌَلدستال  ل تشٕٛليةال سد لنٌلفٛسلَٔلف ٚسل1جتٍٚ)

لٚديتسج١لديه١ًٝليًُحٛسل

لددُ سش  لددة سفلٚددةًَٛ  

لديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّ

 **‚211ل17 **‚229ل9 **‚192ل1 **‚311ل17 -‚028ل-ل9 **‚199ل1
 **‚293ل18 -‚027-ل10 **‚243ل2 **‚364ل18 **‚287ل10ل**‚290ل2
 **‚375ل19ل**‚342ل11 **‚318ل3 **‚385ل19 **‚225ل11 **‚268ل3
 **‚391ل20 *-‚089-ل12 **‚189ل4 **‚397ل20 **‚225ل12ل**‚157ل4
 **‚363ل21 **‚220ل13 **‚251ل5 **‚145ل21 **‚390ل13 **‚340ل5
 **‚182ل22 **‚156ل14 **‚202ل6 **‚170ل22 **‚290ل14 **‚451ل6
 **‚272ل23 **‚246ل15 **‚229ل7 **‚342ل23 **‚261ل15 **‚328ل7
ل**‚130 24 **‚365 16 **‚369ل8  **‚329ل16 **‚255ل8

لدالجت ٖ  

لديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّ

 **‚332ل26 **‚316ل21 **‚376ل16 **‚242ل11 **‚279ل6 **‚108ل1
 **‚276ل27 **‚171ل22 **‚261ل17 **‚358ل12 **‚265ل7 *‚078ل2
ل**‚290ل28 **‚317ل23 **‚337ل18 **‚178ل13 **‚351ل8 **‚373ل3

 **‚155ل24 **‚237ل19 *‚096ل14 **‚313ل9 **‚400ل4
 *‚092ل25 **‚157ل20 ‚063ل15 **‚150ل10 **‚194ل5
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(لٚجددٛ ل  قدد  لدستال عٝدد١لَٛجالدد١ل دد لهٝددألفدد ٚسلدالشدد الٝ ٕل1ٜٛـدد لجددتٍٚل)

(ل10(ليفلد دٛسلديثد ْٞل،لٚ الد س٠لسقدِل)لللل15(ليفلد دٛسلدةٍٚلٚديةالد س٠ل)لل9ؾُٝ ل دتدلديةالد س٠ل)لل

الودكؾِٗلَدٔلدالشد الٝ ٕلٚ دكيول دتلرٕلدالشد الٝ ٕلؼد  مللللللللٚلديث يدنيليفلد ٛسل(ل12ٚل)

ل.دد ػتد لد  ؼ١ل ٘قٝ طليفل

ٕل   شددد اتدّلَةدددد  ي١لريؿددد لنرْٚالددد  للل Reliabilityٚالوصددد بلثالددد  لدالشددد الٝ 

Alpha-Cronbachةصددددد بلَة َدددددٌلديثالددددد  لي حتٜدددددتلقُٝددددد١لدالتصددددد ملديدددددتدلًٞللل

ت٠لٚي شدد الٝ ٕلنهددٌللي شدد الٝ ٕلوٝددنيلالوصدد بلَة َددٌلريؿدد ليهددٌلفددٛسل ًدد٢لوددلللللل

ٚيً ؽددحٝ لل(Split-half)مبحدد ٚسٙلديث ثدد١،لٚدشدد اتدّلدل الدد سلدي جس٥دد١لديٓؽددؿ١ٝللللل

للل دددردٕٚلل–َدددٔلرثدددرلدي جس٥ددد١لديٓؽدددؿ١ٝلالدشددد اتدّلَة  يددد١لدي ؽدددحٝ ليصدددالتَ ٕلللل

(Spearman-Brown)لَة  ي١لج ُ ٕل،(Guttman.)ل(لديو:2ٜٚٛـ لجتٍٚل)ل

لديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس ٚدي جس١٥لديٓؽؿ١ٝلالش الٝ ٕل(لدل ال سلَة ٌَلديؿ لنرْٚال  ،ل2جتٍٚل)

لد  ٚس

 ت ل

لديةال سد 

ديؿ ل

لنرْٚال  

لدي جس١٥لديٓؽؿ١ٝ

لج ُ ٕل ردٕٚل–شالتَ ٕل

 00448 0‚449 00492ل22لددة سفلٚددةًَٛ  
 00336ل0‚336ل00424ل27لدالجت ٖ  
 00413ل0‚413ل00391ل22لددُ سش  

ل0‚554ل0‚554 00645ل71لددٛدس لده يٞلدش الٝ ٕلديٛ ٢ل ة دس٠

نهددٌلٖددٛللديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس ل(لرٕلَة َددٌلريؿدد لالشدد الٝ 2ٕٜٛـدد لجددتٍٚل)

(لٚتة ددد لٖدددكٙلديكُٝددد١لَكالٛيددد١لردددكدلديٓدددٛعلَدددٔلوصددد بلديثالددد  لٚت ندددتلل00645)

لدالتص ملديتدلًٞلي ش الٝ ٕ.

نُدد لٜ فدد لرٕلقددِٝلَةدد َ  لدستالدد  لدي جس٥دد١لديٓؽددؿ١ٝلمُددٛعل الدد سد لللل

ل00554،لجل ُدد ٕل00554 ددردٕٚل–نهددٌلٖددٛليصددالتَ ٕللديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لدشدد الٝ ٕ

مم لٜتٍل ٢ًلدتصد ملٚثالد  ل الد سد لدالشد الٝ ٕلمبحد ٚسٙلديث ثد١لٚ دكيولٜهدٕٛللللللللل

لدالش الٝ ٕلؼ فليً طالٝل.ل

(ل الد س٠لل71َهْٛد بلَدٔل)لللديدٛ ٢ل دة دس٠لدددٛدس للل ٓ ٤عل ٢ًلَد لشدالللرؼدال لدشد الٝ ٕللللل

(،لددُ سشدد  لل–لدالجت ٖدد  ل–لةدد سفلٚددةًَٛدد  ددلَٛز دد١ل ًدد٢لث ثدد١لفدد ٚسل)ل

(ل الدد س٠،لٚد ددٛسلديثدد ْٞلٖٚددٛل22)لددةدد سفلٚددةًَٛدد  لدن دسٜدد١د ددٛسلدةٍٚلٖٚددٛل

(ل22)لددُ سشدد  لدن دسٜدد١ل(ل الدد س٠،لٚد ددٛسلديث يددنيلٖٚددٛللل27)لدالجت ٖدد  لدن دسٜدد١ل

ل.ل ال س٠

ل١لمبح ٚسٙلديث ث١لل(لدش الٝ ٕلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس ليفلؼٛست٘لديٓٗ 1ٝ٥ًَحلل)

 ٝٓدد١لديتسدشدد١ل ًدد٢لنددٌل الدد س٠لٚؾددلللللعدد بلدجل َةدد١ٚت حددت لدشدد ج    ل

(لٚديدولل1،ل2،ل3ٚ ٢ًلَكٝ طلَ تسالَ ؽٌل)لال(ل-روٝ ْ بل–ْةِللث ،لدش ج    )

،لٚند ٕلل(ليًةالد سد لدد لدالجتد ٙلديصدً للل3،ل2،ل1يًةال سد لدد لدالجت ٙلدنب  ٞ،لٚ)

ل.ل29د لديص يال١ٚديةال سل42 ت لديةال سد لددٛجال١ل
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لديث ث١لمبح ٚسٙلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس (لديكرد٤د لديؽػر٣لٚديه ٣لٚددت٣لٚعٍٛلديؿ١٦لَٚص ٜٛ  ل3جتٍٚل)

لديالٝ ٕ

لد ٛس

 ت ل

لديةال سد 

ديكرد٠٤ل

لديؽػر٣

ديكرد٠٤ل

لديه ٣

لددت٣

عٍٛل

لديؿ١٦

لديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس َص ٣ٛل

َص ٣ٛل

لَٓاؿغ

َص ٣ٛل

لَ ٛش 

َص ٣ٛل

لَرتؿأ

ددة سفل

لٚددةًَٛ  

 (64-56) (55-47) (46-38) 9 26 64 38ل22

 (71ل-62) (61-53) (52-44) 9 27 71 44ل27لدالجت ٖ  
 (59ل-49) (ل48-40) (39-31) 9 28 59 31ل22لددُ سش  
ده يٞل

دش الٝ ٕل

ديٛ ٢ل

 ة دس٠ل

لددٛدس 

 (189-167) (166-146) (145-125) 21 64 189 125ل71

وؽددٌل ًٝٗدد لددالحددٛث ليفلدشدد الٝ ٕللل(لرٕلر ًدد٢ل سجدد٘لل3)ٜ فدد لَددٔلجددتٍٚلل

 سجدد٘،لل125قددٌل سجدد٘لن ْددالللٚر سجدد٘،لل189نهددٌلن ْددالللديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لل

ٚ ددكيولرَهددٔلتكصددِٝل سجدد  لدالشدد الٝ ٕلد لث ثدد١لللل21ٚعددٍٛلديؿ٦دد١لل64ٚددددتٟل

ل.للَرتؿأ(ل–َ ٛش لل–َص ٜٛ  ل)َٓاؿغل

 ٌقيه االىتناء واملواطية  استبيا 

َددٔلدالشدد الٝ ٕلديهعددـل ددٔلقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١لَٚةرؾدد١للللللندد ٕلدرددتفل

،لٚديددولَددٔللدد ٍلرس ةدد١لر ةدد  لللَصدد ٛدٖ ليددت٣لعدد بلدجل َةدد١ل ٝٓدد١لديتسدشدد١لل

ل–دالي سدّل  ةكٛملٚديٛدجالد  لديٛعٓٝد١لللل–دالْ ُ ٤لديٛعينلل–دالْ ُ ٤لدةشر٣ل)
شددد  لقددد ّلديالددد وثٕٛل ددد الع عل ًددد٢لددردجدددألٚديتسدلددصددد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝددد١ل(،لٚ

قدددِٝلدالْ ُددد ٤لل،لن دددتد لدشددد الٝ ٕلل كدددِٝلدالْ ُددد ٤لٚددٛدعٓددد١للديصددد  ك١لد  ؼددد١لل

َط  ك بلياع سلديٓ رٟليًتسدشد١لٚيفلدعد سلددؿد ِٖٝلدنجرد٥ٝد١لٖٚدٞلللللللٚددٛدع١ٓ

لجٝدتل(،ل سدشد١لل2011)لآٍل الدٛ ل(،ل سدش١ل2016)للؿ جٞ(،ل سدش١ل2016)لهة١ل سدش١ل

ٕلددكٝتلٚديولٚؾكد بلياعد سلديٓ درٟلللل(،لَٔلل ٍلَ لشالللالد تد لدالش الٝ 2010)

يًتسدشدد١لٚيفلدعدد سلدي ةرٜؿدد  لدنجرد٥ٝدد١لد ددت ٠لٚقددتلدظدد ٌُلدالشدد الٝ ٕل ًدد٢ل

ل-دالْ ُددد ٤لديدددٛعينل-دالْ ُددد ٤لدةشدددر٣(ل الددد س٠لَٛز ددد١ل ًددد٢لرس ةددد١لر ةددد  )لل73)

(،لوٝدنيلتفدُٔللللددصد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝد١للل–دالي سدّل  ةكٛملٚديٛدجال  لديٛع١ٝٓل

ل19(لدالْ ُد ٤لديدٛعينللل ال س٠ل،لٚد دٛسلديثد ْٞل)للل15(لدالْ ُ ٤لدةشر٣لد ٛسلدةٍٚل)

 الددد س٠،لل19(لدالي دددسدّل ددد ةكٛملٚديٛدجالددد  لديٛعٓٝددد١لللل الددد س٠،لٚد دددٛسلديث يدددنيل)لل

ل.ل ال س٠ل20(لددص٦ٛي١ٝلدالج ُ  ١ٝلٚد ٛسلديرد أل)

لق ّلديال وثٕٛلنص بلديؽتملي ش الٝ ٕل ةت٠لعرملٖٞلنُ لًٜٞ:

  توى أوًلا: صدم احملcontent validity 

يً حكللَٔلؼتملدالش الٝ ٕلال رـد٘ليفلؼدٛست٘لدةٚيٝد١ل ًد٢لجُٛ د١لللللل

َٔلد هُ لَٔلرش تك٠لد دس٠لددٓسٍلٚدد شص  ل ه١ًٝلدالق ؽ  لددٓسيٞلج َةد١لل

ددٓٛؾٝددد١،لٚقصدددِلد دس٠لَ شصددد  لدةشدددر٠لٚديطؿٛيددد١ل هًٝددد١لدالق ؽددد  لددٓسيدددٞلللل

ٓللل سيددٞلج َةددد١لوًددٛدٕل،لٚقصددِلدالق ؽددد  للللج َةدد١لدةزٖددر،لٚنًٝددد١لدالق ؽدد  لدد
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ُعد لل13ددٓسيٞل ه١ًٝلديد ٝد١لديٓٛ ٝد١لج َةد١ل ٓٗد لٚ ًدؼل دت ِٖل)لللللل ٚعلًد لل،ل(لفه

َٔلشٝ  تِٗلدةهِل ٢ًلدالش الٝ ٕلَٔلوٝنيلَت٣لَٓ شال١لنٌل الد س٠ليًُحدٛسللل

د دد ؿل ٗدد ،لٚؼددٝ غ١لديةالدد سد لعالكدد ليً ةرٜددـلدنجرد٥ددٞلديددٛدس ليهددٌلفددٛس،لللل

ٕلللٚدـ ؾ١لرٟلَكدود  لرٚلل ٚالوصد بلْصدال١لدتؿد ملللل،للتةدتٜ  لنثدرد٤لدالشد الٝ 

د هُددد لٚديدددولَدددٔللددد ٍلوصددد بلتهدددردسد لْصدددال١لدالتؿددد مليدددت٣لدةشددد تك٠لللللل

ل٪85د هُ ليفلنٌل ال س٠لَٔل ال سد لدالش الٝ ٕلٚقتلن ْالرقٌلْصال١لدتؿد ملل
لتةًُٝدد  لوصدد لديةالدد سد ل ةددغلؼددٝ غ١لتةددتٌٜلٚال،٪100لدتؿدد ملْصددال١لٚر ًدد٢

ٌَلْصال١لدالتؿ مل ًٝٗد ل دٔلللد هُلدةش تك٠  لٚددعرؾ لٚوكفلديةال سد لدي لق

ر ةد  لدالشد الٝ ٕلدةس ةد١لللل الد ست لَٛز د١ل ًد٢ل ةدتٜٔلَدٔللللللل ت ِٖلٚن ٕل85٪

 ةددتلوددكفلتًددوللقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١شدد الٝ ٕليةالدد سد لديٝؽددال لديةددت لديهًددٞل

قٝد طلل ال س٠،لٚ كيولٜهٕٛلدالش الٝ ٕلقدتللفدأليؽدتملد  د٣ٛليفلللللل71ديةال سد ل

ل. ةغلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓليت٣ل ١ٓٝلَٔلع بلدجل َة١ل

ل،لٚديتسج١لديه١ًٝليًالةتقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل(لَة ٌَلدستال  ل تشٕٛليةال سد لنٌل ةتلَٔلر ة  ل4جتٍٚ)

لي سدّل  ةكٛملٚديٛدجال  لديٛع١ٝٓداللدالْ ُ ٤لدةشر٣

لديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّ

 **‚379ل10 **‚368ل1 **‚611ل10 **‚457ل1
 **‚529ل11ل**‚204ل2 **‚515ل11 **‚630ل2
 **‚406ل12 **‚331ل3 **‚538ل12 **‚637ل3
 **‚285ل13 **‚169ل4 **‚349ل13 **‚594ل4
 **‚476ل14 ‚015-ل5 **‚432ل14 **‚555ل5
 **‚378ل15 **‚248ل6 **‚420ل15 **‚586ل6
ل16 **‚536ل7

ل

 **‚469ل16 **‚468ل7
 **‚213ل17 **‚387ل8ل17 **‚593ل8
 **‚477ل18ل**‚454ل9ل18 **‚616ل9

لددص٦ٛي١ٝلدالج ُ  ١ٝلْ ُ ٤لديٛعيندال

لديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّلديالٝ ٕلّ

 **‚491ل11 **‚207ل1 **‚487ل11 **‚172-ل1
 **‚513ل12 **‚588ل2 **‚550ل12 **‚450ل2
 **‚363ل13 **‚309ل3 *‚073-ل13 **‚393ل3
 **‚485ل14 **‚557ل4 **‚443ل14 **‚454ل4
 **‚629ل15 **‚637ل5 **‚467ل15 **‚517ل5
 **‚516ل16 **‚211ل6 **‚443ل16 **‚454ل6
 **‚602ل17 **‚462ل7 **‚316ل17 **‚495ل7
 **‚257ل18ل**‚106ل8 **‚457ل18 **‚358ل8
 **‚262ل19 **‚271ل9 **‚534ل19 **‚366ل9
ل **‚346ل10  **‚518ل10

ل0005ي١ل* دي١ل ٓتلَص ٣ٛل الللللللللللللللل0001** دي١ل ٓتلَص ٣ٛل الي١للل

(لٚجٛ ل  ق  لدستال ع١ٝلَٛجال١ل  لهٝألر ة  لدالش الٝ ٕل4ٜٛـ لجتٍٚل)

(ليفلديالةدتلديث يدني،لؾٗدٞلللل5،لٚ الد س٠لسقدِل)للثد ْٞلل(ليفلديالةدتلديل1،13)لؾُٝ ل تدلديةالد س٠ل

ٝع لٚالوددكؾٗ ل،لٚ ددكيول ددتلرٕلددكٝدد طلؼدد  مليفللللللللل  الدد سد للغددتل ديدد١لدوؽدد ٥

لدد ػتد لد  ؼ١ل ٘.
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للنرْٚالدد  :ل  شدد اتدّلَةددد  ي١لريؿدد ل Reliabilityدكٝدد طٚالوصدد بلثالدد  لد

Alpha -Cronbachةصدد بلَة َددٌلديثالدد  لي حتٜددتلقُٝدد١لدالتصدد ملديددتدلًٞللل

ي ش الٝ ٕلوٝنيلالوص بلَة ٌَلريؿد ليهدٌل دةدتل ًد٢لودت٠لٚي شد الٝ ٕللنهدٌلللللللل

(لSplit-half أ ةدددددد  ٙلدةس ةدددددد١ل،لٚدشدددددد اتدّلدل الدددددد سلدي جس٥دددددد١لديٓؽددددددؿ١ٝل)للل

ثددددرلدي جس٥دددد١لديٓؽددددؿ١ٝلالدشدددد اتدّلَة  يدددد١لدي ؽددددحٝ لٚيً ؽددددحٝ لَددددٔلر

ل،(Guttmanَة  يددددد١لج ُددددد ٕل)لل(،Spearman-Brown دددددردٕٚل)ل–يصدددددالتَ ٕل

ل(لديو:5ٜٚٛـ لجتٍٚل)

(لدل ال سلَة ٌَلديؿ لنرْٚال  ،لٚدي جس١٥لديٓؽؿ١ٝلالش الٝ ٕلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٙل5جتٍٚل)

لدةس ة١

لدة ة  

 ت ل

لديةال سد 

لَة ٌَلديؿ 

لنرْٚال  

لدي جس١٥لديٓؽؿ١ٝ

َة ٌَلدستال  ل

ل–شالتَ ٕل

ل ردٕٚ

َة ٌَل

دستال  ل

لج ُ ٕ

 0‚762 0‚770 00818 15 دالْ ُ ٤لدالشر٣

ل0‚738ل0‚738ل00768ل17 دالْ ُ ٤لديٛعين

ل0‚695ل0‚695ل00606ل17لدالي سدّل  ةكٛملٚديٛدجال  لديٛع١ٝٓ

ل0‚771ل0‚772ل00740ل19 ددص٦ٛي١ٝلدالج ُ  ١ٝ

 يٞلدش الٝ ٕلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓلده

 يت٣لع بلدجل َة١
ل0‚859ل0‚860ل00908 68

نهددٌللقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل(لرٕلَة َددٌلريؿدد لالشدد الٝ ٕلل5ٜٛـدد لجددتٍٚل)ل

رددكدلديٓددٛعلَددٔلوصدد بلديثالدد  لٚت نددتلللللَرتؿةدد١ٚتة دد لٖددكٙلديكُٝدد١للل00908ٖددٛ

ِٝلَةدد َ  لل(لرٕلقددل5نُدد لٜ فدد لَددٔلجددتٍٚل)للللدالتصدد ملديددتدلًٞلي شدد الٝ ٕ،لل

لقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١للدستالدد  لدي جس٥دد١لديٓؽددؿ١ٝلمُددٛعل الدد سد لدشدد الٝ ٕلللللل

جل ُدد ٕلممدد لٜددتٍل ًدد٢لدتصدد ملٚثالدد  ل00859 ددردٕٚ،لل–يصددالتَ ٕلل00860نهددٌلٖددٛ

لٚ كيولٜهٕٛلدالش الٝ ٕلؼ فليً طالٝل.للدةس ة١ ال سد لدالش الٝ ٕل أ ة  ٙل

 الد س٠للل68ٗ ١ٝ٥لٜ هدٕٛلَدٔلللَٔلل ٍلَ لشالللرؼال لدالش الٝ ٕليفلؼٛست٘لديٓ

،لل(ل الد س٠ل17)لٚدالْ ُ ٤لديدٛعينل(ل ال س٠،لل15)لدالْ ُ ٤لدةشرٟت فُٔلرس ة١لر ة  ل

(ل19)لٚددص٦ٛي١ٝلدالج ُ  ١ٝ(ل ال س٠،ل17)لٚدالي سدّل  ةكٛملٚديٛدجال  لديٛع١ٝٓل

ل.ل ال س٠

يفلؼدددٛست٘لديٓٗ ٥ٝددد١ل أ ةددد  ٙللللدشددد الٝ ٕلقدددِٝلدالْ ُددد ٤لٚددٛدعٓددد١للل(ل2ًَحدددل)

ل١دةس ة

 ٝٓدد١لديتسدشدد١ل ًدد٢لنددٌل الدد س٠لٚؾددلللللعدد بلدجل َةدد١ٚت حددت لدشدد ج    ل

(ل1،ل2،ل3ٚ ًدد٢لَكٝدد طلَ ددتسالَ ؽددٌل)لللال(ل-روٝ ْدد بل–ْةددِلل)لللثدد ،لدشدد ج    ل

ل(ليًةال سد لدد لدالجت ٙلديصً .3،ل2،ل1ٚديوليًةال سد لدد لدالجت ٙلدنب  ٞ،لٚ)
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لقِٝلدالْ ُ ٤َٚص ٜٛ  لل(لديكرد٤د لديؽػر٣لٚديه ٣لٚددت٣لٚعٍٛلديؿ6١٦جتٍٚل)

لدةس ة١ل  أ ة  ٖلٚددٛدع١ٓل

لديالٝ ٕل

لديالدةت

لّ

ديكرد٠٤ل

لديؽػر٣

ديكرد٠٤ل

لديه ٣

لددت٣

عٍٛل

لديؿ١٦

لقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١َٓص ٜٛ  ل

َص ٣ٛل

لَٓاؿغ

َص ٣ٛل

لَ ٛش 

َص ٣ٛل

لَرتؿأ

دالْ ُ ٤ل

 (45ل-37) (36ل-30) (29-23) 7 22 45 23 15 دةشر٣

دالْ ُ ٤ل

 (50ل-41) (40ل-32) (31ل-23) 9 27 50 23 17 يٛعيند

دالي سدّل

  ةكٛمل

 ٚديٛدجال  
 (50ل-41) (40ل-33) (32ل-25) 8 25 50 25 17

ددص٦ٛي١ٝل

لدالج ُ  ١ٝ

ل(55ل-47)ل(46-39)ل(38ل-31)ل8ل24ل55ل31 19

ده يٞل

دش الٝ ٕلقِٝل

دالْ ُ ٤ل

 ٚددٛدع١ٓ

 (198ل-172) (147-171) (122-146) 25 76 198 122 68

قدِٝلليفلدشد الٝ ٕللليطد بلدل (لرٕلر ًد٢ل سجد٘لوؽدٌل ًٝٗدلللل6ٜ ف لَٔلجدتٍٚل)ل

،ل١ل سجددل122ن ْددالل١قددٌل سجددلٚر،ل١ل سجددل198نهددٌلن ْددالللدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١

ٚ ددكيولرَهددٔلتكصددِٝل سجدد  لددكٝدد طلد لث ثدد١للل25لللٚعددٍٛلديؿ٦دد١لل76ٚددددتٟل

لَرتؿأ(.لل–َ ٛش لل–َص ٜٛ  ل)َٓاؿغل

 طبيل أدوات البحح على العييةسادسًا: إجراءات ت 

قددد ّلديالددد وثٕٛل ةدددتلدالْ ٗددد ٤لَدددٔلد دددتد لٚتكدددٓ لر ٚد لدالشددد الٝ ٕل  طالٝدددلللل

يًط يد للدالش الٝ ٕليفلؼٛست٘لديٓٗ ١ٝ٥لٚل َ لنٌلَٔلدش ُ س٠لديالٝ ْ  لدية َد١لل

يفللقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل،لٚدشدد الٝ ٕلديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لل،لٚدشدد الٝ ٕلٚرشددرت٘ل

٢لٜصددٌٗلتٛزٜةٗدد لٚتطالٝكٗدد ل ًدد٢لديةٝٓدد١لديدد لت ددٛدؾرلؾٝٗدد للدشدد ُ س٠لٚدوددت٠لو دد

ع بلج َة١ل ٓٗد ل،للَٔلع ي لٚع يال١لل540ديعرٚ لددٛـٛ ١لٚدي ل ًؼل ت ٖ ل

َٚدٔلَصد ٜٛ  لدج ُ  ٝد١لٚدق ؽد  ١ٜلللللل،َٔلنًٝ  ل ًُٝد١لْٚ رٜد١ل  ًؿد١لللل

ٚالتطالٝدللديتسدشد١لددٝتدْٝد١لللللل  ًؿ١لَٔلسٜـلٚوفرلف ؾ ١لديكًٝٛ ١ٝل،ل

لّل.ل2018/ل20/6ّلد لل5/2018/ل20د  تد٤علَٔللظٗردش ػرقال٠لَتيفل

 ــيالت وأســاليع املعاجلــة اإل صــائية املســتخدمة    ســابعًا : التحل

 لتحليل ىتائج الدراسة

،لثددِلالExcel ةددتلتؽددحٝ لدالشدد الٝ ٕلالتؿرٜددؼلديالٝ ْدد  ل ًدد٢لدننصددٌٝلللل

وؽدد ٥ٝ بلٚالبًٝددٌلديالٝ ْدد  لَٚة جل ٗدد لدلل،لSPSSْكددٌلديالٝ ْدد  ل ًدد٢ل رْدد َ للل

ٚؾُٝ لًٜٞل ةدغلددةد َ  لدنوؽد ١ٝ٥لددصد ات١َليهعدـلللللل،لالش اردالديٓ  ٥ 

لدية ق١ل  لَ ػتد لديتسدش١لٚدل ال سلؼح١لديؿرٚ :ل
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 وص بلَة ٌَلدستالد  ل تشدٕٛللل   Person correlation Coefficient لؼدتملل(

٤لدالتصدد ملديددتدلًٞ(لالشددد الٝ ٕلديددٛ ٢ل ددة دس٠لدددددٛدس لٚدشدد الٝ ٕلقددِٝلدالْ ُددد لللللل

 .لٚددٛدع١ٓ،لنكيولوص بلؼتملد هُ لٚؼتملدي هٜٛٔ
 وصدد بلَة َددٌلريؿدد لةصدد بلديثالدد  لي شدد الٝ ٕلٚدي جس٥دد١لديٓؽددؿ١ٝلللSplit 

Halfردٕٚلٚج ُ ٕليةالد سد لندٌلَدٔلدشد الٝ ٕلديدٛ ٢للللللل– طرٜك١لشالتَ ٕلل 

 ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١لٚدشدد الٝ ٕلقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ةدد  ٙللللللللل

 دةس ة١.
 وصدد بلديةددت لٚديٓصددال١لدد٦ٜٛدد١ليهددٌلَدد ػتد لديتسدشدد١لٚوصدد بلدد ٛشددط  للللل

 دةص  ١ٝلٚدالحنردؾ  لددةٝ س١ٜلد ػتد لديتسدش١لديه١ُٝ.
 وصدد بلدية قدد  لدالستال عٝدد١ل طرٜكدد١ل تشددٕٛلللللPerson correlationدد لل 

ٌٍلَٔلَ ػتد لددصد ٣ٛلدالج ُد  ٞلٚدالق ؽد  ٟلٚدشد الٝ ٕلديدٛ ٢ل دة دس٠للللللل ن

 ح ٚسٙلديث ث١لٚدش الٝ ٕلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٙلدةس ة١.ددٛدس لمب
 وصدد بلدل الدد سل T-TesT  ليًٛقددٛفل ًدد٢ل اليدد١لديؿددرٚمل دد لَ ٛشدد ل سجدد

 ١ٓٝلديتسدش١ليهٌلَٔل)لع بلديرٜدـلٚدةفدر،لديدكنٛسلٚدنْد ،ل،للللللبط دي

عدد بلدي اؽؽدد  لديةًُٝدد١لٚديٓ رٜدد١ل(ليفلديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلللل

  ث١لٚقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١.ديث
 وصدد بلبًٝددٌلدي الدد ٜٔليفلدجتدد ٙلٚدوددتللللAnovaدةرؾدد١ل اليدد١لديؿددرٚمل دد لللل

 ٝٓددد١لديتسدشددد١ليفلندددٌلَدددٔلديدددٛ ٢ل دددة دس٠لدددددٛدس ليدددت٣لعددد بلدجل َةددد١لللللل

ل–مبح ٚسٙلديث ث١،لقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١ل،لتالةعد ليددل)لديصدٔلللل
 لٌلديعٗرٟلي شر٠ل(ل.ؾ٦  لديتل

 ىتائج الدراسة امليداىية 

 وفكًا للنتغريات الدميوغرافية : وصف عيية البححأواًل 

ع يد لٚع يالد١لَدٔللللل540ؾُٝ لًٜٞلٚؼـلية١ٓٝلديتسدش١لددٝتد١ْٝلٚدي ل ًػدالل

ل:(لٜٛـ لديو7 طرٜك١ل عٛد١ٝ٥لٚجتٍٚل)لع بلج َة١ل ٓٗ لالدل ٝ سٖ 

لغردؾ١ٝليتسدش١لٚؾك ليًُ ػتد لديت ٛ(لدي ٛزٜألديٓص لية١ٓٝلد7جتٍٚ)

لديٓصال١لدد١ٜٛ٦لديةت لدد ػتلديٓصال١لدد١ٜٛ٦لديةت لدد ػت

لديٓٛعلَه ٕلديصهٔ

ل4202ل228 دنرل7004ل380لسٜـ

ل5708ل312 رْث٢ل2906ل160لوفر

ل10000ل540لدمُٛعل10000ل540لمُٛعد

 ديه١ًٝلشٔلديط ي 
ل1607ل90لديط لديالعر٣لن١ًٝل1101ل60لش١ٓل19رقٌلَٔلل-18َٔل

ل1500ل81لن١ًٝلدي ُرٜغل1805ل100 ش١ٓل20رقٌلَٔلل-19َٔل

ل2309ل129لن١ًٝلديد ١ٝلديٓٛ ١ٝل3904ل213 ش١ٓل21رقٌلَٔلل-20َٔل

ل1307ل74لن١ًٝلدآل دبل2300ل124لش١ٓل22رقٌلَٔلل-21َٔل

ل1208ل69لن١ًٝلديد ١ٝل800ل43 ش١ٓلؾأنثرل22

ل10000ل540 دمُٛع

ل1800ل97لمن١ًٝلدةكٛ

ل10000ل540لدمُٛع

لديؿرق١لديتسدش١ٝلدي اؽؾ

ل2109ل118لديؿرق١لدةٚ ل5307ل290ل ًُٞ
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ل2605ل143لديؿرق١لديث ١ْٝل4603ل250لْ رٟ

ل3101ل168لديؿرق١لديث يث١ل10000ل540لدمُٛع

ل

ل ت لرؾرد لدةشر٠

ل2006ل111لديؿرق١للديرد ة١

ل10000ل540لدمُٛع

ل لرلٛت٘ترتٝ لديط ي ل 

ل4101ل222لدةٍٚل1800ل97لرؾرد ل)لؼػت٠لدةجِل(ل4رٚلل3

رؾرد ل)َ ٛشط١لدةجِلل6رٚلل5

ل(
ل2504ل137لدةلتل5807ل317

رؾرد لؾأنثرل)لنالت٠لل7

لدةجِل(
ل404 24لديٛوٝتل2303ل126

ل2901ل157لل فلديول10000ل540لدمُٛع

لْٛعلددصهٔ

ل10000ل540لدمُٛع

لعالٝة١لديصهٔ

ل2502ل136لظك١ل9103ل493لًَو

ل5704ل310لَٓسٍلَص كٌل800ل43لدب س

ل007ل4لت  أليًةٌُ
َصهٔلَعدىلَأل

لدةق سب
ل1704ل94

ل10000ل540لدمُٛعل10000ل540لدمُٛع

لددص ٣ٛلدي ةًُٝٞلير ١لدةشر٠ل)لدةّل(ليربلدةشر٠)لدةبل(ددص ٣ٛلدي ةًُٝٞل

لرَٞ

لٜكررلٜٚه  

لو ؼٌل ٢ًلدال  تد١ٝ٥

ل

ل10

ل31

ل21

ل109

ل507

ل309

ل

ل1105

ل

َص ٣ٛلتةًِٝل

لَٓاؿغ

ل39

ل47

ل15

ل702

ل807

ل208

ل

ل1807

 و ؼٌل ٢ًلدن تد ١ٜ
و ؼٌل ٢ًلديث ١ْٜٛلرٚلَ ل

لٜة  ر 

ل44

ل196

ل801

ل3603

ل

ل4404
لَص ٣ٛلتةًِٝلَ ٛش 

ل33

ل223

ل601

ل4103

 
ل4704

 تةًِٝلج َةٞ
 َرو١ًلَ جص ت
لَرو١ًل ن ٛسدٙ

ل208

ل16

ل14

ل3805

ل300

ل206

ل

ل

ل4401

لَص ٣ٛلتةًِٝلَرتؿأ

ل166

ل14

ل3

ل3007

ل206

ل006

 
ل3309

ل

ل10000ل540لدمُٛعل10000ل540لدمُٛع

لدةبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل١َٓٗلدة١َّٓٗل

ل3805ل208ل5801ل314 وه١َٝٛلٚلٝؿ١

ل301ل17ل904ل51 ل ؿلقط ع

ل509ل32ل1609ل91 ور٠لر ُ ٍ

ل105ل8ل609ل37 ددة ػل ٢ً

ل202ل12ل801ل44 َ ٛيف

ل4807ل263ل006ل3 ٜةٌُلال

ل10000ل540ل10000ل540لدمُٛع

لدةّليفلدنْؿ مل ٢ًلدةشر٠َكتدسلَع سن١للي شر٠لؾ٦  لديتلٌلديعٗرٟ

ل1000رقٌلَٔل

ل2000د لرقٌلَٔل1000َٔل

ل3000د لرقٌلَٔل2000َٔل

ل30

ل117

ل173

ل506

ل2107

ل3200

ل

ل5903

ل

ل5408ل296 لتع سىال

ل1801ل98 نٌلديردت 

ل1706ل95 ْؽـلديردت 

ل4000د لرقٌلَٔل3000َٔل

ل5000د لرقٌلَٔل4000َٔل

ل6000د لرقٌلَٔل5000َٔل

ل96

ل51

ل30

ل1708

ل904

ل506

ل3208

ل904ل51 س ألديردت 

ل10000ل540 دمُٛع

لَع سن١لدةّليفلدنْؿ مل ٢ًلدةشر٠

ل7000َٔللد لرق6000ٌَٔل

ل8000د لرقٌلَٔلل7000َٔل

لؾأنثرل8000

ل18

ل7

ل18

ل303

ل103

ل303

ل

ل709

ل

ل4502ل244 تع سى

ل5408ل296 اللتع سى

ل10000ل540 دمُٛعل10000ل540لدمُٛع

لددع سن١ليفلدالْ ا    لٚدالش ؿ  ٤د لدَ  ىل ط ق١لدْ ا  ١ٝ

ل7800ل421 ٜع سىل9006ل489ل  ًو

ل2200ل119 اللٜع سىل904ل51لالل  ًو

ل10000ل540لدمُٛعل10000ل540لمُٛعد

لعالٝة١لددؽرٚف

ل4208ل231لَٜٛٞ

ل1708ل96 رشالٛ ٞ

ل3007ل166 ظٗرٟ

ل807ل47لرلر٣لتكنر

ل10000ل540 دمُٛع
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ل(لَ لًٜٞ:7ٜ ف لَٔلجتٍٚ)

 لديرٜددـ ٝٓدد١لديتسدشد١لٜكُددٔليفلللعد بلدجل َةدد١لرٕلرنثدرلَددٔلثًثدٞلديةٝٓدد١لَددٔلللل

ن ْدالللدةفدرلددكدُٝ ليفلللديطد بللْصدال١للرٕلود لليفل٪7004ْصال ِٗلوٝنيلن ْال

 .ل2906٪
 ديٓصال١لدةن لَٔلع بلدجل َة١ل ١ٓٝلديتسدشد١لَدٔلدنْد ،لؾٗدٔل دثًٔلرنثدرللللللل

للديدددكنٛسلْصددال١لل ًػدددالودد لليفل،ل٪5708َددٔلْؽددـلديةٝٓددد١لوٝددنيل ًػدددالْصددال ٗٔللللل

ل.ل4202٪
 ديؿ٦د١لديةُرٜد١للللديٓصال١لدةن لَٔلديط بل ١ٓٝلديتسدش١لتكدألر ُد سِٖليفلل

ًٜٝٗد لديطد بليفلديؿ٦د١لديةُرٜد١لللللل٪3904ش١ٓلوٝدنيل ًػدالْصدال ِٗللللل21ل-20َٔل

يفلو ل ًػالْصال ِٗليفلديؿ٦د١للل٪23ش١ٓللؾه ْالْصال ِٗلل22رقٌلَٔلل-21َٔل

ل-18يفلديؿ٦دد١لديةُرٜدد١للَددٔللل٪1101،لل٪1805شدد١ٓللل20رقددٌلَددٔلل-19ديةُرٜدد١لَددٔل

شدد١ٓلل22لديؿ٦دد١لديةُرٜدد١للشدد١ٓلٚن ْددالديٓصددال١لدةقددٌلَددِٓٗليفلللل19رقددٌلَددٔلل

.ل٪8ؾأنثرلؾكتل ًػال
 ديٓصال١لدةن لَٔل ١ٓٝلديتسدش١لَٔلع بلن١ًٝلديد ١ٝلديٓٛ ٝد١لوٝدنيل ًػدالللل

ِلل ِلللللل٪2309ْصددال ٗ صددال ٗ ٔل ًػددداْل ملٚديددكٜ ًٝٗدد لعددد بلنًٝدد١لدةكددٛد ،رَددد لل٪18،ٜل

ٕلل ِل ثًدٛد ٔل ٝٓدد١لديتسدشدد١ل،لل٪1607  يٓصددال١ليطدد بلنًٝدد١لديطدد لديالعددر٣لؾٗدد َدد

صدد لعدد بلنًٝدد١لدي ُددرٜغلٚنًٝدد١لدآل دبلوٝددنيل ًػدداللللنُدد ٜل ددال لتكدد ل سبْل

ِل ِلللللل٪1307ٚلل٪15ْصدددال ٗ ٞلرَددد ل  يٓصدددال١ليطددد بلنًٝددد١لديد ٝددد١لؾٗددد دي  ًددد٢لدي ددٛد

صال ِٗل صال١لَٔل ١ٓٝلديتسدش١لوٝنيل ًػاْل  .ل٪1208 ثًٕٛلرقٌْل
 تك سبلْص لع بل ١ٓٝلديتسدش١ليفلدي اؽؽد  لديةًُٝد١لٚديٓ رٜد١لوٝدنيللللل

وٝدنيللل٪5307اؽؽ  لدية١ًُٝلٚدي ل ًػداللن ْالر ٢ًلْصال١لَٔلع بلدي 

متثددٌلرنثددرلَددٔلْؽددـلديةٝٓدد١لًٜٝٗدد لعدد بلدي اؽؽدد  لديٓ رٜدد١لؾٗددِللللللللل

 َٔل ١ٓٝلديتسدش١ل.ل٪4603 ثًٕٛل
 َدد لٜكددربلَددٔلثًددنيلديةٝٓدد١لَددٔلعدد بلديؿرقدد١لديث يثدد١لوٝددنيل ًػددالْصددال ِٗللل

ًٜدِٝٗلعد بلللل٪2605،لرَ ل  يٓصال١ليط بلديؿرق١لديث ١ْٝلؾٗدِل ثًدٕٛلللل3101٪

نُد ل ثدٌلعد بلديؿرقد١لديرد ةد١للللللل٪2109ق١لدةٚ لؾكتل ًػالْصدال ِٗللديؿر

 .٪2006رقٌلْصال١لَٔلدية١ٓٝلوٝنيل ًػالْصال ِٗل
 رنثددرلَددٔلْؽددـل ٝٓدد١لديتسدشدد١لَددٔلرشددرلَ ٛشددط١لدةجددِلؾكددتل ًػدداللللللللللل

،ليفلوددد ل ًػدددالْصدددال١لديطددد بلددٓددد ُ لد لرشدددرلندددالت٠للللل٪5807ْصدددال ِٗل

ٌلَدٔلديطد بل ٝٓد١لديتسدشد١لَدٔلللللل،ل ُٝٓ لن ْالديٓصدال١لدةقدللل٪2303دةجِلل

 .ل٪18رشرلؼػت٠لدةجِلل ٓصال١ل
 ديٓصدددال١لدة ًددد٢لَدددٔلديطددد بل ٝٓددد١لديتسدشددد١لحي ًدددٕٛلديدتٝددد لدةٍٚل ددد للل

ًٜٝٗددد لديطددد بلَددد ل ٕٚلدةٍٚلٚدةلدددتللل٪4101رلدددٛتِٗلوٝدددنيل ًػدددالْصدددال ِٗلل

َددٔلديطدد بلل٪2504 ُٝٓدد لحي ددٌلل٪2901ٚديٛوٝددتل)لدد فلديددو(لؾٗددِل ثًددٕٛلل

لددتل دد لرلددٛتِٗل،ليفلودد لن ْددالديٓصددال١لدةقددٌلَددٔلديطدد بلللللللديدتٝدد لدة

لَٔل ١ٓٝلديتسدش١ل.ل٪404ديكٜٔليٝضليتِٜٗلرل٠ٛل)لديٛوٝتل(لؾِٗل ثًٕٛل
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 ديٓصدددال١لدةنددد لَدددٔلديطددد بل ٝٓددد١لديتسدشددد١لٜصدددهٕٓٛليفلَصددد نٔلًَدددولوٝدددنيلل

لَددٔلؾكدد ل٪007ٚل،ل  نبدد سلَصددهٔليفلٜصددهٕٓٛلَددِٓٗل٪8ٚل،٪9103 ًػددالْصددال ِٗلل

 .يًةٌُلت  ألَصهٔليفلرشرِٖلَألٜصهٕٓٛلديتسدش١ل١ ٝٓلديط ب
 ديٓصدددال١لدة ًددد٢لَدددٔلديطددد بل ٝٓددد١لديتسدشددد١لن ْدددالعالٝةددد١لَصدددهِٓٗلَٓدددسٍلللللللل

لظددك١ليفلٜةٝعددٕٛلديددكٜٔلديطدد بلْصددال١لًٜٝٗدد ل٪5704َصدد كٌلوٝددنيل ًػددالْصددال ِٗل

لَصددهٔليفلددكددُٝ ليًطدد بلدةقددٌلديٓصددال١لٚن ْددال،ل٪2502لْصددال ِٗلن ْددالوٝددني

ل.ل٪1704ل ثًٕٛلؾِٗلدةق سبلَألَعدى
 رٕلَ لٜكربلَٔلْؽـل ١ٓٝلديتسدش١لَصد ٣ٛلتةًدِٝلآ د ٥ِٗلَ ٛشد لوٝدنيل ًػدالللللللل

لَدددِٓٗل٪1105ل،لَرتؿدددألآ ددد ٥ِٗلتةًدددِٝلَصددد ٣ٛلَدددِٓٗ٪4401ُٝٓددد ل ل،ل٪4404ْصدددال ِٗل

ٔللٜكدربللَ لٚرٕل،لَٓاؿغلآ  ٥ِٗلتةًِٝلَص ٣ٛ ـللَد لَصد ٣ٛللديتسدشد١لل ٝٓد١للْؽد

لْصدددال١لن ْدددالوددد ليفل،ل٪4704لْصدددال ٗٔل ًػدددالوٝدددنيلَ ٛشددد لرَٗددد تِٗلتةًدددِٝ

ٞللددصد ٣ٛللدد لدةَٗد  للر ٓ ٤لديط ب يفلود لن ْدالرقدٌللللل،ل٪3309لددرتؿدأللدي ةًُٝد

 .َص ٣ٛلتةًِٝلرَٗ تِٗلَٓاؿغلل٪1807ْصال١لَٔل ١ٓٝلديتسدش١لٚدي ل ًػال
 رنثددرلَددٔلْؽدددـل ٝٓدد١لديتسدشدد١لٜعدددػٌلآ دد ٥ِٗلٚلدد ٥ـلوهَٛٝددد١لوٝددنيل ًػدددالللللللل

ٔلدلديط بلآ  ٤لًٜٝٗ ل،٪5801ْصال ِٗل ٕلليدكٜ ٍللٜسدٚيدٛ ليفل،٪1609ل ٓصدال١للدةدر٠للدة ُد 
لَدددٔ٪006لرٕل،نُددد ٪904لد ددد ؿلديكطددد عليفلديةددد ًَ لدآل ددد ٤لْصدددال١لن ْدددالوددد 

لْؽدددـلَدددٔلٜكدددربلَددد لرٕلتدددال لنُددد ل،لآ ددد ؤِٖلٜةُدددٌلاللديتسدشددد١ل ٝٓددد١لديطددد ب

لر ٓدد ٤لديطدد بلْصددال١لًٜٝٗدد ل،٪4807لْصددال ِٗل ًػددالوٝددنيلرَٗدد تِٗلتةُددٌلاللديةٝٓدد١

لدبؿفدددالٚقدددتل،ل٪3805ل ًػدددالوٝدددنيلوهَٛٝددد١لٚلددد ٥ـلٜعدددػًٔلدي تدددٞلدةَٗددد  

ٞللديط بلرَٗ  لْصال١ َٔللدي تد ٍللٜةًُد لْصدلل ًػداللوٝدنيللودر٠للر ُد  َٔ لًٜٝٗد لل،٪509ال ٗ

 .٪301ل ًػالٚدي لد  ؿلديكط عليفلدية َ  لدةَٗ  لر ٓ ٤لديط بلْصال١
 لديٓصال١لدة ًد٢لن ْداليؽد فلديطد بلر ٓد ٤لدةشدرلدد لددصد ٣ٛلدددٓاؿغليؿ٦د  للللللللل

ٌللدد ٛشد للددصد ٣ٛللدد لدةشدرللر ٓ ٤لًٜٝٗ ل،ل٪5903ديتلٌلوٝنيل ًػالل ل ٓصدال١لليًدتل

يًطدد بلر ٓدد ٤لدةشددرلدد لددصدد ٣ٛلددرتؿددأليًددتلٌلللدةقددٌلديٓصددال١لٚن ْددال،٪ل3208

 .ل٪709وٝنيل ًػال
 متثدٌللرنثدرلَدٔلْؽدـلللللديٓصال١لدةند لَدٔلديطد بل ٝٓد١لديتسدشد١لٚديد لللللللل

نْؿدد مل ًدد٢لدةشددر٠لوٝددنيل ًػددالْصددال ِٗلللللاللتعدد سىللرَٗدد تِٗليفلدللللديةٝٓدد١

َٔل ١ٓٝلديتسدش١لتع سىلرَٗ تِٗليفلدنْؿد مل ًد٢لللل٪4502،ليفلو لرٕلل5408٪

لدةشر٠ل.

 تعدد سىلرَٗد تِٗليفلدنْؿدد مل ًدد٢لدةشددر٠لوٝددنيللاللللرنثدرلَددٔلْؽددـلديةٝٓدد١ل

ًٜٝٗدد لْصددال١لديطدد بلر ٓدد ٤لدةَٗدد  لددعدد سن  ل هددٌلللل،لل٪5408 ًػددالْصددال ِٗلل

َٔل ٝٓد١لل٪1706يفلو لرٕل،لل٪1801 مل ٢ًلدةشر٠لٚدي ل ًػالديردت ليفلدنْؿ

 ٓؽددـلديردتدد ل،ل ُٝٓدد لللديتسدشدد١لتعدد سىلرَٗدد تِٗليفلدنْؿدد مل ًدد٢لدةشددر٠لللللل

متثدٌلر ٓد ٤لدةَٗدد  لللل٪904ن ْدالرقدٌلْصدال١لَددٔل ٝٓد١لديتسدشد١لٚديد ل ًػدداللللللل

لددع سن  ل ر ألديردت ليفلدنْؿ مل ٢ًلدةشر٠
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 ٝٓدد١لديتسدشدد١ل  ًهددٕٛل ط قدد  لدْ ا  ٝدد١لللديػ يالٝدد١لدية ُدد٢لَددٔلديطدد بل ل

َددٔل ٝٓدد١لديتسدشدد١لالل  ًهددٕٛللل٪904،ليفلودد لرٕلل٪9006ؾكددتل ًػددالْصددال ِٗلل

ل ط ق  لدْ ا  ١ٝل.ل

 رنثرلَٔلثًثٞلع بلدية١ٓٝلٜع سنٕٛليفلدالْ ا    لٚدالشد ؿ  ٤د لوٝدنيللل

َددددددٔلديطددددد بلاللٜعدددددد سنٕٛليفللل٪22،ليفلوددددد لرٕلللل٪78 ًػدددددالْصددددددال ِٗلل

ش ؿ  ٤د ل.دالْ ا    لٚدال

 ديٓصال١لدةن لَٔلديطد بل ٝٓد١لديتسدشد١لحيؽدًٕٛل ًد٢لَؽدرٚفلٜدَٛٞلللللللل

،لًٜٝٗد لْصدال١لديطد بلدة ؼدً ل ًد٢لَؽدرٚفلللللللل٪4208وٝنيل ًػدالْصدال ِٗللل

َددٔلديطدد بلحيؽددًٕٛل ًدد٢للللل٪1708،ليفلودد لرٕلل٪3007ظددٗرٟلٚديدد ل ًػدداللل

َؽرٚفلرشالٛ ٞل،ل ُٝٓ لن ْالرقدٌلْصدال١لَدٔل ٝٓد١لديتسدشد١لٚديد ل ًػدالللللللل

.لعالٝة١لَؽرٚؾِٗلغتلث   ١ل)لرلر٣لتكنرل(ل807٪

      ــة الدراســة علــى أدوات ــًا: اليســع امل ويــة الســتنابات عيي ثاىي

 الدراسة:

    الوعى بإدارة املوارد 

عددد بلٜعددد ٌُلٖدددكدلدجلدددس٤ل ًددد٢لدي ٛزٜدددألدي هدددردسٟلٚديٓصددد لالشددد ج    لل

،لث ثددد١لمبحددد ٚسٙلديلديدددٛ ٢ل دددة دس٠لدددددٛدس  ٝٓددد١لديتسدشددد١لل ًددد٢لدشددد الٝ ٕلللدجل َةددد١

ل(لٜٛـ لديو:8ٚجتٍٚل)

دش الٝ ٕلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ٢ًلدية١ٓٝع بل(لدي ٛزٜألديٓص لٚؾك بلدص ٜٛ  لدش ج    ل8جتٍٚل)

لديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١

لديالٝ ٕ

لد ٛس

لددرتؿألددص ٣ٛلددص ٣ٛلدد ٛش لددٓاؿغلددص ٣ٛ

ل:لديةت ل:لديةت ل:لديةت 
ل507ل31ل5406ل295ل3906ل214لددة سفلٚددةًَٛ  

ل1704ل94ل6603ل358ل1603ل88لدالجت ٖ  

ل23089ل129ل6901ل373ل701ل38لددُ سش  

ده يٞلدش الٝ ٕلديٛ ٢ل ة دس٠ل

لددٛدس 

ل609ل37ل6103ل331ل3109ل172

ل(لرٕ:لل8ٜ ف لَٔلجتٍٚل)

 ديد لللعد بلدجل َةد١لل:لتفدُٓالليًدٛ ٢ل دة دس٠لدددٛدس للللغلؾ١٦لددص ٣ٛلدددٓاؿل

ٗل ٖلل145ل-125تددددٚ لَددٔلللِن ْددالدشدد ج     ٓصالددد١لع يدد لل172لِٚندد ٕل ددت 

ل.٪٦َ3109د١ٜٛل
 ديدد للعدد بلدجل َةدد١:لتفددُٓاليًددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لؾ٦دد١لددصدد ٣ٛلدد ٛشدد ل

ٗل ٖلل166ل-146تددددٚ لَددٔلللِن ْددالدشدد ج     ٓصالددد١لع يدد لل331لِٚندد ٕل ددت 

 .٪١ٜ6103ل٦َدٛ
 ديدد للعدد بلدجل َةدد١ل:لتفددُٓاليًددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس للؾ٦دد١لددصدد ٣ٛلددرتؿددألل

 ٓصالددد١لع يدد لل37لِٚندد ٕل ددت ٖلل189ل-167تددددٚ لَددٔللِن ْددالدشدد ج   ٗ

 .٪٦َ609د١ٜٛل
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  ٌقيه االىتناء واملواطية استبيا :   

ٜعددد ٌُلٖدددكدلدجلدددس٤ل ًددد٢لدي ٛزٜدددألدي هدددردسٟلٚديٓصددد لالشددد ج    ل ٝٓددد١للللل

(ل9،لٚجددتٍٚل)قددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١لل أ ةدد  ٙلدةس ةدد١لل ًدد٢لدشدد الٝ ٕلللديتسدشدد١ل

لٜٛـ لديو:

ل ٢ًلدش الٝ ٕللقِٝلدالْ ُ ٤دية١ٓٝلع بل(لدي ٛزٜألديٓص لٚؾك بلدص ٜٛ  لدش ج    ل9جتٍٚل)

لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٙلدةس ة١ل

للللللللللديالٝ ٕللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لديالةتللللللللللللل

لددص ٣ٛلددرتؿألددص ٣ٛلدد ٛش لددص ٣ٛلددٓاؿغ

ل:لديةت ل:لديةت ل:لديةت 
ل5404ل294ل3807ل209ل609ل37لدالْ ُ ٤لدةشر٣

ل2406ل133ل6004ل326ل1500ل81لدالْ ُ ٤لديٛعين

ل2601ل141ل6302ل341ل1007ل58لدالي سدّل  ةكٛملٚديٛدجال  لديٛع١ٝٓ

ل2000ل108ل3809ل210ل4101ل222لٛي١ٝلدالج ُ  ١ٝددص٦

ل1901ل103ل3109ل172ل4901ل265لقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓده يٞلدش الٝ ٕل

ل(لرٕل:لل9ٜ ف لَٔلجتٍٚل)

 لعدد بلدجل َةدد١:لتفددُٓاليكددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١لؾ٦دد١لددصدد ٣ٛلددددٓاؿغل

ٗل ٖلل146ل-122تدددددٚ لَدددٔلللِديددد لن ْدددالدشددد ج    لع يددد ل265لِٚنددد ٕل دددت 

ل.٪4901 ٓصالد١ل٦َد١ٜٛل
 لعدد بلدجل َةدد١:لتفددُٓاليكددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١للؾ٦دد١لددصدد ٣ٛلدد ٛشدد ل

ٗل ٖلل171ل-147تدددددٚ لَدددٔلللِديددد لن ْدددالدشددد ج    ع يددد لل172لِٚنددد ٕل دددت 

 .٪3109 ٓصالد١ل٦َد١ٜٛل
 ديد لللعد بلدجل َةد١لل:لتفدُٓالليكِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓلؾ١٦لددص ٣ٛلددرتؿأل

ٗل ٖلل198ل-172دٚ لَددٔلتدددلِن ْددالدشدد ج     ٓصالددد١لع يدد لل103لِٚندد ٕل ددت 

 .٪٦َ1901د١ٜٛل

 ثالجًا: اليتائج يف ضوء فروض الدراسة 

ٜ فُٔلٖكدلددالحنيلْ  ٥ لديتسدش١لددٝتد١ْٝلديد لرجرٜدال ًد٢ل ٝٓد١لقٛدَٗد لللللل

ع ي لٚع يال١لَٔلع بلدجل َةد١ل ٗدتفلديٛؼدٍٛلد لدية قد١ل د لديدٛ ٢لللللللل540

َللل ةدد١لل،لقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل،لٚتؿصددتلٖددكٙلللللل ددة دس٠لددددٛدس ليددت٣لعدد بلدجل 

لديٓ  ٥ ،لٚ ٓ ٤عل ٢ًلَ لالديٛؼٍٛلديٝ٘لَٔلْ  ٥ لٜ ِل ر لتٛؼٝ  لديتسدش١.

 اليتائج يف ضوء الفرض األول

ٜددددٓؾلديؿددددر لدةٍٚل ًدددد٢لرْدددد٘"لاللتٛجددددتل  قدددد١لدستال عٝدددد١لدد ل اليدددد١للللل

ل–ٚددةًَٛدد  لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١ل)ددةدد سفللللللل
ددُ سشدد  (،لٚقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةدد١ل)دالْ ُدد ٤للللل–دالجت ٖدد  ل

ددصد٦ٛي١ٝللل–دالي دسدّل د ةكٛملٚديٛدجالد  لديٛعٓٝد١للللل–دةشر٣ل،لدالْ ُ ٤لديٛعينل

ٚيً حكدللَدٔلؼدح١لديؿدر للللللدالج ُ  ١ٝل(ليت٣ل ٝٓد١لَدٔلعد بلدجل َةد١ل".لللل

شددٕٛل دد لديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلللدةٍٚلالدبدد  لَةدد َ  لدستالدد  لل تل

ددُ سشدددد  ل(ل،لٚقددددِٝلدالْ ُدددد ٤لل–دالجت ٖدددد  لل–ديث ثدددد١ل)لددةدددد سفلٚددةًَٛدددد  ل
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دالي دددسدّلل-دالْ ُددد ٤لديدددٛعينلل-ٚددٛدعٓددد١ل أ ة  ٖددد لدةس ةددد١ل)دالْ ُددد ٤لدةشدددر٣للل

(لٜٛـدد ل10(ل.لٚجددتٍٚل)ددصدد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝدد١لل- لديٛعٓٝدد١ دد ةكٛملٚديٛدجالدد ل

لديو:

(لدية ق  لدالستال ع١ٝل  لديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس ليت٣لع بلدجل َة١لمبح ٚسٙلديث ث١لٚقِٝل10)لجتٍٚ

لدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١

لدد ػتد 

دالْ ُ ٤ل

لدةشر٣

دالْ ُ ٤ل

لديٛعين

دالي سدّل

  ةكٛمل

ٚديٛدجال  ل

لديٛع١ٝٓ

ددص٦ٛي١ٝل

لدالج ُ  ١ٝ

ده يٞل

دش الٝ ٕلقِٝل

دالْ ُ ٤ل

لدع١ٓٚددٛ

ل**‚429ل**‚374ل**‚383ل**‚365ل**‚337لددة سفلٚددةًَٛ  

 **‚506ل**‚477ل**‚401ل**‚423ل**‚408 دالجت ٖ  

 **‚144ل**‚146ل**‚163 ‚062ل**‚128 ددُ سش  

دش الٝ ٕلديٛ ٢ل

 **‚502ل**‚464 **‚438 **‚397ل**‚406  ة دس٠لددٛدس 

ل01,0ل**ل دي١ل ٓتللللللللللللل 05,0*ل دي١ل ٓتل

 ٝع ل د لفدٛسلددةد سفلٚددةًَٛد  للللل تٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلَٛجال١ل دي١لدوؽ ٥

د  ؼ١ل ة دس٠لددٛدس لٚنٌلَٔل دةتلدالْ ُ ٤لدةشر٣،لٚ دةتلدالْ ُ ٤لديٛعين،ل

ٚ دةددتلدالي ددسدّل دد ةكٛملٚديٛدجالدد  لديٛعٓٝدد١،لٚ دةددتلددصدد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝدد١،للل

ًل ػددالقددِٝلَة َددٌلدستالدد  ل تشددٕٛللٚدشدد الٝ ٕلقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١لوٝددنيل 

ٝع ل ٓددتللللللل00365،00383،00374،00429،ل00337  ًدد٢لدي ددٛديٞ،لٖٚددٞلقددِٝل ديدد١للدوؽدد ٥

مبةٓددددد٢لرْددددد٘لنًُددددد لزد  لَةددددد سفلعددددد بلدجل َةددددد١لل0001َصددددد ٣ٛل اليددددد١ل

َٚةًَٛدد تِٗل ددٔلد دس٠لددددٛدس لدد  ودد١لرددِلزد لدْ ُدد ٥ِٗلةشددرِٖلٚيًددٛعٔلللللللل

كٛملٚديٛدجالد  لٚبُدٌلددصد٦ٛي١ٝللللٚرؼالحٛدلرنثرلقتس٠ل ًد٢لدالي دسدّل د ةللل

دالج ُ  ٝدددد١لٚددعدددد سن١لديؿة يدددد١ليفلدم ُددددألممدددد لُٜٓدددد٢لقددددِٝلدالْ ُدددد ٤للل

لٚددٛدع١ٓليتِٜٗل.

 ٝع ل  لفٛسلدالجت ٖ  لد  ؼد١لل تٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلَٛجال١ل دي١لدوؽ ٥

 ة دس٠لددٛدس لٚنٌلَٔل دةتلدالْ ُ ٤لدةشر٣ل،لدالْ ُ ٤لديدٛعينل،ل دةدتلدالي دسدّلللل

كٛملٚديٛدجالدد  لديٛعٓٝدد١ل،ل دةددتلددصدد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝدد١ل،لدشدد الٝ ٕلقددِٝللللل دد ة

دالْ ُددددددد ٤لٚددٛدعٓددددددد١لوٝدددددددنيل ًػدددددددالقدددددددِٝلَة َدددددددٌلدستالددددددد  ل تشدددددددٕٛلللل

ٝع ل ٓتلَصد ٣ٛللل00408،00423،00401،00477،00506  ٢ًلدي ٛديٞ،لٖٚٞلقِٝل دي١للدوؽ ٥

س٠لمبةٓددد٢لرْددد٘لنًُددد لزد  لدجت ٖدد  لديطددد بلدنب  ٝددد١لحندددٛلد دلل0001 اليدد١لل

ددٛدس لزد لتؿ  ًِٗلدنب  ٞلَألدةشر٠لٚدم ُألٚرؼدالحٛدلرنثدرلٚ ٝد لمبد للللل

رِلَٔلوكٛملَٚ ل ًدِٝٗلَدٔلٚدجالد  لممد لٜدتد ل ًٝد٘لزٜد  ٠لقدِٝلدالْ ُد ٤لللللللللل

 ٚددٛدع١ٓل.
 ٝع ل  لفدٛسلددُ سشد  لد  ؼد١لللل تٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلَٛجال١ل دي١لدوؽ ٥

شدددر٣ل،لٚ دةدددتلدالي دددسدّل ددد ةكٛمل دددة دس٠لدددددٛدس لٚندددٌلَدددٔل دةدددتلدالْ ُددد ٤لدة
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ٚديٛدجالدد  لديٛعٓٝدد١ل،ل دةددتلددصدد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝدد١ل،لٚدشدد الٝ ٕلقددِٝلدالْ ُدد ٤لللللل

 ٢ًلل00146،00144،ل00163،ل00128ٚددٛدع١ٓلوٝنيل ًػالقِٝلَة ٌَلدستال  ل تشٕٛلل

مبةٓددد٢لرْددد٘لنًُددد لزد  للل0001دي دددٛديٞلٖٚدددٞلقدددِٝل ديددد١ل ٓدددتلَصددد ٣ٛل اليددد١لللل

بليفلد دس٠لَددٛدس ِٖلد دس٠لٚد ٝدد١لرؼددالحٛدلرنثددرللللددُ سشدد  لدجلٝددت٠ليًطدد لل

دستال ع ل أشرِٖلٚرنثرلدي سدَ ل كِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل،لوٝنيلٜ ٗرلرثدرلَد للل

ٜة ٓك٘لديؿر لَٔلقِٝليفلرشًٛ ٘ليفلد دس٠لَٛدس ٙل ؽؿ١لل ؼ١لٚد دس٠لظد٦ٕٛلل

ٝع ل دد للللللل وٝ تدد٘ل ؽددؿ١ل  َدد١ل،ل ُٝٓدد لاللتٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥

ُ سشدد  لد  ؼدد١ل ددة دس٠لددددٛدس لٚ دةددتلدالْ ُدد ٤لديددٛعينلوٝددنيل ًػدداللفددٛسلدد

ٝع ل،لٚقددتلللللل00062قُٝدد١لَة َددٌلدستالدد  ل تشددٕٛلللل ٖٚددٞلقُٝدد١لغددتل ديدد١لدوؽدد ٥

ٜرجألديدولد لرٕلدددٛدس لديد لتٓ ٚي ٗد لديال وثد١ليفلٖدكٙلديتسدشد١لٖد٢لَدٛدس لللللللللل

ظاؽدد١ٝلل ؼدد١ل دد يط بلممدد لحيدد ِل ًددِٝٗلد دستٗدد لد دس٠لٚد ٝدد١لٚسظددٝت٠للل

دتال علرْص لدةش يٝ لي حكٝللديدول،لؾ يدتدؾألٖٓد لَدٔلٚجٗد١لْ درلديال وثد١للللللللٚ

ٖٛل دؾألظاؽٞليت٣لديط ي لٚيٝضل  يفرٚس٠لرٕلٜهٕٛل دتدؾألود لديدٛعٔلللل

 ٚدالْ ُ ٤لديٝ٘ل.
 ٝع ل دد لدشدد الٝ ٕلديددٛ ٢ل ددة دس٠لللللل تٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١لَٛجالدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥

دةشدر٣ل،لٚ دةدتلدالْ ُد ٤لللللددٛدس ليت٣لع بلدجل َة١لٚنٌلَدٔل دةدتلدالْ ُد ٤للل

،لٚ دةددددتلدالي ددددسدّل دددد ةكٛملٚديٛدجالدددد  لديٛعٓٝدددد١ل،ل دةددددتلددصدددد٦ٛي١ٝلديددددٛعين

دالج ُ  ٝددد١ل،لٚدشددد الٝ ٕلقدددِٝلدالْ ُددد ٤لٚددٛدعٓددد١لوٝدددنيل ًػدددالقدددِٝلَة َدددٌلل

 ًددد٢لدي دددٛديٞ،لٖٚدددٞلقدددِٝل ديددد١لللل00406،00397،00438،00464،00502دستالددد  ل تشدددٕٛلل

ٝع ل ٓددتلَصدد ٣ٛلل اليدد١ل ةٓدد٢لرْدد٘لنًُدد لزد لديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس للمبل0001دوؽدد ٥

ٚن ٕلرشًٛبلديط بليفلد دس٠لَٛدس ِٖلسظٝتعدلزد  لقِٝلدالْ ُد ٤لٚددٛدعٓد١للل

ٚرؼال ل ٚسلديط بلرنثرلؾ  ١ًٝلٚتدأثتدليفلدم ُدأل،لٚت ؿدللٖدكٙلديٓ د ٥ لللللل

(لٚديددد لرندددت لْ  ٥جٗددد ل ًددد٢لٚجدددٛ ل  قددد١لللل215:2018َدددأل سدشددد١لديصدددٝتل)ل

 دد لٚ دد٢لعدد بلللل0001دوؽدد ٥ٝ ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١للللدستال عٝدد١لَٛجالدد١ل ديدد١ل

 دجل َة١ل ١ٓٝلديتسدش١ل ة دس٠لَٛدس لدةشر٠لٚبٌُلددص٦ٛي١ٝل.

ٝع ل  لديدٛ ٢لل مم لشالللٜ ف لرْ٘لتٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلَٛجال١ل دي١لدوؽ ٥

 ة دس٠لدددٛدس لمبحد ٚسٙلديث ثد١ل،لقدِٝلدالْ ُد ٤لٚددٛدعٓد١ل أ ة  ٖد لدةس ةد١ليدت٣لللللللللل

لة١ل ١ٓٝلديتسدش١ل،لٚ كيولٜ حكلل تّلؼح١لديؿر لدةٍٚ.ع بلدجل َ

ٚ  ي  يٞلْرؾغلديؿر لديؽؿرٟلْٚكالٌلديؿدر لديالدتٌٜلديدكٟلٜدٓؾل ًد٢لللللل

تٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١لدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لديددٛ ٢ل ددة دس٠لدددددٛدس للللللللللرْدد٘ل"ل

ددُ سشد  (،لٚقدِٝلدالْ ُد ٤للللل–دالجت ٖد  لل–مبح ٚسٙلديث ث١ل)ددة سفلٚددةًَٛ  

دالي دددسدّل–ٛدعٓددد١ل أ ة  ٖددد لدةس ةددد١ل)دالْ ُددد ٤لدةشدددر٣ل،لدالْ ُددد ٤لديدددٛعينلللللٚدد

ددصد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝد١ل(ليدت٣ل ٝٓد١لَدٔلعد بلللللللل–  ةكٛملٚديٛدجال  لديٛعٓٝد١ل

لدجل َة١ل".
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 اليتائج يف ضوء الفرض الجاىي

٘للللل "لاللتٛجدددتل  قددد١لدستال عٝددد١لدد ل اليددد١لللللٜدددٓؾلديؿدددر لديثددد ْٞل ًددد٢لرْددد

 ُد  ٞلدالق ؽد  ٟلديهُٝد١لي شدر٠لللللددص ٣ٛلدالجلدوؽ ١ٝ٥ل  ل ةغلَ ػتد 

ديصٔل،ل ت لرؾرد لدةشر٠ل،لددصد ٣ٛلدي ةًُٝدٞليدربلدةشدر٠ل،لددصد ٣ٛلدي ةًُٝدٞللللللل)

ير ١لدةشر٠ل،لؾ٦  لديتلٌلديعدٗرٟلي شدر٠ل(ل،لٚديدٛ ٢ل دة دس٠لدددٛدس لمبحد ٚسٙللللللل

لديث ث١ليت٣لع بلدجل َة١ل ١ٓٝلديتسدش١ل".

ْٞلالدبدد  لَةدد َ  لدستالدد  لل تشددٕٛللٚيً حكددللَددٔلؼددح١لديؿددر لديثدد ل

 دد ل ةددغلَدد ػتد لددصدد ٣ٛلدالج ُدد  ٞلدالق ؽدد  ٟلديهُٝدد١لي شددر٠ل)ديصددٔل،للل

 ددت لرؾددرد لدةشددر٠ل،لددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞليددربلدةشددر٠ل،لددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞلير دد١للل

دةشر٠ل،لؾ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠(،لديدٛ ٢ل دة دس٠لدددٛدس لمبحد ٚسٙلديث ثد١.لللللل

لٜٛـ لديو:ل(11ٚجتٍٚل)

(لدية ق  لدالستال ع١ٝل  ل ةغلَ ػتد لددص ٣ٛلدالج ُ  ٞلدالق ؽ  ٟلديه١ُٝلي شر٠ل،ل11جتٍٚل)

لٚديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس ليت٣لع بلدجل َة١لمبح ٚسٙلديث ث١

لد  ٚس

ل

لد دد ػت

ددة سفل

لٚددةًَٛ  

لددُ سش  لدالجت ٖ  

ده يٞلدش الٝ ٕل

لديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس 

 **‚187-ل*‚107-ل**‚160-ل**‚140-لط ي شٔلدي
 ‚012ل‚058-ل‚053ل‚024ل ت لرؾرد لدةشر٠

ددص ٣ٛلدي ةًُٝٞليربل

لدةشر٠

 ‚018-ل‚028-ل‚047ل‚063-

ددص ٣ٛلدي ةًُٝٞلير ١ل

لدةشر٠

 ‚042ل‚006 *‚105ل‚025-

ؾ٦  لديتلٌلديعٗرٟل

لي شر٠

ل‚077ل‚010- **‚133 ‚037

ل0005ٓتل* دٍل للللللل0001** دٍل ٓتل

 ٝع ل د لفدٛسلددةد سفلٚددةًَٛد  لللللللل تٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلشد يال١ل ديد١لدوؽد ٥

د  ؼ١ل ة دس٠لددٛدس لٚشٔلديط ي لوٝنيل ًػالق١ُٝلَة ٌَلدستال  ل تشٕٛل

ٝع ل ٓتلَصد ٣ٛل اليد١لللل00140 ،ل ُٝٓد لاللتٛجدتل  قد١لللل0001ٖٚٞلق١ُٝل دي١لدوؽ ٥

ٝع ل  لفٛسلددة سفلٚد دةًَٛ  لد  ؼ١ل دة دس٠لدددٛدس لللدستال ع١ٝل دي١لدوؽ ٥

ٚنددٌلَددٔل) ددت لرؾددرد لدةشددر٠ل،لددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞليددربلدةشددر٠ل،للددصدد ٣ٛللللل

لدي ةًُٝٞلير ١لدةشر٠ل،لؾ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠ل(ل.

 ٝع ل  لفٛسلدالجت ٖ  لحنٛلد دس٠ل تٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلش يال١ل دي١لدوؽ ٥

ٌللل ٖٚددٞلل00160دستالدد  ل تشددٕٛلللددددٛدس لٚشددٔلديط يدد لوٝددنيل ًػددالقُٝدد١لَة َدد

ٝع ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١لل ،ل ُٝٓدد لتٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١ل0001قُٝدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥

ٝع ل  لفٛسلدجت ٖ  لديطد بلحندٛلد دس٠لدددٛدس ل،لٚؾ٦د  للللل َٛجال١ل دي١لدوؽ ٥

ٖٚٞلل133,0ديتلٌلديعٗرٟلي شر٠لوٝنيل ًػالق١ُٝلَة ٌَلدستال  ل تشٕٛل

ٝع ل ٓددتلَصدد ٣ٛل ل ،لنُدد لتٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١لل0001اليدد١لقُٝدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥

ٝع ل ددد لفدددٛسلدجت ٖددد  لديطددد بلحندددٛلد دس٠لدددددٛدس ل،لللللل َٛجالددد١ل ديددد١لدوؽددد ٥
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ددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞلير دد١لدةشددر٠لوٝددنيل ًػددالقُٝدد١لَة َددٌلدستالدد  ل تشددٕٛل

ٝع ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١للللللل00105 ،ليفلودد لاللتٛجددتللل0005ٖٚددٞلقُٝدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥

ٝع  ل  لفٛسلدجت ٖ  لديط بلحنٛلد دس٠لدددٛدس لل  ق١لدستال ع١ٝل دي١لدوؽ ٥

 ٚنٌلَٔل) ت لرؾرد لدةشر٠ل،لددص ٣ٛلدي ةًُٝٞليربلدةشر٠ل(.
 ٝع ل د لفدٛسلددُ سشد  لد  ؼد١للللللل تٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلش يال١ل ديد١لدوؽد ٥

ل00107 ددة دس٠لددددٛدس ل،لشددٔلديط يدد لوٝددنيل ًػددالقُٝدد١لَة َددٌلدستالدد  ل تشددٕٛللل

ٝعلل ،ل ُٝٓدد لاللتٛجددتل  قدد١للل0005 ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١للٖٚددٞلقُٝدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥

ٝع ل دد لفددٛسلمم سشدد  لديطدد بلدن دسٜدد١لٚنددٌلَددٔلل دستال عٝدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥

) ت لرؾرد لدةشر٠ل،لددص ٣ٛلدي ةًُٝٞليربلدةشر٠ل،لددص ٣ٛلدي ةًُٝٞلير د١لل

 دةشر٠ل،لؾ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠ل(ل.
 ٝعل  ل دد لدهدد يٞلدشدد الٝ ٕلديددٛ ٢للتٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١لشدد يال١ل ديدد١لدوؽدد ٥

 ة دس٠لددٛدس ليت٣لعد بلدجل َةد١ل،لديصدٔلوٝدنيل ًػدالقُٝد١لَة َدٌلدستالد  للللللللل

ٝع ل ٓدتلَصد ٣ٛل اليد١لللللللل187,0 تشٕٛل ٖٚدكدلٜةٓد٢لللل0001ٖٚٞلقُٝد١ل ديد١لدوؽد ٥

رْ٘ل  ز ٜ  لشٔلديط ي لٜكدٌلديدٛ ٢ل دة دس٠لدددٛدس لٚديةهدضلؼدحٝ ل،ل ُٝٓد لاللللللللل

ٝع ل دد لدهدد يٞلدشدد الٝ ٕلديددٛ ٢ل ددة دس٠للتٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١لل ديدد١لل دوؽدد ٥

دددددٛدس لٚندددٌلَدددٔل) دددت لرؾدددرد لدةشدددر٠ل،لددصددد ٣ٛلدي ةًُٝدددٞليدددربلدةشدددر٠ل،لل

 ددص ٣ٛلدي ةًُٝٞلير ١لدةشر٠ل،لؾ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠ل(ل.

(لديد لتٛؼدًالد ل دتّلٚجدٛ للللل120:2013ٚت ؿللٖكٙلديٓ د ٥ لَدأل سدشد١لز دد)لللل

ٝع ل  لديصًٛىلدن دسٟلية١ٓٝلديتسدش١لٚنٌلَدٔل:لل  ق١لدستال ع١ٝل دي١لدوؽ  ٥

ددص ٣ٛلدي ةًُٝٞليدربلٚس د١لدةشدر٠ل،لٚؾ٦د  لديدتلٌلددد يٞلي شدر٠ل،لٚر ًدـللللللللل

(لديددد لرندددت ل ًددد٢لٚجدددٛ ل  قددد١لللل134:2014ٖدددكٙلديٓ ددد ٥ لَدددأل سدشددد١لددٝٗددد٢)للل

ٝع ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١لللللل  دد لجُددٛعلفدد ٚسلللل0001دستال عٝدد١لشدد يال١ل ديدد١لدوؽدد ٥

ٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لٚ ت لرؾرد لدةشر٠ل،لنُد لرندت ل ًد٢ل دتّلٚجدٛ للللللدش الٝ ٕلدي

  ق١لدستال ع١ٝل دي١لدوؽ ٥ٝ ل  لجُٛعلف ٚسلدش الٝ ٕلديٛ ٢ل ة دس٠لدددٛدس لل

نهددٌلٚديصددٔل،ل ُٝٓدد لت ؿددللٖددكٙلديٓ دد ٥ لَةٗدد ليفل ددتّلٚجددٛ ل  قدد١لدستال عٝدد١لل

س لنهٌلٚنٌلَدٔلل دي١لدوؽ ٥ٝ ل  لجُٛعلف ٚسلدش الٝ ٕلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛد

 َص ٣ٛلتةًِٝلدةبل،لَص ٣ٛلتةًِٝلدةّل،لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠ل.ل

 مم لشالللٜ ف لَ لًٜٞ:
 ٝع ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١لللللل  دد لل0001تٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١لشدد يال١ل ديدد١لدوؽدد ٥

لديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس ليت٣لع بلدجل َة١لمبح ٚسٙلديث ث١،لديصٔل.

 ٝع ل  لديٛ ٢ل ة دس٠لدددٛدس ليدت٣لعد بللللاللتٛجتل  ق١لدستال ع١ٝل دي١لدوؽ ٥

دجل َةدد١لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١،لٚ دد لنددٌلَددٔل) ددت لرؾددرد لدةشددر٠ل،لددصدد ٣ٛللللللل

دي ةًُٝدددٞليدددربلدةشدددر٠ل،لددصددد ٣ٛلدي ةًُٝدددٞلير ددد١لدةشدددر٠ل،لؾ٦ددد  لديدددتلٌللل

ٝع .  ديعٗرٟلي شر٠ل(،لٚ كيولت حكللؼح١لديؿر لديث ْٞلجس٥
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 ح  اليتائج يف ضوء الفرض الجال

ر لديث يدددنيل ًددد٢لرْددد٘ل"لاللتٛجدددتل  قددد١لدستال عٝددد١لدد ل اليددد١للللللٜدددٓؾلديؿدددل

لدوؽ ١ٝ٥ل  ل ةغلَ ػتد لددص ٣ٛلدالج ُد  ٞلدالق ؽد  ٟلديهُٝد١لي شدر٠لللل

ديصٔل،ل ت لرؾرد لدةشر٠ل،لددصد ٣ٛلدي ةًُٝدٞليدربلدةشدر٠ل،لددصد ٣ٛلدي ةًُٝدٞللللللل)

عٓددد١لير ددد١لدةشدددر٠ل،لؾ٦ددد  لديدددتلٌلديعدددٗرٟلي شدددر٠ل(ل،لٚقدددِٝلدالْ ُددد ٤لٚددٛدللللل

ل أ ة  ٖ لدةس ة١ليت٣لع بلدجل َة١ل ١ٓٝلديتسدش١ل".

ٚيً حكللَٔلؼح١لديؿر لديث ينيلالدب  لَة َ  لدالستال  ل  شد اتدّلل

َة  يدد١ل تشددٕٛل دد ل ةددغلَدد ػتد لددصدد ٣ٛلدالج ُدد  ٞلدالق ؽدد  ٟلديهُٝدد١لل

ي شر٠ل)لديصدٔل،ل دت لرؾدرد لدةشدر٠ل،لددصد ٣ٛلدي ةًُٝدٞليدربلدةشدر٠ل،لددصد ٣ٛلللللللللل

ي ةًُٝدددٞلير ددد١لدةشدددر٠ل،لؾ٦ددد  لديدددتلٌلديعدددٗرٟلي شدددر٠ل(ل،لٚقدددِٝلدالْ ُددد ٤لللللللد

ل(لٜٛـ لديو:12ٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١ل،للٚجتٍٚل)

(لدية ق  لدالستال ع١ٝل  ل ةغلَ ػتد لددص ٣ٛلدالج ُ  ٞلدالق ؽ  ٟلديه١ُٝلي شر٠،لٚقِٝل12جتٍٚل)

لدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١

ل

لدة ة  

لد د ػتد

دالْ ُ ٤ل

لدةشر٣

دالْ ُ ٤ل

لديٛعين

دالي سدّل

  ةكٛمل

ٚديٛدجال  ل

لديٛع١ٝٓ

ددص٦ٛي١ٝل

لدالج ُ  ١ٝ

ده يٞلدش الٝ ٕل

قِٝلدالْ ُ ٤ل

لٚددٛدع١ٓ

 **‚170-ل**‚156-ل**‚191-ل**‚127-ل*‚110-لشٔلديط ي 
 *‚106ل*‚105ل‚059ل‚063ل**‚131ل ت لرؾرد لدةشر٠
ددص ٣ٛلدي ةًُٝٞل

لشر٠يربلدة

 ‚071ل‚057ل‚071ل‚065ل‚049

ددص ٣ٛلدي ةًُٝٞل

لير ١لدةشر٠

 ‚045ل‚050ل‚078ل‚003 ‚029

ؾ٦  لديتلٌل

لديعٗرٟلي شر٠

138‚** 074‚ 085‚* 103‚* 118‚** 

ل0005* دٍل ٓتلللللللل0001** دٍل ٓتل

 ٝع ل  ل دةدتلدالْ ُد ٤لدةشدر٣لٚشدٔللللل تٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلش يال١ل دي١لدوؽ ٥

ٖٚددٞلقُٝدد١ل ديدد١للل00110-نيل ًػددالقُٝدد١لَة َددٌلدستالدد  ل تشددٕٛلللديط يدد لوٝددل

ٝع ل ٓتلَص ٣ٛل الي١ل ،ل ُٝٓد لتٛجدتل  قد١لدستال عٝد١لَٛجالد١ل ديد١للللللل0005دوؽ ٥

ٝع ل دد ل دةددتلدالْ ُدد ٤لدةشددر٣لٚنددٌلَددٔل ددت لرؾددرد لدةشددر٠ل،لؾ٦دد  لللللللل دوؽدد ٥

،ل00131ديدددتلٌلديعدددٗرٟلي شدددر٠لوٝدددنيل ًػدددالقدددِٝلَة َدددٌلدستالددد  ل تشدددٕٛلل

،ليفلود لالللل0001ي ٛديٞل٢ٖٚلقِٝل دي١لدوؽ ٥ٝ ل ٓتلَص ٣ٛل اليد١لل ٢ًلد00138

تٛجتل  ق١لدستال عٝد١ل ديد١لدوؽد ٥ٝ ل د ل دةدتلدالْ ُد ٤لدةشدر٣لٚندٌلَدٔلللللللللل

 :2005)ددص ٣ٛلدي ةًُٝٞليربلٚس ١لدةشر٠ل،لٚت ؿللٖكٙلديٓ  ٥ لَأل سدش١ل

يٓصدال١للٚجٛ ل  ق١لدستال ع١ٝل د لديصدٔلٚدالْ ُد ٤لدةشدر٣ل  للللليفلLeake(ل62

ليًُردٖك ل،لٚيهٔلر ًـلَةٗ ليفلرٕلدية ق١لَٛجال١.

 ٝع ل د ل دةدتلدالْ ُد ٤لديدٛعين،لشدٔلللللللل تٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلش يال١ل ديد١لدوؽد ٥

ٕللل ٖٚددٞلقُٝدد١ل ديدد١للل00127-ديط يدد لوٝددنيل ًػددالقُٝدد١لَة َددٌلدستالدد  ل تشددٛ
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ٝع ل ٓدددتلَصددد ٣ٛل اليددد١لل ،ل ُٝٓددد لاللتٛجدددتل  قددد١لدستال عٝددد١ل ديددد١لللل0001دوؽددد ٥

ٝع  ل  ل دةتلدالْ ُ ٤لديٛعينلٚ  لنٌلَٔل) ت لرؾرد لدةشر٠،لددص ٣ٛلدوؽ ٥

دي ةًُٝدددٞليدددربلدةشدددر٠،لددصددد ٣ٛلدي ةًُٝدددٞلير ددد١لدةشدددر٠،لؾ٦ددد  لديدددتلٌلللللل

 ديعٗرٟ.ل
 ٝع ل دد ل دةددتلدالي ددسدّل دد ةكٛمللللللل تٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١لشدد يال١ل ديدد١لدوؽدد ٥

- ل تشٕٛلٚديٛدجال  لديٛع١ٝٓلٚشٔلديط ي لوٝنيل ًػالق١ُٝلَة ٌَلدستال 

ٝع ل ٓتلَص ٣ٛل الي١لل00191 ،ليفلود لتٛجدتل  قد١للللل0001ٖٚٞلق١ُٝل دي١لدوؽ ٥

ٝع ل ددد ل دةدددتلدالي دددسدّل ددد ةكٛملٚديٛدجالددد  للل دستال عٝددد١لَٛجالددد١ل ديددد١لدوؽددد ٥

ديٛعٓٝد١لٚؾ٦دد  لديدتلٌلديعددٗرٟلي شدر٠لوٝددنيل ًػدالقُٝدد١لَة َدٌلدستالدد  لللللل

ٝع ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليددللللل00085 تشددٕٛل ،ل ُٝٓدد لاللل١0005لٖٚددٞلقُٝدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥

ٝع ل د ل دةدتلدالي دسدّل د ةكٛملٚديٛدجالد  لللللل تٛجتل  ق١لدستال ع١ٝل دي١لدوؽ ٥

ديٛعٓٝدد١لٚنددٌلَددٔل)ل ددت لرؾددرد لدةشددر٠ل،لددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞليددربلدةشددر٠ل،للل

 ددص ٣ٛلدي ةًُٝٞلير ١لدةشر٠ل(ل.
 ٝع ل د ل دةدتلددصد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝد١لللل لتٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلش يال١ل دي١لدوؽ ٥

ٖٚددٞلقُٝدد١لل00156-ٚشددٔلديط يدد لوٝددنيل ًػددالقُٝدد١لَة َددٌلدستالدد  ل تشددٕٛلل

ٝع ل ٓدددتلَصددد ٣ٛل اليددد١لل ،ليفلوددد لتٛجدددتل  قددد١لدستال عٝددد١للل0001 ديددد١لدوؽددد ٥

ٝع ل  ل دةدتلددصد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝد١لٚندٌلَدٔل دت لرؾدرد لللللللل َٛجال١ل دي١لدوؽ ٥

دةشددر٠ل،لؾ٦دد  لديددتلٌلديعددٗرٟلي شددر٠لوٝددنيل ًػددالقددِٝلَة َددٌلدستالدد  لللللللللل

 ٢ًلدي دٛديٞلٖٚد٢لقدِٝل ديد١لدوؽد ٥ٝ ل ٓدتلَصد ٣ٛل اليد١للللللللل00103،ل00105شٕٛل ت

ٝع ل ددد ل دةدددتلددصددد٦ٛي١ٝلللللل0005 ،ل ُٝٓددد لاللتٛجدددتل  قددد١لدستال عٝددد١ل ديددد١لدوؽددد ٥

دالج ُ  ٝد١لٚنددٌلَددٔلددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞليددربلدةشددر٠ل،لددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞلل

 ير ١لدةشر٠لل.
 ٝع ل دد لللللل دهدد يٞلدشدد الٝ ٕلقددِٝللللتٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١لشدد يال١ل ديدد١لدوؽدد ٥

ل170,0-دالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل،لديصددٔلوٝددنيل ًػددالقُٝدد١لَة َددٌلدستالدد  ل تشددٕٛللل

ٝع ل ٓدددتلَصددد ٣ٛل اليددد١للل ،ل ُٝٓددد لتٛجدددتل  قددد١لل0001ٖٚدددٞلقُٝددد١ل ديددد١لدوؽددد ٥

ٝع ل  لده يٞلدش الٝ ٕلقِٝلدالْ ُد ٤لٚددٛدعٓد١للل دستال ع١ٝلَٛجال١ل دي١لدوؽ ٥

لٌلديعدٗرٟلي شدر٠للوٝدنيل ًػدالللللٚنٌلَدٔل دت لرؾدرد لدةشدر٠ل،لٚؾ٦د  لديدتلللللل

٢ٖٚلقِٝل ديد١لدوؽد ٥ٝ ل ٓدتلَصد ٣ٛلللللل00118،ل00106قِٝلَة ٌَلدستال  ل تشٕٛل

ٝع للللل0001،لل0005 الي١ل  ٢ًلدي ٛديٞليفلو لاللتٛجتل  ق١لدستال عٝد١لل ديد١لدوؽد ٥

 دد لدهدد يٞلدشدد الٝ ٕلقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١لٚنددٌلَددٔلددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞلل

لدي ةًُٝٞلير ١لدةشر٠ل.ليربلدةشر٠ل،لددص ٣ٛ

 مم لشالللٜ ف لَ لًٜٞ:
 ٝع ل ٓتلَص ٣ٛل اليد١لل  د لقدِٝلللل0001تٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلش يال١ل دي١لدوؽ ٥

دالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓلليت٣لع بلدجل َة١ل أ ة  ٖ لدةس ة١،لديصٔ،لنُ لتٛجدتلل

ٝع ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١لللللل  دد لقددِٝللل0005  قدد١لدستال عٝدد١لَٛجالدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥

ٚددٛدع١ٓلليت٣لع بلدجل َة١ل أ ة  ٖ لدةس ة١ل، ت لرؾرد لدةشر٠،للدالْ ُ ٤

ٝع ل ٓتلَصد ٣ٛل اليد١للل ل0001يفلو لتٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلَٛجال١ل دي١لدوؽ ٥
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 دد لقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ليددت٣لعدد بلدجل َةدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةدد١،لؾ٦دد  للللل

لديتلٌلديعٗرٟ.ل

 ٝع ل دد للل قددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ليددت٣للاللتٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥

عد بلدجل َةدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةد١ل،لٚ دد لنددٌلَدٔ:لددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞليددربلللل

دةشددر٠ل،لددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞلير دد١لدةشددر٠ل،لٚ ددكيولت حكددللؼددح١لديؿددر للل

ٝع .  ديث ينيلجس٥

 اليتائج يف ضوء الفرض الرابع

لٜددٓؾلديؿددر لديرد ددأل ًدد٢لرْدد٘"لاللتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد للللل

عددد بلديرٜدددـلٚعددد بلدةفدددرليفلندددٌلَدددٔلديدددٛ ٢ل دددة دس٠لدددددٛدس لمبحددد ٚسٙلللل

لديث ث١،لٚقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓلل أ ة  ٖ لدةس ة١ل".

ٚيً حكللَٔلؼح١لديؿدر لديرد دألالدبد  لقُٝد١ل) (ل  شد اتدّلدل الد سللللللل

(T-TESTلل)دةرؾددد١ل اليددد١لديؿدددرٚمل ددد لَ ٛشدددط  لل سجددد  لعددد بلديرٜدددـللللللل

َدددٔلديدددٛ ٢ل دددة دس٠لدددددٛدس لمبحددد ٚسٙلديث ثددد١،لٚقدددِٝلللٚعددد بلدةفدددرليفلندددٌ

ل(:14(،)13دالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓلل أ ة  ٖ لدةس ة١ل،لٜٚٛـ لديولجتٚيٞل)

ل(ل الي١لديؿرٚمل  لَ ٛشط  ل سج  لع بلديرٜـلٚدةفرليفلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚس13ٙجتٍٚل)

للللللللللللللللّ

لديالٝ ٕ

لد ٛس

يؿرمل  لد 160وفرلٕ= 380سٜـلٕ=

لدد ٛشط  

ق١ُٝل

ل 

َص ٣ٛل

لديتالي١

دد ٛش ل

لدةص  ٞ

دالحنردفل

لددةٝ سٟ

دد ٛش ل

لدةص  ٞ

دالحنردفل

لددةٝ سٟ

ددة سفلل1

 ٚددةًَٛ  
ل10701ل0‚70 4‚18 47‚69 4‚51 48‚39

ل

ل0‚090
 غتل دٍ

ل0‚042ل20041ل0‚91 4‚63 56‚21 4‚76 57‚12 دالجت ٖ  ل2
ل دٍل ٓت

 )ل‚05)ل
ل0‚709 0‚373ل0‚15 4‚29 45‚41 4‚18 45‚56 دُ سش  دل3

لغتل دٍ

ده يٞلل4

دش الٝ ٕل

ديٛ ٢ل ة دس٠ل

 ددٛدس 

ل0‚055ل10921ل1076 9‚17 149‚31ل9‚97 151‚07
لغتل دٍ

ل(لَ لًٜٞ:13ٜ ف لَٔلجتٍٚل)

 اللتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لَ ٛشددط  ل سجدد  لعدد بلديرٜددـلل

 سفلٚددةًَٛددد  ل،لٚددُ سشددد  لدن دسٜددد١ل،لللٚعددد بلدةفدددرليفلفدددٛسٟلددةدددللل

ل10921،لل00373،ل10701ٚده يٞلدش الٝ ٕلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لوٝنيل ًػدالقُٝد١ل للل

ٝع ل.   ٢ًلدي ٛديٞلٖٚٞلقِٝلغتل دي١لدوؽ ٥

(لديد لرندت ل ًد٢لللل189:2013ٚت ؿللٖكٙلديٓ  ٥ لَألندٌلَدٔل سدشد١لديصدٝتل)لللل

ٛل شددط  ل سجدد  لشدده ٕلديرٜددـلل ددتّلٚجددٛ لؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لَ 

ٚدةفددرلَددٔلديطددد بليفلفددٛسٟلددةدد سفلٚددُ سشددد  لدن دسٜدد١لٚندددكيوليفلللللل
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(لديدد لرنددت ل ًدد٢ل ددتّلٚجددٛ لؾددرٚملل142:2014ديددٛ ٢لدن دسٟل،لٚ سدشدد١لددٝٗددٞل)

دد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لَ ٛشط  ل سج  لظدال بلديرٜدـلٚدةفدرليفلدشد الٝ ٕللللل

(لوٝدنيلرظدد س لل169:ل2001دشد١لَؽدطؿ٢ل)للديدٛ ٢ل دة دس٠لدددٛدس ل،لنُد لت ؿدللَدأل سلللللل

د ل تّلٚجٛ لؾدرٚمل د لَ ٛشدط  ل سجد  لر ٓد ٤لدةشدرلديرٜؿٝد١لٚدةفدر١ٜللللللللل

 يفلَص ٣ٛلديٛ ٢ل ة دس٠لديٛقال ُٝألر ة  ٙل.

(لدي لتٛؼًالد لٚجدٛ لل127:2013 ُٝٓ لر ًـلٖكٙلديٓ  ٥ لَأل سدش١لز د)

ٝع ل ٓدددتلَصددد ٣ٛل اليددد١لللللل دةشدددرلديرٜؿٝددد  للل ددد لس ددد  لل0005ؾدددرٚمل ديددد١لدوؽددد ٥

 ٚدةفرٜ  ليفلديصًٛىلدن دسٟليؽ فلس   لدةشرلديرٜؿٝ  ل.

 ٜسٜددتلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلديرٜددـل ددٔلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلدةفددرللللل

ٖٚددكدلٜةٓدد٢لرْدد٘لتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لعدد بلللللل0091مبكددتدسل

يؽد فللل0005 ٓتلَص ٣ٛل اليد١للديرٜـلٚدةفرليفلفٛسلدالجت ٖ  لدن دس١ٜل

دجت ٖدد  لعدد بلديرٜددـلحنددٛلد دس٠لددددٛدس لرنثددرللللمبةٓدد٢لرٕعدد بلديرٜددـل،ل

 دب  ١ٝلٚرؾفٌلَٔلدالجت ٖ  لدن دس١ٜليط بلدةفر.

مم لشالللٜ ف لرْ٘لاللتٛجتلؾدرٚملدد ل اليد١لدوؽد ١ٝ٥ل د لعد بلديرٜدـللللللل

لٚع بلدةفرليفلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١ل.

لَ ٛشط  ل سج  لع بلديرٜـلٚدةفرلللللللللللللللل(ل الي١لديؿرٚمل  14جتٍٚل)

ليفلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١للل

لّ

لديالٝ ٕ

ل

لديالةت

 160وفرلٕ= 380سٜـلٕ=
ل

ديؿرمل  ل

لدد ٛشط  

ل

ق١ُٝل

ل 

ل

َص ٣ٛل

لديتالي١

دد ٛش ل

لدةص  ٞ

دالحنردفل

لددةٝ سٟ

دد ٛش ل

لدةص  ٞ

دالحنردفل

لددةٝ سٟ

ل1

ُ ٤لدالْ 

 دةشر٣
ل20862ل1‚38 5‚09 36‚11 5‚14ل37‚49

004‚ 
ٓتل دٍل 

ل(0001)

ل2

دالْ ُ ٤ل

 ديٛعين
ل20555ل1‚34 5‚62 35‚98 5‚59 37‚32

011‚ 
ل دٍل ٓت

ل(0005)

ل3

دالي سدّل

  ةكٛمل

ٚديٛدجال  ل

 ديٛع١ٝٓ

ل10367ل0‚57 4‚07 37‚22 4‚63 37‚79

172‚ 
لغتل دٍ

ل4

ددص٦ٛي١ٝل

لدالج ُ  ١ٝ

ل30038ل1‚61 5‚37 40‚18 5‚75 41‚79

002‚ 
ٍل ٓت  ( د
ل(0001

ل5

ده يٞل

دش الٝ ٕلقِٝل

دالْ ُ ٤ل

 ٚددٛدع١ٓ

ل20958ل4‚90 17‚05 149‚49ل17‚91ل154‚39

003‚ 
ل دٍل ٓت

ل(0001)

ل(لَ لًٜٞ:14ٜ ف لَٔلجتٍٚل)

 ٜسٜددتلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلديرٜددـل ددٔلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلدةفددرللللل

دد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لعدد بللٖٚددكدلٜةٓدد٢لرْدد٘لتٛجددتلؾددرٚمللل1038مبكددتدسل
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يؽدد فللل0001ديرٜددـلٚدةفددرليفل دةددتلدالْ ُدد ٤لدةشددر٣ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١لللللللل

عدد بلديرٜددـل،لمبةٓدد٢لرٕلعدد بلديرٜددـلرنثددرلدْ ُدد ٤علةشددرِٖلَددٔلعدد بللل

لدةفرل.

 ٜسٜددتلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلديرٜددـل ددٔلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلدةفددرللللل

يدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لعدد بللٖٚددكدلٜةٓدد٢لرْدد٘لتٛجددتلؾددرٚملدد ل اللل1034مبكددتدسل

يؽددد فلل0005ديرٜددـلٚدةفددرليفل دةدددتلدالْ ُدد ٤لديدددٛعينل ٓددتلَصددد ٣ٛل اليدد١لللللل

عدد بلديرٜددـل،لمبةٓدد٢لرٕلعدد بلديرٜددـلرنثددرلدْ ُدد ٤عليددٛعِٓٗلَددٔلعدد بللل

 دةفرل.
 اللتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لَ ٛشددط  ل سجدد  لعدد بلديرٜددـلل

جالدد  لديٛعٓٝدد١لوٝددنيل ًػددالٚعدد بلدةفددرليفل دةددتلدالي ددسدّل دد ةكٛملٚديٛد

ٝع .ل10367ق١ُٝل ل  ٖٚٞلق١ُٝلغتل دي١لدوؽ ٥
 ٜسٜددتلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلديرٜددـل ددٔلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلدةفددرللللل

ٖٚددكدلٜةٓدد٢لرْدد٘لتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لعدد بلللللل1061مبكددتدسل

يؽد فللل0001ديرٜـلٚدةفرليفل دةتلددص٦ٛي١ٝلدالج ُ  ١ٝل ٓتلَص ٣ٛل الي١ل

رٜددددـل،لمبةٓدددد٢لرٕلعدددد بلديرٜددددـلرنثددددرلبُدددد ليًُصدددد٦ٛي١ٝلللللللعدددد بلدي

 دالج ُ  ١ٝلَٔلع بلدةفرل.
 ٜسٜددتلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلديرٜددـل ددٔلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلدةفددرللللل

ٖٚددكدلٜةٓدد٢لرْدد٘لتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لعدد بلللللل4090مبكددتدسل

ديرٜددـلٚدةفددرليفلدهدد يٞلدشدد الٝ ٕلقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل ٓددتلَصدد ٣ٛللللل

يؽدد فلعدد بلديرٜددـل،لمبةٓددد٢لرٕلقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ليدددت٣لللللللل0001اليدد١لل 

 ع بلديرٜـلر ٢ًلَٔلع بلدةفرل.

ممدد لشددالللٜ فدد لرْدد٘لتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لعدد بلديرٜددـللل

ـلل يفلقدددِٝلدالْ ُددد ٤لٚددٛدعٓددد١ل أ ة  ٖددد لللٚعددد بلدةفدددرليؽددد فلعددد بلديرٜددد

لدةس ة١ل.

ل٘لَٔلْ  ٥ لديؿر لديرد ألٜ ف لَ لًٜٞ:يفلـ٤ٛلَ لال رـ٘لَٚٓ قع 

 اللتٛجدتلؾدرٚملدد ل اليدد١لدوؽد ١ٝ٥ل دد لعد بلديرٜددـلٚعد بلدةفددرليفلللللل

 ديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١ل.
 يؽد فلللتٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لع بلديرٜـلٚعد بلدةفدرلل

 ي د يٞلت حكدللللٚ ،ليفلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدعٓد١ل أ ة  ٖد لدةس ةد١للللع بلديرٜـل

 ؼح١لديؿر لديرد ألجس٥ٝ ب.

 اليتائج يف ضوء الفرض اخلامس

ٜٓؾلديؿر لد د َضل ًد٢لرْد٘"لاللتٛجدتلؾدرٚملدد ل اليد١لدوؽد ١ٝ٥ل د للللللللل

ديددكنٛسلٚدنْدد ،لليفلنددٌلَددٔلديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١ل،لٚقددِٝلللللللل

لدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١ل".
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د ددد َضلالدبددد  لقُٝددد١ل) (ل  شددد اتدّللٚيً حكدددللَدددٔلؼدددح١لديؿدددر لل

دةرؾ١ل الي١لديؿدرٚمل د لَ ٛشدط  ل سجد  لدندٛسلٚدْد ،للللللل(للT-TEST)دل ال سل

ديةٝٓددد١ليفلندددٌلَدددٔلديدددٛ ٢ل دددة دس٠لدددددٛدس لمبحددد ٚسٙلديث ثددد١،لٚقدددِٝلدالْ ُددد ٤للللل

ل(:16(ل،ل)15ٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١ل،لٜٚٛـ لديولجتٚيٞل)

لَ ٛشط  ل سج  لديكنٛسلٚدنْ ،ليفلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١(ل الي١لديؿرٚمل  ل15جتٍٚل)للل

لّ

لديالٝ ٕ

لد ٛس

 312دْ ،لٕ= 228دنٛسلٕ=
ديؿرمل  ل

لدد ٛشط  

ق١ُٝل

ل 

َص ٣ٛل

لديتالي١
دد ٛش ل

لدةص  ٞ

دالحنردفل

لددةٝ سٟ

دد ٛش ل

لدةص  ٞ

دالحنردفل

لددةٝ سٟ

ل1
ددة سفل

ل0‚149ل1‚445-ل0‚56- 4‚46 48‚42 4‚36 47‚86 ٚددةًَٛ  
 غتل دٍ

-ل0‚56- 4‚91 57‚09 4‚48 56‚53 دالجت ٖ  ل2

ل1‚366
ل0‚173

لغتل دٍ

ل2‚840ل1‚03 4‚21 45‚08 4‚13ل46‚11 ددُ سش  ل3
ل0‚005

 دٍل ٓتل

ل(0‚01)

ل4

ده يٞل

دش الٝ ٕل

ديٛ ٢ل ة دس٠ل

 ددٛدس 

ل0‚920ل0‚100-ل0‚09- 10‚26ل150‚59ل9‚07ل150‚50
لغتل دٍ

ل (لَ لًٜٞ:15ٜ ف لَٔلجتٍٚل)
 اللتٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لَ ٛشط  ل سج  لديدكنٛسلٚدنْد ،للل

ٖٚدٞلقُٝد١لللل10445-يفلفٛسلددة سفلٚددةًَٛ  لدن دس١ٜلوٝنيل ًػالقُٝد١ل لل

ٝع ،لٚت ؿددللٖددكٙلديٓ دد ٥ لَددأل سدشدد١لديصددٝتل)للل (لديدد ل186:2013غددتل ديدد١لدوؽدد ٥

 اليد١لدوؽد ١ٝ٥ل د لَ ٛشدط  ل سجد  للللللرنت ل ٢ًل تّلٚجٛ لؾدرٚملدد لل

 ديكنٛسلٚدنْ ،ليفلفٛسلددة سفلدن دس١ٜل.
 اللتٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لَ ٛشط  ل سج  لديدكنٛسلٚدنْد ،للل

ٖٚددٞلقُٝدد١لغددتلل10366-يفلفددٛسلدالجت ٖدد  لدن دسٜدد١لوٝددنيل ًػددالقُٝدد١ل لل

ٝع .   دي١لدوؽ ٥
 ٖٚدكدللل1003نْ ،لمبكدتدسللٜسٜتلَ ٛش ل سج  لديكنٛسل ٔلَ ٛش ل سج  لد

ٜةٓدد٢لرْدد٘لتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لدنددٛسلٚدْدد ،لديةٝٓدد١لليفلللللل

يؽ فلديدكنٛسل،لمبةٓد٢لرٕلللل0001فٛسلددُ سش  لدن دس١ٜل ٓتلَص ٣ٛل الي١ل

ددُ سشدد  لدن دسٜدد١ليًددكنٛسلرؾفددٌلَددٔلمم سشدد  لدنْدد ،ل،لٚر ًددـلٖددكٙللللللل

لرندت ل ًد٢لٚجدٛ لؾدرٚملدد للللل(لديد ل296:2016ديٓ  ٥ لَأل سدش١لديفدٛحيٞل)ل

 الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لديكنٛسلٚدنْ ،ليفلَٗ س٠لوصٔلدش اتدّلٚد دس٠لدددٛدس لل

 يؽ فلدنْ ،.ل0001ديالعر١ٜلٚدد  ١ٜل ٓتلَص ٣ٛل الي١ل

(لديدد لرنددت ل ًدد٢ل ددتّلٚجددٛ لللل186:2013نُدد لر ًددـلَددأل سدشدد١لديصددٝتل)للل

ْد ،ليفلفدٛسلللؾرٚملدد ل الي١لدوؽد ١ٝ٥ل د لَ ٛشدط  ل سجد  لديدكنٛسلٚدنللللل

 ددُ سش  لدن دس١ٜل.

 اللتٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لَ ٛشط  ل سج  لديدكنٛسلٚدنْد ،للل

ٖٚٞلقُٝد١للل00100-يفلده يٞلدش الٝ ٕلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لوٝنيل ًػالق١ُٝل ل

ٝع .  غتل دي١لدوؽ ٥
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(لدي لرنت ل ٢ًل دتّلٚجدٛ للل139:2014ٚت ؿللٖكٙلديٓ  ٥ لَأل سدش١لدد٢ٗٝل)

ؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لَ ٛشدد ل سجدد  لديددكنٛسلَٚ ٛشدد ل سجدد  لللل

لدنْ ،ليفلجُٛعلف ٚسلدش الٝ ٕلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس ل.

(لوٝددنيلرظدد س لد ل ددتّلٚجددٛ لللل169:ل2001نُدد لت ؿددللَددأل سدشدد١لَؽددطؿ٢ل)لللل

ؾرٚمل  لَ ٛشط  ل سج  لديدكنٛسلٚدنْد ،ليفلَصد ٣ٛلديدٛ ٢ل دة دس٠لديٛقداللللللل

  ُٝألر ة  ٙل.

(لديد لرندت للل356:2016ًـلٖكٙلديٓ  ٥ لَألنٌلَٔل سدش١لديفٛحي٢ل)ٚر 

 ٢ًلٚجٛ لؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لَ ٛشط  ل سجد  لديدكنٛسلٚدنْد ،لللل

يؽدد فلديددكنٛسل،لٚ سدشدد١لديصددٝتلللل0001يفلددٗدد سد لدن دسٜدد١ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١لللل

  ل(لديدد لتٛؼددًالد لٚجددٛ لؾددرٚمل ديدد١لدوؽدد ٥ٝ ل دد لَ ٛشدد ل سجددلل187:2013)

 يؽ فلدنْ ،.ل00001ديكنٛسلٚدنْ ،ليفلديٛ ٢لدن دس٣ل ٓتلَص ٣ٛل الي١ل

ممدد لشدددالللٜ فدد لرْددد٘لاللتٛجدددتلؾددرٚملدد ل اليددد١لدوؽدد ١ٝ٥ل ددد لديدددكنٛسللللل

لٚدنْ ،ليفلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١.

دع١ٓل أ ة  ٖ ل(ل الي١لديؿرٚمل  لَ ٛشط  ل سج  لديكنٛسلٚدنْ ،ليفلقِٝلدالْ ُ ٤لٚدد16ٛجتٍٚل)

لدةس ة١

لّ

لديالٝ ٕ

ل

لديالةت

ل 312دْ ،لٕ= 228دنٛسلٕ=

ديؿرمل  ل

لدد ٛشط  

ل

ق١ُٝل

ل 

ل

َص ٣ٛل

لديتالي١

دد ٛش ل

لدةص  ٞ

دالحنردفل

لددةٝ سٟ

دد ٛش ل

لدةص  ٞ

دالحنردفل

لددةٝ سٟ

ل1

دالْ ُ ٤ل

 دةشر٣
ل1‚540-ل0‚69- 5‚10 37‚37 5‚23ل36‚68

ل0‚124
لغتل دٍ

ل2

٤لدالْ ُ 

 ديٛعين
ل1‚950-ل0‚96- 5‚62 37‚33 5‚61 36‚37

ل0‚052
لغتل دٍ

ل3

دالي سدّل

  ةكٛمل

ٚديٛدجال  ل

 ديٛع١ٝٓ

ل0‚74- 4‚41 37‚94 4‚54 37‚20
-

ل1‚899
ل0‚058

لغتل دٍ

ل4

ددص٦ٛي١ٝل

لدالج ُ  ١ٝ

ل1‚59- 5‚59 41‚98 5‚70 40‚39
-

ل3‚232

ل0‚001
 دٍل

ل(00001)ٓت 

ل5

ده يٞل

دش الٝ ٕلقِٝل

دالْ ُ ٤ل

 ٚددٛدع١ٓ

ل3‚98- 17‚60 154‚62ل17‚82ل150‚64
-

ل2‚576

ل0‚010
ل دٍل ٓت

(0001) 

ل(لَ لًٜٞ:16ٜ ف لَٔلجتٍٚل)

 تٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لَ ٛشط  ل سج  لديكنٛسلٚدنْ ،ل الل

ٖٚددٞلقُٝدد١لغددتل ديدد١لللل10540-يفل دةددتلدالْ ُدد ٤لدةشددر٣لوٝددنيل ًػددالقُٝدد١ل لللل

ٝع ،لٚت ؿدددللٖدددكٙلديٓ ددد ٥ لَددد ٚديددد للLeake(ل72-73 :2005)أل سدشددد١لدوؽددد ٥

رظددد س لْ  ٥جٗددد لد ل دددتّلٚجدددٛ لؾدددرٚملدد ل اليددد١لدوؽددد ١ٝ٥ليفلَصددد ٣ٛلللل

 دالْ ُ ٤لدةشر٣لتالة ليٓٛعلدجلٓضل.ل
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(لٚديددد لرندددت ل434:2016 ُٝٓددد لر ًدددـلٖدددكٙلديٓ ددد ٥ لَدددأل سدشددد١لوصددد ل)للل

ْ  ٥جٗدد ل ًدد٢لٚجددٛ لؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لديددكنٛسلٚدنْدد ،ل ٓددتلللللللللل

يفل دةدددتلدالْ ُدد ٤لدةشدددر٣ليؽدد فلدنْددد ،ل،لٚ سدشدد١لْةٝصددد١للللل0001 اليدد١لللَصدد ٣ٛل

(لديدد لتٛؼددًالد لٚجددٛ لؾددرٚمل دد لَ ٛشددط  ل سجدد  لديطًالدد١ل ًدد٢للل148:2015)

ل0005َكٝددد طلدالْ ُددد ٤لدةشدددر٣لتةدددس٣لد لَددد ػتلدجلدددٓضل ٓدددتلَصددد ٣ٛل اليددد١لل

ل.يؽ فلدنْ ،ل

   ديدكنٛسلٚدنْد ،للللاللتٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لَ ٛشط  ل سج

ٖٚددٞلقُٝدد١لغددتل ديدد١لللل10950-يفل دةددتلدالْ ُدد ٤لديددٛعينلوٝددنيل ًػددالقُٝدد١ل لللل

ٝع ل،لٚت ؿددللٖددكٙلديٓ دد ٥ لَددأل سدشدد١لوصدد ل)لل (لٚديدد لرنددت ل434:2016دوؽدد ٥

ْ  ٥جٗ ل ٢ًل تّلٚجٛ لؾرٚملدد ل الي١لدوؽد ١ٝ٥ل د لَ ٛشدط  ل سجد  للللل

 ديكنٛسلٚدنْ ،ليفل دةتلدالْ ُ ٤ليًٛعٔل.
 ؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لَ ٛشط  ل سج  لديدكنٛسلٚدنْد ،لللاللتٛجتل

ل10899-يفل دةددتلدالي ددسدّل دد ةكٛملٚديٛدجالدد  لديٛعٓٝدد١لوٝددنيل ًػددالقُٝدد١ل لللل

ٝع .  ٖٚٞلق١ُٝلغتل دي١لدوؽ ٥
 ٖٚكدلل1059ٜسٜتلَ ٛش ل سج  لدنْ ،ل ٔلَ ٛش لل سج  لديكنٛسلمبكتدسل

يددكنٛسلٚدنْدد ،ليفل دةددتللٜةٓدد٢لرْدد٘لتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لدللل

يؽدد فلدنْدد ،ل،لمبةٓدد٢لرٕلللل00001ددصدد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝدد١ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١للللل

دنْدد ،لرنثددرلبُدد ليًُصدد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝدد١لَددٔلديددكنٛس،لٚت ؿددللٖددكٙللللللللل

(لٚديدد لرنددت ل ًدد٢لٚجددٛ لؾددرٚملدد للل135:2011ديٓ دد ٥ لَددأل سدشدد١لَعدد يٞل)لل

 لَ ٛشددط  ل سجدد  لل ددل00001 اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥لَةٜٓٛدد١ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١للللل

 ديكنٛسلٚدنْ ،ليفلفٛسلبٌُلددص٦ٛي١ٝليؽ فلدنْ ،ل.
 ل3098ٜسٜددتلَ ٛشدد ل سجدد  لدنْدد ،ل ددٔلَ ٛشدد لل سجدد  لديددكنٛسلمبكددتدسللللل

ٖٚددكدلٜةٓدد٢لرْدد٘لتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لديددكنٛسلٚدنْدد ،ليفلل

لدنْد ،لليؽ فل0001ده يٞلدش الٝ ٕلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل ٓتلَص ٣ٛل الي١ل

ل،لمبة٢ٓلرٕلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓليت٣لدنْ ،لر ٢ًلَٔلديكنٛسل.

مم لشالللٜ ف لرْ٘لتٛجتلؾرٚملدد ل اليد١لدوؽد ١ٝ٥ل د لديدكنٛسلٚدنْد ،لللللل

ليؽ فلدنْ ،ليفلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١ل.

ليفلـ٤ٛلَ لال رـ٘لَٚٓ قع ٘لَٔلْ  ٥ لديؿر لد  َضلٜ ف لَ لًٜٞل:

 اللتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لديددكنٛسلٚدنْدد ،ليفلديددٛ ٢ل ددة دس٠ل

 ددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١.
 تٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لديكنٛسلٚدنْ ،ليؽ فلدنْ ،ليفلقدِٝلل

دالْ ُددد ٤لٚددٛدعٓددد١ل أ ة  ٖددد لدةس ةددد١ل،لٚ  ي ددد يٞلت حكدددللؼدددح١لديؿدددر للللل

ل.د  َضلجس٥ٝ ب
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 السادس  اليتائج يف ضوء الفرض

ٜٓؾلديؿدر لديصد  طل ًد٢لرْد٘"لاللتٛجدتلؾدرٚملدد ل اليد١لدوؽد ١ٝ٥ل د لللللللللل

ع بلدي اؽؽ  لدية١ًُٝلٚع بلدي اؽؽد  لديٓ رٜد١ليفلندٌلَدٔلديدٛ ٢لللللل

ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١ل،لقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١لل".

 اتدّلدل ال سلٚيً حكللَٔلؼح١لديؿر لديص  طلالدب  لق١ُٝل) (ل  ش

(T-TESTلل)دةرؾ١ل الي١لديؿرٚمل د لَ ٛشدط  ل سجد  لعد بلدي اؽؽد  لللللل

ديةًُٝددد١لٚعددد بلدي اؽؽددد  لديٓ رٜددد١ليفلندددٌلَدددٔلديدددٛ ٢ل دددة دس٠لدددددٛدس لللللللل

مبحدد ٚسٙلديث ثدد١ل،لقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةدد١ل،لٜٚٛـدد لديددوللللللللل

ل(:18(،)17جتٚيٞل)

 ل سج  لع بلدي اؽؽ  لدية١ًُٝلٚديٓ ر١ٜللليفلديٛ ٢ل ة دس٠ل(ل الي١لديؿرٚمل  لَ ٛشط 17جتٍٚل)

لددٛدس لمبح ٚسٙللديث ث١

لّ

لديالٝ ٕ

لد ٛس

ع بلدي اؽؽ  ل

 290دية١ًُٝلٕ=
ع بلدي اؽؽ  ل

 250ديٓ ر١ٜللٕ=
ديؿرمل  ل

لدد ٛشط  

ق١ُٝل

ل 

َص ٣ٛل

لديتالي١ دد ٛش ل

لدةص  ٞ

دالحنردفل

لددةٝ سٟ

دد ٛش ل

لدةص  ٞ

فلدالحنرد

لددةٝ سٟ

ل1

ددة سفل

 ٚددةًَٛ  
ل1‚609ل0061 4‚30 47‚86 4‚51 48‚47

ل0‚108
لغتل دٍ

ل0‚600ل0‚25 4‚41 56‚72 5‚01 56‚97 دالجت ٖ  ل2
ل0‚549

لغتل دٍ

ل1‚132ل0‚41 3‚98 45‚30 4‚39 45‚71 ددُ سش  ل3
ل0‚258

لغتل دٍ

ل4

ده يٞل

دش الٝ ٕل

ديٛ ٢ل ة دس٠ل

 ددٛدس 

ل1‚508ل1‚27 8‚82 149‚88ل10‚49 151‚15
ل0‚132

لغتل دٍ

ل(لَ لًٜٞ:17ٜ ف لَٔلجتٍٚل)

 اللتٛجددددتلؾددددرٚملدد ل اليدددد١لدوؽدددد ١ٝ٥ل دددد لَ ٛشددددط  ل سجدددد  لعدددد بلللللل

دي اؽؽدد  لديةًُٝدد١لٚعدد بلدي اؽؽدد  لديٓ رٜدد١ليفلنددٌلَددٔلفددٛسلللللللل

ددةدددد سفلٚددةًَٛدددد  ل،لٚفددددٛسلدالجت ٖدددد  ل،لٚفددددٛسلددُ سشدددد  لدن دسٜدددد١للللل

،لل10132،لل00600،ل10609 ة دس٠لددٛدس لوٝنيل ًػدالقُٝد١ل للللٚده يٞلدش الٝ ٕلديٛ ٢

ٝع ،لٚت ؿددللٖددكٙلديٓ دد ٥ لَددأللللللللل10508  ًدد٢لدي ددٛديٞلٖٚددٞلقددِٝلغددتل ديدد١لدوؽدد ٥

(لدي لرنت ل ٢ًل تّلٚجٛ لؾرٚمللللدد ل اليد١لل192ل-191:2013 سدش١لديصٝتل)

دوؽ ١ٝ٥ل  لَ ٛشط  ل سج  لع بلدي اؽؽد  لديةًُٝد١لٚديٓ رٜد١ليفلللل

 فٛسٟلددة سفلٚددُ سش  لدن دس١ٜل،لٚده يٞلديٛ ٢لدن دسٟل.للنٌلَٔل

ممددد لشدددالللٜ فددد لرْددد٘لاللتٛجدددتلؾدددرٚملدد ل اليددد١لدوؽددد ١ٝ٥ل ددد لعددد بللللللل

دي اؽؽدد  لديةًُٝدد١لٚعدد بلدي اؽؽدد  لديٓ رٜدد١ليفلديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس للللللل

لمبح ٚسٙلديث ث١.
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ية١ًُٝلٚديٓ ر١ٜليفلقِٝلدالْ ُ ٤ل(ل الي١لديؿرٚمل  لَ ٛشط  ل سج  لع بلدي اؽؽ  لد18جتٍٚل)

لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللّ

لديالٝ ٕ

ل

لديالةت

ع بلدي اؽؽ  ل

 290دية١ًُٝلٕ=
ع بلدي اؽؽ  ل

 250ديٓ ر١ٜللٕ=
ل

ديؿرمل  ل

لدد ٛشط  

ل

ق١ُٝل

ل 

ل

َص ٣ٛل

لديتالي١ دد ٛش ل

لدةص  ٞ

دالحنردفل

لددةٝ سٟ

ٛش لدد 

لدةص  ٞ

دالحنردفل

لددةٝ سٟ

دالْ ُ ٤لل1

 دةشر٣
ل0‚217ل1‚236ل0‚55 4‚66 36‚78 5‚55ل37‚33

 غتل دٍ
دالْ ُ ٤لل2

 ديٛعين
ل0‚002ل3‚043ل1‚46 5‚22 36‚14 5‚89 37‚60

 دٍل ٓتل

ل(0001)

دالي سدّلل3

  ةكٛمل

ٚديٛدجال  ل

 ديٛع١ٝٓ

ل0‚070ل1‚817ل0‚70 4‚01 37‚25 4‚82 37‚95
لغتل دٍ

ددص٦ٛي١ٝلل4

لدالج ُ  ١ٝ

ل0‚003ل2‚964ل1‚44 5‚29 40‚54 5‚93 41‚98
 دٍل ٓتل

ل(0001)

ده يٞلل5

دش الٝ ٕل

قِٝل

دالْ ُ ٤ل

 ٚددٛدع١ٓ

ل0‚007ل2‚727ل4‚15 15‚62 150‚71ل19‚28ل154‚86
 دٍل ٓتل

(0001) 

ل(لَ لًٜٞ:18ٜ ف لَٔلجتٍٚل)

 بلعدددد اللتٛجددددتلؾددددرٚملدد ل اليدددد١لدوؽدددد ١ٝ٥ل دددد لَ ٛشددددط  ل سجدددد  لللللل

لدالْ ُ ٤لدةشر٣ دةتللدي اؽؽ  لدية١ًُٝلٚع بلدي اؽؽ  لديٓ ر١ٜليف

ٝع ل10236وٝنيل ًػالق١ُٝل ل ل.ٖٚٞلق١ُٝلغتل دي١لدوؽ ٥

 ٜسٜددتلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلدي اؽؽدد  لديةًُٝدد١ل ددٔلَ ٛشدد لل سجدد  للللل

ٖٚددكدلٜةٓدد٢لرْدد٘لتٛجددتلؾددرٚملدد لل1046عدد بلدي اؽؽدد  لديٓ رٜدد١لمبكددتدسل

دي اؽؽ  لدية١ًُٝلٚديٓ رٜد١ليفل دةدتلدالْ ُد ٤للللل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لع ب

مبةٓد٢لليؽد فلعد بلدي اؽؽد  لديةًُٝد١ل،لللللل0001 ٓتلَص ٣ٛل الي١للديٛعين

رٕلعددددد بلدي اؽؽددددد  لديةًُٝددددد١لرنثدددددرلدْ ُددددد ٤عليدددددٛعِٓٗلَدددددٔلعددددد بللل

 دي اؽؽ  لديٓ ر١ٜل.
 عدددد بلتٛجددددتلؾددددرٚملدد ل اليدددد١لدوؽدددد ١ٝ٥ل دددد لَ ٛشددددط  ل سجدددد  للللللالل

دالي ددددسدّل دةددددتللدي اؽؽدددد  لديٓ رٜدددد١ليفلدي اؽؽدددد  لديةًُٝدددد١لٚعدددد بل

لغددتلٖٚددٞلقُٝدد١ل10817وٝددنيل ًػددالقُٝدد١ل للل دد ةكٛملٚديٛدجالدد  لديٛعٓٝدد١لل

ٝع   . دي١لدوؽ ٥
 ٜسٜددتلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلدي اؽؽدد  لديةًُٝدد١ل ددٔلَ ٛشدد لل سجدد  للللل

ٖٚددكدلٜةٓدد٢لرْدد٘لتٛجددتلؾددرٚملدد لل1044عدد بلدي اؽؽدد  لديٓ رٜدد١لمبكددتدسل

ؽؽدددد  لديةًُٝدددد١لٚديٓ رٜدددد١ليفل دةددددتلل اليدددد١لدوؽدددد ١ٝ٥ل دددد لعدددد بلدي ال

يؽدد فلعدد بلدي اؽؽدد  للل0001 ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١لللددصدد٦ٛي١ٝلدالج ُ  ٝدد١ل

دية١ًُٝل،لمبة٢ٓلرٕلعد بلدي اؽؽد  لديةًُٝد١لرنثدرلبُد ليًُصد٦ٛي١ٝللللللل

 دالج ُ  ١ٝلَٔلع بلدي اؽؽ  لديٓ ر١ٜ.
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 ٜسٜددتلَ ٛشدد ل سجدد  لعدد بلدي اؽؽدد  لديةًُٝدد١ل ددٔلَ ٛشدد لل سجدد  للللل

ٖٚددكدلٜةٓدد٢لرْدد٘لتٛجددتلؾددرٚملدد لل4015ؽدد  لديٓ رٜدد١لمبكددتدسلعدد بلدي اؽ

 اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لعدد بلدي اؽؽدد  لديةًُٝدد١لٚديٓ رٜدد١ليفلدهدد يٞلللللللل

يؽددد فلعددد بللل0001 ٓدددتلَصددد ٣ٛل اليددد١للللدشددد الٝ ٕلقدددِٝلدالْ ُددد ٤لٚددٛدعٓددد١لل

دي اؽؽددد  لديةًُٝدددد١ل،لمبةٓددد٢لرٕلقددددِٝلدالْ ُدددد ٤لٚددٛدعٓددد١ليددددت٣لعدددد بلللل

 َٔلع بلدي اؽؽ  لديٓ ر١ٜل.دي اؽؽ  لدية١ًُٝلر ٢ًل

ممدددد لشددددالللٜ فدددد لرْدددد٘لتٛجددددتلؾددددرٚملدد ل اليدددد١لدوؽدددد ١ٝ٥ل دددد لعدددد بللل

دي اؽؽ  لدية١ًُٝلٚع بلدي اؽؽ  لديٓ ر١ٜليؽ فلع بلدي اؽؽ  ل

لدية١ًُٝليفلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓلل أ ة  ٖ لدةس ة١ل.

لٜ ف لَ لًٜٞ:لديص  طيفلـ٤ٛلَ لال رـ٘لَٚٓ قع ٘لَٔلْ  ٥ لديؿر ل

 اللتٛجدددتلؾدددرٚملدد ل اليددد١لدوؽددد ١ٝ٥ل ددد لعددد بلدي اؽؽددد  لديةًُٝددد١لللللل

لٚع بلدي اؽؽ  لديٓ ر١ٜليفلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١.

 تٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لعد بلدي اؽؽد  لديةًُٝد١لٚعد بلللللل

دي اؽؽ  لديٓ رٜد١ليؽد فلعد بلدي اؽؽد  لديةًُٝد١ليفلقدِٝلدالْ ُد ٤لللللللل

ٝع .ليص  طٚ  ي  يٞلبكللديؿر لد،لأ ة  ٖ لدةس ة١لٚددٛدع١ٓلل   جس٥

 سابع اليتائج يف ضوء الفرض ال

ٝع ل دد لديطدد بلللل ٜددٓؾلديؿددر لديصدد  أل ًدد٢لرْدد٘"لاللٜٛجددتلتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥

 ١ٓٝلديتسدش١ليفلنٌلَٔلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١ل،لٚقِٝلدالْ ُد ٤لل

ٌلَدٔل:لشدٔلديط يد ل،لؾ٦د  لديدتلٌلديعدٗرٟلللللللٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١لٚؾكب ليهدل

لي شر٠ل".

ٚيً حكللَٔلؼح١لديؿر لديصد  ألالدشد اتدّلدل الد سلبًٝدٌلدي الد ٜٔليفلللللل

دةرؾدد١لعالٝةدد١لدالل  ؾدد  ل دد للل (ANOVA - ONE WAYدجتدد ٙلٚدوددتل)

ديط بل ١ٓٝلديتسدش١ليفلنٌلَٔلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١ل،لٚقدِٝلل

ع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١لٚؾكب ليهدٌلَدٔللل:لشدٔلديط يد ل،لؾ٦د  لديدتلٌلللللللدالْ ُ ٤لٚددٛد

دةرؾدد١للTukeyديعددٗرٟلي شددر٠ل،لٚيفلو يدد١لٚجددٛ ل الال لالتطالٝددللدل الدد سللللل

 الي١لديؿرٚمل د لَ ٛشدط  ل سجد  ل ٝٓد١لديتسدشد١ليفلدشد الٝ ٕلديدٛ ٢ل دة دس٠للللللللل

  ٖدد لدةس ةدد١لللددددٛدس لمبحدد ٚسٙلديث ثدد١ل،ٚدشدد الٝ ٕلقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ل أ ةلللل

ل(لتٛـ لديو:26(لد ل)19ٚدجلتدٍٚلَٔل)

ل(لَ لًٜٞ:20(ل،ل)19ٜ ف لَٔلجتٚيٞل)

 ٜٛجددتلتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥ٝ ل دد لديطدد بل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلفددٛسلددةدد سفللللللللل

ٖٚد٢لقُٝد١ل ديد١للللل70046ٚددةًَٛ  لدن دس١ٜلٚؾكد ليًصدٔلوٝدنيل ًػدالقُٝد١لفلللللل

،لٚي حتٜدددتلدجتددد ٙلدي الددد ٜٔلالتطالٝددددلللللل00001دوؽددد ٥ٝ ل ٓدددتلَصددد ٣ٛل اليددد١للللل

وٝددنيلٚجددتلرٕلَ ٛشددط  ل سجدد  ل ٝٓدد١لديتسدشدد١لت ددتسالَددٔللللTukey سدل الدد
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يفلديؿ٦د١لديةُرٜد١لللل49085ش١ٓللد لل21رقٌلَٔلل-20يفلديؿ١٦لديةُر١ٜلَٔل47043

ش١ٓلل،لٖٚكدلٜة٢ٓلرْ٘لٜٛجتلتال ٜٔل دٍلدوؽد ٥ٝ ل د ل ٝٓد١لللل19رقٌلَٔلل-18َٔل

٣ٛلديتسدشدد١ليفلفددٛسلددةدد سفلٚددةًَٛدد  لدن دسٜدد١لٚؾكدد ليًصددٔل ٓددتلَصدد للللللل

لشددد١ٓل،ل19رقدددٌلَدددٔلل-18يؽددد فلديطددد بليفلديؿ٦ددد١لديةُرٜددد١لَدددٔللل00001 اليددد١ل

(لٚديدد لتٛؼددًالْ  ٥جٗدد ل193:2013ٚر ًددـلٖددكٙلديٓ دد ٥ لَددأل سدشدد١لديصددٝتل)

د ل تّلٚجٛ لتال ٜٔل د لعد بلدجل َةد١ل ٝٓد١لديتسدشد١ليفلفدٛسلددةد سفلللللللل

 .لدن دس١ٜلتالة ليةُرلديط ي 

 السً أوًلا: 

ل(لبًٌٝلدي ال ٜٔليفلدجت ٙلٚدوتلية١ٓٝلديتسدش١ليفلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث19١جتٍٚل)

لٚؾكب ليصٔلديط ي لل

لديالٝ ٕ

جُٛعل َؽتسلدي ال ٜٔ د  ٚس

 ددر ة  
 سج  ل

 دةر١ٜ

َ ٛش ل

جُٛعل

 ددر ة  

ق١ُٝل

 ف
َص ٣ٛل

 ديتالي١

ل

ددة سفل

 ٚددةًَٛ  

ل  لدمُٛ   

 دلٌل

لدمُٛ   

 ديه٢ً

5270155 
100060327 
105330481 

4 
535 
539 

1310789 
180703 

ل70046

 
 دي١لللل00000

 (00001 ٓتل)

ل

 دالجت ٖ  

ل  لدمُٛ   

 دلٌل

لدمُٛ   

 ديه٢ً

3810126 
117190022 
121000148 

4 
535 
539 

950282 
210905 40350 

ل00002

 دي١ل ٓتل

ل(0001)

ل

 ددُ سش  

ل  لدمُٛ   

 دلٌل

لدمُٛ   

 ديه٢ً

1700821 
93660029 
95360850 

4 
535 
539 

420705 
170507 20439 

ل00046

 دي١ل ٓتل

(0005) 

ل

دش الٝ ٕلديٛ ٢ل

 ة دس٠لددٛدس ليت٣ل

لع بلدجل َة١

ل  لدمُٛ   

 دلٌل

لدمُٛ   

لديه٢ً

28170933 
485790510 
ل513970443

4 
535 
ل539

7040483 
ل900803

 دي١لللل00000 70758

ل(00001 ٓتل)

يتسج  ل ١ٓٝلديتسدش١ليفلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس للTukey(لدد ٛشط  لدةص  ١ٝلٚؾللدل ال سل20جتٍٚل)

لمبح ٚسٙلديث ث١لٚؾك ليًصٔ

ل ديصٔ

لديةت 

ددة سفلللللللللللللللللللللللل

لددُ سش   دالجت ٖ   ٚددةًَٛ  

ده يٞلدش الٝ ٕل

 ديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس 
 155007 46060 58062 49085ل60 ش١ٓل19رقٌلَٔلل-18َٔل
 153024 46022 57058 49044 100 ش١ٓل20رقٌلَٔلل-19َٔل
ل149021 45010 56068 47043 213 ش21١ٓرقٌلَٔلل-20َٔل

 148057 45028 55083 47046 124 ش١ٓل22رقٌلَٔلل–ل21َٔل
ل150040ل45012 56049ل48079ل43لش١ٓلؾأنثرل22

 بل ٝٓد١لديتسدشد١ليفلفدٛسلدالجت ٖدد  للللٜٛجدتلتالد ٜٔل دٍلدوؽد ٥ٝ ل د لديطددلللل 

٢ٖٚلق١ُٝل دي١لدوؽ ٥ٝ ل ٓتلل40350دن دس١ٜلٚؾك ليًصٔلوٝنيل ًػالق١ُٝلفل

وٝددنيللTukey،لٚي حتٜددتلدجتدد ٙلدي الدد ٜٔلالتطالٝددللدل الدد سلل0001َصدد ٣ٛل اليدد١ل

يفلديؿ٦ددد١للل55083ٚجدددتلرٕلَ ٛشدددط  ل سجددد  ل ٝٓددد١لديتسدشددد١لت دددتسالَدددٔلللللللل

رقددٌلل-18يفلديؿ٦دد١لديةُرٜدد١لَددٔلل58062لشدد١ٓلد ل22رقددٌلَددٔلل-21ديةُرٜدد١لَددٔ
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ش١ٓلل،لٖٚكدلٜة٢ٓلرْ٘لٜٛجتلتال ٜٔل دٍلدوؽد ٥ٝ ل د ل ٝٓد١لديتسدشد١ليفللللل19َٔل

يؽ فلديطد بللل0001فٛسلدالجت ٖ  لدن دس١ٜلٚؾك ليًصٔل ٓتلَص ٣ٛل الي١ل

 ش١ٓل.19رقٌلَٔلل-18يفلديؿ١٦لديةُر١ٜلَٔل
 شدد١ليفلفددٛسلددُ سشدد  لٜٛجددتلتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥ٝ ل دد لديطدد بل ٝٓدد١لديتسدل

ٖٚدد٢لقُٝدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥ٝ لل20439دن دسٜدد١لٚؾكدد ليًصددٔلوٝددنيل ًػددالقُٝدد١لفل

لTukey،لٚي حتٜددتلدجتدد ٙلدي الدد ٜٔلالتطالٝددللدل الدد سللل0005 ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١لل

يفلديؿ٦دد١لل45010وٝددنيلٚجددتلرٕلَ ٛشددط  ل سجدد  ل ٝٓدد١لديتسدشدد١لت ددتسالَددٔلللل

ل-18ؿ٦دد١لديةُرٜدد١للللللللللَددٔلليفلديل46060شدد١ٓللد لل21رقددٌلَددٔلل-20ديةُرٜدد١لَددٔ

ش١ٓلل،لٖٚكدلٜة٢ٓلرْ٘لٜٛجتلتال ٜٔل دٍلدوؽ ٥ٝ ل  ل ١ٓٝلديتسدش١ل19رقٌلَٔل

يؽددد فلل0005يفلفددٛسلددُ سشدد  لدن دسٜددد١لٚؾكدد ليًصددٔل ٓدددتلَصدد ٣ٛل اليدد١للللللل

ٚر ًددـلٖددكٙلديٓ دد ٥ للشد١ٓل،ل19رقددٌلَددٔلل-18ديطد بليفلديؿ٦دد١لديةُرٜدد١لَدٔللل

 لتٛؼًالْ  ٥جٗ لد ل تّلٚجٛ لتالد ٜٔل د للل(لٚدي194:2013َأل سدش١لديصٝتل)

عدد بلدجل َةددد١ل ٝٓددد١لديتسدشدد١ليفلفدددٛسلددُ سشددد  لدن دسٜدد١لتالةددد ليةُدددرلللل

 .لديط ي 
 ٜٛجددتلتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥ٝ ل دد لديطدد بل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلدهدد يٞلدشدد الٝ ٕللل

ٖٚد٢لقُٝد١ل ديد١للللل70758ديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لٚؾك ليًصٔلوٝدنيل ًػدالقُٝد١لفلللل

،لٚي حتٜدددتلدجتددد ٙلدي الددد ٜٔلالتطالٝددددلللللل00001َصددد ٣ٛل اليددد١لللدوؽددد ٥ٝ ل ٓدددتللل

وٝددنيلٚجددتلرٕلَ ٛشددط  ل سجدد  ل ٝٓدد١لديتسدشدد١لت ددتسالَددٔللللTukeyدل الدد س

يفلديؿ٦دددد١لل155007شدددد١ٓللد لل22رقددددٌلَددددٔلل-21يفلديؿ٦دددد١لديةُرٜدددد١لَددددٔل148057

ش١ٓلل،لٖٚكدلٜة٢ٓلرْ٘لٜٛجتلتالد ٜٔل دٍلدوؽد ٥ٝ لللل19رقٌلَٔلل-18ديةُر١ٜللَٔل

تسدش١ليفلده يٞلديدٛ ٢ل دة دس٠لدددٛدس لٚؾكد ليًصدٔل ٓدتلَصد ٣ٛلللللللل  ل ١ٓٝلدي

لش١ٓلل.ل19رقٌلَٔلل-18يؽ فلديط بليفلديؿ١٦لديةُر١ٜلَٔلل00001 الي١ل

(لديد لتٛؼدًالْ  ٥جٗد لد لللل194:2013ٚر ًـلٖكٙلديٓ  ٥ لَأل سدش١لديصٝتل)

 ل ددتّلٚجددٛ لتالدد ٜٔل دد لعدد بلدجل َةدد١ل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلديددٛ ٢لدن دس٣لتالةددلللل

ليةُرلديط ي ل.

ٝع ل دد لديطدد بل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلل ٜ فدد لممدد لشددالللٚجددٛ لتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥

لديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١لٚؾكب ليًصٔل.

ل(لَ لًٜٞ:22(ل،ل)21ٜ ف لَٔلجتٚيٞل)

 ٜٛجدددتلتالددد ٜٔل دٍلدوؽددد ٥ٝ ل ددد لديطددد بل ٝٓددد١لديتسدشددد١ليفل دةدددتلدالْ ُددد ٤لللللل

٢ٖٚلق١ُٝل دي١لدوؽد ٥ٝ ل ٓدتلللل50014دةشر٣لٚؾك ليًصٔلوٝنيل ًػالق١ُٝلفل

وٝددنيللTukeyتلدجتد ٙلدي الد ٜٔلالتطالٝدللدل الد سلللل،لٚي حتٜدلل00001َصد ٣ٛل اليد١للل

يفلديؿ١٦لديةُر١ٜلل36022ٚجتلرٕلَ ٛشط  ل سج  ل ١ٓٝلديتسدش١لت تسالَٔ

شد١ٓللل19رقٌلَدٔللل-18يفلديؿ١٦لديةُر١ٜلَٔلل38057ش١ٓللد لل22رقٌلَٔلل-21َٔ

،لٖٚكدلٜة٢ٓلرْ٘لٜٛجتلتال ٜٔل دٍلدوؽ ٥ٝ ل  ل ١ٓٝلديتسدش١ليفل دةتلدالْ ُد ٤لل

يؽد فلديطد بليفلديؿ٦د١للللل00001ؾك ليصٔلديط ي ل ٓتلَصد ٣ٛل اليد١لللدةشر٣لٚ

 ش١ٓلل.ل19رقٌلَٔلل-18ديةُر١ٜلَٔل
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ل(لبًٌٝلدي ال ٜٔليفلدجت ٙلٚدوتلية١ٓٝلديتسدش١ليفلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١ل21جتٍٚل)

لٚؾكب ليصٔلديط ي ل

 ديالٝ ٕ
جُٛعل َؽتسلدي ال ٜٔ   دة ة

 ددر ة  
 سج  ل

 دةر١ٜ

َ ٛش ل

جُٛعل

 ددر ة  

ق١ُٝل

 ف
َص ٣ٛل

 ديتالي١

دالْ ُ ٤ل

 دةشر٣

ل  لدمُٛ   

ل دلٌلدمُٛ   

 ديه٢ً

5180954 
138440622 
143630576 

4 
535 
539 

1290739 
250878 50014 

00001 
 دي١ل ٓتل

(00001) 

دالْ ُ ٤ل

 ديٛعين

ل  لدمُٛ   

لدمُٛ    دلٌل

 ديه٢ً

4000776 
166870111 
170870887 

4 
535 
539 

1000194 
310191 30212 

00013 
 دي١ل ٓتل

(0005) 
دالي سدّل

  ةكٛمل

ٚديٛدجال  ل

 ديٛع١ٝٓ

ل  لدمُٛ   

ل دلٌلدمُٛ   

 ديه٢ً

5180061 
102780626 
ل107960687

4 
535 
539 

1290515 
190212 60741 

 دي١لللل00000

 ٓتل

(00001) 

ص٦ٛي١ٝلدد

 دالج ُ  ١ٝ

ل  لدمُٛ   

ل دلٌلدمُٛ   

 ديه٢ً

7160486 
166870247 
174030733 

4 
535 
539 

1790122 
310191 50743 

 دي١لللل00000

 ٓتل

(00001) 
دش الٝ ٕلقِٝل

دالْ ُ ٤ل

 ٚددٛدع١ٓ

ل  لدمُٛ   

ل دلٌلدمُٛ   

 ديه٢ً

81110397 
1623910587 
1705020983 

4 
535 
539 

20270849 
3030536 60681 

 دي١لللل00000

 ٓتل

(00001) 

يتسج  ل ١ٓٝلديتسدش١ليفلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓللTukey(لدد ٛشط  لدةص  ١ٝلٚؾللدل ال سل22جتٍٚل)

ل أ ة  ٖ لدةس ة١لٚؾك ليصٔلديط ي 

ل

 ديصٔ
دالْ ُ ٤للديةت 

 دةشر٣
دالْ ُ ٤ل

 ديٛعين
دالي سدّل

  ةكٛمل

ٚديٛدجال  ل

 ديٛع١ٝٓ

ددص٦ٛي١ٝل

  ُ  ١ٝدالج
ده يٞل

دش الٝ ٕلقِٝل

دالْ ُ ٤ل

 ٚددٛدع١ٓ
 160062 43062 39095 38048 38057ل60لش١ٓل19رقٌلَٔلل-18َٔل
 157008 42046 38035 37094 38033 100 ش١ٓل20رقٌلَٔلل-19َٔل
 151004 40079 37024 36062 36039 213 ش21١ٓرقٌلَٔلل-20َٔل
ل22رقٌلَٔلل–ل21َٔل

 ش١ٓل
124 36022 35090 36072 40003 148086 

 153077 41067 37021 36088 38000 43 ش١ٓلؾأنثرلل22

 ٜٛجتلتال ٜٔل دٍلدوؽ ٥ٝ ل  لديط بل ١ٓٝلديتسدش١ليفل دةتلدالْ ُ ٤لديدٛعينلل

ٖٚددد٢لقُٝددد١ل ديددد١لدوؽددد ٥ٝ ل ٓدددتللل30212ٚؾكددد ليًصدددٔلوٝدددنيل ًػدددالقُٝددد١لفلل

وٝددنيللTukeyالدد ٜٔلالتطالٝددللدل الدد س،لٚي حتٜددتلدجتدد ٙلدي ل0005َصدد ٣ٛل اليدد١ل

يفلديؿ١٦لديةُر١ٜلل35090ٚجتلرٕلَ ٛشط  ل سج  ل ١ٓٝلديتسدش١لت تسالَٔل

شد١ٓلل19رقٌلَدٔللل-18َٔللليفلديؿ١٦لديةُر١ٜل38048ش١ٓلد لل22رقٌلَٔلل-21َٔ

،لٖٚكدلٜة٢ٓلرْ٘لٜٛجتلتال ٜٔل دٍلدوؽ ٥ٝ ل  ل ١ٓٝلديتسدش١ليفل دةتلدالْ ُد ٤لل

يؽد فلديطد بليفلديؿ٦د١للللل0005 يد ل ٓدتلَصد ٣ٛل اليد١لللللديٛعينلٚؾك ليصٔلديط

 ش١ٓل.19رقٌلَٔلل-18ديةُر١ٜلَٔل
 ٜٛجدددتلتالددد ٜٔل دٍلدوؽددد ٥ٝ ل ددد لديطددد بل ٝٓددد١لديتسدشددد١ليفل دةدددتلدالي دددسدّلللللل

ٖٚدد٢لل60741 دد ةكٛملٚديٛدجالدد  لديٛعٓٝدد١لٚؾكدد ليًصددٔلوٝددنيل ًػددالقُٝدد١لفلل

ٙلدي الدد ٜٔلال،لٚي حتٜددتلدجتدد ل00001قُٝدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥ٝ ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١للللل

وٝنيلٚجتلرٕلَ ٛشط  ل سج  ل ١ٓٝلديتسدش١لت دتسالللTukeyتطالٝللدل ال س
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ٔلل36072َددٔل يفلديؿ٦دد١لل39095شدد١ٓللد للل22رقددٌلَددٔللل-21يفلديؿ٦دد١لديةُرٜدد١لَدد

شد١ٓل،لٖٚدكدلٜةٓد٢لرْد٘لٜٛجدتلتالد ٜٔل دٍلدوؽد ٥ٝ لللللللل19رقٌلَٔلل-18ديةُر١ٜلَٔل

جالد  لديٛعٓٝد١لٚؾكد ليصدٔللللل  ل ١ٓٝلديتسدش١ليفل دةتلدالي سدّل د ةكٛملٚديٛدل

ل-18يؽدد فلديطدد بليفلديؿ٦دد١لديةُرٜدد١لَددٔللل00001ديط يدد ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١ل

 ش١ٓل.19رقٌلَٔل
 ٜٛجدددتلتالددد ٜٔل دٍلدوؽددد ٥ٝ ل ددد لديطددد بل ٝٓددد١لديتسدشددد١ليفل دةدددتلددصددد٦ٛي١ٝل

٢ٖٚلق١ُٝل دي١لدوؽ ٥ٝ لل50743دالج ُ  ١ٝلٚؾك ليًصٔلوٝنيل ًػالق١ُٝلفل

لTukeyٚي حتٜددتلدجتدد ٙلدي الدد ٜٔلالتطالٝددللدل الدد سللل،ل00001 ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١لل

يفلديؿ٦دد١لل40003وٝددنيلٚجددتلرٕلَ ٛشددط  ل سجدد  ل ٝٓدد١لديتسدشدد١لت ددتسالَددٔللل

رقددٌلل-18يفلديؿ٦دد١لديةُرٜدد١لَددٔل43062شدد١ٓللد لل22رقددٌلَددٔلل-21ديةُرٜدد١لَددٔ

ش١ٓل،لٖٚكدلٜة٢ٓلرْ٘لٜٛجتلتالد ٜٔل دٍلدوؽد ٥ٝ ل د ل ٝٓد١لديتسدشد١ليفلللللل19َٔل

يؽد فللل00001ج ُ  ١ٝلٚؾك ليصٔلديط ي ل ٓتلَص ٣ٛل اليد١لل دةتلددص٦ٛي١ٝلدال

 ش١ٓل.19رقٌلَٔلل-18ديط بليفلديؿ١٦لديةُر١ٜلَٔل
 ٜٛجددتلتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥ٝ ل دد لديطدد بل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلدهدد يٞلدشدد الٝ ٕللل

ٖٚدد٢لقُٝدد١لل60681قددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١للٚؾكدد ليًصددٔلوٝددنيل ًػددالقُٝدد١لفل

،لٚي حتٜددتلدجتدد ٙلدي الدد ٜٔلالتطالٝددللل١00001ل ديدد١لدوؽدد ٥ٝ ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد

وٝددنيلٚجددتلرٕلَ ٛشددط  ل سجدد  ل ٝٓدد١لديتسدشدد١لت ددتسالَددٔللللTukeyدل الدد س

ٔلل148086 يفلديؿ٦دددد١لل160062شدددد١ٓلد لل22رقددددٌلَددددٔللل-21يفلديؿ٦دددد١لديةُرٜدددد١لَدددد

ش١ٓل،لٖٚكدلٜةٓد٢لرْد٘لٜٛجدتلتالد ٜٔل دٍلدوؽد ٥ٝ للللللل19رقٌلَٔلل-18ديةُر١ٜلَٔل

يٞلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓلٚؾك ليصٔلديط ي ل ٓدتلل  ل ١ٓٝلديتسدش١ليفلده 

 ش١ٓللللل19رقٌلَٔلل-18يؽ فلديط بليفلديؿ١٦لديةُر١ٜلَٔلل00001َص ٣ٛل الي١ل

ٝع ل دد لديطدد بل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلل ٜ فدد لممدد لشددالللٚجددٛ لتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥

ل.قِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١لٚؾكب ليًصٔل

 شَري لألسرةثاىيًا: ف ات الدخل ال

ل(لبًٌٝلدي ال ٜٔليفلدجت ٙلٚدوتلية١ٓٝلديتسدش١ليفلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١ل23جتٍٚل)

لٚؾكب ليؿ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠ل

لديالٝ ٕ

جُٛعل َؽتسلدي ال ٜٔ د  ٚس

 ددر ة  
 سج  ل

 دةر١ٜ

َ ٛش ل

جُٛعل

 ددر ة  

ق١ُٝل

 ف
َص ٣ٛل

 ديتالي١

ل

ددة سفل

 ٚددةًَٛ  

ل  لدمُٛ   

ل دلٌلدمُٛ   

 ديه٢ً

3130456 
102200025 
105330481 

8 
531 
539 

390182 
190247 20036 

00041 
ل دي١ل ٓت

(0005) 

ل

 دالجت ٖ  

ل  لدمُٛ   

ل دلٌلدمُٛ   

 ديه٢ً

2710952 
118280196 
121000148 

8 
531 
539 

330994 
220275 10526 00145 

 غتل دي١

ل

 ددُ سش  

لُٛ     لدم

ل دلٌلدمُٛ   

 ديه٢ً

1480929 
93870921 
95360850 

8 
531 
539 

180616 
170680 10053 00395 

 غتل دي١

ل

دش الٝ ٕلديٛ ٢ل

 ة دس٠لددٛدس ليت٣ل

لع بلدجل َة١

ل  لدمُٛ   

ل دلٌلدمُٛ   

لديه٢ً

11430222 
502540221 
513970443 

8 
531 
539 

1420903 
940641 10510 00151 

لغتل دي١
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يتسج  ل ١ٓٝلديتسدش١ليفلفٛسلددة سفلٚددةًَٛ  للTukey(لدد ٛشط  لدةص  ١ٝلٚؾللدل ال سل24جتٍٚل)

لدن دس١ٜلٚؾك ليؿ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠ل

لددة سفلٚددةًَٛ   ديةت  ديتلٌلدد يٞلي شر٠

 48023 30 ج1000٘ٝٓرقٌلَٔل

ٔلل-1000َٔل ٌَل  47056 117 2000رق

ٔل ٔلل-2000َ ٌلَ  48023 173 3000رق

ٌلَٔلل-3000َٔل  47099 96 4000رق

ٌلَٔلل-4000َٔل  49088 51 5000رق

ٔلل-5000َٔل ٌلَ  48017 30ل6000رق

ٔل ٌلَٔلل-6000َ  49033 18ل7000رق

ٔل ٌلَٔلل-7000َ  50000 7ل8000رق

٘لؾأنثر8000  46022 18لجٓٝ

ل(لَ لًٜٞ:24(ل،ل)23ٜ ف لَٔلجتٚيٞل)

 يطدد بل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلفددٛسلددةدد سفلللللٜٛجددتلتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥ٝ ل دد لدللل

ٚددةًَٛ  لدن دس١ٜلٚؾكد ليؿ٦د  لديدتلٌلديعدٗرٟلي شدر٠لوٝدنيل ًػدالقُٝد١للللللللل

،لٚي حتٜدتلدجتد ٙلللل٢ٖٚ0005لق١ُٝل دي١لدوؽد ٥ٝ ل ٓدتلَصد ٣ٛل اليد١لللللل20036فل

وٝددنيلٚجددتلرٕلَ ٛشددط  ل سجدد  ل ٝٓدد١للللللTukeyدي الدد ٜٔلالتطالٝددللدل الدد سلل

رقدٌلَدٔلللل-7000يفلَدٔلللل50000جٓٝ٘لؾدأنثرلد للل8000يفلل46022ديتسدش١لت تسالَٔل

جٓٝ٘ل،لٖٚدكدلٜةٓد٢لرْد٘لٜٛجدتلتالد ٜٔل دٍلدوؽد ٥ٝ ل د ل ٝٓد١لديتسدشد١ليفللللللللللل8000

فٛسلددة سفلٚددةًَٛ  لدن دس١ٜلٚؾك ليؿ٦  لديدتلٌلديعدٗرٟلي شدر٠ل ٓدتللللل

يؽددد فلعددد بلدةشدددرلد٣ٚلَصددد ٜٛ  لديدددتلٌلددرتؿدددألللللل0005َصددد ٣ٛل اليددد١لل

ٚت ؿددلللجٓٝدد٘ل،ل8000رقددٌلَددٔلل-7000ظددٗرٟلٜددددٚ لَددٔللٚدة ؼددً ل ًدد٢ل لددٌ

(لؾ٢لٚجٛ لتال ٜٔل  لع بلدجل َة١ل209:2013ٖكٙلديٓ  ٥ لَأل سدش١لديصٝتل)

 ١ٓٝلديتسدشد١ليفلفدٛسلددةد سفلدن دسٜد١لتالةد ليؿ٦د  لديدتلٌلددد يٞلي شدر٠لللللللللل

 ٚيهٔلر ًـلَةٗ ليفلرٕلدي ال ٜٔليؽ فلرؼح بلديتلٍٛلدد ٛشط١ل.
  ٜٔل دٍلدوؽ ٥ٝ ل  لديط بل ١ٓٝلديتسدش١ليفلفٛسلدالجت ٖد  للاللٜٛجتلتال

٢ٖٚلل10526دن دس١ٜلٚؾك ليؿ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠لوٝنيل ًػالق١ُٝلفل

 ق١ُٝلغتل دي١لدوؽ ٥ٝ ل.
 اللٜٛجتلتال ٜٔل دٍلدوؽ ٥ٝ ل  لديط بل ١ٓٝلديتسدشد١ليفلفدٛسلددُ سشد  لللل

ٖٚد٢للل10053ٝنيل ًػالق١ُٝلفلدن دس١ٜلٚؾك ليؿ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠لو

(ل209:2013ٚت ؿددللٖددكٙلديٓ دد ٥ لَددأل سدشدد١لديصددٝتل)لقُٝدد١لغددتل ديدد١لدوؽدد ٥ٝ ،

ٚديدد لرنددت لْ  ٥جٗدد ل ًدد٢ل ددتّلٚجددٛ لتالدد ٜٔل دد لعدد بلدجل َةدد١ل ٝٓدد١للللللل

 ديتسدش١ليفلفٛسلددُ سش  لدن دس١ٜلتالة ليؿ٦  لديتلٌلدد يٞلي شر٠ل.
 ٝٓد١لديتسدشد١ليفلدهد يٞلدشد الٝ ٕللللللاللٜٛجتلتال ٜٔل دٍلدوؽ ٥ٝ ل  لديط ب 

ديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لٚؾك ليؿ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠لوٝنيل ًػالقُٝد١لفلل

 ٢ٖٚلق١ُٝلغتل دي١لدوؽ ٥ٝ ل.ل10510
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(لٚديد لرندت لْ  ٥جٗد ل دتّللللل210:2013ٚت ؿللٖكٙلديٓ  ٥ لَأل سدشد١لديصدٝتل)لل

سٟلتالةد ليؿ٦د  لللٚجٛ لتالد ٜٔل د لعد بلدجل َةد١ل ٝٓد١لديتسدشد١ليفلديدٛ ٢لدن دللللللل

 ديتلٌلدد يٞلي شر٠ل.

(لديدد لتٛؼددًالد ل ددتّلٚجددٛ لتالدد ٜٔل137:2013نُدد لت ؿددللَددأل سدشدد١لز ددد)

ٝع ل دد ل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلديصددًٛىلدن دسٟلتالةدد ليؿ٦دد  لديددتلٌلدددد يٞلل  دٍلدوؽدد ٥

لي شر٠ل.

ٝع ل د لديطد بل ٝٓد١لديتسدشد١للللللل ٜ ف لمم لشاللل تّلٚجٛ لتالد ٜٔل دٍلدوؽد ٥

  دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١لٚؾكب ليؿ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠ل.يفلديٛ ٢ل ة
(لبًٌٝلدي ال ٜٔليفلدجت ٙلٚدوتلية١ٓٝلديتسدش١ليفلقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١لٚؾكب ل25جتٍٚل)

ليؿ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠

 ديالٝ ٕ
جُٛعل َؽتسلدي ال ٜٔ دة ة  

 ددر ة  
 سج  ل

 دةر١ٜ
َ ٛش ل

علجُٛ

 ددر ة  
ق١ُٝل

 ف
َص ٣ٛل

 ديتالي١

دالْ ُ ٤ل

 دةشر٣
   لدمُٛ   
ل دلٌلدمُٛ   

 ديه٢ً

4760128 
138870448 
143630576 

8 
531 
539 

590516 
260153 20276 

ل00021

ل دي١ل ٓت

(0005) 
دالْ ُ ٤ل

 ديٛعين
   لدمُٛ   
ل دلٌلدمُٛ   

 ديه٢ً

2230005 
168640882 
17087.887 

8 
531 
539 

270876 
310761 00878 00535 

 غتل دي١
دالي سدّل

  ةكٛمل

ٚديٛدجال  ل

 ديٛع١ٝٓ

   لدمُٛ   
ل دلٌلدمُٛ   

 ديه٢ً

177.897 
106180790 
ل107960687

8 
531 
539 

22.237 
ل190998

ل10112
ل00353

لغتل دي١

ددص٦ٛي١ٝل

 دالج ُ  ١ٝ
   لدمُٛ   
ل دلٌلدمُٛ   

 ديه٢ً

3840602 
170190132 
174030733 

8 
531 
539 

480075 
320051 10500 00154 

 غتل دي١
دش الٝ ٕلقِٝل

دالْ ُ ٤ل

 ٚددٛدع١ٓ

   لدمُٛ   
ل دلٌلدمُٛ   

 ديه٢ً

41060806 
1663960178 
ل1705020983

8 
531 
539 

5130351 
3130364 10638 00111 

 غتل دي١

يتسدش١ليفل دةتلدالْ ُ ٤لدةشر٣لٚؾك ليتسج  ل ١ٓٝلدلTukey(لدد ٛشط  لدةص  ١ٝلٚؾللدل ال سل26جتٍٚل)

ليؿ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠لل

 دالْ ُ ٤لدةشر٣ ديةت  ديتلٌلدد يٞلي شر٠

 35033 30 ج1000٘ٝٓرقٌلَٔل

ٔلل-1000َٔل ٌَل  36017 117 2000رق

ٔل ٔلل-2000َ ٌلَ  37015 173 3000رق

ٌلَٔلل-3000َٔل  37009 96 4000رق

ٌلَٔلل-4000َٔل  37051 51 5000رق

ٔلل-5000َٔل ٌلَ  39067 30ل6000رق

ٔل ٌلَٔلل-6000َ  39000 18ل7000رق

ٔل ٌلَٔلل-7000َ  38029 7ل8000رق

٘لؾأنثر8000  37022 18 جٓٝ

ل(لَ لًٜٞ:26(ل،ل)25ٜ ف لَٔلجتٚيٞل)

 ٜٛجدددتلتالددد ٜٔل دٍلدوؽددد ٥ٝ ل ددد لديطددد بل ٝٓددد١لديتسدشددد١ليفل دةدددتلدالْ ُددد ٤لللللل

ل20276وٝددنيل ًػددالقُٝدد١لفللدةشددر٣لٚؾكدد ليؿ٦دد  لديددتلٌلديعددٗرٟلي شددر٠لللل



 م2019.. يوليو                اخلامس عشر             العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
332 

،لٚي حتٜتلدجت ٙلدي ال ٜٔلالل٢ٖٚ0005لق١ُٝل دي١لدوؽ ٥ٝ ل ٓتلَص ٣ٛل الي١ل

وٝنيلٚجتلرٕلَ ٛشط  ل سج  ل ١ٓٝلديتسدش١لت دتسالللTukeyتطالٝللدل ال س

يؿ٦ددد١لديدددتلٌللل39067جٓٝددد٘لد لل1000يًدددتلٌلديعدددٗرٟلدةقدددٌلَدددٔللللل35033َدددٔ

دلٜةٓدد٢لرْدد٘لٜٛجددتلتالدد ٜٔل دٍلللجٓٝدد٘ل،لٖٚددكلل6000د لرقددٌلَددٔللل5000ديعددٗرٟلَددٔلل

دوؽدد ٥ٝ ل دد ل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفل دةددتلدالْ ُدد ٤لدةشددر٣لٚؾكدد ليؿ٦دد  لديددتلٌللللل

يؽدد فلر ٓدد ٤لدةشددرلديدد لٜددددٚ للللل0005ديعددٗرٟلي شددر٠ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١لللل

 جٓٝ٘لل.ل6000د لرقٌلَٔلل5000 لًٗ لديعٗرٟلَٔل
 ةددتلدالْ ُدد ٤للاللٜٛجددتلتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥ٝ ل دد لديطدد بل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفل دللللل

ٖٚد٢للل00878ديٛعينلٚؾك ليؿ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠لوٝنيل ًػالق١ُٝلفل

 ق١ُٝلغتل دي١لدوؽ ٥ٝ ل.
 اللٜٛجددتلتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥ٝ ل دد لديطدد بل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفل دةددتلدالي ددسدّلللللللل

 دد ةكٛملٚديٛدجالدد  لديٛعٓٝدد١لٚؾكدد ليؿ٦دد  لديددتلٌلديعددٗرٟلي شددر٠لوٝددنيلللللل

 غتل دي١لدوؽ ٥ٝ ل.ل٢ٖٚلق١ُٝلل10112 ًػالق١ُٝلفل
 اللٜٛجددتلتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥ٝ ل دد لديطدد بل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفل دةددتلددصدد٦ٛي١ٝلللل

ل10500دالج ُ  ١ٝلٚؾك ليؿ٦د  لديدتلٌلديعدٗرٟلي شدر٠لوٝدنيل ًػدالقُٝد١لفلللللللل

 ٢ٖٚلق١ُٝلغتل دي١لدوؽ ٥ٝ ل.
 اللٜٛجتلتال ٜٔل دٍلدوؽ ٥ٝ ل  لديطد بل ٝٓد١لديتسدشد١ليفلدهد يٞلدشد الٝ ٕلللللل

 ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١للٚؾكدد ليؿ٦دد  لديددتلٌلديعددٗرٟلي شددر٠لوٝددنيل ًػددالللللقددِٝلدالْ

 ٢ٖٚلق١ُٝلغتل دي١لدوؽ ٥ٝ ل.ل10638ق١ُٝلفل

ٝع ل د لديطد بل ٝٓد١لديتسدشد١للللللل ٜ ف لمم لشاللل تّلٚجٛ لتالد ٜٔل دٍلدوؽد ٥

ٟللللللل للللليفلقدددِٝلدالْ ُددد ٤لٚددٛدعٓددد١ل أ ة  ٖددد لدةس ةددد١لٚؾكبددد ليؿ٦ددد  لديدددتلٌلديعدددٗر

لي شر٠ل.

لٜ ف لَ لًٜٞ:لديص  أَٚٓ قع ٘لَٔلْ  ٥ لديؿر لليفلـ٤ٛلَ لال رـ٘

 ٝع ل دد لديطدد بل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلنددٌلَددٔلديددٛ ٢للللل ٚجددٛ لتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥

 ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١لٚقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١لٚؾكب ل

 يًصٔ.
 ٛٝع ل  لديط بل ١ٓٝلديتسدش١ليفلنٌلَٔلدي  ٢ل تّلٚجٛ لتال ٜٔل دٍلدوؽ ٥

 ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١لٚقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١لٚؾكب ل

 يؿ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠ل.

لٚ  ي  يٞلت حكللؼح١لديؿر لديص  ألجس٥ٝ بل.

 ملخص ألٍه ىتائج البحح 

 ٝع ل دد للل ديددٛ ٢ل ددة دس٠لددددٛدس لمبحدد ٚسٙلتٛجدتل  قدد١لدستال عٝدد١لَٛجالدد١ل ديدد١لدوؽد ٥

يددت٣لعدد بلدجل َةدد١ل ٝٓدد١للل أ ة  ٖدد لدةس ةدد١لقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١لديث ثدد١ل،لٚ

ل.ديتسدش١ل
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 ٝع ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١للشدد يال١تٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١ل ديددٛ ٢ل دد للل0001 ديدد١لدوؽدد ٥

 . ة دس٠لددٛدس ليت٣لع بلدجل َة١لمبح ٚسٙلديث ث١ل،لٚشٔلديط ي ل
 دس٠لددددٛدس ليددت٣لعدد بلللاللتٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥ٝ بل دد لديددٛ ٢ل ددةلللللل 

دجل َةددد١لمبحددد ٚسٙلديث ثددد١ل،لٚ ددد لندددٌلَدددٔل)ل دددت لرؾدددرد لدةشدددر٠ل،لددصددد ٣ٛلللللللللل

دي ةًُٝددٞليددربلدةشددر٠ل،لددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞلير دد١لدةشددر٠ل،لؾ٦دد  لديددتلٌلديعددٗرٟللل

 .ي شر٠ل(ل
 ٝع ل ٓتلَص ٣ٛل اليد١لل  د لقدِٝلللل0001تٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلش يال١ل دي١لدوؽ ٥

 ١لليت٣لع بلدجل َة١ل أ ة  ٖ لدةس ة١ل،لديصٔل.دالْ ُ ٤لٚددٛدعٓ
 ٝع ل ٓددتلَصدد ٣ٛل اليدد١للل  دد لل0005تٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١لَٛجالدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥

قددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١لليددت٣لعدد بلدجل َةدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةدد١ل، ددت لرؾددرد لل

لدةشر٠ل.

 ٝع ل ٓتلَص ٣ٛل الي١ل ِل  لقٝل0001تٛجتل  ق١لدستال ع١ٝلَٛجال١ل دي١لدوؽ ٥

دالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ليددت٣لعدد بلدجل َةدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةدد١ل،لؾ٦دد  لديددتلٌللللللللل

لديعٗرٟلي شر٠ل.

 ٝع ل دد لقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١ليددت٣لللل اللتٛجددتل  قدد١لدستال عٝدد١ل ديدد١لدوؽدد ٥

عد بلدجل َةدد١ل أ ة  ٖدد لدةس ةد١ل،لٚ دد لنددٌلَدٔ:لددصدد ٣ٛلدي ةًُٝددٞليددربلللل

 دةشر٠ل،لددص ٣ٛلدي ةًُٝٞلير ١لدةشر٠ل.
 اللتٛجددتلؾددرٚملدد ل اليدد١لدوؽدد ١ٝ٥ل دد لعدد بلديرٜددـلٚدةفددرليفلديددٛ ٢ل

  ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١.
 تٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لع بلديرٜـلٚدةفدرليؽد فلعد بلللل

لدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١ل.ديرٜـليفلقِٝل

 َدٔلعد بل ٝٓد١لللللاللتٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽد ١ٝ٥ل د لديدكنٛسلٚدنْد ،لللل

 ديتسدش١ليفلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١.
 تٛجتلؾرٚملدد ل الي١لدوؽ ١ٝ٥ل  لديكنٛسلٚدنْ ،ليؽ فلدنْ ،ليفلقدِٝلل

 دالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١.
 اللتٛجدددتلؾدددرٚملدد ل اليددد١لدوؽددد ١ٝ٥ل ددد لعددد بلدي اؽؽددد  لديةًُٝددد١لللللل

 مبح ٚسٙلديث ث١.لٚديٓ ر١ٜليفلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس 
 تٛجددددتلؾددددرٚملدد ل اليدددد١لدوؽدددد ١ٝ٥ل دددد لعدددد بلدي اؽؽدددد  لديةًُٝدددد١للللل

ٚديٓ رٜدد١ليؽدد فلعدد بلدي اؽؽدد  لديةًُٝدد١ليفلقددِٝلدالْ ُدد ٤لٚددٛدعٓدد١للللل

ل أ ة  ٖ لدةس ة١ل.

 ٝع ل دد لديطدد بل ٝٓدد١لديتسدشدد١ليفلنددٌلَددٔلديددٛ ٢للللل ٜٛجددتلتالدد ٜٔل دٍلدوؽدد ٥

ْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١لٚؾكب ل ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١لٚقِٝلدال

 .يًصٔ
 ٝع ل د لديطد بل ٝٓد١لديتسدشد١ليفلندٌلَدٔلديدٛ ٢لللللللل اللٜٛجتلتال ٜٔل دٍلدوؽ ٥

 ة دس٠لددٛدس لمبح ٚسٙلديث ث١لٚقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓل أ ة  ٖ لدةس ة١لٚؾكب ل

 .ليؿ٦  لديتلٌلديعٗرٟلي شر٠
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 توصيات البحح 

ل:َٔلْ  ٥ لٜٛؼٞلديالحنيلدة يٞلمب لًَٜٞٔلل ٍلَ لالدي ٛؼٌلديٝ٘ل

 ًددد٢لرٜدددتٟلَ اؽؽددد ليفلللي شدددر٠لٚيء ددد ٤دالٖ ُددد ّل  كدددتِٜل دددردَ لتٛ ٜٛددد١لل 

جدددد ٍلد دس٠لددٓددددسٍلٚدد شصدددد  لٚديددددولَددددٔلللدددد ٍلٚشدددد ٥ٌلدن دددد ّلددصددددُٛ ١لل

ٚديدد لتٗددتفلد لتددٛ ٝ ِٗل فددرٚس٠لدنصدد بلدة ٓدد ٤لديصددًٛىلللٚددر٥ٝدد١لٚددكددر٠٤ٚل

٘ليفلن ؾ١لْٛدوٞلدةٝد ٠ل،لٚديدولَدٔللد ٍلتةٜٛدتلدة ٓد ٤لللللللدن دسٟلديصًِٝلي طالٝك

 ًدد٢لدال لدد سلٚترظددٝتلدالشدد ٗ ىل،لٚدت ودد١لديؿرؼدد١لرددِليًُعدد سن١ليفلٚـددألللللل

 َٝسد١ْٝلدةشر٠لٚدر دلديكردسد لدةشر١ٜل،لمم ل٢ُٜٓلديكتسد لدن دس١ٜلي  ٓ ٤ل.
 تةسٜددسلْٚعددرلثك ؾدد١لديةُددٌلدي طددٛ ٞلٚددٛدعٓدد١ل دد لن ؾدد١لظددرد٥ لٚؾ٦دد  لللل

دم ُألٚل ؼ١لديعال بلَٔلل ٍلديٓتٚد لٚديًكد ٤د لٚددد مترد لٚديد دَ ل،لللل

ٚدةرؿل ًد٢لتكدتِٜل دردَ لتًٝؿسْٜٛٝد١لجكد د١لتٓ شد لدةعؿد ٍلٚتػدرطللللللللل

يفلْؿٛشدِٗلقددِٝلديددٛال٤ل،لدالْ ُدد ٤ل،لودد لديددٛعٔل،لبُددٌلددص٦ٛي١ٝ،دي صدد َ ل،لل

ٙلللللل ديكدِٝلَدٔللللٚدي فح١ٝلٚغتٖ لَٔلقِٝلددٛدعٓد١لَٓدكلديؽدػرل،لٚديدولدد لردك

 ر١ُٖٝليفلدةؿ لل ٢ًلٚوت٠لٚمت شولدم ُأليفل ؽرلديةٛد١ل.
 تةسٜسلددكرسد لٚددٓ ٖ لديتسدش١ٝل  ةْعط١لديد لتُٓد٢لَٗد سد لد دس٠لدددٛدس للللل

يدددت٣لديطددد بل،لٚتةدددسزلديكدددِٝلدنب  ٝددد١لٚقدددِٝلدالْ ُددد ٤لٚددٛدعٓددد١ل ؽدددؿ١للل

 ل ؼ١ليفلْؿٛطلديط بل.

 قائنة املراجع 
لعًةالَ - ل2010ؽطؿ٢ل)ديصرٚجٞل. ل: لد ت١َلدالج ُ  ١ٝلديتٚي١ٝ( لَه ال١لدة ًٛلددؽر١ٜل،لل ،

لديطالة١لدةٚ ل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.ل

،للج١ًلددص كالٌلديةر ٞ(:لَؿّٗٛلددٛدع١ٓليفلديتٚي١لديت كردع١ٝل،ل2001ديهٛدسٟل.ل ٢ًللًٝؿ١ل) -

 .264َرنسل سدش  لديٛوت٠لديةر ١ٝل،لديةت ل

تؿةٌٝل ٚسلدةَٗ  ليفلت١ُٝٓلٚ ٢لدةعؿ ٍل ك١ُٝلل(:ل"2009 رؾ١لديصةٝتل)دةٟٝٛل.لٖال١لديصةٝتل -

،لقصِلد دس٠لَ شص  لَٓعٛس٠غتلسش ي١لَ جص تلددٛدس لدد ي١ٝليفلـ٤ٛلتهٓٛيٛجٝ لددةًَٛ  ل"ل،ل

 .لدةشر٠لٚديطؿٛي١ل،لن١ًٝلدالق ؽ  لددٓسيٞ،لج َة١لوًٛدٕل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝ

ل ٢ً - ل تس ل. لديك  س ل)لديةالت لدلل ل2018 الت ليفلمح ١ٜل(: لٚدج لدجل َة  لديصةٛ ١ٜلٚرثرٖ  َ متر

،لدمًتلد  َضل،لج َة١لدنَ ّلفُتل ٔلشةٛ للديعال بلَٔلدجلُ    لٚدةوسدبلٚدالحنردف

 دنش ١َٝل،لددًُه١لديةر ١ٝلديصةٛ ١ٜل.

١ٝليا  زلٚدي ؿهتلديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لٚ  ق ٘ل  يتدؾة(ل:"ل2014)ل صٓالرمحتلَؽطؿ٢.للددٝٗٞ -

،للقصِلد دس٠لددٓسٍلٚدد شص  ل،للن١ًٝللغتلَٓعٛس٠ل ن ٛسدٙسش ي١ل"ل،لدال  ه سٟليت٣لديعال بل

 دالق ؽ  لددٓسيٞل،لج َة١لددٓٛؾ١ٝل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.

(:ل"لديٛ ٞل ة دس٠ل ةغلددٛدس لٚ  ق ٘ل  يرـ ل ٔلدةٝ ٠ل2016دي  ٟٚ.لرمس ٤لرمحتل التدمٝتل) -

،لقصِلد دس٠لددٓسٍلٚدد شص  ،لن١ًٝلسش ي١لَ جص تلغتلَٓعٛس٠"،لليت٣لزٚج  لدةشرلددُ ت٠

 دالق ؽ  لددٓسيٞ،لج َة١لددٓٛؾ١ٝ،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.
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للديٓج س - لقط . ل ٢ً لرمحت ل2009)لظُٝ ٤ ل:" لٚ  ق ٗلد دس٠( ليت٣لل ددٛدس  لدالج ُ  ١ٝ   دص٦ٛي١ٝ

ل لددردٖك١ ليفلَرو١ً لَ جص تلغتلَٓعٛس٠ل"دة ٓ ٤ لسش ي١ ل،للل، لٚدد شص   لددٓسٍ لد دس٠ لقصِ ل ،

 ن١ًٝلدالق ؽ  لددٓسيٞل،لج َة١لددٓٛؾ١ٝل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.

ل) - لي٢ًٝلؼالح٢ ليت٣ل2017رَ ل. لديصٝ شٞ لديٛ ٢ لي ١ُٝٓ لرش يٝ لتٛلٝـلديٓع  لدي ؼؿٞ :)

ل لديةت لديص  أل،لل ١ٜٛلٚدالْص ١ْٝدم١ًلديةر ١ٝليتسدش  لٚنٛ،لديةًّٛلديدع بلدجل َة١ل، ،

 َ شص١ل .لوٓ ٕل سٜٚغليًاتَ  لديًٛجص ١ٝلٚدي ةًِٝلدي طالٝكٞل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.

ل - ل الٍ ل)ل&ديك ـٞل. لفُت ل2008ديالٝ تٞل. َٓٗج١ٝلٚرش يٝ لديالحنيلديةًُٞلٚبًٌٝلديالٝ ْ  ل(:

ل لدنوؽ ٥ٞ لدي ْ َ  لدة َتلspss  ش اتدّ ل دس لدةٚ ، لديطالة١ لٚدي ٛزٜأل، ل ُ ٕليًٓعر ،لل،

 دةس ٕ.

،لَه ال١لديرظٝتليًٓعرللدن دس٠لٚدي اطٝ لدي ةًُٝٞلدالشددتٝجٞ(ل:ل2003دجلٓتٟل.ل   ٍلديصٝتل) -

 ٚدي ٛزٜأل،لديرٜ  ل،لددًُه١لديةر ١ٝلديصةٛ ١ٜل.

لديٛ ٢ل ة دس٠لددٛدس لٚ  ق ٘لمبٛدج١ٗلَعه  لددرر٠ل2008د ردِٖٝل.لْصرٜٔلفُتلفُتل) - (ل:"

،للقصِلد دس٠لددٓسٍلٚدد شص  ل،للن١ًٝلدالق ؽ  لددٓسيٞل،للغتلَٓعٛس٠لسش ي١لَ جص تدة١ًٝ"ل،لد

 ج َة١لددٓٛؾ١ٝل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.

ل) - لدللشةٝتلفُت ل الت ل. ل2011آٍل الٛ  ل: لدةَٔل( ليفلتةسٜس لددٛدع١ٓليت٣لديعال بلٚدشٗ َٗ  قِٝ

 ةر ١ٝليًةًّٛلدة١َٝٓل،لديرٜ  ل.،لديطالة١لدةٚ ل،لج َة١لْ ؾ٢لديديٛق ٥ٞل

ل"لدةْعط١لديط  ١ٝلٚ ٚسٖ ليفلت١ُٝٓلديٛ ٢لديصٝ شٞليت٣ل2005رمحتل.لؼؿ ٤لفُتل ٢ًل) - (ل:

،لن١ًٝلديالٓ  ل،ج َة١ل  لمشضل،لهٗٛس١ٜلغتلَٓعٛس٠لسش ي١لَ جص تع بلدجل َة١ل"ل،ل

 َؽرلديةر ١ٝل.

،للَال  رلدن دس٠ل(ل:لل2001ٕل.لد ردِٖٝل)شًط ل&ديصٝتل.لدمس  ٌٝلفُتلل&ديؽحٔل.لفُتلؾرٜتل -

 ديتدسلدجل َة١ٝليًٓعرلٚدي ٛزٜألٚديطال  ١ل.ل

تكِٜٛلَٗ سد لٚقِٝلددٛدع١ٓل(ل:ل2014فُتل.لش٣ًٛل التلدةًِٝل)لل&ديعر ٝينل.لرو ّلديال زلوصٔل -

لقصِلليت٣لت َٝكلَرو١ًلدي ةًِٝلدةش شٞ لديكَٛٞلي َ ح ْ  لٚدي كِٜٛلديد ٟٛل، لددرنس ،

 حٛ،ل.ديال

ددٗ سد لدالج ُ  ١ٝل/لتةًِٝلٚتتسٜضلددٗ سد لدالج ُ  ١ٝل(ل:ل2014ديتلٌٝلدلل.ل لٌٝل التلدلل)ل -

لٚديكِٝل لشًص١ًلددٗ سد لدالج ُ  ١ٝل) لَه ال١لديةالٝه ٕليًٓعرلٚدي ٛزٜأل،ل3، لديطالة١لدةٚ ل، ل، )

 ديرٜ  ل،لددًُه١لديةر ١ٝلديصةٛ ١ٜل.

(ل:ل"لؾة ي١ٝل رْ َ لدسظ  ٟلي ١ُٝٓلديٛ ٢لدن دسٟلٚديػكد٥ٞلل2013)لديصٝتل.ل ديٝ لؾ سٚمل التلددٓةِل -

ل ل، لقصِللغتلَٓعٛس٠لسش ي١لَ جص تيت٣لع بلددتٕلدجل َة١ٝل" لددٓسيٞ، لن١ًٝللدالق ؽ   ،

 ،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.ل ٓٗ ،لج َة١لديد ١ٝلديٓٛ ١ٝ

ل - لٖ جرلد ردِٖٝل التلدلل) لٚ ٢لع بلدجل َل2018ديصٝتل. ل" ل: ة١ل ة دس٠لَٛدس لدةشر٠لٚ  ق ٘ل(

،لدالق ؽ  لددٓسيٞ،لقصِللغتلَٓعٛس٠ل ن ٛسدٙسش ي١ل  ر دلديكردسلٚديتدؾة١ٝليا  زليتِٜٗل"ل،ل

 ،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.لددٓؽٛس٠،لج َة١لديد ١ٝلديٓٛ ١ٝن١ًٝل

ق ٘ل صًٛنٗ ل(ل:ل"لٚ ٢لس ١لدةشر٠ل ك١ُٝل ةغلَٛدس ٖ لٚ  2010ديٓع سل.ل  ٤لٜصرٟلرمحتل)ل -

لديعرد٥ٞل لَ جص تلغتلَٓعٛس٠" لسش ي١ لدالق ؽ  لل، لن١ًٝ ل ل، لٚدد شص   لددٓسٍ لد دس٠ لقصِ ل ،

 ددٓسيٞل،لج َة١لددٓٛؾ١ٝل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.

للديفٛحيٞ - ل. ل"2016)ل الٍلَطًل ل ٢ًلدنص بلدة ٓ ٤لل(: لٚتأثتٖ  لدالج ُ  ٞ ظاله  لدي ٛدؼٌ

سش ي١لَ جص تل"ل،للدم ُة١ٝل،ل سدش١لَطالك١ليفلدم ُألديهٜٛ لددٗ سد لدن دس١ٜلٚددص٦ٛي١ٝ
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،لج َة١لوًٛدٕل،لل،لقصِلد دس٠لَ شص  لدةشر٠لٚديطؿٛي١ل،لن١ًٝلدالق ؽ  لددٓسيَٞٓعٛس٠غتل

 ل.لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝ

١لدية ١َل،لدر١٦ٝلددؽرٜلديٛع١ٝٓليفل   ل  ل١ٜٖٛل"لبتٜ  لديةٛد١ل"(ل:ل2000 ٗ ٤لديتٜٔل.لوص ل) -

 يًه  بل،لديك ٖر٠ل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝ.

ل2000) ه سل.ل التلديهرِٜل - ،لديكًِل دسللديطالة١لدةٚ ل،ل،(ل"ل2جتتٜتلديٛ ٢ل"لديرو١ًلد لديكد ل)ل(ل:

 . َعلل

ل٢ْٗل عر٣ل) - ل2010جٝتل. ل(:  ٛدالَكد ليفلعرٜك١لتٓ ِٝلدم ُألي ١ُٝٓلدجت ٖ  لددٛدع١ٓل"

ل سدش١لَط لديعال بل" ل"،ل ٓت لدياله يٛسٜٛطل ه١ًٝلد ت١َلدالج ُ  ١ٝ الك١ل ٢ًلع بلَرو١ً

لج َة١للغتلَٓعٛس٠لسش ي١لَ جص ت ل، لن١ًٝلد ت١َلدالج ُ  ١ٝ ل ل، لقصِلتٓ ِٝلدم ُأ ،

 وًٛدٕل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝ.

للهة١ - لديصٝت. لفُت لديٓؿص١ٝلل(:2016)لظُٝ ٤ لدد ػتد  ل الةغ لٚ  ق ٗ  لددٛدع١ٓ لقِٝ "

لديث ْٟٛٚديت ٛجردؾ ليت٣لددردٖك ل  ي ةًِٝ لل١ٝ لَ جص ت"، للغتلَٓعٛس٠لسش ي١ لقصِ  ًِل،

 ،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝ.لديك ٖر٠،لج َة١للديتسدش  لديةًٝ ليًد ١ٝ،للن١ًٝللديٓؿضلدنسظ  ٟ

لزٜٓ لفُتلوص ل) - ل2000وكٞل. ل ل: لَٚ ػتد لديةؽرل  لديٓ ر١ٜلٚدي طالٝل( لَه ال١للدن دس٠ ،

 ر٠ل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.  لمشضل،لديك ٖ

لسَف ٕل  ظٛسل) - لديٛجتدْٞلٚ  ق ٘ل  يصًٛىلدالْ ُ ٥ٞليت٣ل ١ٓٝلَٔل2016وص ل. لديكن ٤ ل: )

ج١ًلن١ًٝلديد ١ٝليفلديةًّٛلت َٝكلَرو١ًلدي ةًِٝلدةش شٞليفلـ٤ٛل ٛدال دْٝ ٍلجٛد ٕل،ل

 َة١ل  لمشضل،لهٗٛس١ٜلَؽرل،لدمًتلدةس ةٕٛلل،لديةت لدةٍٚلل،لن١ًٝلديد ١ٝل،لجلديد ١ٜٛ

.ديةر ١ٝ

للوج زٟ - ل2005)لَؽطؿٞ. ل ل: ل"( لدج ُ  ١ٝ لْؿص١ٝ ل سدش١لب١ًًٝٝ ل" لددٗتٚس للدنْص ٕ ددرنسل،

 .لديتدسلديالٝف ٤لل،لديثك يفلديةر ٞ

للوص ْ  - لديصٝت. ل2007)لل يتلفُت لددتلٌلددةريفلديصًٛنٞلَٔلَٓ ٛسلعرٜك١ل(: لدش اتدّ "

لدجت لٚتةتٌٜ لدجلُ  ١ لدالْدْالت١َ لظاله١ لدش اتدّ لديعال بلدجل َةٞلحنٛ لل"ل ٖ   سش ي١ل،

،للن١ًٝلد ت١َلدالج ُ  ١ٝل،لج َة١لوًٛدٕل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝ.لغتلَٓعٛس٠لَ جص ت

ج١ًل سدش  ل،لدية ق١ل  لديةٓـلٚدالْ ُ ٤ليت٣لعًال١لدجل َة١ل(:ل2011)لؼؿ ٤لؼتٜل.لللرٜال١ -

رل،لديةت لديرد أل.،لدمًتلدية ظ ر ١ٝليفل ًِلديٓؿضل

(ل:ل"لقِٝلددٛدع١ٓليفلن  لديد ١ٝلديت١ٜٝٓلدنش ١َٝلددكرس٠ل2016لؿ جٞل.لفُتلفُتل ٢ًل)ل -

،للسش ي١لَ جص ت ٢ًلع بلدةًك١لديث ١ْٝلَٔلدي ةًِٝلدةش شٞليفلَؽر،ل سدش١لب١ًًٝٝ"ل،ل

 ديةر ١ٝل.لقصِلديد ١ٝلدنش ١َٝل،لن١ًٝلديد ١ٝل،لج َة١لدةزٖرل،لهٗٛس١ٜلَؽر

ل"ل سدش  لٚنٛ،ليفلدةْثرٚ ٛيٛجٝ ل(ل:ل2008)لٜصر٣.لل  الض - ثك ؾ١لدالْ ُ ٤لٚنٝؿ١ٝلبكٝكٗ 

ددً ك٢لددؽرٟليا تدعل،(ل3رْثرٚ ٛيٛج١ٝل)ل-ديصٝهٛيٛج١ٝ/لشًص١ًلديتسدش  لٚديالحٛ،لديصٝهٛ

 هٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.،للدنشهٓتس١ٜ،للٚدي ١ُٝٓ

(ل:ل2007)ف٢ٝلديتٜٔل.لسٜٗ ّلل& التلدلل.لَٓ ٍلل& ل.لٖ ي١لغ يل&ٜٛشـل.ل٢َٓلل&سَسٟل.لْ ٖتل -

،لل"ديةتدي١لدالج ُ  ١ٝليفلدي ةًِٝلَ لقالٌلدجل َةٞل"لبًٌٝلَفُٕٛلديكِٝليفلددٓ ٖ لديتسدش١ٝل

ل ل، لٚدجلٓ ١ٝ٥ لدالج ُ  ١ٝ ليًالحٛ، لديكَٛٞ لددرنس ل، لديرد أ ليً ةًِٝلدمًت لديتد٥ِ ددعرٚع

 َؽرلديةر ١ٝل.ل،لديك ٖر٠ل،لهٗٛس١ٜٚدي ١ُٝٓ
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"،لٚ ٢لديعال بل ة دس٠لددٛدس لٚ  ق ٘لمبع سن ِٗلدالج ُ  ١ٝلل(:ل"2010)لْٗ  ل ٢ًل ت٣ٚ.للسؼ ؿ -

لقصِلغتلَٓعٛس٠للسش ي١لَ جص ت لج َة١لدالق ؽ  لددٓسيٞل،لن١ًٝلد دس٠لددٓسٍلٚدد شص  ، ،

 .هٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝلددٓٛؾ١ٝ،ل

 دسل،لديطالة١لديث ١ْٝل،لللدن دس٠لدية١ًُٝليًع٦ٕٛلددٓسي١ٝ يًٝوليف(ل:ل2008)لْة١ُلَؽطؿ٢.للسقال ٕ -

 ،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝ.لدنشهٓتس١ٜ،لديصُ  ليًطال  ١لٚديٓعرل

  عرلدي ةًِٝلدةجٓ ل ٢ًلٖٜٛ ٓ لديثك ؾ١ٝلٚقِٝلددٛدع١ٓل(ل:ل2007)ل ث١ٓٝل التلديرؤٚف.لسَف ٕ -

،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝ.ر٠لديك ٖ،ل دسلديؿهرلديةر ٞل،لديطالة١لدةٚ ل،للٚدالْ ُ ٤

ل - لدالْ ُ ٤لديٛعينليط بلدجل َة١ليفلـ٤ٛلل2007سجٝة١ل.ل التلدةُٝتل التلدية ِٝلفُٛ ل) ل: )

ل لج١ًلن١ًٝلديد ١ٝل ةغلدد ػتد لديٓؿص١ٝلٚدالج ُ  ١ٝلٚدةن   ١ٝل ل،لل، لج َة١ل ٓٗ  ،

 (ل.لل72رن ٛ رل،لدمًتلديص  أل عرل،ل ت ل)

ل - ل) لش ١َ لغ  ٠ ل. لل2013ز د لدةشر٠ لير ١ لدن دسٟ لديصًٛى ل" ل: لدالش ٗ ىل( ل دظٝت ٚ  ق ٘

لدةشر٣ ل، لَ جص ت" لَٓعٛس٠لسش ي١ للغت لقصِ لددٓسيٞ، للدالق ؽ   لن١ًٝ لديٓٛ ١ٝ، ،لديد ١ٝ

 ،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.ل ٓٗ ج َة١ل

لش٣ًٛلفُتل) - ل2005زغًٍٛل. ل: لديةًُٝ( لدية١ًُٝليًُٛدس لدةٝ ت١ٝلٚتطالٝك تٗ  لديطالة١ل١لدن دس٠ ،

 دةٚ ،لدةٓؿٞليًطال  ١لٚديٓعر،لظال لديهّٛل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.

،ل ٚسلدةشر٠ليفلتةُٝللقِٝلدالْ ُ ٤لٚددٛدع١ٓليت٣لديعال بل(ل:ل2014)لرَت٠لرمحتلمحٛ .للشًُٝ ٕ -

 .دجلس٤لديث ينيللد رٌٜ،ل،158ديةت ل،لج َة١لدةزٖرل،ج١ًلن١ًٝلديد ١ٝ

"لديكتسد لدن دس١ٜليت٣لديعال بلٚ  ق ٗ ل  د لدنش ٠٤ليفل(:ل2008)لسٚـ١لمحس٠لو َت.للشٝت -

لديطؿٛي١ لل"لَرو١ً لَ جص ت، لٚديطؿٛي١،لل،لغتلَٓعٛس٠لسش ي١ لَ شص  لدةشر٠ لد دس٠ قصِ

،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝ.ل،لج َة١لوًٛدٕدالق ؽ  لددٓسيٞن١ًٝل

ل) - لدٝ ٤لفُت ل. ل2013ظرفلديتٜٔ ل: ل( لددٓسي١ٝليفلـ٤ٛ لدن دس٠ لديع ١ًَ ديطالة١لل،لَة ٜتلدجلٛ ٠

 .دةٚ ل،ل دسلديسٖرد٤ليًٓعرلٚدي ٛزٜأل،لديرٜ  ل،لددًُه١لديةر ١ٝلديصةٛ ١ٜل

ل - (ل:لحنٛل رْ َ لَكد ل ت١َلدجلُ  ١لي ١ُٝٓلقِٝلددٛدع١ٓليت٣ل2010ؼ فل.ل  ٤لفُتل)

ل ل، ل سدش١لٚؼؿ١ٝلَطالك١ل ٢ًلع بلج َة١لديتَٛىل"  سدش  ليفلج١ًلديعال بلدجل َةٞل"

لدالْص ١ْٝ لٚديةًّٛ لدالج ُ  ١ٝ لديةت للد ت١َ ل، لوًٛدٕ لج َة١ ل، لن١ًٝلد ت١َلدالج ُ  ١ٝ ،

 ،لدجلس٤لديرد أل.ل2010ديث َٔلٚديةعرٜٔل،لد رٌٜل

تٛلٝـلديكِٝلديؿًصؿ١ٝليفلتت ِٝلدالْ ُ ٤ليت٣لديعال بل"ل سدش١ل(ل:ل2000 س ل.لْ ٖتلْؽرلديتٜٔل) -

 ،لَه ال١لج َة١لديك ٖر٠ل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝ.لك ٖر٠ل"َٝتد١ْٝل ٢ًل ةغلع بلج َة١لدي

،لْٝٛيٝٓوليًٓعرلٚدي تسٜ ل،للديطالة١لدةٚ (ل:لَٗ سد لد دس٠لديٛقال،ل2015 التلديًطٝـل.ل ؽ ّل) -

 ديك ٖر٠ل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝلل.

ل) - لزن٢ لفُت ل2002 ٜٛضل. ل: ل"( ل ١ًُٝ لنردش   ل" لديٛ ٢ لدده ال١للؾٝسٜ ٤ ل، لدةٚ  لديطالة١ ،

 دةن   ١ٝل،لديك ٖر٠ل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.ل

"لرثرلدش اتدّلدنْدْاليفل نيل رْ َ لَكد ل(ل:ل2008ر ٛلديؿ ٛ ل)للؾ ع١ُلفُت.لل التلدية عٞ -

سش ي١ل،لننص بلديعال بلَؿ ِٖٝلَٚٗ سد لي ١ُٝٓلقتسدتِٗل ٢ًلدي اطٝ ليًحٝ ٠لددص كال١ًٝل"ل

 ،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝ.لل،لج َة١لوًٛدٕلسيٞن١ًٝلدالق ؽ  لددٓ،للغتلَٓعٛس٠ل ن ٛسدٙ

رثرلدش اتدّلدةشر٠ليً كٓٝ  لدةتٜث١ل ٢ًلرش يٝ ل(ل:ل"ل2007)لسظ ل التلدلل التلديردزم.ل ًٛدٕل -

لدن دس١ٜليًسٚج١ ل  يهؿ ٠٤ للدي ٛدؼٌلديسٚدجٞلٚ  ق ٗ  قصِلل،لغتلَٓعٛس٠لسش ي١ل ن ٛسدٙ"،
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ل، لٚديطؿٛي١ لَ شص  لدةشر٠ لدالقلد دس٠ لن١ًٝ لج َة١ لددٓسيٞ، ل ؽ   لهٗٛس١ٜلَؽرلوًٛدٕ ،

 ديةر ١ٝ.

للؾ٢ُٗ - ل. لشٝت ل2007)فُت ل(: لدج ُ  ٞ لَٓ ٛس لَٔ لٚديعال ب لديةٛد١ لديطال  ١ل، ليتْٝ  لديٛؾ   دس

.هٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل،لدنشهٓتس١ٜل،لٚديٓعر

لش ١َلل&لشٝت.لفُتلؾ٢ُٗل - ل2012)لرٌَلفُت. لد دس٠لدةز١َلَألديعال بل(: ٞلدده  لدجل َة،

.لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل،لل دسلديه  لٚديٛث ٥للديك١َٝٛ،للدةتٜني

للؾٝؽٌ - ل. لددٓةِ ل الت ل2010) الت لد ١ًٝل(: ل  د ػتد  لدالج ُ  ٞ لديٛ ٢ لٚت١ُٝٓ لدالج ُ ع ًِ 

ل ل، لدةٚ ٚدية د١ٝ للديطالة١ ل، لٚدي ٛزٜأ ليًٓعر لديةؽر١ٜ لدده ال١ ل، لددٓؽٛس٠ لَؽرل، هٗٛس١ٜ

.ر ١ٝدية

للنٛجو - لوص. ل2001) لنٛثر ل(: ل، لددٓسي١ٝ لدي  شة١دن دس٠ للديطالة١ ل، لديه   ل    ل، ،لديك ٖر٠

.هٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل

ل - لؾ تٔلَؽطؿ٢لنُ ٍ لل&يطؿ٢ل. ل) لشٗتلؾ د  ل. ل2003ْٛس ل: لدية١ًُٝليع٦ٕٛلدةشر٠( ،للدن دس٠

 ديطالة١لدةٚ ل،ل دسلديكًِليًٓعرلٚدي ٛزٜأل،ل  ٞل،لدنَ سد لديةر ١ٝلدد حت٠ل.

للَػٝنيل. - لشٗتل&رْٛس ل. لديص ّ للرز١َلديكِٝلَٚ ػتد لديةؽرل(:2008)ل الت لديثك ؾ١ليًٓعرل،  دس

 .ل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل،لديك ٖر٠ديؿج ي١ل،لٚدي ٛزٜأل

لل(2011َع يٞل.لٖٓ ٤لمخٝضل التلديةسٜسلفُتل)ل - ل" ديٛ ٢ل آ دبلديصًٛىلنُ لٜتسنٗ لديعال بل:

لدةٝ ت١ٝ لددص٦ٛي١ٝ ل  حٌُ لسشلٚ  ق ٗ  ل، ل" ل، لَٓعٛس٠ لغت لَ جص ت لددٓسٍل ي١ لد دس٠ قصِ

ل،لج َة١لددٓٛؾ١ٝل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.لددٓسيٞٚدد شص  ل،لن١ًٝلدالق ؽ  ل

ل - ل) ل ُرٚلفُت ل. ل،ل2001َؽطؿ٢ لدةشر٣ليت٣لع بلدجل َة١" لديٛقال  دٓ   لد دس٠ ل"  ق١ ل: )

لَ جص ت لدسش ي١ لن١ًٝ ل، لٚديطؿٛي١ لدةشر٠ لَ شص   لد دس٠ لقصِ لج َة١ل، ل، لددٓسيٞ الق ؽ  

 لوًٛدٕل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل.

،لديطالة١لدةٚ ل،ل دسلديٓ ظرلديتٚيٞل،للدن دس٠لددٓسي١ٝلدةتٜث١(ل:ل2006ْٛؾٌل.لس ٝألفُٛ ل ٢ًل) -

 ديرٜ  ل،لددًُه١لديةر ١ٝلديصةٛ ١ٜل.

٣لٚددتسشٞليت٣ل(ل:لديصًٛىلديؿٛـٟٛلٚ  ق ٘لمبص ٣ٛلدالْ ُ ٤لدةشر2015ْةٝص١ل.لسغتد٤ل ٢ًل) -

ل لدجل َة  لديةر ١ٝليًد ١ٝلٚ ًِلديٓؿضل ١ٓٝلَٔلعًال١لدةٍٚلديث ْٟٛ، لدمًتلج١ًلدب   ،

ديث ينيل عر،لديةت لديث ينيل،لن١ًٝلديد ١ٝل،لج َة١ل َعلل،لشٛسٜ ل.

لْ ج٢ل - ل2010)لَر٠ٚلَصةتلديصةٝت. لد دس٠لددٛدس لدداؽؽ١لالش اتدّلديعال بلظاله  لدنْدْال(: "

ل أ   لتؿ  ًِٗلدالج ُ  ٞلٚ  ق ٗ ل  للسش ي١لَ جص ت"، لقصِلد دس٠لغتلَٓعٛس٠ َ شص  ل،

 ،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝ.وًٛدٕل،لن١ًٝلدالق ؽ  لددٓسيٞ،لج َة١لدةشر٠لٚديطؿٛي١ل

للُٖعرٟ - ل2013)ل ُرلرمحت. لدي ٓع١٦لدالج ُ  ١ٝليًطؿٌل(ل: للديطالة١لديث ١ْٝ،  دسلؼؿ ٤ليًٓعرل،

 .لس ٕل،لدة،ل ُ ٕللٚدي ٛزٜأ

(ل:لت١ُٝٓلقِٝلددٛدع١ٓليط بلدي ةًِٝلديث ْٟٛلدية ّليفل2014ٜٛشـل.ل  ٤لفُتلديصٝتلفُتل) -

ل لديةؽرٟ، ليًُج ُأ لددة ؼر٠ لديصٝ ش١ٝ لدي حٛال  لـ٤ٛ لديد ١ٝ لن١ًٝ لج َة١لج١ً ،

،لْٜٛٝ٘ل،لديةت لديص  طل عرل،لهٗٛس١ٜلَؽرلديةر ١ٝل. ٛسشةٝت
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